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Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą,

nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół
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ALE JAJO 
W Szkole Podstawowej nr 5 

wyrosły ogromne, kolorowe jaja. 
Są ogromne, kolorowe, puchate, 
przestrzenne, obrazowe. Jedno 
ma metr wysokości. To plon 
konkursu „Ale jajo”, w którym 
uczestniczyli uczniowie klas I– 
III wspomagani przez rodziców i 
wychowawców. Rozstrzygnięcie 
konkursu po Wielkanocy.

KARTKI WIELKANOCNE
88 kartek wielkanocnych z suwalskich szkół podstawowych na-

desłano na X Międzyszkolny Konkurs Grafi ki Komputerowej KARTKA 
WIELKANOCNA. Wszystkie w programie grafi cznym MS Paint samo-
dzielnie wykonali uczniowie.

W grupie starszej (klasy IV-VI)  pierwszą nagrodę otrzymała 
Monika Łabędzka z SP nr 2.

W grupie młodszej 
(klasy I– III)  jury najwyżej 
oceniło kartkę wykonaną przez 
Wiktorię Annę Dworzyńską 
z SP nr 6

>>

>>

Prezydent Miasta SuwałkPrzewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach

Świąt prawdziwieŚwiąt prawdziwie
Wielkanocnych Wielkanocnych 
z jajkiem, słońcem 

i Dyngusem roześmianym,
z wiarą mocną w lepsze

jutro i nadzieją…
a przy stole niech zasiądą

 Przyjaciele, 
których miłość, dobroć, radość 

pozostaną z Państwem
na dni wiele i tygodni... lata całe.na dni wiele i tygodni... lata całe.na dni wiele i tygodni... lata całe.na dni wiele i tygodni... lata całe.na dni wiele i tygodni... lata całe.

Radosne życzenia przesyłają:

Świąt prawdziwieŚwiąt prawdziwie
Wielkanocnych Wielkanocnych 

na dni wiele i tygodni... lata całe.na dni wiele i tygodni... lata całe.
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NOWY KOMPLEKS 
SPORTOWY PRZY ZS NR 10

W środę 12 kwiet-
nia uroczyście otwarto 
nowy kompleks spor-
towy, który będzie słu-
żył uczniom  Szkoły 
Podstawowej nr 10 im. 
Olimpijczyków Polskich 
oraz  Gimnazjum nr 7.  

– Konsekwentnie  
inwestujemy w budowę 
boisk przyszkolnych. W 
ostatnich latach o takie 
obiekty wzbogaciły się Szkoły Podstawowe nr 4, 6 i 9, Zespoły Szkół nr 2, 5, 
7 i 8. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem w tym roku wybudujemy no-
woczesne boisko przy Zespole Szkół Technicznych  – powiedział Czesław 
Renkiewicz, Prezydent Suwałk, który na ręce dyrektor Zespołu Szkół nr 10 
przekazał piłki do gry.

Przy ZS nr 10 powstało największe boisko piłkarskie ze sztuczną na-
wierzchnią w Suwałkach. Dzięki sztucznemu oświetleniu można grać na nim 
po zmroku. Wzdłuż ogrodzenia wybudowano czterotorową bieżnię do bie-
gów na 100 metrów oraz skocznię do skoku w dal i trójskoku. Obok boiska 
wybudowany został budynek stanowiący zaplecze sanitarno-szatniowe. 
W miejscu starego asfaltowego boiska do koszykówki wybudowano boisko 
wielofunkcyjne z poliuretanu. Uporządkowano teren wokół  boisk do siat-
kówki plażowej. Przy samej szkole powstał plac zabaw dla najmłodszych.

Koszt inwestycji to ponad 2,8 mln zł. Połowę tej kwoty Miasto Suwałki 
pozyskało z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

PAMIĘTAMY 
O KATYNIU I SMOLEŃSKU

W 77. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 7. rocznicę tragedii 
w Smoleńsku, władze Suwałk z Czesławem Renkiewiczem, 
Prezydentem Suwałk oraz Zdzisławem Przełomcem, Przewod-
niczącym suwalskiej Rady Miejskiej na czele złożyli kwiaty pod pomni-
kiem na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej. Kwiaty złożyli też: ppłk. 
Mariusz Cisek , dowódca 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz uczniowie suwalskiego Zespołu 
Szkół nr 3.

STRUMIŁŁO 
W KRAKOWIE

Wernisaż wystawy 
prac Andrzeja Strumiłły 
zatytułowany „Azja” od-
był się w Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej 
Manggha w Krakowie. Na 
wystawie prezentowane 
są między innymi repor-
tażowe rysunki z podróży 
A. Strumiłły do Wietnamu, 
Mongolii, Indii, Nepalu, 
Chin i Syrii. 

Towarzyszy im in-
stalacja z kamieni, cykl 
„Symbole lamajskie”, gra-
nitowe rzeźby oraz foto-
grafie z serii „Medytacje”. 
Ekspozycja ta, to wypełnienie testamentu Andrzeja Wajdy, który zgło-
sił pomysł tej wystawy prac  A. Strumiłły w Muzeum Manggha. Można 
ją oglądać w Krakowie do 21 maja. 
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NAJSTARSZY KOŚCIÓŁ
Fragmenty fundamentu nawy głównej oraz bocznego wejścia pierw-

szego suwalskiego kościoła w Parku Konstytucji 3 Maja odkryli archeolo-
dzy z Muzeum Okręgowego.

Dzięki badaniom przeprowadzonym georadarem w 2016 r. przez na-
ukowców  z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej,  znane są zarysy fun-
damentów najstarszego kościoła  wybudowanego w 1710 roku. Świątynia 
o wymiarach 30×12 metrów o konstrukcji drewnianej wzniesiona została 
na fundamencie z kamieni polnych. Po niespełna 100 latach kościół pw 
Świętego Krzyża został rozebrany, a w pobliżu rozpoczęła się budowa nowej 
murowanej świąty-
ni  pod wezwaniem 
św. Aleksandra.

Władze miasta 
zamierzają wyeks-
ponować  fragment 
odsłoniętych fun-
damentów kościo-
ła. Działania te wpi-
szą się w obchody 
300-lecia Suwałk. 

>>

>>



13.04.2017

DWUTYGODNIK SUWALSKI

13.04.2017

DWUTYGODNIK SUWALSKI

WYDARZYŁO SIĘ

5

n Aż 5 pojazdów zderzyło się na skrzyżowa-
niu ul. Sikorskiego z ul. Kościuszki. Patrol ru-
chu drogowego ustalił, że 49-latka kierująca 
samochodem vw caddy najechała na tył sto-
jącego peugeota. W tym momencie zadzia-
łał efekt domina i przepchnięty peugeot ude-
rzył w stojące przed nim bmw, a te w stojące 
volvo, a ono w passata. W wyniku zdarzenia 
ucierpiała kierująca wv caddy oraz kierujący 
bmw, którzy zostali przewiezieni do szpitala. 
Kierującej vw caddy za spowodowanie zagro-
żenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym za-
trzymano prawo jazdy. 
n W suwalskim Muzeum  Okręgowym od-

był się przegląd fi lmowy „Echa Katynia”, w ra-
mach którego zaprezentowano fi lmy: „Żona 
ofi cera” i „Polska szuka bohaterów”. 
n Prawie pięćdziesiąt osób, uczestniczyło 

a w suwalskim marszu  w obronie polskich 
samorządów i sądów. Uczestnicy manifesta-
cji mieli transparenty, fl agi w barwach naro-
dowych, Komitetu Obrony Demokracji oraz 
Nowoczesnej. 

n Policjanci zatrzymali 36-letniego kierow-
cę passata, który po spożyciu alkoholu uczest-
niczył w kolizji drogowej na ul. Podhorskiego. 
Jak wynika ze wstępnych ustaleń munduro-
wych, podczas zmiany pasa ruchu,  nie ustą-
pił on pierwszeństwa przejazdu i zderzył się 
z jadącym samochodem ciężarowym. Badanie 
stanu trzeźwości wykazało u mężczyzny 
3 promile alkoholu w organizmie. 
n Suwalscy policjanci ustalili i zatrzymali 

dwóch mężczyzn podejrzanych o serię wła-
mań do piwnic na Osiedlu Północ. 22-latkowi 
i jego o 4 lata starszemu wspólnikowi udo-
wodniono trzy takie przestępstwa. Ukradli 
między innymi elektronarzędzia, sprzęt agd 
oraz inne przedmioty. Włamywacze już usły-
szeli zarzuty. 
n Do ponownego rozpatrzenia wró-

ci sprawa zakłócenia porządku podczas 
otwarcia wystawy poświęconej generało-
wi Władysławowi Andersowi w suwalskim 
Archiwum Państwowym. Miejscowa policja 
odwołała się bowiem od styczniowego wy-
roku sądu pierwszej instancji, który uniewin-
nił pięcioro obwinionych. Teraz suwalski Sąd 
Okręgowy rozpatrujący apelację uchylił za-
skarżony wyrok.
n Około 250 osób wybrało się   pieszo 

z Suwałk do Augustowa w Ekstremalnej 
Ciąg dalszy na str. 6

ZDANIEM
PREZYDENTA

WAKACYJNE DYŻURY PRZESZKOLI
Ze względu na liczne prośby rodziców suwalskich dzieci dotyczące otwarcia przedszkoli pod-

czas wakacji informujemy, że zostały zmienione terminy pracy przedszkoli:

3.07.21.07.
Przedszkole nr 2 (ul. Waryńskiego 29)
Przedszkole nr 6 (ul. Kowalskiego 19)
Przedszkole nr 7 (ul. Andersa 10)

24.07.11.08.
Przedszkole nr 4 (ul. Skłodowskiej 7)
Przedszkole nr 5 (ul. Witosa 4)
Przedszkole nr 10 (ul. Nowomiejska 18)

14.08.31.08.
Przedszkole nr 1 (ul. Buczka 41)
Przedszkole nr 3 (ul. Korczaka 4A)
Przedszkole nr 8 (ul. Putry 4B)

Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 maja w przedszkolach pracujących w wyżej wymienio-
nych terminach.

>>

HYMN SUWAŁK PO NOWEMU
Leszek Aleksander Moczulski napisał słowa, a Jacek Zieliński 

muzykę. Każdy mieszkaniec zna taką wersję hymnu Suwałk. Teraz 
będzie okazja przedstawić swoją. Suwalski Ośrodek Kultury ogła-
sza konkurs na interpretację hymnu.

Celem konkursu jest opracowanie nowej wersji interpretacyj-
nej i aranżacyjnej hymnu w oparciu o tekst Leszka Aleksandra 
Moczulskiego oraz muzykę Jacka Zielińskiego. Gatunek muzycz-
ny oraz instrumenty dowolne. 

Zgłoszenie – utwór zapisany w formie audio w formacie mp3 
na płycie CD lub pendrivie oraz wypełnioną kartę zgłoszenia na-
leży przesłać na adres: Suwalski Ośrodek Kultury, 16-400 Suwałki, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5. Termin zgłoszeń mija 31 maja 2017 ro-
ku. Szczegóły na: www.soksuwalki.eu 

>>

Wiosna już w pełni. Miejskie służby stara-
ły się by przed Świętami Wielkanocnymi nasze 
miasto zostało uprzątnięte po zimie. Myślę, że 
poradziliśmy sobie z tym zadaniem. Zakończyło 
się łatanie dziur w jezdniach, uprzątnięto par-
ki i skwery oraz chodniki i ulice, nasadzono no-
wą roślinność. Za chwilę wszystko zacznie kwit-
nąć. Myślę, że w długi majowy weekend całe 
Suwałki będą już ukwiecone i zielone.

Z racji tego, że mój dzisiejszy tekst, któ-
ry tradycyjnie kieruję do Państwa na łamach 
DwuTygodnika Suwalskiego, jest utrzymany 
w świąteczno-wiosennej konwencji chciałbym 
również przypomnieć, że już niebawem ogło-
simy kolejną edycję konkursu „Gdzie te pięk-
ne ogrody i kwieciste balkony”. Jak zawsze na-
grodzimy najpiękniejsze przydomowe ogródki 
i balkoniki. Dziękuję Wszystkim Państwu, któ-
rzy wspólnie dbacie o zieleń w Suwałkach 
i sprawiacie, że Miasto jest coraz piękniejsze.

Chciałbym również podziękować wszystkim 
osobom zrzeszonym w Rodzinnych Ogródkach 
Działkowych, z którymi mam przyjemność spo-
tykać się w ostatnich dniach. Wasza praca to 
również powód do dumy. Przy okazji przypo-
minam, że to już „ostatni dzwonek” by złożyć 
wniosek o dotację na dofi nansowanie budowy 

lub modernizacji infrastruktury Rodzinnych 
Ogródków Działkowych. Na wnioski czekamy 
do 15 kwietnia. 

W związku z tym, że przed nami Święta 
Wielkanocne chciałbym złożyć Wszystkim 
Mieszkańcom Suwałk szczere życzenia poko-
ju, wiary i miłości. By nadchodzący czas był 
przepełniony spotkaniami z rodziną i odpo-
czynkiem, który doda sił i zmotywuje do po-
dejmowania kolejnych wyzwań, a nadchodzą-
ca wiosna wypełniła słońcem Państwa życie 
osobiste i zawodowe.
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>>WYDARZYŁO SIĘ
PRZED PONAD DWOMA LATY SU-
WALCZANIE WYBRALI NOWĄ RADĘ 
MIEJSKĄ. CO OZNACZA, ŻE WŁAŚNIE 
PRZEKROCZYŁA ONA POŁOWĘ SWO-
JEJ KADENCJI. TO DOBRA OKAZJA, 
BY PRZEDSTAWIĆ DOROBEK PO-
SZCZEGÓLNYCH MERYTORYCZNYCH 
KOMISJI RADY, TYM BARDZIEJ, ŻE TO 
TAM WŁAŚNIE WYPRACOWYWANE SĄ 
DECYZJE, KTÓRE NASTĘPNIE PRZE-
GŁOSOWUJĄ RADNI PODCZAS PLE-
NARNYCH OBRAD. DOROBEK SWOJEJ 
KOMISJI PRZEDSTAWIA ANNA RU-
SZEWSKA, PRZEWODNICZĄCA KOMI-
SJI OŚWIATY I WYCHOWANIA.

Czym komisja zajmowała się w I połowie 
tej kadencji?

– Spraw było oczywiście wiele i wyma-
gały one spotkań oraz rzeczowej dyskusji. 
Opiniowano m.in. zmiany w funkcjonowaniu 
szkolnictwa zawodowego oraz projekty uchwał 
w sprawie kryteriów przyznawania nagród dla 
nauczycieli, Program Zdolny Suwalczanin, 
Program współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi, powołania Młodzieżowej Rady Miasta. 
Posiedzenia odbywały się w różnych placów-
kach. Poprzez bezpośredni kontakt radni mo-
gli realnie ocenić potrzeby, zapoznać się z pra-
cą szkół nie tylko z pozycji urzędu. 

Jak ocenia Pani pracę komisji w I poło-
wie kadencji?

– Komisja odbyła 26 posiedzeń, zajmo-
wała się omawianiem i opiniowaniem tema-
tów kierowanych przez prezydenta, zgłasza-
nych przez dyrektorów szkół oraz radnych. 
Wiele uwagi poświęciliśmy zmianom zwią-
zanym z reformą oświaty, kwestiom wdraża-
nia przez suwalski samorząd. Wielokrotnie
w dyskusji podkreślano, że należy zadbać 
o to, by proces kształcenia przebiegał płynnie, 
aby wprowadzone zmiany spowodowały jak 
najmniejsze negatywne skutki dla rodziców 
i nauczycieli oraz oczywiście dzieci i młodzieży. 
Jednym z wyzwań, które stało przed samorzą-
dem to dostosowanie sieci do nowego ustro-
ju szkolnego związanego z reformą oświaty. 

Wszystkie zmiany były dyskutowane podczas 
spotkań lub posiedzeń komisji. Ważne jest to, 
że wszyscy uczniowie podstawówek i gimna-
zjów będą kontynuować naukę w dotychcza-
sowych obiektach. Wyjątkiem jest SP 9, które 
zostało przyłączone do Zespołu Szkół nr 2, przy 
ul. Kościuszki i w tym budynku uczniowie klas 
7 i 8 będą kontynuowali naukę.

Czym komisja powinna się zająć do koń-
ca swojej kadencji? 

– Przed nami wiele zmian. 10 dyrektorów 
placówek oświatowych obecnie kończy ka-
dencję. Zmiany w Prawie Oświatowym nałoży-
ły na samorządy wiele zadań. Musimy zadbać o 
infrastrukturę szkół, dostosowując je do ustroju 
szkolnego. Dochodzą kwestie zatrudnienia na-
uczycieli. Kształcenie zawodowe, o którym już 
wspominałam. Ministerstwo kładzie nacisk, by 
system szkolnictwa zawodowego spełniał 
oczekiwania przedsiębiorców i jednocześnie 
odpowiadał potrzebom uczniów.

Mam nadzieję, że decyzje komisji w spra-
wie propozycji uchwał przedstawionych przez 
samorząd pozwolą uniknąć niepokoju środo-
wisk oświatowych. Chcę podkreślić, że każda 
decyzja poprzedzona jest przemyślaną ana-
lizą, każda podjęta uchwała merytorycznie 
przedyskutowana. 

RADA ZA PÓŁMETKIEM

WTOREK Z RADNYM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.

We wtorek 18 kwietnia zapraszają Bożena M. Kamińska oraz Zbysław W. Grajek oboje z 
Platformy Obywatelskiej. Natomiast 25 kwietnia na suwalczan czekają Karol Korneluk z Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej oraz Stanisław Kulikowski z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. 

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

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

Drodze Krzyżowej. W ostatni piątek przed 
Wielkim Tygodniem przeszli oni samotnie 
nocą ok. 44 km.  Wszystko po to, aby umoc-
nić przeżywanie Wielkanocy. Pomysłodawcą 
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest ks. Jacek 
Stryczek wraz ze wspólnotą Męska Strona 
Rzeczywistości. 
n Szybka i zdecydowana reakcja suwalskich 

policjantów zapobiegła tragedii. Na Osiedlu 
Północ mundurowi uratowali przed zadła-
wieniem i wychłodzeniem 15-latkę, która le-
żała na jednym z przyblokowych trawników. 
W szpitalu okazało się, że suwalska gimna-
zjalistka była pod znacznym wpływem al-
koholu. 
n 6 kwietnia żołnierze armii amerykań-

skiej zawitali do suwalskiego III Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. A. Lityńskiego. Uczniowie 
mogli porównać swoje spojrzenie na ste-
reotypy dotyczące kultury USA oraz usły-
szeć jak Amerykanie postrzegają Polaków 
i nasze obyczaje. Dowiedzieli się jak wygląda 
życie w armii oraz jakie doświadczenia mie-
li amerykańscy żołnierze  na misjach m.in. 
w Afganistanie i Syrii.

n W warszawskim Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL 
zastępca dyrektora suwalskiego Aresztu 
Śledczego ppłk Radosław Drażba ode-
brał z rąk Mariusza Błaszczaka – ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji – wy-
różnienie specjalne, jakim został nagrodzo-
ny komiks „Śladami Rysia – Historia Mariana 
Piekarskiego”. Komiks powstał przed rokiem 
w suwalskim areszcie.
n Bardzo dobrze zaprezentowali się su-

walscy młodzi pianiści z Państwowej Szkoły 
Muzycznej  I i II st. na II Międzynarodowym 
Konkursie dla Młodych Pianistów im. Janiny 
Kraśko w Suwałkach. Karolina Kuśnierz 
i  Hanna Knebel zajęły drugie miejsca w swo-
ich grupach, a Kamila Sacharzewska – trze-
cią lokatę. Gabriela Sienkiewicz, Magda 
Eryka Kozłowska i Weronika Szeliga otrzy-
mały dyplom laureata w swojej grupie. 
Wszystkie młode pianistki są podopieczny-
mi Anny Borkowskiej. 
n W suwalskim Urzędzie Miejskim rozda-

wano budki dla ptaków. Cykliczna akcja or-
ganizowana co najmniej 2 razy w roku cieszy 
się wciąż dużą popularnością. Budki wyko-
nali uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Karola 
Brzostowskiego w czasie zajęć praktycznej 
nauki zawodu technik technologii drewna.

Ciąg dalszy na str. 7
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Zdecydowana większość mieszkańców 
ul. Mariana Buczka  w przeprowadzonej an-
kiecie opowiedziała się za dawną nazwą, czyli 
ul. Raczkowską. Ta propozycja otrzymała 262 
głosy. Głosowanie dotyczyło zmiany nazwy tej 
ulicy w związku z przyjętą przez Sejm ustawą 
o tzw. dekomunizacji.  Propozycje nowej na-
zwy ulicy były trzy. Otrzymały one:

– Raczkowska – 262 głosy,
– Żołnierska – 50 głosów,
– Rotmistrza Witolda Pileckiego 

– 34 głosy.
Prezydent Suwałk złożył już 

podpis pod projektem uchwały 
zmieniającej nazwę ulicy Mariana 
Buczka na ul. Raczkowską. Trafi 
ona na kwietniowe obrady Rady 
Miejskiej, bo zmiana nazw ulic to 
wyłączna kompetencja radnych.

W Suwałkach przyjęto model 
konsultacji zmiany  nazwy ulicy 
z jej mieszkańcami poprzez bez-
pośrednie spotkania, a następnie 
głosowanie na nową nazwę. Tak 
też było w przypadku ulicy XXX-

WYDARZYŁO SIĘRACZKOWSKA ZAMIAST BUCZKA?>>
lecia PRL.

Prezydent zaprasza na kolejne spotka-
nia konsultacyjne, które odbędą  się we wto-
rek (18 kwietnia) w Szkole Podstawowej nr 4 
o godz. 17.00 –  z mieszkańcami ulicy Henryka 
Mereckiego, a o godz. 18.00 – z mieszkańcami 
ulicy Tadeusza Paweckiego. Natomiast spotka-
nie z mieszkańcami ulicy 23 października od-
będzie się w środę (19 kwietnia) o godz. 17.00 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

n Suwalscy dzielnicowi zatrzymali na terenie 
gminy Suwałki 58-letniego suwalczanina, któ-
ry jechał vw transporterem pomimo orzeczo-
nego zakazu prowadzenia pojazdów.  W trak-
cie kontroli wyszło też na jaw, że mężczyzna 
ma ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, 
a na dodatek jest poszukiwany przez sąd do 
odbycia kary pozbawienia wolności.
n W czasie policyjnej akcji „Prędkość” 

funkcjonariusze ujawnili, że prawie co drugi 
skontrolowany kierowca jechał za szybko. Na 
skontrolowanych ponad 50 kierowców – 24 
przekroczyło dozwoloną prędkość, w tym 13 
obcokrajowców.
n Przez 10 tygodni odbywały się zajęcia z 

chemii pt. „Chemia jest wszędzie” w ramach 
programu „Zdolny Suwalczanin”. W projekcie 
uczestniczyło 10 uczniów suwalskich szkół 
ponadgimnazjalnych. 
n Małe Beciaki (Maja Kałęka, Julka 

Bigielis i Sebastian Walento) wygrały w 
kategorii zespołów, warszawski festiwal 
„Rozśpiewany Wawer”. Wśród laureatów zna-
lazła się też nasza najstarsza reprezentantka 
– Magda Romanowska, która w swojej kate-
gorii zdobyła wyróżnienie. 22 kwietnia odbę-
dzie się w Warszawie koncert laureatów.
n Pięć drużyn ze szkół w Suwałkach i 

Augustowie wzięło udział w 14. Suwalskiej 
Spartakiadzie Integracyjnej w Zespole Szkół nr 3. 
W zawodach uczestniczyło ponad 140 uczniów 
(w tym połowa z orzeczeniami o niepełnospraw-
ności). Rywalizowali oni w konkurencjach biego-
wych i sprawnościowych, ale najważniejsze była 
dobra zabawa i integracja.
n Suwalski Zakład Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy Psychiatryczny z nowym kom-
pleksem sportowo-rekreacyjnym odwie-
dzili członkowie Zarządu Województwa 
Podlaskiego na czele z marszałkiem Jerzym 
Leszczyńskim. Nowy budynek Zakładu przy 
ul. Reja 67 A pozwoli przyjść więcej o 25 pa-
cjentów, co zmniejszy kolejkę, która w tej 
chwili wynosi 120 dni. W czasie tej wizy-
ty, w Suwałkach odbyła się sesja wyjazdo-
wa Zarządu Województwa Podlaskiego, w 
głównej mierze poświęcona sytuacji suwal-
skiej służby zdrowia.
n 10 kwietnia przedstawiciele Suwalskiej 

Rady Seniorów  spotkali się z członkami Klubu 
Seniora przy ul. F. Chopina 6a.  Były gratula-
cje i prezenty  z  okazji pierwszej rocznicy po-
wstania klubu. Zapoznano też seniorów z pla-
nem działań SRS na lata 2017-2018.

GŁOSUJMY NA KACZY DOŁEK
50 tys. zł z programu LECHSTARTER finansowanego przez Leszka Chmielewskiego dla Suwałk. 

Potrzebny Twój głos. Głosuj codziennie na projekt GRUNT TO ZABAWA!
GRUNT TO ZABAWA! to inicjatywa młodych animatorów ze Stowarzyszenia „Nie Po Drodze” 

i seniorów z Suwalskiego Klubu 
Seniora. Wspólnie z mieszkańcami 
Suwałk stworzymy na Kaczym Dołku 
EKOPRZYSTAŃ – zieloną przestrzeń do 
warsztatów, eksperymentów ogrodni-
czych, relaksu i zabawy. Naturalnie. Na 
wspólnym gruncie. Dla wszystkich.

Od 3 kwietnia decyzja o tym, 
kto wygra, jest po stronie internau-
tów. To oni w ogólnopolskim gło-
sowaniu zdecydują, które projekty 
zostaną zrealizowane. Wśród propo-
zycji na stronie https://lechstarter.ur
banforms.org/share/1043 codziennie 
można głosować na suwalski projekt 
GRUNT TO ZABAWA! 

KARATECY NA MEDAL
Suwalczanka Aleksandra Mozerys (na zdjęciu) wywalczyła brą-

zowy medal w kata juniorek na Mistrzostwach Europy juniorów 
i seniorów w kumite i w kata, które  zostały rozegrane w Roskilde 
w Danii. W reprezentacji Polski było troje suwalczan: Aleksandra 
Mozerys – kata juniorek, Krzysztof Alicki kumite juniorów do 60 
kg oraz trener reprezentacji juniorów Marek Krejpcio. K. Alicki 
przegrał pierwszą walkę z późniejszym mistrzem Europy Gruzinem 
Nikitą Navrozashvili. Wyjazd suwalskiej ekipy na Mistrzostwa Europy 
wspierali finansowo – Urząd Miejski w Suwałkach oraz Sponsor klu-
bowy Firma RESO.

>>

>>
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W CAŁYM KRAJU, W SETKACH MIEJ-
SCOWOŚCI, LOKALNE SAMORZĄDY 
ODCZUWAJĄ PRESJĘ WŁADZ CEN-
TRALNYCH, KTÓRE SYSTEMATYCZ-
NIE, KROK PO KROKU, PRÓBUJĄ 
OGRANICZAĆ UPRAWNIENIA SAMO-
RZĄDÓW, PRZEJĄĆ ICH KOMPETEN-
CJE, SCENTRALIZOWAĆ PROCES 
DECYZYJNY. PRZECIWKO TEMU WY-
STĘPUJĄ ORGANIZACJE SKUPIAJĄ-
CE GMINY, POWIATY I MIASTA. OD 
PEWNEGO CZASU DZIAŁA SAMORZĄ-
DOWY KOMITET PROTESTACYJNY, 
KTÓRY PLANUJE MIĘDZY INNYMI NA 
DZIEŃ 6 MAJA SPOTKANIE POLAKÓW 
W WARSZAWIE. PRZYJĘTA ZOSTA-
ŁA KARTA SAMORZĄDNOŚCI, KTÓREJ 
TEKST PUBLIKUJEMY OBOK. PLANO-
WANE PRZEZ RZĄD ZMIANY NIEPO-
KOJĄ RÓWNIEŻ SUWALSKICH SAMO-
RZĄDOWCÓW. WYRAZEM TEGO JEST 
WYPOWIEDŹ ZDZISŁAWA PRZEŁOM-
CA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJ-
SKIEJ W SUWAŁKACH.

Od pewnego czasu trwają zabiegi władz 
centralnych, których celem jest pomniej-
szenie roli lokalnych samorządów przy jed-
noczesnym bardzo wyraźnym wzmocnie-
niu uprawnień władz centralnych; takie jest 
przekonanie ogromnej większości samorzą-
dów skupionych w Związku Miast Polskich, do 
którego i nasze miasto należy. Byłem ostatnio 
na spotkaniu samorządowców z całego kra-
ju i potwierdzam w sposób zdecydowany; ist-
nieje ogromna obawa, że polska samorząd-
ność, która tak znakomicie zdaje przez lata 
egzamin, jest zagrożona, strach przed zabi-
janiem lokalnych inicjatyw jest uzasadniony, 
zapędy administracji centralnej, by przejąć 
uprawnienia samorządów i skupić w swo-
ich rękach całą władzę są widoczne na każ-
dym kroku.

DLA KOGO WŁADZA?

Wydawać by się mogło, że władzę w mie-
ście powinni sprawować ci, którzy otrzy-
mali mandat społecznego zaufania w de-
mokratycznych wyborach. I tak do tej pory 
było, co dobrze widać na przykładzie na-
szego miasta. Przypomnieć tu trzeba parę 
podstawowych faktów, które dobitnie po-
kazują, jak bardzo dążenia dziś rządzących 
rozmijają się z oczekiwaniami i przekonania-

mi suwalskiej społeczności. Rządzący kra-
jem twierdzą, że w wyborach powinny star-
tować tylko komitety partyjne, tymczasem 
w Suwałkach i w setkach innych miast i gmin, 
lokalne społeczności chętnie wybierają kan-
dydatów bezpartyjnych. W naszym przypad-
ku to radni klubu z Bloku Samorządowego 
i klubu „Łączą nas Suwałki”. Tak jest od kilku-
dziesięciu lat, zaś niespotykany nigdy wcze-
śniej rozwój miasta świadczy, że suwalczanie 
dokonywali dobrych wyborów. Czyż nie le-
piej jest więc pozostawić decyzję w rękach 
samych wyborców? Odebranie prawa do 
tworzenia bezpartyjnych komitetów wybor-
czych to prawdziwy zamach na lokalną de-
mokrację, to zabijanie obywatelskiej aktyw-
ności. Komitety partyjne dają siłę płynącą 
z partyjnych szyldów, komitety bezpartyj-
nych wyborców stwarzają szansę dla ludzi ak-
tywnych, którzy z różnych powodów nie chcą 
angażować się w aktywność partyjną.

To samo dotyczy dwukadencyjności 
wójtów, burmistrzów i prezydentów. W Su-
wałkach doskonale pamiętamy prezydentu-
rę śp. Józefa Gajewskiego i to jakim cieszył 
się on poparciem. Gdyby nie jego odejście 
to, zapewne, byłby naturalnym kandydatem 
na stanowisko prezydenta w trzeciej kaden-
cji. Czy byłby to zły wybór? A jeśli już, to dla-
czego posłem można być przez dwadzieścia, 
trzydzieści i więcej lat, a prezydentem tylko 
osiem, choćby miał on autentyczne poparcie 
wyborców? To nie działa tak, że wystarczy wy-
startować w wyborach i będzie się wybranym; 
co prawda spośród 107 prezydentów 66 spra-
wuje urząd ponad dwie kadencje, ale 41 ma 
staż krótszy, co oznacza, że wyborcy dokona-
li znaczącej weryfikacji.

SAMORZĄDY CELUJĄCO 
ZDAŁY EGZAMIN 

Jednakże głównym powodem i argumen-
tem przemawiającym za utrzymaniem lokal-
nych samorządów w ich obecnym kształcie 
jest ich rzeczywiście dobra, wysoko oceniana 
praca. Nie na darmo panuje powszechna opi-
nia, że to właśnie reforma samorządowa jest 
najbardziej pośród wszystkich udana i że dała 
ona wymierne efekty w skali kraju i – przede 
wszystkim – w skali lokalnych społeczności. 
Potwierdzają to mieszkańcy naszego kraju. 
Pytani o to, czy zauważyli w ostatnich latach 
istotne zmiany w swoich miejscowościach, od-
powiadają następująco: raczej tak – 57 proc., 
zdecydowanie tak – 29 proc. Pozytywnych 
zmian nie zauważa tylko 15 proc. mieszkań-
ców polskich miast i gmin. Tę jakże pozytywną 
ocenę, wręcz celującą, wystawiają samorzą-
dom najbardziej do tego upoważnieni, sa-
mi mieszkańcy. Tymczasem rząd planuje dra-
matyczne ograniczenie ich roli. Przekazanie 
uprawnień w ręce kuratora oświaty kosztem 
samorządu w połączeniu z reformą już owo-
cuje istotnym zwiększeniem wydatków na 
oświatę. Tylko w skali naszego miasta to mi-
liony złotych. Mówi się coraz częściej o kolej-
nych ograniczeniach, choćby o tym, że pla-
ny zagospodarowania przestrzennego mogą 
być przekazane w gestię władz wojewódz-
twa, że to samo stanie się z Powiatowymi 
Urzędami Pracy, że w miejsce istniejących 
dziś 380 Powiatowych Inspektoratów Nadzoru 
Budowlanego powstanie około 100 inspekto-
ratów okręgowych. Wszystko to nic innego, 
jak kumulowanie uprawnień w rękach admi-
nistracji rządowej, kosztem samorządów lo-
kalnych.

To wystarczający powód, by mieć obawy 
o los lokalnej demokracji, o funkcjonowanie 
naszej małej ojczyzny, za którą to my właśnie, 
mieszkańcy naszego miasta, odpowiadamy.

I choć zmiany to naturalny proces rozwo-
ju, to muszą być one dobrze przygotowane 
i skonsultowane na etapie poprzedzającym 
wprowadzenie. Wszystko po to, by wyelimi-
nować zagrożenia i zminimalizować ryzyko. 
Jeśli tak nie jest, nawet interesujący pomysł 
budzi niezdrowe emocje i podejrzenie np. 
o próby zawłaszczenia. Trudno wtedy o py-
tanie, dlaczego budzi się opór. W przypad-
ku próby reformowania samorządów, które 
są najbliżej obywatela i jego spraw, stopień 
przygotowania musi być na absolutnie wyso-
kim poziomie. Nie może być bowiem tak, że w 
wyniku błędnych założeń lub braku zrozumie-
nia, bliscy sobie mieszkańcy zaczną od które-
goś dnia mieć do siebie żale czy pretensje.

SAMORZĄDNOŚCI 
BEZWZGLĘDNIE TRZEBA BRONIĆ

>>
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Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego pań-
stwa. Odbudowa polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom 
lokalnym autonomię i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbar-
dziej udaną z polskich reform. Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując 
przy tym zaufanie większości Polaków, co systematycznie potwierdzają 
badania opinii publicznej.

Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, któ-
re są obecnie proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorzą-
dową, mogą podważyć ustrój państwa.

Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przed-
stawicieli mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań pu-
blicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, 
wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje zaha-
mowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkań-
ców. Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, 
przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i 
niepoddanej ich kontroli, to odejście od demokracji. Stanowczo się 
temu sprzeciwiamy.

Domagamy się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i sza-
nowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa, które przypomi-
namy w niniejszej Karcie.

MIESZKAŃCY
1. Gospodarzami społeczności lokalnych i regionalnych są ich miesz-

kańcy i to oni muszą decydować o kształcie swoich wspólnot samorzą-
dowych, w tym poprzez wolne wybory i referenda lokalne. Prawa wybor-
cze mieszkańców (czynne i bierne) oraz uprawnienia do podejmowania 
przez nich decyzji w referendum, zagwarantowane w Konstytucji, nie mo-
gą być ograniczone.

2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Tylko 
mieszkańcy danej gminy mogą wybierać w wyborach powszechnych i 
odwoływać w drodze referendum swoje organy samorządowe.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
3. Samorząd terytorialny działa w imieniu własnym i na własną od-

powiedzialność. Jego samodzielność (w zakresie zadań własnych oraz 
definiowania interesu lokalnego albo regionalnego) podlega ochronie 
sądowej. Nadzór nad wykonywaniem zadań własnych jest sprawowany 
wyłącznie według kryterium legalności.

4. Jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami polityki 
rozwoju lokalnego i regionalnego. Przekazane samorządom sprawy 
publiczne są ich zadaniami własnymi.

5. Kompetencje gmin, powiatów i województw, wynikające z ich za-
dań własnych, są całkowite i wyłączne. Ustawy określają zasady reali-
zacji tych zadań; o sposobie ich realizacji decydują właściwe organy jed-
nostek samorządu terytorialnego.

Gminy – podstawowe jednostki samorządowe – kreują rozwój lokal-
ny, dostarczają mieszkańcom podstawowe usługi publiczne i zapewnia-
ją obsługę administracyjną.

Powiaty – komplementarny samorząd lokalny – realizują lokalne za-
dania ponadgminne oraz koordynują lokalne służby, inspekcje, straże i 
administracje zespolone.

Województwa – podmioty polityki regionalnej – kreują rozwój regional-
ny oraz koordynują działania innych podmiotów na rzecz tego rozwoju.

FINANSE SAMORZĄDOWE
6. Finanse samorządowe są pełnoprawnym członem sektora finan-

sów publicznych.
7. Zasoby finansowe gmin, powiatów i województw, oparte na do-

chodach własnych i subwencjach, umożliwiają realizację ich zadań na 
określonym w ustawach i aktach wykonawczych poziomie. Zmianom za-
kresu zadań i wymaganego poziomu ich realizacji towarzyszą adekwatne 
zmiany zasilania finansowego jednostek. Ubytki w dochodach własnych, 
wynikające z ulg i zwolnień ustawowych, są rekompensowane.

8. System dochodów jest uzupełniany subwencją wyrównawczą , 
która umożliwia realizację zadań obowiązkowych w określonym w prze-
pisach prawa standardzie.

9. Dotacje celowe służą do finansowania inwestycji oraz zadań powie-
rzonych JST przez Unię Europejską, administrację rządową i inne jednost-
ki samorządu terytorialnego.

MAJĄTEK
10. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo swobodnie 

kształtować gospodarowanie swoim majątkiem. Stanowi on zasób, 
który umożliwia realizację zadań, a także jest wykorzystywany do wspie-
rania przedsięwzięć rozwojowych w ramach lokalnej albo regionalnej po-
lityki rozwoju. Zasoby majątkowe, mające znaczenie dla rozwoju lokalne-
go albo regionalnego, będą przekazywane nieodpłatnie, odpowiednio 
gminom, powiatom albo województwom.

ORGANIZACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE
11. Gminy, powiaty i województwa mają swobodę w dostosowaniu 

swoich struktur organizacyjnych do lokalnych albo regionalnych uwarun-
kowań realizacji zadań. Mogą je powierzyć własnym jednostkom organi-
zacyjnym albo podmiotom zewnętrznym: publicznym, społecznym lub 
prywatnym, z zachowaniem procedur wymaganych prawem.

12. Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując swoje zadania, 
mogą swobodnie współdziałać z innymi jednostkami, w formach okre-
ślonych w przepisach prawnych.

13. Integracja zarządzania na funkcjonalnych obszarach metropoli-
talnych lub miejskich jest ustawowo uregulowana, w sposób zapewnia-
jący zdolność wykonywania zadań publicznych. Tworzone struktury nie 
naruszają podmiotowości i samodzielności podstawowych jednostek sa-
morządowych – gmin.

14. Ustawy umożliwiają jednolite zarządzanie infrastrukturą tech-
niczną i społeczną w granicach miast przez samorząd miasta.

GRANICE I TERYTORIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I 
REGIONALNYCH

15. Korekta granic gmin i powiatów jest przeprowadzana na podsta-
wie rzetelnej analizy powiązań funkcjonalnych, uwzględniającej poten-
cjał rozwoju oraz uwarunkowania wynikające z dotychczasowego funk-
cjonowania zainteresowanych jednostek.

16. Zmiana granic gminy, powiatu albo województwa, wymaga zro-
zumienia i akceptacji mieszkańców obszaru będącego przedmiotem 
wniosku o zmianę granic, wyrażonej w powszechnych konsultacjach al-
bo referendum lokalnym.

KONSULTOWANIE
17. Samorządy muszą być rzetelnie konsultowane w zakresie ak-

tów prawnych ich dotyczących, w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego oraz w komisjach parlamentarnych.

KARTA SAMORZĄDNOŚCI
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JUŻ W NAJBLIŻSZYM CZASIE ROZPOCZNIE SIĘ NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SUWAŁKACH. PRZED SU-
WALSKIMI NASTOLATKAMI PIERWSZA POWAŻNA DECYZJA W ICH ŻYCIU. WŁAŚCIWY WYBÓR SZKOŁY 
A POTEM STUDIÓW, TO SZANSA NA SUKCES ZAWODOWY. A ZATEM WYBÓR TEN POWINIEN BYĆ POPRZEDZONY GŁĘBO-
KĄ ANALIZĄ I REFLEKSJĄ NA TEMAT WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ ORAZ POSIADANYCH MOŻLIWOŚCI, KTÓRE WARTO 
SKONFRONTOWAĆ Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ SUWALSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH. „DWUTYGODNIK SUWAL-
SKI” PRZYGOTOWAŁ KRÓTKI INFORMATOR O OFERCIE SUWALSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH, KTÓRE DAJĄ SZANSĘ NA 
KONTYNUACJĘ EDUKACJI W SZKOŁACH WYŻSZYCH, A JEDNOCZEŚNIE PRZYGOTOWUJĄ DO WYKONYWANIA KONKRET-
NEGO ZAWODU.

SUWALSKIE TECHNIKA ZAPRASZAJĄ>>

Zespół Szkół nr 6 im. Karola 
Brzostowskiego w Suwałkach
ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki
kontakt:

sekretariat@zs6.suwalki.eu
telefony 87 565 85 70; 508 215 382; 
                  87 565 85 60
fax 87 5658561

TECHNIKUM NR 2

WYBIERZ Z GŁOWĄ, POSTAW NA SZKOŁĘ 
ZAWODOWĄ

10 powodów, dla których warto 
wybrać ZS 6

1. Kierunki kształcenia dopasowane do po-
trzeb rynku lokalnego

2. Wyremontowany, nowoczesny budynek
3. Bezpieczne warunki nauki
4. Nowoczesne pracownie komputerowe i dy-

daktyczne
5. Zajęcia dodatkowe rozwijające zaintereso-

wania uczniów
6. Specjalistyczne pomoce do nauki zawodu
7. Metody aktywizujące i ocenianie kształtu-

jące na lekcjach
8. Realizacja projektów unijnych
9. Praktyki zawodowe i staże w przedsiębior-

stwach
10. Wyjątkowa i przyjazna atmosfera nauki

TECHNIK INFORMATYK
Nauczysz się m. in.: administrowania sie-

ciami komputerowymi, projektowania i ad-
ministrowania stron www, programowania, 
składania i konfigurowania sprzętu kompu-
terowego oraz tworzenia i zarządzania ba-
zami danych.

Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę w 
ośrodkach obliczeniowych, firmach zajmują-
cych się tworzeniem i eksploatacją oprogra-
mowania komputerowego, punktach serwi-
sowych, firmach posiadających własne sieci 
komputerowe, przedsiębiorstwach branży re-
klamowej.

TECHNIK 
POJAZDÓW SAMOCHOWODYCH

Nauczysz się m.in. oceny stanu technicz-
nego samochodu i jego zespołów, diagno-

styki i naprawy zespołów samochodu, ob-
sługi oprogramowania diagnostycznego 
i naprawczego, organizowania i zarządza-
nia zakładem mechaniki lub elektromecha-
niki samochodowej. W ramach zajęć eduka-
cyjnych przygotujesz się do egzaminu prawa 
jazdy kat. B.

Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę m.in. 
w zakładach produkcyjnych i naprawczych 
pojazdów samochodowych, stacjach obsługi 
i kontroli pojazdów samochodowych, przed-
siębiorstwach transportu samochodowego, 
zakładach zajmujących się obrotem pojazda-
mi samochodowymi i ich częściami, firmach 
ubezpieczeniowych do rozliczania szkód ko-
munikacyjnych.

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
Nauczysz się m.in. wykonywania wyrobów 

z drewna i tworzyw drzewnych, oprogramo-
wania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń, 
sporządzania dokumentacji technologicz-
nej oraz organizowania i nadzorowania pro-
cesów produkcyjnych. Odbędziesz zajęcia 
praktyczne w Fabrykach Mebli FORTE S.A., 
będziesz brał udział w warsztatach na SGGW 
w Warszawie.

Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę 
w przedsiębiorstwach przemysłu drzewne-
go, meblarskiego lub tartacznego, zakładach 
przemysłu stolarki budowlanej, firmach prze-
mysłu opakowań, galanterii drzewnej, ośrod-
kach projektowania i marketingu wyrobów 
z drewna na stanowiskach tj. np.: kierownik 
działu produkcyjnego, mistrz działu produk-
cyjnego, technik kontroli jakości, technolog, 
technik konstruktor, operator obrabiarek, 
urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych, 
rzeczoznawcza.

TECHNIK LOGISTYK
Nauczysz się m.in. podstaw logistyki i eko-

nomii logistyki, gospodarki zapasami i maga-
zynem, transportu spedycji, planowania logi-
styczne.

Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę m.in. 
jako specjalista do spraw sprzedaży i progno-
zowania popytu, specjalista do spraw plano-
wania zakupów, specjalista do spraw handlu 
elektronicznego, specjalista do spraw logisty-
ki miejskich usług infrastrukturalnych, specja-
lista do spraw systemów informacyjnych wy-
magających dystrybucji.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Nauczysz się m.in. marketingu, public rela-

tions, organizacji sprzedaży produktów i usług 
reklamowych, psychologii reklamy, technik 
i organizacji reklamy, projektowania środków 
reklamowych przy użyciu narzędzi grafiki, fo-
tografii, technik poligraficznych.

Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrud-
nienie m.in. jako specjalista do spraw mar-
ketingu i handlu, specjalista do spraw pu-
blic relations, specjalista do spraw reklamy, 
administrator produkcji filmowej, organiza-
tor usług sprzedaży internetowej, przedsta-
wiciel handlowy.

TECHNIK SPEDYTOR
Nauczysz się m.in. planowania procesów 

transportowych, prowadzenia dokumentacji 
spedycyjnej, kalkulowania cen usług transpor-
towych, przygotowania ładunków do trans-
portu, monitorowania technicznych środków 
do realizacji procesów transportowych.

Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrudnie-
nie m.in. w przedsiębiorstwach spedycyjnych, 
firmach transportowo-spedycyjnych, zakła-
dach transportowych, firmach handlowych, 
przedsiębiorstwach handlu zagranicznego.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
1. Elektromechanik pojazdów samocho-

dowych
2. Kierowca mechanik
3. Mechanik pojazdów samochodowych
4. Blacharz samochodowy
5. Stolarz 

KWALIFIKACYJNE 
KURSY ZAWODOWE

Cały rok prowadzimy nabór na kwalifikacyj-
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ne kursy zawodowe (kkz). Jeżeli masz 18 lat, je-
steś absolwentem gimnazjum lub szkoły ponad-
gimnazjalnej, studiujesz, pracujesz, poszukujesz 
zatrudnienia lub chcesz przekwalifikować się, 
rozpocznij bezpłatną naukę w systemie zaocz-
nym. Nabór na kursy prowadzimy cały rok.

TECHNIKUM NR 3

Zawód i Pasja!

ZST od 90. lat wpisuje się w historię Suwałk. 
Nasze mury opuściło wielu absolwentów klas 
technicznych i zawodowych, którzy świetnie 
sobie radzą na rynku pracy. Bardzo często tra-
fiają do nas członkowie rodzin byłych uczniów 
ZST, bo my ŁĄCZYMY POKOLENIA! Ciekawostką 
jest to, że aż 12. absolwentów zostało nauczy-
cielami w naszej szkole. 

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy 
i zainteresowania uczniów ogłaszamy nabór na 
rok szkolny 2017/2018. do Technikum w zawo-
dzie: 1. technik mechatronik, 2. technik telein-
formatyk, 3. technik elektryk, 4. technik budow-
nictwa, 5. technik mechanik, 6. technik grafiki 
i poligrafii cyfrowej, 7. technik urządzeń i sys-
temów energetyki odnawialnej i na dwa nowe 
kierunki: 8. technik automatyk, 9. technik szero-
kopasmowej komunikacji elektronicznej. 

W Szkole Branżowej I Stopnia (dawna 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa) przyjmujemy 
młodzież w zawodach: 1. elektryk, 2. monter 
sieci i instalacji sanitarnych, 3. monter zabudo-
wy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
4. monter sieci telekomunikacyjnych, 5. mecha-
nik-monter maszyn i urządzeń, 6. ślusarz, 7. kla-
sa wielozawodowa (w zależności od potrzeb, 
np.: fryzjer, mechanik maszyn i urządzeń dro-
gowych, cukiernik, piekarz, wędliniarz, dekarz, 
krawiec, fotograf itp.)

Dorosłych zapraszamy do nauki w syste-
mie zaocznym w naszym Centrum Kształcenia 
Ustawicznego. ZST to sukcesy zawodowe 
i sportowe. Rozwijaj z nami swoje pasje!

Zapraszamy na stronę www.zst.suwalki.pl 
i na www.facebook.com/unaswzstsuwalki, tel. 
87 565 36 33, ul. Sejneńska 33 w Suwałkach 
(5 minut od stacji PKS)

TECHNIKUM NR 4

Technikum nr 4 przy ZS nr 4 to nowoczesna 
szkoła z bogatą 110-letnią tradycją. Zajmujemy 
1 miejsce w Suwałkach i 8 miejsce w woj. pod-
laskim w Ogólnopolskim Rankingu Techników 
2017 oraz 16 miejsce w Polsce w Rankingu 
Szkół Kompetencji Przyszłości 2016 spośród 
1109 szkół, biorących udział w olimpiadzie 
„Zwolnieni z Teorii”.

Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną 
bazę do kształcenia zawodowego i ogólno-
kształcącego, w tym kompleksową pracownię 
gastronomiczno-hotelarską z czterogwiazd-
kowym pokojem hotelowym, recepcją z lob-
by hotelowym, salą obsługi konsumenta oraz 
kuchnią o standardzie europejskim. Ponadto 
szkoła wyposażona jest w nowoczesne pra-
cownie komputerowe, pracownię handlową 
z kasami fiskalnymi, dwa laboratoria do nauki 
języków obcych, centrum multimedialne w bi-
bliotece szkolnej, tablice interaktywne w pra-
cowniach, odnowioną salę gimnastyczną, salę 
do fitnessu oraz udogodnienia dla osób niepeł-
nosprawnych.

Oferujemy nowoczesne kierunki kształce-
nia cieszące się dużym zainteresowaniem pra-
codawców oraz możliwość odbywania praktyk 
w kraju i za granicą. Nasi uczniowie biorą udział 
w licznych projektach i programach oraz korzy-
stają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. 

Zapewniamy nie tylko wysoką jakość kształ-
cenia, ale również przyjazną atmosferę. Dbamy 
o bezpieczeństwo uczniów. Wejście do budyn-
ku odbywa się za pomocą karty szkolnej.

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy 
nabór na następujące kierunki:

• TECHNIK EKONOMISTA 
• TECHNIK HANDLOWIEC 
• TECHNIK HOTELARSTWA 
• TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
• TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWOŚCI
• TECHNIK ŻYWIENIA 
   I USŁUG GASTRONOMICZNYCH.

EKONOMIAK TO DOBRY WYBÓR

TECHNIKUM NR 5

W ZSSS funkcjonuje technikum nr 5, które 
kształci w następujących zawodach:

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Zajęcia praktyczne realizowane są w pra-
cowni symulacyjnej, która funkcjonuje ja-
ko Szkolne Biuro Turystyczne „Sales Tour”. 
Uczniowie biorą udział w licznych wyjazdach 
szkoleniowo-turystycznych, oraz projektach 
edukacyjnych, dzięki którym zdobywają do-
świadczenie zawodowe w Polsce (np. Kraków, 
Gdańsk, Sopot) i za granicą (staże w Irlandii). 
Szkoła przygotowuje do matury i startu na 
wyższą uczelnię oraz do pracy w biurach po-
dróży, organizacjach i ośrodkach turystycz-
nych, w urzędach miast i gmin oraz do pro-
wadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Kierunek stworzony z myślą o tych, któ-
rzy lubią modę oraz chcą poznać tajniki po-
wstawania i stylizacji ubiorów. Szkoła zapew-
nia dobre przygotowanie do matury i studiów 
wyższych, zdobycie umiejętności i fachowej 
wiedzy z zakresu konstrukcji i modelowania 
odzieży, przygotowuje do założenia i prowa-
dzenia własnej firmy. Umożliwia też rozwój 
uzdolnień artystycznych. 

Kształcenie na obydwu kierunkach obej-
muje: praktykę zawodową w zakładach pra-
cy, kursy kwalifikacyjne, wyjazdy szkolenio-
we, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach. 
Przedmioty rozszerzone: geografia, histo-
ria, język angielski. Języki obce do wyboru: 
włoski, rosyjski. Szkoła posiada internat oraz 
stołówkę, z której mogą korzystać wszyscy 
uczniowie.

W szkole funkcjonuje również szkoła 
branżowa I stopnia, kształcąca w kierunkach: 
sprzedawca, ogrodnik, kucharz, krawiec. 

Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki
kontakt:
sekretariat@zs4.suwalki.eu

telefon 87 566 42 39; 87 566 53 14
fax 87 566 42 39; 87 566 53 14

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek 
im. Jana Pawła II w Suwałkach
ul. Sejneńska 10, 16-400 Suwałki
kontakt:

telefon  87 566 38 65; fax 87 565 12 88
e-mail: sekretariat@zssal.suwalki.pl

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

telefon 87-565 36 30, fax 87-565 36 34 
e-mail: zst@zst.suwalki.pl
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ZSCKR to szkoła prowadzona przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Istnieje już ponad 70 
lat i kształci w następujących zawodach: tech-
nik żywienia i usług gastronomicznych, tech-
nik architektury krajobrazu, technik agrobizne-
su, technik rolnik, kucharz i mechanik-operator 
pojazdów i maszyn rolniczych. Oprócz kształ-
cenia na wybranym kierunku, oferujemy moż-
liwość zdobycia dodatkowych umiejętności na 
kursach: barmańskim, kelnerskim, baristy, ob-
sługi kasy fi skalnej, wózków widłowych, ope-
ratora kombajnu zbożowego, opryskiwacza, 
obsługi sieczkarni samobieżnej. W zawodach 
technik rolnik, technik agrobiznesu, technik 
architektury krajobrazu uczniowie przygoto-
wywani są do egzaminu na prawo jazdy kat. T, 
a w zawodzie mechanik-operator pojazdów 
i maszyn rolniczych na prawo jazdy kat. T 
i B. Kształcenie zawodowe odbywa się w specja-
listycznych pracowniach, warsztatach, w nowo-
czesnych gospodarstwach rolnych, instytucjach 

rolniczych i zakładach gastronomicznych.
Szkoła, jako jedyna na terenie miasta, dyspo-

nuje własnym internatem. Zapewniamy poko-
je w wysokim standardzie: 2-osobowe z łazien-
kami, dostępem do internetu. Uczniowie mają 
pełne wyżywienie. W czasie wolnym korzysta-
ją z bazy sportowej szkoły. 

Absolwenci i uczniowie znajdują pracę 
w restauracjach, hotelach, pensjonatach, agro-
turystyce, przedsiębiorstwach i instytucjach 
zajmujących się zielenią, w rolniczych przedsię-
biorstwach produkcyjnych, gospodarstwach in-
dywidualnych, warsztatach mechanicznych. 

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, 
bezpiecznym i otwartym na potrzeby każde-
go ucznia.

Technik usług fryzjerskich – z elementa-
mi kosmetyki

Technik informatyk – tworzenie gier kom-
puterowych

W technikum usług fryzjerskich zdobę-
dziesz dwa zawody: fryzjer i kosmetyczka.

W technikum informatycznym zdobędziesz 
atrakcyjny zawód, oraz rozwiniesz swoje pasje: 
projektowanie gier komputerowych oraz mul-
timediów w grach.

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY:
– mają do dyspozycji nowoczesną w pełni wy-

posażoną pra-
cownię fryzjer-
ską
– pracownia fry-
zjerska świad-
czy pełny zakres 
usług fryzjer-
skich
– wyjeżdżają na 
międzynarodo-

we targi fryzjerskie
– uczestniczą w warsztatach, kursach i zagra-

nicznych stażach fryzjerskich w Hiszpanii
– biorą udział w konkursach fryzjerskich
– zdobywają dodatkowe doświadczenie pod 

nadzorem mistrzów fryzjerstwa Europy 
i Świata

– mają do dyspozycji nowoczesne pracownie 
oraz laboratorium komputerowe

– poznają zasady projektowania, naprawy i eks-
ploatacji komputera

– poznają zasady projektowania i wykonywa-
nia lokalnych sieci komputerowych

– poznają zasady projektowania i administro-
wania, bazami dany-ch

– poznają zasady instalacji programów kompu-
terowych i systemów operacyjnych

– biorą udział w konkursach informatycznych
– projektują grafi kę 2D i 3D
– tworzą i administrują strony www oraz apli-

kacje internetowe
– projektują gry komputerowe oraz multime-

dia w grach
– obsługują silniki grafi czne w grach

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: 
– język angielski 
– matematyka

Zapraszamy!

FRANCUSKI DZIEŃ W III LO
Już po raz 21. uczniowie suwalskiego III Liceum Ogólnokształcącego 

pod opieką nauczycielki języka francuskiego Krystyny Słowickiej zorga-
nizowali Dzień Francuski. W czasie spotkania uczniowie zaprezentowali 
swoje osiągnięcia w zakresie języka i kultury francuskiej.

 Artyści zabrali publiczność (złożoną z uczniów III LO, zaproszonych 
gimnazjalistów i rówieśników z innych szkół) w podróż po krainie mu-
zyki, poezji, prozy i piosenki francuskiej. Brawurowo zaprezentowała się 
Paulina Sobolewska, która zaśpiewała utwory frankofońskich artystów. 

A wszystko po to, by 
zachęcić młodzież do 
nauki języka francu-
skiego.
Więcej na: 
www.dwutygodniksu-
walski.pl 

ŚPIEWAJĄ W JĘZYKACH 
OBCYCH

W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej  odbyła się 
kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej. 
Do konkursu zgłosiło się 50 uczniów  szkół średnich oraz gimnazjów 
z Suwałk i okolic. Zdecydowana większość uczestników wybrała język 
angielski oraz francuski, pojawiły się też piosenki w języku rosyjskim, 
hiszpańskim oraz niemieckim.

Wśród gimnazjalistów najwyżej ocenio-
no występ Agaty Korsak, Hanny Krzy-
żewskiej i Patrycji Wojsznis z Gimnazjum 
im. Marii Konopnickiej ( język angielski) 
oraz Moniki Bogdanowicz z Gimnazjum 
nr 5 (język francuski, rosyjski, hiszpański). 
Wśród uczniów szkół średnich zwyciężyli:  
Szkolne Kółko Śpiewacze z I LO (jęz. angiel-
ski), Paulina Sobolewska z III LO (jęz. fran-
cuski) oraz Dominika Szyszko i Ewelina 
Podbielska z I LO (na zdjęciu) (język rosyj-
ski, niemiecki, hiszpański).

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

>> >>

Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Wincentego Witosa 
w Suwałkach
ul. Ogrodowa 49

kontakt:
telefon 87 567 90 81, fax 87 567 90 81
email: sekretariat@zs7.edu.pl

Technikum ZDZ w Białymstoku 
z/s w Suwałkach
ul. T. Kościuszki 23,
16-400 Suwałki
kontakt:

telefon 87 566 37 87, fax 87 566 49 64
email: suwalki@zdz.bialystok.pl
www.zdz.suwalki.pl

Młodzi wykonawcy 
dziękują swojej na-
uczycielce Krystynnie 
Słowickiej 
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ 
w Suwałkach zaprasza:

n na wystawę zdjęć Andrzeja Sidora. Wystawa prezentowana jest do 
30 kwietnia w Bibliotece przy ul. E. Plater 33A w Sali im. J. Towarnickiej 
oraz w galerii „Na schodach”. Wystawa została zorganizowana w ramach 
zadania publicznego „Luty pod znakiem miłości” dofinansowanego z 
budżetu Miasta Suwałki realizowanego przez Bibliotekę Publiczną im. 
Marii Konopnickiej w Suwałkach we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Kulturalnym BIBLIOFIL;

n na spotkania w Dyskusyjnym Klubie Filmowym dla Dzieci „Smykałka”, 
podczas których najmłodsi będą wprowadzani w świat kinematografii i 
ciekawych filmów zrealizowanych na podstawie książek. „Film prowa-
dzi do książki” – pod takim hasłem odbywać się będą spotkania w każ-
dą ostatnią sobotę miesiąca w Pracowni Smykałka w Bibliotece przy ul. 
E. Plater 33A;

n wspólnie z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do udziału w akcji „ 
Przeczytaj i obejrzyj”– zanim obej-

rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na 
bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bile-
tu do kina na film 2D (w cenie 17 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte ak-
cją: „Piękna i bestia”, „Wybawienie” i „Azyl”.

 
 14 kwietnia (Wielki Piątek) Biblioteka czynna do godz. 16.00, 

a 15 kwietnia (Wielka Sobota) – nieczynna.

MUZEUM OKRĘGOWE, UL. T. KOŚCIUSZKI 81
zaprasza w okresie świątecznym:

14 kwietnia (piątek) – w godz. 8.00-16.00, 15 kwietnia (sobota)– 
w godz. 9.00-14.00, 16-17 kwiecień – nieczynne.

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ& GALERIA ANDRZEJA 
STRUMIŁŁO, ul. Kościuszki 45 zaprasza na:

n wystawę plakatów poetyckich Juliusza Erazma Ciołka „Obrazy ze 
słów”. 

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY
zaprasza na:

n Dyskusyjny Klub Filmowy 13 – film „Pod opieką wiecz-
nego słońca” (Łotwa/Niemcy/Czechy/Korea Północna, 
2015) – 19.04. (środa) godz. 18.00, Sala Kameralna, ul. 
Jana Pawła II 5, bilety na pojedynczy seans – 12 zł; 
n koncert Julii Pietruchy „Parsley Tour” – 20.04. (czwartek) godz. 19.00, 

Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 69 zł i 89 zł;
n warsztaty rękodzieła – warsztaty decoupage poprowadzi twórczy-

ni Halina Łazarska – 22-23 kwiecień, godz. 10.00-14.00, Sala Prób, ul. Jana 
Pawła II 5, wstęp: 40 zł, informacje: Lidia Żyniewicz, tel. 785 04 11 77 lub 
e-mail: lidia.zyniewicz@soksuwalki.eu ;
n spektakl „Divertimento stomatologiczne” w wykonaniu Teatru Lustro 

w ramach Środy Seniora – 26 kwietnia o godz. 17.00 w Sali Granatowej, 
ul. Noniewicza 71, bilety:5 zł;
n Premiery w TeatRanku – spektakle „Taka bajka – była sobie...” 

i „Kuchenne rewolucje, czyli coś dla ucha i dla brzucha” reżyseria i sce-
nariusz: Mirosława Krymska, scenografia: Mieczysław Iwaszko – 
30.04. (niedziela) godz. 10.00 w Sali Kameralnej, ul. Jana Pawła II 5, bi-
lety: 8 zł; 
n premierę spektaklu „Pociąg do S.” reżyseria i scenariusz: Mirosława 

Krymska, multimedia: Zbigniew Stelmaszek , obsada: Weronika 
Bogdan oraz Joanna Łupinowicz – 30.04 (niedziela) godz. 17.00 w Sali 
Kameralnej, ul. Papieża Jana Pawła II 5, bilety: 8 zł; 
n wystawę fotografii Jowity Mormul „Trzynaście kluczy” – w Galerii 

PAcamera, ul. Noniewicza 71, wystawa czynna do 12.05.; 
n wystawę „Cicer cum caule” Radosława Jastrzębskiego – GSW Chłodna 

20, ul. Noniewicza 71, wystawa czynna do 21.04.; 

n koncert „Noc uwiel-
bienia” w wykona-
niu gościa specjalne-
go III Soulwałki Gospel 
Workshop – Phillipa 
Cartera i chóru Sounds of 
Victory (USA). 12.05 (pią-
tek), godz. 19.00, Sala im. 
A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 
5, bilety 30 zł; szczegóły na www.soksuwalki.eu;
n koncert muzyki gospel w wykonaniu Mark Beswick Praise & Workship, 

pianisty Szymona Markiewicza, zespołu Holy Noiz oraz Suwalskiej 
Orkiestry Kameralnej i uczestników warsztatów gospel – 14.05. (niedzie-
la) godz. 18.00, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, więcej na www.sok-
suwalki.eu;

CINEMA LUMIERE zaprasza na filmy:
– do 20 kwietnia – „Zając 

Max ratuje Wielkanoc” 
(familijny/anim.), „Ghost in the Shell” (thriller/s-
f), „Munio: Strażnik księżyca” (anim./przygod.), 
„Małżeńskie porachunki” (komedia krym.), „Amok” 
(thriller/krymin.), „Life (thriller/s-f ), „Milczenie” 
(dramat), „Pakt krwi”(thriller/sensacyjny), „Piękna 
i Bestia” (przygod./musical);

– 17-18 kwietnia – „Szybcy i wściekli 8” (akcji/sens.) 
i „Dzieciak rządzi” 2D+3D (komedia anim.) – seanse 
przedpremierowe;

– 19 kwietnia – „Ukryte działanie” (dramat) – godz. 
19 – Babskie wieczory;

– od 21 kwietnia – „Szybcy i wściekli 8” (akcji/
sens.), „Dzieciak rządzi” 2D+3D (komedia anim.), 
„Bikini blue” (dramat), „Ostatnia klątwa (horror);

– 25 kwietnia – „T2:Trainspotting” (dramat) – Kino Konesera; 
– 27 kwietnia – „Chata” (dramat) – Kino dla Seniora.
16 kwietnia – kino Cinema Lumiere nieczynne

W KINIE

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

NOWA POWIEŚĆ IRSKIEGO
Nakładem olsztyńskiego wydawnictwa Warmia ukazała się nowa po-

wieść Ireneusza Sewastianowicza, suwalskiego pisarza używającego 
pseudonimu Andrzej Irski. Tym razem Krzysztof Płatek, historyk sztuki, 
były stażysta w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prze-
bywa na Mazurach, pomagając w zbieraniu materiałów do przewodni-
ka turystycznego.

Przypadkowo dowiaduje 
się o okrutnej zbrodni sprzed 
ponad trzydziestu lat. W miej-
skim parku w Węgorzewie zna-
leziono wówczas ciało zamor-
dowanego pensjonariusza 
Domu Pomocy Społecznej. 
Mordercy nigdy nie schwyta-
no. Teraz okazuje się, że ślad 
prowadzi w jeszcze bardziej 
odległą przeszłość i sięga cza-
sów powojennych walk z od-
działami UPA w Bieszczadach. 
Pomimo telefonicznych po-
gróżek, Krzysztof postanawia 
rozwikłać zagadkę. Wspomaga 
go Lucyna, piękna etnografka 
z Muzeum Kultury Ludowej.

„Kronikarz z UPA” to 26 
książka autorstwa lub współautorstwa I. Sewastianowicza, w tym 13 po-
wieść. W przygotowaniu „Upiór znad Biebrzy”.

>>
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Nasza Firma to:
n Największa Sieć Biur Nieruchomości w Polsce
n miliony zainteresowanych naszymi ofertami 

  z Polski i zagranicy (2016 r.)
n szybkość, bezpieczeństwo i rodzinna atmosfera 
n darmowe doradztwo i kredyty
n współpraca tylko ze sprawdzonymi i najlepszymi 

Chcesz bezpiecznie kupić, sprzedać 

lub wynająć nieruchomość

ZAPRASZAMY!!!

Suwałki – Dworzec PKS II piętro
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00

Tel. 505 028 870
75/2017

OGŁOSZENIE
o naborze wniosków o udzielenie w 2017 r. dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na tere-

nie Miasta Suwałki
W budżecie Gminy Miasto Suwałki na 2017 rok na dotacje na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru przeznaczono kwotę 200 000 zł. Zasady udzie-
lania dotacji zawarte są w uchwale Nr XXXI/378/2017 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. 
Woj. Podlaskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r., poz. 1356). Uchwała wcho-
dzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski o udziele-
nie dotacji można składać do dnia 30 kwietnia 2017 r. 

Treść uchwały z formularzem wniosku dostępne są na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.suwalki.pl (zakładka – AKTY 
PRAWNE) oraz w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy 
ul. T. Noniewicza 71A w Suwałkach (pok. 101) i na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 110/2017

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. 

U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i je-
go ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), podaje się 
do publicznej wiadomości, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. na wniosek Tanne 
Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa, została wyda-
na decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 kwietnia 2017 
r. zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 7 kwietnia 2016 
r., znak: OSGK.6220.10.2016.DK, zmieniona decyzją z dnia 21 lipca 2016 r. 
znak OSGK.6220.46.2016.DK o środowiskowych uwarunkowaniach i usta-
lająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego 
na budowie obiektów fabryki płyt wiórowych i fabryki mebli wraz z towa-
rzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zmianą funkcji budynku magazy-
nowego z magazynowej na produkcyjno-magazynową na nieruchomo-
ściach oznaczonych działkami o nr geod.: 32810/1, 32810/2, 32813, 32812/5, 
32812/6, 32808/1, 32809, 32807/3, 32807/2, 32807/1, 32812/7, 32812/1, ob-
ręb nr 8, jednostka ewidencyjna: 206301_1 m. Suwałki.

Jednocześnie informuje się, że z decyzją wraz z całą dokumen-
tacją w przedmiotowej sprawie, w tym z uzgodnieniem dokona-
nym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku 
oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Suwałkach, można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1 pok. Nr 210, w godz. od 7.30 do 15.30. 

Informację o wydanej decyzji umieszcza się: w publicznie do-
stępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w internecie pod adresem: http:
//bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (II piętro), w miejscu przedsięwzięcia 
oraz w prasie. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za do-
konane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  111/2017

JAKA NAZWA DLA HALI?
Prezydent Suwałk ogłosił konkurs na nazwę hali sportowo-widowi-

skowej, która ma zostać wybudowana przy ul. Zarzecze w Suwałkach. 
Propozycje nazw będą przyjmowane do 20 kwietnia. Propozycje nazw 
na karcie zgłoszeniowej, którą można znaleźć na stronie: www.um.su-
walki.pl będą przyjmowane w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 lub elektronicznie pod adresem:  
bpm@um.suwalki.pl.

Wybór ostatecznej nazwy odbędzie się w dniach: 21 kwietnia od 
godz. 7.30 – 28 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00 poprzez głosowanie w son-
dzie internetowej na stronie suwalskiego Urzędu Miejskiego. Autor zwy-
cięskiej nazwy otrzyma 1000 zł. 

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

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) po-
daje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 kwietnia 2017 roku w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na ta-
blicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 11.04.2017 r. do 
02.05.2017 r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 118/2017 z dnia 11 kwiet-
nia 2017 roku). Dotyczy sprzedaży w drodze przetargu działek bu-
dowlanych położonych w Suwałkach przy ul. Krzywólka i Radomskiej 
oraz w drodze bezprzetargowej działek przy ul. Powstańców Śląskich 
i Piaskowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospoda-
rowania działek przyległych.

115/2017

>>
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Ogłoszenia „DTS” 
tel. 87 566-28-25

SPRZEDAM: STODOŁĘ Z BIAŁEJ CEGŁY pow. 220 m2 
pow. użytk. ok. 300 m2. Na działce 1000 m2 w tym dział-

ka budowlana, ul. Szpitalna, Krzywólka.
Tel. 516 816 264     87/2017

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 powierzch-
ni 0,1020 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiada-
jąca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość 
przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 
roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej dro-
gi dojazdowej, oznaczonej na planie 27KD. Obecnie wydzielona geo-
dezyjnie 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., 10.02.2017 r. oraz 23.03.2017 r. i zakończyły się wynikami negatyw-
nymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 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 9 maja 2017 roku. W tym 
dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja prze-
targowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez 
uczestników przetargu;

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

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

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

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

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

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

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

106/2017

DYŻURY KONSULTACYJNE
członków Suwalskiej Rady Seniorów 

w kwietniu (10.00-13.00)
 
 18 kwietnia – Dariusz Żukowski
 25 kwietnia – Lucyna Śniecińska

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym ter-

minie po uzgodnieniu telefonicznym: 780 540 089
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STATUA
W Parku Konstytucji 3 Maja, na-

przeciwko konkatedry św. Aleksandra, 
stoi pomnik-statua „Matki Boskiej 
Błogosławiącej” powstańców idą-
cych na bój z Moskalami. Wykonana 
i ustawiona została w ciężkich cza-
sach stanu wojennego ogłoszonego 
przez władze rosyjskie w Królestwie 
Polskim. Uroczystośc odsłonięcia 
i wyświęcenia odbyła się podczas zor-
ganizowanej manifestacji 8 grudnia 
1862 r. w pełnej ciszy, bez zakłócania 
porządku publicznego. Statua została 
wykonana „w szydłowieckim piaskow-
cu” przez warszawskiego rzeźbiarza 
Feliksa Krasuskiego. 6 października 
1864 r. w celu likwidacji patriotyczne-
go charakteru pomnika Rosjanie zdję-
li cztery płaskorzeżby zdobiące jego 
cokół. Płaskorzeźby przedstawiały: 
od frontu św. Jadwigę, od tyłu św. 
Andrzeja Bobolę, z prawej strony św. 
Józefa, a z lewej św. Kazimierza. U dołu 
był napis „Matko błogosław nas”.

W 1941 r. Niemcy wysadzili fi gurę 
w powietrze. Pomnik zrekonstuowano w latach pięćdziesiątych XX w. 
wykorzystując szczątki zebrane przez Suwalczan i przechowane w ko-
ściele św. Aleksandra.

Wacław Pankiewicz

SUWALSKIE CIEKAWOSTKI

NASZA FOTOZAGADKA
Szanowni Czytelnicy, 

pokazujemy fragment 
rozpoznawalnego po-
wszechnie budynku lub 
miejsca. Waszym zada-
niem jest rozpoznanie 
tego fragmentu i prawi-
dłowe jego określenie. 
Może tak się zdarzyć, 
że całość poszukiwane-
go budynku lub miejsca 
będzie w aktualnym wy-
daniu „DwuTygodnika 
Suwalskiego”. 

Tradycyjnie mamy 
nagrodę dla osóby, któ-
ra jako pierwsza nadeśle 

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl;   
suwalki@cinema-lumiere.pl  

Telefon – rezerwacje, kasa: (87) 618 20 23

GDZIE PO POMOC?
Osoby pokrzywdzone przestępstwem i członko-

wie ich rodzin mogą korzystać z nieodpłatnej po-
mocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rze-
czowej i wolontarystycznej w Ośrodku Pomocy 
Pokrzywdzonym Przestępstwem, prowadzonym przez Centrum 
Aktywności Społecznej PRYZMAT, przy ul. T. Noniewicza 91. 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieod-
płatnie: pomoc prawną,  pomoc psychologiczną, pomoc w rozwiązy-
waniu konfl iktów przez mediację, pomoc tłumacza migowego, pomoc 
tłumacza języka obcego, pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych 
oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym, po-
krywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,  po-
krywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czysto-
ści i higieny osobistej, fi nansowanie okresowych dopłat do bieżących 
zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, pokrywanie kosztów 
związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasa-
dach indywidualnego kształcenia, pokrywanie kosztów szkoleń i kur-
sów podnoszących kwalifi kacje zawodowe, fi nansowanie kosztów wy-
jazdów zorganizowanych dla małoletnich, fi nansowanie przejazdów 
środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transpor-
tu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw zwią-
zanych z uzyskiwaniem pomocy, pomoc opiekuna pokrzywdzonego.
Potrzebujący pomocy w Suwałkach powinni mogą dzwonić lub zgło-
sić się pod adres:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 16-400 Suwałki, ul. 
Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, kom. 883 240 678, e-mail: pokrzyw-
dzeni@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych: poniedziałek: 12.00-20.00, wto-
rek: piątek: 08.00-16.00, sobota: 8.00-12.00.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa 
Sprawiedliwości a także przez Miasto Suwałki.

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 suwalskiego obiektu jest ukryty w naszm puzlu? 

Na odpowiedzi czekamy do 24 kwietnia.
Nagrodę za rozwiązanie fotozagadki z nr 6 „DTS” otrzymała: 

Anna Poniatowska z Suwałk.
Odpowiedzi prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź na 

adres internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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HISTORYCZNY WYSTĘP W PUCHARZE POLSKI
Największy sukces suwalskich Wigier w 70-letniej historii klubu. 

Drużyna awansowała do półfinału piłkarskiego Pucharu Polski, gdzie 
niewiele brakowało, by pokonała ekstraklasową Arkę Gdynia. Piłkarze 
Wigier wygrali 4:2 rewanżowy mecz półfinałowy z Arką w Gdyni. Do 
końca Wigry miały szansę na odrobienie strat z pierwszego meczu 
w Suwałkach i awans do finału Pucharu Polski. Gdyby sędzia nie popeł-
nił błędu i uznał prawidłowo strzelonego gola w 89 min. przez Mateusza 
Radeckiego dla Wigier, to suwalska drużyna zagrałaby w finale na 
Stadionie Narodowym.

Niestety o awansie rozstrzygnął trzeci gol stracony w Suwałkach przez 
Wigry w ostatniej akcji pierwszego meczu.

Gole dla Wigier strzelili: Damian Kądzior w 22 min. i 80 min. oraz 
z karnego Kamil Zapolnik w 44 min. i Omara Santany w 52 min. Dla Arki 
bramki zdobyli Mateusz Szwoch w 50 min. z kontrowersyjnego karnego 
i Dominik Hofbauer w 63 min.

W Suwałkach Wigry przegrały 0:3, w Gdyni wygrały 4:2. Zabrakło jed-
nego gola dla Wigier. Za mecz w Gdyni suwalscy piłkarze i ich trener za-
służyli na ogromne słowa uznania. Zyskali też uznanie piłkarskiej Polski.

WIELKI FINAŁ W SUWAŁKACH
Pierwszoligowa drużyna Ślepska Suwałki już osiągnęła największy 

sukces w historii suwalskiej i podlaskiej męskiej siatkówki, jakim jest 
awans do finału I ligi. A przed suwalskimi siatkarzami szansa na jeszcze 
większe osiągnięcie, jakim będzie wygranie I ligi. Mecz decydujący o zwy-
cięstwie zostanie rozegrany 13 kwietnia w Suwałkach. 

W trzecim i czwartym meczu finału w Zawierciu Ślepsk najpierw prze-
grał 0:3 (21:25, 14:25, 33:35), a następnie wygrał 3:1 (25:18, 25:14, 21:25, 
25:22) z drużyną Aluron Virtu Warta Zawiercie. Tym samym stan rywali-
zacji jest remisowy 2:2. 

W pierwszym meczu finału Ślepsk wygrał 3:0. Czekamy na powtórkę w 
czwartek

Decydujący mecz rozpocznie się 13 kwietnia (czwartek) o godz. 17.00 
w suwalskiej hali OSiR. Zwycięzca tego meczu zajmie pierwszą lokatę 
w I lidze siatkówki mężczyzn. Przypomnijmy, że w tegorocznych roz-
grywkach Ślepsk już trzykrotnie grał w Suwałkach z Aluron Virtu Warta 
Zawiercie i zazwyczaj były to spotkania niezwykle wyrównane. Dwa za-
kończyły się wynikiem 3:2, raz dla Ślepska, raz dla Warty. A jeden mecz 
3:0 wygrał Ślepsk. O tym, że w tej rywalizacji nie ma zdecydowanego fa-
woryta świadczą również statystki wszystkich bezpośrednich spotkań. 
Każda z drużyn zanotowała po 5 zwycięstw.

WIGRY W CZOŁÓWCE I LIGI
W 25 kolejce I ligi piłkarze suwalskich Wigier udanie zrewanżowali się 

siedleckiej Pogoni za jesienną porażkę w Suwałkach. W Siedlcach Wigry 
wygrały 2:1. Gole dla Wigier strzelili: Kamil Zapolnik (4 min. z karnego) 
i Damian Kądzior (14 min.). Dla Pogoni bramkę zdobył Wójcik w 9 min. 
W dotychczasowych meczach I ligi Wigry zdobyły 41 pkt. Jeszcze nig-
dy w tej klasie rozgrywkowej suwalska drużyna nie zdobyła tylu punk-
tów w 25 meczach.

Następny mecz Wigry rozegrają w Suwałkach z Sandecją Nowy Sącz. 
Początek 15 kwietnia (Wielka Sobota) o godz. 13.00. Najbliższy rywal 
Wigier na wiosnę zdobył 12 pkt czyli tyle co Wigry. Ale wszystkie punkty 
Sandecja zdobyła na własnym boisku. Na wyjeździe piłkarze z Nowego 
Sącza przegrali z GKS Tychy, Górnikiem Zabrze i Olimpią Grudziądz.

MŁODZICY SUKSS BEZ AWANSU
Tylko jednego wygranego seta zabrakło siatkarzom SUKSS Suwałki 

do awansu do półfinału mistrzostw Polski młodzików w turnieju roze-
granym w hali suwalskiego Zespołu Szkół nr 10. Suwalczan, lepszym sto-
sunkiem setów, wyprzedził MOS Wola Warszawa oraz triumfator turnie-
ju Huragan Wołomin. 

Podopieczni Artura Łabacza i Bartosza Jasińskiego wygrali z 
Absolwentem Olsztyn 2:0 (25:22, 25:15) oraz MOS Wola Warszawa 2:1 
(17:25, 25:23, 15:13). Niestety przegrali mecze z Trójką Nakło 1:2 (29:27, 
23:25, 4:15) i Huraganem Wołomin 0:2 (19:25, 22:25). SUKSS Suwałki za-
jął trzecie miejsce w turnieju, a do półfinału awansowały dwie pierw-
sze drużyny.

SUKCESY PŁYWAKÓW „OLIMPIJCZYKA”
Pływacy suwalskiego MUKS „Olimpijczyk” Suwałki rywalizowali w za-

wodach na 50-metrowym basenie w Alytusie. W imprezie uczestniczy-
ło ok. 660 zawodników z Litwy, Białorusi, Rosji i Polski. Suwalczanie po-
wrócili z 5 medalami: 4 złotymi i 1 srebrnym. Czterokrotnie na podium 
stawał Filip Kosiński (13 lat), który jednocześnie pobił rekord zawodów 
w kategorii 14-latków na 100 m st. motylkowym osiągając czas 1:05.10. 
Zdobył on również złote medale na 200 m st. grzbietowym (2:21.71) i na 
200 m st. motylkowym (2:32.24) oraz srebrny medal na 100 m st. grzbie-
towym (1:05.82). Złoty medal na 200 m st. zmiennym zdobyła Julia Gwaj 
z czasem 2:46.35. 

Również na 50-metrowej pływalni 
rywalizowali podopieczni Katarzyny 
Salweckiej w zawodach Grand Prix-
Puchar Polski w Lublinie. Dwójka za-
wodników suwalskiego klubu pływac-
kiego: Aleksandra Domoradzka i Kamil 
Życzkowski w rywalizacji z 450 innymi 
zawodnikami z 90 klubów z całej Polski 
wypadła bardzo dobrze. 

 Ola dwukrotnie zajęła trzecie miej-
sce: na 50 m st. grzbietowym (33.17) i 100 m st. grzbietowym (1:12.22). 
Wywalczyła też czwarte miejsce zajęła na 200 m st. grzbietowym i szó-
ste na 100 m st. dowolnym oraz siódme na 50 m st. dowolnym. Natomiast 
Kamil Życzkowski najlepiej spisał się na 50 m st. grzbietowym (32.36), 
gdzie zdobył siódme miejsce.

PŁYWALNIA DŁUŻEJ OTWARTA 
Dobra wiadomość dla osób korzystających z pływalni przy ul. Wojska 

Polskiego 2. Po przeanalizowaniu sugestii klientów korzystających z pły-
walni suwalski OSiR wydłużył godziny pracy tzw. „starej” pływalni. Na 
okres tzw. próby do 31 maja zostają wprowadzone dwie dodatkowe se-
sje w godzinach: 19:20-20:15 oraz 20:20-21:05. 

ZAPISY NA WYCIECZKI ROWEROWE
Ruszyły zapisy do tegorocznych dwóch pierwszych wycieczek rowe-

rowych w ramach OSiR On Tour. Pierwszą wycieczkę zaplanowano 29 
kwietnia, a jej uczestnicy przejadą ok. 36 km (trasa: Suwałki–Szelment–
Suwałki). Druga wycieczka odbędzie się 27 maja. Do przejechania będzie 
ok. 80 km na trasie Suwałki – Dąbrowa Białostocka – Suwałki. Regulamin 
oraz zapisy na www.elektronicznezapisy.pl. 

WYDARZENIA SPORTOWE
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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 104/2017

tel. 87 566 28 25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

16/2017

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
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ZAŚPIEWAĆ Z NAJLEPSZYMI
Tylko do 30 kwietnia trwają zapisy na WARSZTATY WOKALNE 

towarzyszące trzeciej edycji Soulwałki Gospel Workshop – Mark 
Beswick „Praise & Worship” 12-14 maja 2017 r.

Do udziału zapraszamy wszystkich pasjonatów muzyki. Nie jest wymaga-
na umiejętność czytania nut! Wystarczy miłość do śpiewania i radość, jaką 
daje żywiołowa muzyka gospel. Warsztaty poprowadzą znamienici artyści: 
Mark Beswick – utalentowany kompozytor, wokalista i ceniony producent 
muzyczny z Wielkiej Brytanii oraz Phillip Carter – międzynarodowej sławy 
muzyk, wokalista, producent, autor tekstów i instruktor warsztatów gospel 
ze Stanów Zjednoczonych.

Warsztaty są adresowane do młodzieży od 13 lat oraz dorosłych pasjo-
natów amatorów, jak i profesjonalistów.

Ukoronowaniem trzydniowych spotkań będzie koncert galowy z udzia-
łem znamienitych muzyków światowej klasy, chóru Sounds of Victory z USA, 
Suwalskiej Orkiestry Kameralnej oraz zespołu Holy Noiz, pod dyrekcją mu-
zyczną Szymona Markiewicza.  
Szczegóły dotyczące programu warsztatów i zapisów na www.soksuwalki.eu
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tel. 87 566 32 63,  www.toyotasuwalki.pl
TOYOTA SUWAŁKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO 42

Wesołych Świąt Wielkanocnych
 życzy

107/2017

101/2017

113/2017
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®

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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17

ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki
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97/2017


