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Najlepszą wśród uczniów podstawówek 
okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej  
nr 10: Emil Piotrowski, Zuzanna Słabińska, 
Marcin Szmajda, Dominika Jodzis (nauczy-
ciel przygotowujący do eliminacji – Marek 
Grzybowski). Wyprzedzili oni uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 6. 

Rywalizację wśród gimnazjalistów wy-
grał zespół z Gimnazjum nr 7 z Oddziałami 
Integracyjnym: Michał Tylenda, Paweł Senda, 
Miłosz Węgrzynowicz (nauczyciel przygo-
towujący do eliminacji – Teresa Gajewska). 
Wyprzedzili oni uczniów Gimnazjum nr 4 oraz 
Gimnazjum nr 6.

Drużyny, które zajęły miejsca I-III, oprócz 
nagród rzeczow ych, otrz ymał y również 
puchar y ufundowane przez Prez ydenta 
Miasta Suwałk , Komendanta Miejskiego 
Policji w Suwałkach oraz Dyrektora WORD 
w Suwałkach.

Zwycięzcy eliminacji będą reprezentować suwalskie szkoły w fina-
le wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym.

TURNIEJ BRD
Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów z Suwałk odbyły się w suwalskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 
Drogowego. Uczestnicy eliminacji rozwiązywali test wiedzy o ruchu dro-
gowym i wykonywali zadania praktyczne.

>>

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA
Złożeniem kwiatów 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej 

uczcili suwalczanie. Pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r. spotkali 
się kombatanci, samorządowcy, uczniowie miejscowych szkół, harcerze 
oraz mieszkańcy miasta.

– Chcemy, aby do-
ceniony był żołnierski 
i kombatancki wysiłek. 
To Wy zapłaciliście wiel-
ką cenę za to żebyśmy 
dzisiaj mogli żyć i pra-
cować w wolnej i de-
mokrat ycznej Polsce. 
Wy, Kombatanci, jeste-
ście t ym pomostem, 
który heroiczną prze-
szłość łączy ze współ-
czesnymi osiągnięciami 
Rzeczpospolitej. Trudno 
spłacić ogromny dług, 
jaki obecnie pokolenia 

mają wobec Was – po-
wiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

>>

Po raz pierwszy od lat w miejskich obchodach Dnia Zwycięstwa nie 
uczestniczyło wojsk, policjanci, strażacy pożarni, przedstawiciele służ-
by więziennej i celnicy. 

– Przepraszam Was kombatanci, że w tym dniu pod Pomnikiem 
Żołnierzy Września 1939 r. nie ma z nami Wojska Polskiego i służb mun-
durowych – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Do słów włodarza Suwałk nawiązała poseł Bożena Kamińska, która 
wyraziła zdziwienie nieobecnością żołnierzy i przedstawicieli służb mun-
durowych w obchodach Dnia Zwycięstwa. 

Kwiaty składają suwalscy kombatanci

Jak zwykle dopisała suwalska młodzież

Uczestnicy turnieju BRD pokazali swoje umiejętności praktyczne w miasteczku 
ruchu drogowego

 W eliminacjach uczest-
niczyły czteroosobowe 
drużyny z ośmiu szkół 
podstawowych i trzy-
osobowe z sześciu gim-
nazjów

WALKA Z OSTEOPOROZĄ
W 8 maja w Szpitalu Wojewódzkim im. dr 

Ludwika Rydygiera w Suwałkach podpisano 
umowę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim 
Wojewódz t wa Podlask iego a Suwalską 
Fundacją Ochrony Zdrowia „GLOBMEDIS”  
w sprawie realizacji profilaktycznego progra-
mu „Walka z Osteoporozą” dla mieszkańców 
Województwa Podlaskiego

Zgodnie z podpisaną umową na re -
alizację  programu profilaktycznego Urząd 
Marszałkowski  przekaże 12 tysięcy złotych.

– Środki te będą dobrze wykorzysta-

ne. Zorganizujemy  cykle spotkań dla 60 osób  
z dietetykiem, ortopedą i  rehabilitantem. 
Przeprowadzimy 140 badań krwi z określeniem 
poziomu wapnia, fosforu, witaminy D, wydamy 
1000 poradników jak uchronić się przed osteopo-
rozą – mówił na spotkaniu dr n. med. Marek Kiluk.

Osteoporoza, inaczej zrzeszotnienie kości, 
to choroba, w przebiegu której dochodzi do 
zaniku tkanki kostnej, w konsekwencji czego 
zwiększa się częstość występowania złamań. 

Można temu łatwo zapobiec. Wystarczy 
dbać, by w codziennej diecie była odpowiednia 
ilość wapnia, witaminy D i białka.  Drugim wa-
runkiem jest ruch, uprawianie sportu lub ćwi-
czeń na wolnym powietrzu.

Umowę podpisali (od prawej) dr n. med. Marek Ki-
luk – Prezes „Globmedis” i  Bogdan Dyjuk Członek 
Zarządu Województwa Podlaskiego 

>>
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CZAS MATUR
Trwają matury. W Suwałkach do egzaminu dojrzałości przystąpi-

ło około 760 uczniów z samorządowych  szkół ponadgimnazjalnych. 
Maturzyści są już po egzaminach pisemnych  z języka polskiego, matema-
tyki i języka angielskiego. Inne egzaminy pisemne potrwają do 24 maja. 
O dwa dni dłużej potrwają egzaminy ustne. Matury zakończą się 26 maja.

Jeżeli maturzystom powinie się noga i dostaną mniej punktów niż 
się spodziewali, mogą odwołać się do specjalnego kolegium powołane-
go przez ministerstwo edukacji. To nowe prawo, które działa dopiero od 
tego roku. Jak to zrobić?

Po pierwsze maturzysta składa podanie o wgląd do sprawdzonej pra-
cy. Może jej zrobić zdjęcie i sprawdzić, dlaczego dostał tyle punktów. 
Jeżeli nadal uważa, że jego praca została źle oceniona, może domagać 
się jej ponownego sprawdzenie przez innego egzaminatora. Jeżeli wciąż 
ma zastrzeżenia, może spróbować odwołać się do kolegium, co jest tak 
naprawdę ostateczną możliwością. Kolegium ma trzy tygodnie na pod-
jęcie decyzji, czy podnieść punktację.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym oraz materiały 
egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej.

ZDANIEM PREZYDENTA

Z SUWAŁK DO SEJMU
Prawie połowa reprezentantów województwa podlaskiego na XXIII 

Sejm Dzieci i Młodzieży będzie pochodziła z suwalskich szkół. Na czter-
nastu reprezentantów z podlaskiego, aż  sześciu uczy się w Suwałkach. 
A to dzięki temu, że przygotowali wysoko ocenione projekty dotyczące 
suwalskich, mało znanych bohaterów.

Do Sejmu z suwalskich szkół za-
k w a l i f i ko w a l i  s i ę :  A l e k s a n d r a 
Andrzejewska i Julia Rudziewicz 
(na zdjęciu) z I LO im. M. Konopnickiej, 
Juliusz Błażewicz i Tomasz Krachało 
z II LO im. gen. Z. Podhorskiego 
oraz Weronika Sala i Aleksandra 
Kryszewska z III LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego.

Z suwalskich projektów najwy-
żej oceniono pracę A. Andrzejewskiej  
i J. Rudziewicz, które zaproponowa-
ły zmianę nazwę ul. H. Mereckiego na 
Ksawerego Rukata. Jest to postać dziś 
niesłusznie zapomniana. K. Rukat peł-
nił funkcję komendanta suwalskie-
go obwodu Służby Zwycięstwu Polski, później Związku Walki Zbrojnej, 
współtworzył organizację konspiracyjną Odrodzenie Narodowe. 
Aresztowany przez Niemców i stracony w 1943 r. w Królewcu. Co cieka-
we przy tworzeniu swojej pracy uczennice I LO korzystały z informacji za-
wartych w „DwuTygodniku Suwalskim”. Gratulujemy.

XXIII Sejm Dzieci i Młodzieży będzie obradował 1 czerwca w Dniu 
Dziecka.

>>

Na chwilę przed początkiem matury z języka polskiego w III LO

>>

Mieszkańcy Suwałk pytają mnie dlacze-
go w organizowanych w naszym mieście ob-
chodach Świąt Narodowych i Państwowych 
przestał y brać udział suwalskie służ-
by mundurowe: Policja czy Straż Pożarna 
oraz stacjonujące w Suwałkach wojsko  
– 14. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od lat 
przy okazji obchodów wszystkich najważ-
niejszych Świąt spotykaliśmy się wszyscy 
razem, by uczcić dane wydarzenie.

Sam zadaję sobie to pytanie i nie znaj-
duję, niestety, innej odpowiedzi niż ta, że 
polityka na dobre zagościła w Suwałkach i 
o tym kto może brać udział w jakich obcho-
dach decydują zwierzchnicy danej formacji. 

W Suwałkach 10 lat temu dochodziło 
już do podobnych sytuacji. Organizowano 
podwójne obchody różnych Świąt. Nie- 
oficjalnym powodem takiej sytuacji był 
brak sympatii dla ówczesnego Prezydenta 
Suwałk śp. Józefa Gajewskiego. Przez te 
10 lat w Suwałkach zmienił się Prezydent 

Miasta, zmienili się też Radni. 
Przez ostatnie kilka lat wspólnie wszy-

scy razem: Posłowie na Sejm RP z Suwałk 
z różnych opcji politycznych, służby mun-
durowe, wojsko obchodziliśmy Święto 
Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja 
czy Dzień Zwycięstwa przypadający na 
8 maja. Co się zmieniło, że nagle w tych 
Świętach i ich miejskich obchodach zabra-
kło kompanii honorowej wojska stacjonu-

jącego w Suwałkach? Co się zmieniło, że  
z tych uroczystości zniknęły poczty sztan-
darowe suwalskiej policji, straży pożarnej  
i innych służb mundurowych? Co się zmieni-
ło, że w poniedziałkowy poranek dowiadu-
ję się, że w Suwałkach tego dnia organizo-
wane będą inne obchody Dnia Zwycięstwa 
w jednostce wojskowej, a nie jak to było od 
lat pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939 
roku przy ul. Wojska Polskiego?

Dla mnie, dla Prezydenta Miasta, jest to 
bardzo smutne. Nie znajduję żadnego wy-
tłumaczenia dla tych sytuacji jak takie, że 
polityczne decyzje mają wpływ na to, kto 
w danym Święcie i w jakim miejscu może 
brać udział. 

Już dziś chciałbym poinformować 
Państwa, że będę starał się tę sprawę wy-
jaśnić. Nie może być tak, że z dnia na dzień 
Suwalczanie, którzy pracują w danej forma-
cji zostają odizolowani od Miasta, w którym 
mieszkają. 
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ZDANIEM PREZYDENTA

Uwaga. Rozstrzygnięcie fotozagadki z nr 9 „DTS”. Nagrodę 
otrzymała Justyna Krzyżewska.
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„BizneSÓWKA” 
ROZSTRZYGNIĘTA 

II edycji konkursu „bizneSÓWKI” rozstrzygnięta. Na konkurs wpłynęło 14 zgło-
szeń. Wszystkie w kategorii biznesplan – skierowanej do uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych.

Pierwszą nagrodę w wysokości 1600 zł otrzymał Eryk Dobaj i jego przedsię-
wzięcie dotyczące agencji social media. Na drugim miejscu znalazła się Kamila 
Brodowska z pomysłem produkcji zabawek regionalnych. Tu nagroda wyniosła 
1200 zł. Trzecią lokatę uzyskał projekt samoobsługowego warsztatu samochodo-
wego Tomasza Makarewicza, a czwarte miejsce pomysł na studio druku 3 D Piotra 
Staszkiewicza. Do laureatów trzeciego i czwartego miejsca trafiły nagrody pienięż-
ne w wysokości 800 zł.

– Chcieliśmy  zwrócić uwagę na młodych, na ich nowatorskie pomysły, często 
wyjeżdżających stąd do większych aglomeracji, aby zostawali w Suwałkach i tu reali-
zowali własne biznesy, zakładali firmy. Stąd m.in. ostatnie przedsięwzięcie w Parku 
Naukowo-Technologicznym „Hub of Talents”, a także konkurs „bizneSÓWEK” – po-
wiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Poza tym laureaci i wyróżnieni otrzymali upominki i nagrody pieniężne od 
partnerów konkursu: Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak, Fundacji Rozwoju 
Przedsiębiorczości w Suwałkach, Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach, 
firmy RECMAN, Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, suwalskiego portalu in-
formacyjnego Suwałki24 i firmy VTS.

Konkurs prowadzony był w dwóch kategoriach: uczestników ubiegających się 
o nagrodę za biznesplan (uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających siedziby 
na terenie Suwałk prowadzonych w systemie dziennym – I kategoria) oraz uczest-
ników ubiegających się o nagrodę za pomysł biznesowy (osoby pełnoletnie do 35 
roku życia zamieszkujące w Suwałkach albo zameldowane czasowo lub na stałe  
w Suwałkach – II kategoria).

ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjal-
nego do tzw. „szkoły pierwszego wyboru”. 13 lipca o godz. 10.00 zostaną 
ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 14 lipca do godz. 15.00 kandydaci będą mieli czas na podjęcie 
ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły, do której zostali zakwa-
lifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły pro-
wadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o bra-
ku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

17 lipca o godz. 12.00 szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej ułatwi informa-
cja dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, za-
wierająca ofertę poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych, dla których 
Miasto Suwałki jest organem prowadzącym:
http://um.suwalki.pl/harmonogram-naboru-do-przedszkoli-i-szkol-pod-
stawowych-w-roku-szkolnym-20172018/

BEZPŁATNA 
MAMMOGRAFIA

Bezpłatna mammografia w Su- 
wałkach dla pań w wieku 50-69 lat. 
Bezpłatne badania odbędą się: 19, 
22, 23, 24, 25 i 26 maja w mammo-
busie ustawionym przy Aquaparku, 
Jana Pawła II 7.

Badanie w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi jest bezpłatne, refundo-
wane kobietom co 2 lata przez NFZ 
(lub co 12 miesięcy dla kobiet, które  
otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wyma-
gane skierowanie lekarskie. 

Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.
Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 

58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. 
Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

>>
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NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

SUWAŁKI ARENA
Suwałki Arena – ta propozycja zwyciężyła w sondzie na na-

zwę hali sportowo-widowiskowej, która powstanie przy ulicy 
Zarzecze. Nazwę zgłosiła suwalczanka Sylwia Chomicz i to wła-
śnie ona otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł.

Internauci głosowali na ponad 150 propozycji zgłoszo-
nych wcześniej przez mieszkańców. Suwałki Arena otrzymała  
18,69 % wszystkich głosów. Na drugim miejscu uplasowała się 
nazwa Pogodna Arena z 11,21 % głosów. Na trzecim ex aequo 
Arena Wigry i Miś Arena, na które zagłosowało 6,54 % biorą-
cych udział w sondzie.

Podobnie, jak w ubiegłych latach w Suwałkach nabór do szkół ponad-
gimnazjalnych odbywać się będzie przy pomocy elektronicznego sys-
temu „vEdukacja”, w którym zgromadzone zostały informacje na temat 
szkół oraz proponowanych przez nich oddziałów. Wszystkie informacje 
wraz z możliwością rejestracji są dostępne na stronie:

https://suwalki.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html
Przy pomocy systemu 

elektronicznego kandy-
daci mogą składać wnio-
ski do 23 czerwca do godz. 
15.00. Uwaga!! Nabór do 
szkół z oddziałami dwu-
języcznymi trwa krócej, tj. 
do 18 maja do godz. 15.00.

Od 23 do 26 czerw-
ca do godz. 15.00 – skła-
danie kopii świadectw 

>>

>>
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RADA NIE OD PARADY
VII sesja Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki 

była chyba najbardziej pracowitą z dotych-
czasowych. Pokazała też, że młodzi chcą mieć 
wpływ na sprawy, które ich dotyczą. Była m.in. 
ożywiona dyskusja o suwalskiej komunikacji 
miejskiej, przyjęto uchwałę w sprawie suwal-
skich pomników przyrody oraz kilka stanowisk.

Zdaniem P. Siedleckiego zmiany w komuni-
kacji miejskiej byłyby korzystne dla mieszkań-
ców, a jednocześnie przyniosłyby oszczędno-
ści w kosztach funkcjonowania komunikacji. 
Inaczej uważali przedstawiciele samorządu 
uczestniczący w dyskusji: Jerzy Gałązka– naczel-
nik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej oraz Dariusz Przybysz – prezes 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Ich 
zadaniem proponowane zmiany przyniosłyby 
wzrost kosztów utrzymania komunikacji.

Sprawa komunikacji miejskiej bardzo inte-
resuje wielu młodych mieszkańców Suwałk, 
bo dotyczy ich osobiście. Miejskie autobusy 
stanowią ich podstawowy środek transportu. 
Zdaniem przewodniczącego Młodzieżowej 
Rady Piotra Wasilewskiego w Suwałkach czę-
ściej powinno się uwzględniać zdanie mło-

dych ludzi, zwłaszcza w sprawach które ich 
dotyczą. 

Podczas sesji podziękowano także  za  dzia-
łalność pełnomocnikowi Prezydenta Miasta 
Suwałk ds. młodzieży, Wojciechowi Zoniowi.  
W drodze głosowania Młodzieżowa Rada 
na swojego opiekuna w ybrała Marcina 
Szypulskiego z Biura Rady Miejskiej.

Kolejna sesja MRMS odbędzie się w czerw-
cu. Teraz połowa z młodzieżowych radnych 
zdaje maturę.

Młody pasjonat komunikacji publicznej Paweł Siedlecki przedstawił projekt zmian, które  usprawniłyby su-
walską komunikację.

WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH
Tr wa postępowanie uzu-

p e ł niające na  wo lne miej -
sca w przedszkolach i oddzia-
łach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na  rok szkolny 
2017/2018.

Rodzice, którzy chcą zapisać 
swoje dziecko do przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej powinni zło-

· Szkoła Podstawowa nr 6  – 14 wolnych miejsc,
· Szkoła Podstawowa nr 11 – 9 wolnych miejsc,
· Szkoła Podstawowa nr 7  – 23 wolne miejsca,
· Szkoła Podstawowa nr 2  – 33 wolne miejsca,
· Szkoła Podstawowa nr 5  – 6 wolnych miejsc,
· Szkoła Podstawowa nr 10 – 13 wolnych miejsc.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego w szkole podsta-
wowej na rok szkolny 2017/2018 można składać 
do 17 maja do godziny 15.

>>

żyć wniosek o przyjęcie ich dziec-
ka do przedszkola lub oddzia-
łu przedszkolnego w formie papierowej wraz 
z załącznikami.

Wolne miejsca w postępowaniu uzupełnia-
jącym na rok szkolny 2017/2018:
· Przedszkole nr 1  – 2 wolne miejsca,
· Przedszkole nr 2  – 6 wolnych miejsc,
· Przedszkole nr 4  – 6 wolnych miejsc,
· Przedszkole nr 6  – 3 wolne miejsca,
· Przedszkole nr 7  – 4 wolne miejsca,
· Przedszkole nr 10 – 1 wolne miejsce,
· Szkoła Podstawowa nr 4  – 10 wolnych miejsc,

n Drużyna złożona z trzech uczniów z su-
walskiego Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzos- 
towskiego w Suwałkach: Karol Andruczyk, 
Marcin Makarewicz i Mirosław Jarzębski 
wygrała wojewódzki finał Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. 
Zapewnia to im udział w finale ogólnopolskim. 
W klasyfikacji indywidualnej Marcin Makarewicz 
zajął drugie miejsce, a Karol Andruczyk – czwar-
tą lokatę. Ich opiekunem jest Mirosław Sondej.

n W Łazienkach Królewskich w Warszawie 
odbyła się uroczystość wręczenia repliki sztan-
daru 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich dla 
1. Batalionu Zmechanizowanego Szwoleżerów 
Mazowieckich, w której wziął udział Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk będący jedno-
cześnie jednym z fundatorów repliki sztandaru. 
3. Pułk Szwoleżerów Mazowieckich w okresie 
międzywojennym stacjonował w Suwałkach i 
wchodził w skład Suwalskiej Brygady Kawalerii. 
Walczył w kampanii wrześniowej w 1939r. 
Szczególnym gościem był 100-letni szwoleżer 
por. Henryk Prajs który służył w historycznym 
pułku w  Suwałkach. 

n Ponad 100 uczniów ze szkół okręgu wi-
leńskiego i trockiego na Litwie odwiedzi-
ło Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  
w Suwałkach. Młodzież zwiedzała uczelnię, 
spotkała się z wykładowcami i studentami 
oraz zapoznała z ofertą PWSZ. Na uczniów 
czekało też mnóstwo niespodzianek, m.in. 
konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch 
suwalczan podejrzanych o to, że na Osiedlu 
Północ pobili swoją ofiarę, a potem zabrali jej 
cztery kartony mleka. 25-latek i 16-latek przy-
znali się do popełnienia zarzucanego im czy-
nu. Teraz ich dalszym losem zajmie się sąd.

n Kolejny sukces odniosły podopiecz-
ne Jolanty Hinc-Mackiewicz z Teatru 
Efemerycznego i Fabryki Monodramów 
działających w Suwalskim Ośrodku Kultury. 
Zofia Antonina Mackiewicz oraz Martyna 
Kleszczewska zajęły pierwsze miejsca  
w swoich kategoriach podczas eliminacji wo-
jewódzkich 62. Konkursu Recytatorskiego.  
Z. A. Mackiewicz okazała się najlepsza w katego-
rii „Wywiedzione ze słowa”, a M. Kleszczewska 
wygrała w kategorii Teatru Jednego Aktora. 
Obie uzyskały też nominacje na finały ogólno-
polskie 62. Konkursu Recytatorskiego.

n Suwalski Urząd Miejski ogłosił przetarg 
na zagospodarowanie terenu z budową na-
wierzchni utwardzonych, zasilania elektro-
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JEDYNY TAKI W KRAJU
Oficjalnie otwarto suwalski Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatryczny, który powstał  

w budynku przy ul. Reja 67A. W nowym miejscu pacjenci będą mieli do dyspozycji dwukondygna-
cyjny budynek z przestrzennymi salami oraz kompleksem sportowo-rekreacyjnym.

– To jedyny taki zakład w Polsce, który proponuje pacjentom nowoczesne metody leczenia w no-
woczesnych warunkach. Kompleks sportowo-rekreacyjny będzie służył pacjentom nie tylko zakła-
du, ale też całego szpitala psychiatrycznego. A nowy budynek pozwoli nam przyjąć więcej pacjen-
tów. Do zakładu możemy teraz przyjąć nie 40, a 65 pacjentów, co zmniejszy kolejkę, która w tej chwili 
wynosi 120 dni – poinformowała Bożena Łapińska, dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego 
Samodzielnego Publicznego ZOZ w Suwałkach.

Dzięki kompleksowi sportowo-rekreacyjnemu  pacjenci szpitala będą mogli dochodzić do zdro-
wia w nowoczesnych i komfortowych warunkach.

–  To miejsce bardzo nowoczesne i niezwykle potrzebne mieszkańcom nie tylko Suwałk, ale też 
powiatu, a nawet regionu – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. W otwarciu Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego  uczestniczył też Zdzisław Przełomiec, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Suwałkach.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatryczny powstał dzięki pieniądzom z Mechanizmu 
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego z projektu pn.: „Transgraniczna 
Akademia Psychiatrii Aktywnej”.  Projekt realizowano w  latach 2014–2017.  

Ca łkowita war tość 
wynosiła 11  635  865 zł, 
z czego 9 308 692 zł sta-
nowiło dofinansowanie 
z Funduszy Norweskich 
oraz 2 327 173 zł ze stro-
ny Samorządu Wojewódz- 
twa Podlaskiego.

Publiczne otwarcie urn z głosami na no-
we nazwy ulic Henryka Mereckiego, Tadeusza 
Paweckiego i 23 Października odbyło się w suwal-
skim ratuszu. To trzy ostatnie suwalskie ulice, któ-
rych nazwy muszą zostać zmienione w związku  
z tzw. dekomunizacją. O nowych nazwach mogli 
zdecydować sami mieszkańcy ulic, w drodze gło-
sowania na propozycje zgłoszone podczas kon-
sultacji społecznych. W ankietach było także miej-
sce na umieszczenie nowej nazwy.

Głosowanie odbywało się przez tydzień  
w Szkole Podstawowej nr 4 i Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie. Później urny zostały zaplom-
bowane i przewiezione do ratusza. Ich pu-
bliczne otwarcie odbyło się w sali obrad Rady 
Miejskiej w obecności komisji do liczenia gło-
sów dotyczących zmiany nazw ulic oraz me-
diów. Otwarcie urn było transmitowane on-line.

W głosowaniu na nową nazwę ulicy 
Mereckiego oddano 195 głosów.  Największe 
uznanie zyskały propozycje: Pogodna – 96 gło-
sów i  Ks. Jerzego Popiełuszki – 41. Pozostałe 
propozycje cieszyły się znacznie mniejszym 
powodzeniem.

W głosowaniu na nową nazwę ulicy 
Paweckiego oddano 65 głosów. Najwięcej uzy-
skała nazwa ulica Pogodna – 57 głosów. Kolejna 

propozycja (ul. Wiosenna) zdobyła tylko 4 głosy.
W głosowaniu na nową nazwę ulicy  

23 Października oddano 162 głosy. W tym przy-
padku największym powodzeniem cieszy-
ły się nazwy: Filipowska – 78 głosów i Stefana 
Batorego – 41.

O tym jakie nowe nazwy otrzymają dotych-
czasowe ulice: H. Mereckiego, T. Paweckiego  
i 23 Października zdecydują suwalscy radni. Do 
tej pory zmienili oni nazwę ulicy M . Buczka. 
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni, zgodnie  
z wolą mieszkańców, zdecydowali, że będzie 
ona nosić nazwę Raczkowska. W marcu ulica 
XXX-lecia PRL została ulicą Kawaleryjską.

>>

Kompleks sportowo-rekre-
acyjny wyposażony jest w 
kręgielnię, salę bilardową, 
saunę, siłownię oraz strefę 
relaksu 

energetycznego, oświetlenia terenu i ma-
łej architektury na wyspie zalewu Arkadia  
w Suwałkach. Termin zakończenia inwesty-
cji to 15 lipca 2017 r. Oferty można składać do 
22 maja do godz. 10.00. Szczegóły dotyczą-
ce ogłoszonego przetargu można znaleźć na: 
www.um.suwalki.pl 

n Wokalistki Studia Piosenki „Świetlik” dzia-
łającego przy SOK wyśpiewały trzy nagro-
dy i cztery wyróżnienia na XXIV Regionalnym 
Konkursie Piosenki w Grajewie. Wokalistki 
do konkursu prz ygotow y wał instruk-
tor SOK Emil Kulbacki. Nagrody zdobyły: 
w kategorii 7-9 lat Julia Markowska (trze-
cie miejsce) oraz w kategorii 13-16 lat (na 
zdjęciu poniżej) Martyna Wasilewska (dru-

ga lokata) i Monika Bogdanowicz (trze- 
cie miejsce). Wyróżnienia otrzymały: Matylda 
Wiszniewska, Oliwia Gober, Paulina 
Różyńska, Julia Jachimowicz.

n Policjanci suwalskiej drogówki w czasie 
akcji „Motocykl” ujawnili tylko 3 wykroczenia. 
Zatrzymali też 2 dowody rejestracyjne za stan 
techniczny jednośladów. Okazało się, że zde-
cydowana większość motocyklistów, których 
mundurowi skontrolowali, stosują się do obo-
wiązujących przepisów.

n Podopieczni suwalskiego Studia Piosenki 
„Beciaki” z sukcesem zaprezentowali się na 
X Jubileuszowym Festiwalu Aprilia Pilieni  
w Bauska na Łotwie. W konkursie wzięli udział 
wokaliści z 12 krajów, którzy oceniani by-
li przez międzynarodowe jury. Sebastian 
Walento wyśpiewał pierwsze miejsce, na-
tomiast Maja Kałęka zajęła trzecie miejsce. 

n Adrian Domalewski, student suwalskiej 
PWSZ wygrał kolejny pojedynek bokserski. 
Podczas gali Next Gerneration Budweld Boxing 
Night, zorganizowanej w Ełku w pierwszej run-
dzie, przez nokaut techniczny pokonał Bartosza 
Szwarczyńskiego. To drugie zwycięstwo na za-
wodowym ringu młodego suwalczanina. 

n Przez dziesięć dni długiego majowego 
weekendu na drogach Suwalszczyzny nie do-
szło do żadnego wypadku, funkcjonariusze od-
notowali natomiast 33 kolizje. Nad bezpieczeń-
stwem na drogach w naszym powiecie czuwało 
180 policjantów. Skontrolowano ponad 840 kie-
rujących, wśród których mandatami karnymi, 
głównie za przekroczenia prędkości, ukarano 
ponad 600 osób. Podczas majowego weeken-
du policjanci zatrzymali 5 nietrzeźwych kieru-
jących. Niechlubny rekordzista w tym gronie 
miał ponad 2,3 promile alkoholu w organizmie. 
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MILIONY NA 500+
Minął rok od chwili, w której zaczął być realizowany program 500+ bę-

dący pochodną przyjętej w lutym 2016 roku ustawy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci.

– Przez ten rok nasz ośrodek przyjął 5672 
wnioski o udzielenie takiej pomocy – infor-
muje Leszek Lewoc , dyrektor suwalskie-
go Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (na 
zdjęciu).

– Czy pomoc tę otrzymały wszystkie ubie-
gające się o nią rodziny?

– Wszystkie, którym zgodnie z prawem ta-
ka pomoc się należy, a decyduje o tym kryte-
rium dochodowe, które jest precyzyjnie okre-
ślone i nie pozostawia praktycznie żadnego 
pola manewru; pomoc się należy, albo nie. Bywa, że dochód przekracza 
ustawowe kryteria dochodu dosłownie o kilka złotych i już, niestety, po-
moc nie przysługuje.

– Czy Ośrodek w porę wywiązywał się ze swoich powinności wo-
bec rodzin?

– Jak już powiedziałem przyjął 5672 wnioski i wszystkie one zosta-
ły rozpatrzone. Zrealizowaliśmy prawie 65 tysięcy świadczeń na kwotę 
32 mln 287 tysięcy złotych. Koszt obsługi tego ogromnego programu, 
a chodzi tu przede wszystkim o konieczność zatrudnienia nowych pra-
cowników, to niespełna 637 tysięcy złotych, co przy ogromie pracy nie 
jest kwotą wygórowaną. Przypomnieć tu trzeba, że świadczeniami ob-
jęto 7674 dzieci, to jest 57 proc. dzieci do 18 roku życia zamieszkałych w 
Suwałkach. To wskaźnik bliski przeciętnej krajowej.
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W czasie ostatniej sesji Młodzieżowej Rady 
Miasta Suwałki wręczono dyplomy i upomin-
ki Laureatom „Komnaty Chwały”. Tytuł ten jest 
przyznawany przez radnych Młodzieżowej 
Rady Miasta Suwałki. Otrzymują go młodzi 
suwalczanie, którzy osiągają sukcesy nauko-
we, kulturalne czy sportowe. Młodzi suwalcza-
nie, którzy dzięki rozwojowi swojej pasji osią-
gnęli sukces. Dotąd tytuł Laureata „Komnaty 
Chwały” otrzymali:

– Szymon Salamon – muzyk, współzało-
życiel zespołu jazzowego The Fumers. Został 
przyjęty do jednego z najlepszych konserwa-
toriów na świecie Guildhall School of Music  
& Drama w Londynie;

– Bartłomiej Zyborowicz – biegacz LUKS 
Hańcza Suwałki. Biega maratony, uczestniczył 
w mistrzostwach Polski w lekkoatletyce;

– Rafał Miszkiel – Youtuber – twórca „Życia 
na wózku” – swoimi filmami pokazuje, że czło-
wieka nie zatrzyma nawet fizyczna niedoskona-
łość, Osobowość Internetowa 2016 – Człowiek 
bez barier;

– Michał Sobolewski – badmintonista, 
zawodnik ekstraklasowej drużyny SKB Lipol-
Malow Suwałki. Wielokrotny medalista mi-
strzostw Polski w badmintonie, reprezentował 
nasz kraj na ostatnich mistrzostwach Europy ju-
niorów rozegranych we Francji;

– Monika Bogdanowicz – gimnazjalistka, 
laureatka licznych nagród i wyróżnień w kon-

kursach i festiwalach piosenki. Występowała w: 
„Petersburski Music Show” w TVP ABC, „Małych 
gigantach” w TVN i w TVP 1 w programie „Hit 
Hit Hurra”;

– Florian Nawrocki – licealista, jego pa-
sją jest geografia. Finalista ogólnopolskiego 
finału Olimpiady Geograficznej rozegranego 
niedawno w Suwałkach, stypendysta Prezesa 
Rady Ministrów;

– Zuzanna Witkowska – tegoroczna ma-
turzystka, jej pasją są języki obce. Laureatka 
centralnego etapu Olimpiady z jęz. łacińskie-
go. W czasie ubiegłorocznych wakacji nauczy-
ła się jęz. francuskiego i wkrótce potem wygra-
ła dwujęzyczny konkurs „Are you bilingual?”  
w obu kategoriach: angielski+francuski i angiel-
ski+niemiecki;

– Izabela Borkowska – licealistka, obdarzo-
na talentem pisarskim. Zdobyła pierwsze miej-
sce w Międzyszkolnym konkursie Poetyckim 
„Swoimi słowami”. Jest wolontariuszką– anima-
torką w Salezjańskim Oratorium;

– Maciej Chmielewski – student, upra-
wia żeglarstwo i bojery. Zdobył złoty medal 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kl. 
Cadet, zdobywca wielu medali na mistrzos- 
twach Polski w żeglarstwie i bojerach.  Zajął piąte 
miejsce na mistrzostwach Europy w klasie Cadet  
i siódmą lokate na mistrzostwach świata w bo-
jerowej klasie DN Junior;

– Hubert Ćwikowski – gimnazjalista, wi-
cemistrz Polski młodzików w boksie w katego-
rii do 68 kg, zawodnik sekcji bokserskiej OSiR 
Suwałki;

– Kacper Tyczkowski – licealista, reprezen-
tant Polski w unihokeju, młody szkoleniowiec;

– Ola Romanowska – gimnazjalistka, od 
10 lat gra na skrzypcach, laureatka konkursów 
skrzypcowych, wszechstronnie utalentowana.

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk i Piotr 
Wasilewski, przewodniczący Młodzieżowej Rady 
wręczają dyplom i upominki Sebastianowi Tarasz-
kiewiczowi – gimnazjaliście z najwyższą możliwą 
średnią ocen – 6.0. Był on dwukrotnie wyróżniany 
w międzynarodowym konkursie matematycznym 
„Kangur”. Dwukrotny laureat Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z geografii, laureat woje-
wódzkich konkursów z fizyki, matematyki i chemii. 
Jako pierwszy w historii konkursu „Supergłowy su-
walskich gimnazjów” dwukrotnie go wygrał

UCZNIOWIE Z PASJĄ>>

***

Leszek Lewoc apeluje przy tej okazji do wszystkich rodzin, któ-
re mogłyby pełnić funkcje rodzin zastępczych. Jest takich rodzin  
w Suwałkach obecnie 114. Przebywa w nich 173 dzieci. – Tych rodzin 
jest trochę zbyt mało – mówi dyrektor  Lewoc. – Gdyby było ich choć-
by kilka więcej, opieka nad dziećmi byłaby zapewniona w każdej możli-
wej sytuacji. Zainteresowani mogą o szczegóły pytać w siedzibie MOPR 
pok. 32 lub telefonicznie nr 87 562 89 70 wew. 940.

>>
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„DwuTygodnik Suwalski” rozmawia 
z włodzimierzem CimoszewiCzem, 
byłym premierem, 
marszałkiem Sejmu i senatorem.

Czy zgadza się Pan z tezą, że re-
forma samorządowa należy do najbar-
dziej udanych w ostatnich dekadach  
i że w znaczący sposób przyczyniła się 
ona szczególnie do rozwoju mniejszych 
miejscowości i aktywizacji lokalnych 
społeczności?

– To jest nawet starsze przedsięwzię-
cie. Zaczęło się w 1990 roku, gdy powstał 
samorząd gminny. Od początku główny-
mi motywami tworzenia samorządu te-
rytorialnego było przekonanie, że w ten 
sposób obywatele będą mogli lepiej i peł-
niej realizować swoje prawa polityczne, 
że działalność lokalna będzie dobrą szko-
łą dla awansujących w życiu politycznym 
i wreszcie, że ludzie na miejscu lepiej wie-
dzą jak wydawać pieniądze publiczne, niż 
urzędnicy w Warszawie. Poczucie wpływu 
na swoje sprawy oraz fakt posiadania nie-
zależnych własnych środków finansowych 
spowodowały, że nastąpiła prawdziwa eks-
plozja aktywności obywatelskiej. Polska 
stała się wzorem dla niektórych krajów  
z sąsiedztwa, na przykład dla Ukrainy. 
Silny samorząd to jedna z barier przed nad-
mierną centralizacją władzy wykonawczej  
i jej stopniową degeneracją.

Czy mimo oczywistych osiągnięć 
lokalnych samorządów dostrzega Pan 
konieczność wprowadzenia korekt w 
ich funkcjonowaniu  i – jeśli tak – ja-
kich?

– Nie jestem całkowicie pewien, 
że struktura samorządu jest optymalna. 
Relatywnie słabym jego ogniwem jest 
poziom powiatu. Być może moglibyśmy 
ograniczyć się do dwóch szczebli z mniej-
szymi województwami. Ale to rzecz do 
dyskusji. Potrzebne jest też pełniejsze in-
formowanie mieszkańców o działaniach 
i decyzjach lokalnych organów. Niby 
wszystko jest dostępne, można pójść na 
sesję rady czy poczytać informacje na 

stronie internetowej. Jednak w praktyce 
to nie funkcjonuje wystarczająco dobrze. 
Może należałoby rozsyłać do wszystkich 
mieszkańców internetowe newslettery? 
To nie jest takie trudne.

Jak ocenia Pan pomysł, by w wybo-
rach samorządowych swoich kandyda-
tów do rad mogły wystawiać tylko ko-
mitety partyjne?

– To ograniczenie praw obywa-
telskich gwarantowanych konstytucją. 
Każdy ma prawo dostępu do służby pu-
blicznej, nie tylko ci, których akceptują 
partie, a ściślej – gremia partyjnych ka-
cyków. Wielkim sukcesem jest ogromna 
ilość lokalnych inicjatyw wyborczych. To 
powinno pozostać.

Czy dostrzega Pan potrzebę ogra-
niczenia sprawowania urzędu wójta, 
burmistrza, prezydenta do dwóch ka-
dencji i czy dotychczasowe doświad-
czenia przemawiają za takim rozwią-
zaniem?

– To także jest sprzeczne z konsty-
tucją. Prawa wyborcze są w niej sprecy-
zowane.

Jest to również niemądre. Jeśli ktoś 
jest dobrym prezydentem miasta lub wój-
tem, to dlaczego odsuwać go? To rzeko-
mo ma być odpowiedź na patologiczne 
lokalne układy. Zapewne takie zjawiska 
mają miejsce, ale trzeba zastanowić się 
nad ich skalą. Według mnie nie są domi-
nujące. Dodatkowo, jeśli gdzieś jakaś lo-
kalna klika trzyma się u władzy, to i tak 
się utrzyma. Pozamieniają się miejscami. 

Z patologiami muszą walczyć sami oby-
watele przez krytykę, wywieranie publicz-
nej presji i przez akt wyborczy.

Nie należy mylić znanej instytucji 
ograniczenia liczby kadencji prezyden-
tów niektórych państw z sytuacją lokal-
ną. Jerzy Waszyngton, od którego to się 
zaczęło, obawiał się powstania monarchii  
w młodych Stanach Zjednoczonych. Ale 
nikomu w USA nie przyszło do głowy 
przyjęcie podobnego rozwiązania we wła-
dzach lokalnych.

Czy widoczna tendencja ze strony 
rządzących, by ograniczać maksymal-
nie rolę samorządów (faktyczne prze-
jęcie kontroli nad oświatą, dążność do 
przejęcia kontroli nad finansami,  za-
miar przejęcia kontroli nad miejsco-
wymi planami zagospodarowania prze-
strzennego itp.) stanowi według Pana 
rzeczywiste zagrożenie dla demokracji 
lokalnej i dla demokracji jako takiej?

– Tak wlaśnie jest. Centralizacja wła-
dzy i powrót państwa do sfer, z których 
słusznie się wycofało, jest tylko elemen-
tem szerszego planu odpowiadającego 
ideologicznym pomysłom szefa PiS. To 
jest powrót do przeszłości.

Jeśli jest to zagrożenie rzeczywiste, 
to jak lokalne samorządy i społeczności 
powinny się przed tym bronić?

– Ostatnim aktem tej walki będą ko-
lejne wybory parlamentarne. Wcześniej 
można próbować różnych sposobów. 
Opór samorządu wobec PiSowskich po-
mysłów zmiany ustroju Warszawy i oko-
licznych gmin doprowadził do klęski tego 
projektu. Trzeba więcej mówić ludziom  
o tym, co się dzieje. Często chodzi o spra-
wy pozornie odlegle. Na przykład obecny 
zamach na fundusze ochrony środowiska. 
Jestem pewien, że ogromna większość 
społeczeństwa nie wie o tym i nie ma po-
jęcia o możliwych konsekwencjach. Tak 
więc, choć sukces sprzeciwu nie jest gwa-
rantowany, to ani milczeć, ani siedzieć  
z założonymi rękami nie należy.

– Dziękujemy za rozmowę.

BROŃMY SAMORZĄDNOŚCI

Źródło foto: naTemat.pl
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Koncertem „Witek Muzyk Ulicy” w koście-
le ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy  
w Suwałkach rozpoczęła się społeczna zbiórka 
środków na remont najstarszych w Suwałkach 
organów.

Proboszcz pa-
rafii ewan-
gelicko-au-
gsburskiej w 
Suwałkach 
ks. Dawid Ba-
nach:
– Naszej para-
fii nie stać na 
tak poważne inwestycje jak remonty. Mamy tylko 
100 parafian rozrzuconych po pięciu powiatach 
województwa podlaskiego. Obecnie nie startujemy 
do ogłaszanych projektów czy konkursów inwesty-
cyjnych, gdyż nie mamy środków finansowych na 
wkład własny. 

Organy w suwalskim kościele ewangelickim 
wykonał w łomżyńskiej pracowni, znany polski 
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29 kwietnia kilkuset motocyklistów z Suwałk i okolic zain-
augurowało sezon motocyklowy w Suwałkach.

Motocykliści spotkali się na torze kartingowym przy Zespole  
nr 6 im. K. Brzostowskiego, następnie w asyście policji przejecha- 
li ulicami miasta do Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie odbyło się ofic- 
jalne otwarcie sezonu zorganizowanego przez Klub Motocyk- 
lowy Black Seven Suwałki. Motocyklistów ze sceny muszli koncer-
towej przywitał prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Mimo przenikliwego zimna,  nie brakowało chętnych do podzi-
wiania prezentowanych maszyn. A było co oglądać, przed muszlą 
koncertową stały motory klasyczne, turystyczne, sportowe, cru-
isery i choppery. Wzrok przyciągała Honda Gold Wing miłośnika 
dwóch i trzech kółek Andrzeja Lewkowicza, wiernego uczestni-
ka suwalskich zlotów.

W parku dla motocyklistów  wystąpił zespół Trudna Młodzież. 
W czasie inauguracji sezonu motocyklowego przeprowadzono 
zbiórkę na rzecz małych pacjentów Szpitala Wojewódzkiego, or-
ganizowaną przez Fundację „Globmedis”.

MOTOCYKLIŚCI WYRUSZYLI

– Moją 
Hondą 
można 

jeździć na-
wet zimą. 
Ma pod-
grzewane 
manetki, 

fotele, ma 
też nawie-
wy ciepłego 
powietrza 
– chwali swoją maszynę Lewkowicz. – Przy-
godę z motocyklem rozpocząłem w wieku 16 
lat, był to wtedy mój środek transportu. Po-

tem była 30-letnia przerwa. I znowu powrót 
do dwóch kółek, ale traktowana  już jako 

hobby, przyjemność i rekreacja

Motocykliści przejechali  ulicami miasta do Parku Konstytucji 3 Maja

Motocykl to również pojazd rodzinny

KAŻDY
MOŻE POMÓC

organmistrz Stanisław Dłużewski. Zniszczony  
w czasie wojny instrument został wyremon-
towany i uruchomiony w latach 90. XX wieku, 
dzięki wsparciu województwa suwalskiego.

– Cykl koncertów, które zaplanowaliśmy  
w tym roku, pomoże nam zebrać 250 tysięcy 
złotych potrzebnych na remont organów. W ich 
trakcie odbędą się licytacje oraz zbiórka pienię-
dzy do puszek, które będą przeznaczone na ten 
cel – mówi ks. D. Banach. 

Społeczna zbiórka środków na remont naj-
starszych w Suwałkach organów będzie prowa-
dzona również przez portale crowdfundingowe.

Kościół Świętej Trójcy w Suwałkach – kościół 
ewangelicko-augsburski wybudowany w latach 
1838–1841 według projektu Wacława Ritschla  
i Karola Majerskiego, to jedyna czynna obecnie 
świątynia luterańska na Suwalszczyźnie. 

Kościół przechodził remonty, w latach 70. 
i 90. XX wieku. W latach 2013-2016 dzięki dofi-
nansowaniu z budżetu Urzędu Miejskiego do-
konano kompleksowej renowacji drzwi wej-
ściowych oraz stolarki okiennej. Zaś w latach 
2015–2016 dzięki uzyskanej dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
wykonano renowację tynków ścian parteru, na-
wy, przedsionka oraz zakrystii. Na generalny re-
mont elewacji i dachu kościoła potrzeba 2,5 mi-
liona złotych. 

 Na chórze suwalskiej świątyni znajdują się  
XIX-wieczne, neogotyckie organy z 1850 roku, któ-
re zostały zakupione przez oficerów Pułku Piechoty  
z Suwałk
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L. Dec odczytał list skierowany przez wi-
ceministra spraw wewnętrznych i administra-
cji  J. Zielińskiego do uczestników uroczysto-
ści w Suwałkach.

– Mamy bardzo mądrą młodzież, wspania-
łych młodych ludzi. Dziś świętujemy razem, 
również z nimi. Pokażmy im, my jako dorośli, 
powagę tego święta. Pokażmy jak świętować. 
Nie wytykajmy sobie wcześniejszych błędów 
– powiedziała  Mariola Jadwiga Szczypiń, 
Podlaski Kurator Oświaty.

Po wystąpieniach uczestnicy uroczysto-
ści przenieśli się pod Dąb Wolności, gdzie zo-
stały złożone wiązanki kwiatów. Prezydent  
Cz. Renkiewicz podziękował również wszystkim  
– a przede wszystkim suwalskim harcerzom, 
którzy pomogli w organizacji obchodów Święta 
– za udział w Święcie Konstytucji 3 Maja.

W muszli koncertowej w Parku Konstytucji 
3 Maja zaprezentowały się suwalskie mażoret-
ki i Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Emila 
Kulbackiego. 

Wieczorem na Placu im. Marii Konopnickiej 
zagrał zespól Cuba de Zoo.

W ogrodzie Muzeum im. M. Konopnickiej 
pracownicy tej placówki wspólnie z Augustow- 
sko-Suwalskim Towarzystwem Naukowym  
przygotowali akcję społecznościową Puzzle 
Wolności oraz II Wielki Suwalski Test o Józefie Pił- 
sudskim, który wygrali kibice suwalskich Wigier.

Galeria zdjęć na stronie: 
www.dwutygodniksuwalski.pl
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Suwalskie obchody Święta Konstytucji  
3 Maja tradycyjnie już rozpoczęły się od mszy 
św. na schodach konkatedry św. Aleksandra,  
w której uczestniczyli kombatanci, przedstawi-
ciele władz samorządowych, duchowni, poczty 
sztandarowe, przedstawiciele suwalskich zakła-
dów pracy i instytucji, harcerze oraz młodzież 
szkolna i liczni mieszkańcy Suwałk. 

Następnie uroczystości przeniosły się do 
Parku Konstytucji 3 Maja. Były wystąpienia, zło-
żone zostały również wiązanki kwiatów pod 
Dębem Wolności. Jednak nie wszystko odby-
ło się tak,  jak zwykle. Po raz pierwszy od 27 lat 
w suwalskich obchodach Święta Konstytucji 
3 Maja nie wzięło udziału wojsko, policjanci, 
straż pożarna, przedstawiciele służb celnych  
i więziennych. 

Mszę św. z okazji 226 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja przed konkatedrą odprawił 
biskup ełcki Jerzy Mazur, który apelował m.in. 
o zgodę i jedność wśród Polaków. 

W Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie odby-
ła się część oficjalna obchodów święta, głos 
zabrał między innymi Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk, który przypomniał historię 
ustanowienia pierwszej w Europie, a drugiej na 
świecie konstytucji.

– Uchwalenie 226 lat temu Konstytucji ma-
jowej przez Sejm Czteroletni było wyrazem 
mądrości politycznej i patriotyzmu. Twórcy 
Konstytucji mieli świadomość, iż bez szyb-
kich reform ustrojowych kraj nasz zmierza do 
upadku. Żyjemy w wolnym demokratycznym 
kraju. W pokoju możemy tworzyć przyszłość 
Polski, przyszłość naszego miasta – mówił pre-
zydent Suwałk.

Niestety po raz pierwszy w historii miej-
skich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja nie 
wzięły w nim udziału służby mundurowe i su-
walskie wojsko.

– Po raz pierwszy mamy taki przypadek  
w Suwałkach. Jest to smutne – zauważył prezy-
dent Cz. Renkiewicz.

Poseł Bożena 
Kamińska:

W jednym z naj- 
ważniejszych świąt 
p a ń s t w o w y c h 
kompania hono-
rowa wojska, poli-
cji czy Państwowej 
Straży Pożarnej po-
winny być z miesz-
kańcami. Powinny 
a s y s t o w a ć  p r z y 
składaniu kwiatów, 
nadając uroczysto-

ściom wielką wartość.

– Pan minister Jarosław Zieliński jest dzi-
siaj w Łomży. Otrzymał swego czasu zapro-
szenie prezydenta Łomży, by był organizato-
rem uroczystości łomżyńskich. Jest posłem  
z województwa podlaskiego i wiceministrem.  
Jestem przekonany, że służby mundurowe pod-
ległe rządowi są tam gdzie minister, który za 
nie odpowiada – wyjaśniał radny wojewódz-
ki Leszek Dec.

Wystąpił też zespół Art. Of Music z rejo-
nu solecznickiego na Litwie z koncertem 
„Wiwat Trzeci Maj” 

Po raz pierw-
szy flagę pań-
stwową na 
maszt wcią-
gnęli strażnicy 
miejscy

Jak zwykle niezawodni byli suwalscy harcerze

Kwiaty pod Dębem Wolności składają od prawej: 
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wraz ze 
swoimi zastępcami Ewą Sidorek i Łukaszem Kurzy-
ną oraz moderatorem Suwałk ks. Jaremą Sykulskim

Biskup ełcki Jerzy 
Mazur: 

D z i ś  l o s  n a s z e g o 
kraju nie zależy od mę-
stwa na polu walki, ale 
od uczciwości w pracy  
i  o d w yb ie ra nia mą -
drych rządców. Polakom 
łatwiej przychodziło bić 
się za Ojczyznę, niż dla 
niej pracować. Miłujmy 
naszą Ojczyznę w sty-
lu wi e lk i ch Po la ków, 
tych zmarł ych na róż-
nych frontach w obro-
nie Ojczyzny, tych z obła-
wy augustowskiej i tych 
żyjących. Nie uciekajmy. 

Miłość do własnej Ojczyzny nigdy nie może być 
usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz 
przemocy.
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Jednym z bardzo ważnych elementów 
tożsamości narodowej są barwy widnieją-
ce na fladze państwowej. Polskie barwy na-
rodowe kształtowały się na przestrzeni wie-
lu stuleci i mają, jako jedne z nielicznych na 
świecie, pochodzenie heraldyczne. Są one 
odwzorowaniem kolorystyki godła państwo-
wego. Zgodnie z zasadami heraldyki pas gór-
ny reprezentuje białego orła, a dolny czerwo-
ne pole tarczy herbowej. 

Od 2004 roku 2 maja jest w Polsce oficjalnie 
obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Od kilku lat z tej okazji suwalskie 

Dzieci z „Bajki” wraz z opiekunami  w barwnym biało-czerwonym korowodzie, szły ulicami Suwałk i wrę-
czały napotkanym osobom wykonane przez siebie flagi.

Prezydent Cz. Renkiewicz ma nadzieję, że dzięki 
takim akcjom zawsze na początku  maja suwalskie 
ulice będą wyglądały odświętnie.

władze miejskie przekazują mieszkańcom 
biało-czerwone flagi. Tak też było w tym ro-
ku. W ratuszu prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz wspólnie ze swoim zastępcą 
Łukaszem Kurzyną przekazali suwalczanom 
150 biało-czerwonych flag.

Flaga to jeden z symboli narodowych, jest 
oznaką naszej pamięci o wydarzeniach histo-
rycznych ważnych dla naszego kraju i narodu. 

Pojawienie się na elewacjach naszych domów 
flag narodowych jest demonstracją naszych 
uczuć patriotycznych.

O tym jak ważne są barwy narodowe, oraz 
że powinniśmy je szanować, przekonywały 
dzieci z Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły 
Podstawowej „Bajka”. Wchodziły m.in. do 
punktów handlowych, gdzie flagi otrzymywa-
ły sprzedawczynie oraz kupujący.

SIATKARZE 
W BIBLIOTECE

Trener Dmitrij Skoryj i Jan Tomczak, rozgrywający z siatkarskiej 
drużny Ślepska Suwałki w „Smykałce” w Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej  byli gośćmi na zajęciach o tematyce „Książka to god-
ny szacunku przyjaciel”. Spotkali się z 6-latkami z Przedszkola nr 10.  
Panowie między innymi czytali dzieciom wiersze, a także odpowiada-
li na pytania małych suwalczan.

J. Tom-
czak na 
spotkanie 
z dziećmi 
przygoto-
wał wiersz 
poetki uro-
dzonej w 
Suwałkach 
Marii Ko-
nopnickiej 
o pewnym 
Stefku…

– O większego trudno zucha, jak był Stefek… zaczął Jan i nie zdążył 
dokończyć kiedy dzieciaki krzyknęły:

– Burczymucha…
Była to fajna lekcja polskiej poezji, ale także wiedzy o książkach, bo 

o tym rozmawiano. Dzieci chciały dowiedzieć się, kiedy obaj panowie 
rozpoczęli siatkarskie treningi, czy w siatkówkę mogą grać tylko wyso-
cy, czy też dla niższych też znajdzie się miejsce w drużynie, skąd wywo-
dzi się siatkówka.

NOC MUZEÓW
SUWALSKIE MUZEUM 
OKRĘGOWE ZAPRASZA 
20 MAJA OD GODZ. 19 DO 24 
NA NOC MUZEÓW. 

Muzeum Okręgowe (Resursa), ul. T. Kościuszki 81
19.30-22.00 „Zostań archeologiem” – zajęcia dla najmłodszych
21.00 Pokaz filmu dokumentalnego „Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915”
Zwiedzanie wystaw: Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915; Najstarsze 

dzieje. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej 
do upadku Jaćwieży; Na dziejowym trakcie; Alojzy Nawrat

 Muzeum im. Marii Konopnickiej (u Marii), ul. T. Kościuszki 31
19.00 Inauguracja Nocy Muzeów
Wernisaż wystawy czasowej „Przez tęskność… 
O Marii Stanisławie Konopnickiej z Wasiłowskich”.
19.30 Nocna gra miejska „Rozmowy skontrolowane”
23.00 Finał nocnej gry

Centrum Sztuki Współczesnej & Galeria Andrzeja Strumiłły, 
ul. T. Kościuszki 45

20.00  spotkanie z poetą Juliuszem Erazmem Bolkiem, który przedsta-
wi poemat roku 2017 „CORRIDA”
Zwiedzanie wystaw:  Andrzej Strumiłło Dziennik A4 , plakatów poetyc-

kich Juliusza Erazma Bolka  „... Obrazy ze słów”.

Noc Muzeów 2017 w Klubie Wojskowym 14. Suwalskiego 
Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, ul. Wojska Polskiego 40

20 maja od godz. 19.00. Zostanie zaprezentowana nowa aranża-
cja wystawy przedstawiająca historię Suwalskiej Brygady Kawalerii 
wraz z Historią Garnizonu Suwałki 1919-1939 r., jak również stała 
ekspozycja broni wzbogacona o nowe eksponaty ze zbiorów 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska. Dodatkową atrakcją będzie prezentacja wystawy  
pt. „Niezłomni Ziemi Suwalsko-Augustowskiej”.

>> BIAŁO-CZERWONA

>>
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SUWAŁKI BLUES FESTIVAL TO NAJWIĘKSZY PLENERO-
WY FESTIWAL BLUESOWY W KRAJU. W JUBILEUSZOWYM, 
DZIESIĄTYM SBF 2017 WYSTĄPI PONAD 35 ZESPOŁÓW, PO-
NAD 200 MUZYKÓW M.IN. Z USA, WIELKIEJ BRYTANII, DANII, 
FRANCJI, NIEMIEC, IRLANDII, LITWY I POLSKI. NA SUWAL-
SKICH SCENACH POJAWIĄ SIĘ M.IN. FANTASTIC NEGRITO 
(LAUREAT TEGOROCZNEJ NAGRODY GRAMMY), THE ORIGI-
NAL BLUES BROTHERS BAND, DOYLE BRAMHALL II, DŻEM, 
JOE LOUIS WALKER.

Będą tradycyjne śniadania bluesowe, liczne koncerty akustyczne  
i nocne koncerty klubowe połączone z jam session. W tym roku fani blu-
esa bawić się będą w Suwałkach w dniach 6-9 lipca. To o jeden dzień 
dłużej niż dotąd. Aż trzy dni (także o jeden dzień dłużej) trwać będą 
koncerty na scenach głównych w centrum miasta. Będzie 11 koncer-
tów plenerowych głównych, 15 koncertów plenerowych na mniejszych 
scenach, 10 koncertów klubowych oraz konkurs zespołów bluesowych 
w nowej formule, podczas którego zespoły powalczą o kwalifikacje do 
European Blues Challenge 2018. SBF – to wydarzenie muzyczne o uzna-
nej renomie, wysoko oceniane zarówno przez publiczność, jak i muzy-
ków. Patronat medialny nad SBF sprawuje „DwuTygodnik Suwalski”. 
Do rozpoczęcia Suwałki Blues Festival na łamach DTS będziemy przy-
bliżać jego program.

Koncert inauguracyjny SBF 2017 – 6 lipca (czwartek) o godz. 
20.30. Koncert biletowany. Bilety w cenie 85 zł dostępne są w kasie 
SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu 

Na scenie SOK w Sali im. Andrzeja Wajdy wystąpi MARTYNA 
JAKUBOWICZ & PRZYJACIELE (PL) – 40-lecie działalności artystycznej. 
Support – Jan Gałach Band – premiera nowej płyty. Koncert otwarcia SBF 
2017 będzie transmitowany na antenie radiowej „Trójki” w trakcie audy-
cji Jana Chojnackiego „Bielszy odcień bluesa”, jedynej audycji bluesowej 
w ogólnopolskim radiu. 

Martyna Jakubowicz – jedyna w swoim rodzaju piosenkarka, która 
od czterdziestu lat oczarowuje słucha-
czy wszystkich pokoleń. Wymyka się 
wszelkim próbom muzycznego zaszu-
fladkowania, oscylując pomiędzy fol-
kiem, bluesem, jazzem i rockiem. Jest 
mistrzynią tworzenia nastroju. Choć jej 
klimatyczne ballady znakomicie brzmią 
w kameralnych, zamkniętych salach, 
energiczne utwory z zacięciem rocko-
wym sprawiają, że równie dobrze radzi 

sobie na plenerowych imprezach i festiwalach.
Na swoim koncie ma aż piętnaście albumów, które znalazły uznanie 

nie tylko wśród szerokiej publiczności, ale również zostały docenione 
przez zagraniczną prasę i krajową branżę muzyczną. W marcu 2016 r., do 
sklepów trafił najnowszy album M. Jakubowicz – „Prosta Piosenka”. Jest 
to pierwsza od sześciu lat płyta autorska. Materiał został zrealizowany z 
udziałem min. Wojciecha Waglewskiego, Korteza i Jana Smoczyńskiego. 
Single z tej płyty „Mój czas ucieka” i „Wielka Słabość”, osiągnęły wysokie 
notowania na Liście Przebojów Programu Trzeciego. Martyna Jakubowicz 
zdobyła w tym roku Fryderyka w kategorii Album Roku – Muzyka Korzeni 
za płytę „Prosta piosenka”. To będzie powrót M. Jakubowicz na Suwałki 
Blues Festival po sześcioletniej przerwie.

SBF PODLASKĄ
MARKĄ ROKU

Suwałki Blues Festival nagrodzony Podlaską Marką Roku w ka-
tegorii wydarzenie. Laureatów poznaliśmy podczas uroczystej ga-
li w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Nagrodę dla 
Suwalskiego Ośrodka Kultury, organizatora Suwałki Blues Festival  
z rąk Anny Naszkiewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego 
odebrali Bożena Kamińska, dyrektor SOK i Czesław Renkiewicz, 
Prezydent Suwałk.

– Czekaliśmy na to wyróżnienie długo i tym lepiej nam smakuje.  
To wielka radość, że w dziesiątą rocznicę istnienia Suwałki Blues 
Festival otrzymujemy to wyróżnienie – mówił Czesław Renkiewicz.

Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych 
plebiscytów, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego nieprzerwanie od 10 lat i niezmiennie cieszący się du-
żym zainteresowaniem regionalnych producentów i konsumentów. 
Podlaska Marka to przegląd nowych rozwiązań, trendów, smaków,  
to ranking układany przez mieszkańców Podlaskiego. 
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„DwuTYgodnik Suwalski” POLECA

W SOK zagra DAVID KRAKAUER (USA), jeden z najwybitniejszych 
klezmerów świata, wirtuoz klarnetu ze słynnego The Klezmatics, iko-
ny krakowskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej. Wystąpi z Orkiestrą 
Klezmerską Teatru Sejneńskiego. 28.05. (niedziela), godz. 19.00, Sala 
im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety w cenie 50 zł (normalne) i 40 zł 
(ulgowe) zł do kupienia online i w kasie SOK. 
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n  X I I I  K o n f r o n t a c j e 
Ta l e n t ó w  W o k a l n y c h 
„ŚWIETLIK 2017” – to ko-
lejna szansa przed utalen-
towanymi wokalistami na 
zaprezentowanie swoich 
umiejętności przed szerszą 
publicznością i profesjonal-
nym jury – 18.05. (czwartek) 
godz. 10.00 Sala Kameralna, 
ul. Jana Pawła II 5, wstęp 
wolny. Już można się zgła-
szać. Regulamin i karta zgłoszenia na: http://soksuwalki.eu/swietlik-
2017-wokalne-talenty-na-start/;

n „Tęczę Wyobraźni – rodzinne warsztaty artystyczne – 19.05. (piątek) 
godz. 16.30, Galeria Patio, ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny;

n Sobotę Teatralną z Efeme- 
rycznym, gdzie na scenie wy-
stąpią Aleksandra Łukowska 
w „Nie-żyj chwilą” oraz Paulina 
Cieraszko w „Czego szukam?”. 
Oba spektakle w reżyserii 
Jolanty Hinc-Mackiewicz – 
20.05. (sobota) godz. 18.00, Sala 
Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, 
bilety: 15/10 zł; 

n koncert zespołu Dance Folk Group ROKVA (Gruzja) – 26.05. (piątek) 
godz. 20.00,  Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 15 zł;

n Galę XVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca Muszelki 
Wigier. Koncert wspomnieniowy Adama Kreczmara, Jonasza Kofty  
i Jacka Janczarskiego oraz Koncert Galowy Laureatów – 27 maja (so-
bota) godz. 14, Sala im. A. Wajdy, bilety 15 zł;

n wystawę Mikrokosmos, na której obejrzeć można zdjęcia uczest-
ników zajęć pracowni makro- i mikrofotografii Marka Misia – Galeria 
Patio, ul. Jana Pawła II 5, wystawa czynna do 21.05;

n na wystawę obrazów Teresy Malinowskiej „ORMA = ŚLAD” – w Ga- 
lerii Na marmurach przy ul. Noniewicza 71, wystawa czynna do 10.06;

n wystawę fotografii Jowity Mormul „Trzynaście kluczy” – w Galerii 
PAcamera, ul. Noniewicza 71, wystawa czynna do 12.05;

n na wystawę „Naturalnie. Andrzej Zujewicz 20 lat po dyplomie.”  
– w GSW Chłodna 20, ul. Noniewicza 71, wystawa czynna do 25.06.

CINEMA LUMIERE
zaprasza na filmy:

– do 11 maja – „Szybcy i wściekli 8” (akcji/sens.), „Dzieciak rządzi” (ko-
media anim.), „Szatan kazał tań-
czyć” (dramat), „Przyrzeczenie” 
(dramat historyczny), „Strażnicy 
Galaktyki” vol. 2 2D+3D (akcji 
/s-f), „Riko prawie bocian” (ko-
media anim.),

– 9 maja – godz. 18.15 „Klient” 
(dramat)– Kino Konesera;

– od 12 maja – „Obcy: Przy- 
mierze” (horror/s-f), „Gwiazdy” 
(biograficzny/sport.);

– od 13 maja – „Teraz i w godzi-
nę śmierci” (religijny);

– od 19 maja – „Dudi: Cała na-
przód (anim./przygod.), „Jutro 
będziemy szczęśliwi komedio-
dramat);

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ 
w Suwałkach zaprasza:

n  wraz z wydawnictwem Chyra.
pl na wernisaż wystawy i promocję 
książki „Sidor. Z Pogranicza”, które 
odbędą się 11 maja o godz. 17.00  
w Bibliotece przy ul. E. Plater 33 A.

Autorski album Andrzeja Sidora pt. 
„Sidor. Z pogranicza”. Dwieście czter-
dzieści stron zadrukowanych pięcioma 
(nie czteroma!) kolorami, sto siedem-
dziesiąt pięć fotografii wykonanych 
techniką otworkową. Sto trzydzieści 
pięć portretów twórców kultury, plus 
krajobraz Suwalszczyzny. Wiele lat fo-
tografowania. 

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 
biletu do kina na film 2D (w cenie 17 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy obję-
te akcją: „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski” i „Ponad wszystko”. 

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 koncert jubileuszowy 10 lat Suwałki Gospel Choir  oraz koncert  

w wykonaniu Phillip Carter & SOV – gość specjalny III Soulwałki Gospel 
Workshop – 12.05 (piątek) godz. 19.00, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana 
Pawła II 5, więcej na www.soksuwalki.eu  

n koncert finałowy III Suwałki Gospel 
Workshop w wykonaniu Mark Beswick 
Praise & Worship, zespołu Holy Noiz 
oraz Suwalskiej Orkiestry Kameralnej 
i chóru festiwalowego – 14.05 (nie-
dziela) godz. 18.00, Sala im. A. Wajdy, 
ul. Jana Pawła II 5,  więcej na www.so-
ksuwalki.eu

n na piątą edycję otwartych warsztatów „Blues wczoraj i dziś”. 
Bohaterem tegorocznych edukacyjnych spotkań z muzyką bluesową 
będzie Tadeusz Nalepa. Prowadzenie warsztatów Tomasz Kierejsza  
– 16-19.05 (wtorek-piątek), ul. Jana Pawła II 5. W programie audycje edu-
kacyjne dla szkół, otwarte warsztaty dla miłośników bluesa oraz – na 
zakończenie spotkań (19.05. o godz. 19 w Ogrodzie Letnim Rozmarino, 
ul. Kościuszki 75) koncert z udziałem zespołu Blueexpress oraz uczest-
ników warsztatów i zaproszonych gości;

n spektakl poetycko-muzyczny „Miłości... jak Ci na imię” w wykonaniu 
laureatów ogólnopolskich konkursów recytatorskich – Stanisława Bożka  
i Agaty Gulbierz oraz aktorów Teatru LUSTRO i Weroniki Zamojskiej – 
wokalistki Studia Piosenki ŚWIETLIK. Program w reżyserii Grażyny Filipo- 
wicz-Karp – 17.05. (środa) godz. 18.00, Sala Granatowa, ul. Noniewicza 
71, bilety: 7 zł; spektakl dla grup zorganizowanych  o godz. 11.00 (III kla-
sy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne) – rezerwacje tel. 87 563 85 18; 

n wernisaż wystawy fotografii Anity Andrzejewskiej „Moja radość 
życia” z kolekcji Fundacji Rozwoju Fotografii – 18.05. (czwartek) godz. 
18.00, Galeria PAcamera, ul. Noniewicza 71, wstęp wolny, wystawa 
czynna do 26.06.;

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIEFot. ze str. SOK

Od lewej stroją: Aleksandra Łukowska, Paulina 
Cieraszko oraz Jolanta Hinc-Mackiewicz                    

Fot. ze str. SOK

„Świetlik 2013” Fot. archiwum
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OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 
i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 
23 ze zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie ad-
ministracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16.03.2017r. znak: 
I.7011.07.22.2015/2017.IS, który został skorygowany pismem z dnia 05.05.2017 
r. znak: I.7011.07.41.2015/2017.IS w sprawie zatwierdzenia projektu budowla-
nego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na rozbudowie ulicy Krzywólka na odcinku od pętli autobusowej do dział-
ki nr ewid. 20922/2 (droga gminna nr 101269 B) w zakresie robót budowla-
nych obejmujących:

–  rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz istniejącego 
uzbrojenia terenu kolidujących z  rozbudową  ulicy,

–  budowę jezdni o szerokości 6,0 m z konstrukcją nawierzchni przystosowa-
ną do przenoszenia obciążenia ruchem KR3, 

–  budowę nowych  i przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indy-
widualnych, 

– budowę obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej  i 
ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego po stronie południo-
wej ulicy,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
– budowę niekolizyjnego odcinka sieci wodociągowej z odgałęzieniami i 

brakujących odgałęzień sieci wodociągowej,
– budowę uzupełniających odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej,
– budowę nowego oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetle-

niowych,
– budowę kanału technologicznego,
– budowę niekolizyjnych odcinków sieci telekomunikacyjnej, 
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego,
– przestawienie 4 istniejących kapliczek,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na działkach nr geod. 20923/2, 

20925,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na działce nr geod. 21000,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na  działkach nr geod. 

20968/4, 20962,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na działce nr geod. 20970/6,
– rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr geod. 20973/2,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na działkach nr geod. 21017/2, 

20996/1,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na działce nr geod. 20981,
– rozbiórkę ganku przy budynku mieszkalnym nr 31 na działce nr geod. 21027,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza pro-

jektowanymi pasami drogowymi ww. dróg powiatowych (czasowe zajęcie) 
w zakresie:

1) budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) demontaż istniejących słupów energetycznych  na działkach nr 21036, 

21002 (po podziale 21002/2), 21026 (po podziale 21026/2), 21000 (po podzia-
le 21000/2),

b) budowa sieci kanalizacji deszczowej z separatorem na działce nr geod. 
21035, 21036,

c) budowa sieci kanalizacji deszczowej z separatorem na działkach nr ge-
od. 20999 (po podziale 20999/2), 20998 (po podziale 20998/2), 20924 (po po-
dziale 20924/3),

d) przestawienie studni na przyłączach kanalizacji sanitarnej na działkach nr 
20993 (po podziale 20993/2), 21021 (po podziale 21021/2), 20973/4 (po podzia-
le 20973/8), 20994/1 (po podziale 20994/6), 20990/3, 20990/2,

e) przestawienie studni wodomierzowych na przyłączach sieci wodociągo-
wej (na działkach nr geod. 21022 (po podziale 21022/2), 21021 (po podziale 
21021/2), 20976 (po podziale 20976/2), 20923/3 (po podziale 20923/7),

2. budowy i przebudowy urządzeń wodnych:
budowa dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Czarnej Hańczy 

(działki nr geod. 20918/3, 20918/2),
3) budowy i przebudowy zjazdów:
wysokościowe dowiązanie zjazdów z ulicy Krzywólka na działki przyle-

głe do pasa drogowego oznaczone nr geod.: 20993 (po podziale 20993/2), 
20989/3, 20989/6, 20989/1 (po podziale 20989/8), 20988/3 (po podziale 

20988/7), 20988/1 (po podziale 20988/9), 20987/3 (po podziale 20987/6), 20986 
(po podziale 20986/2), 20985/4 (po podziale 20985/8), 21034/2 (po podziale 
21034/6), 21033/1, 21032 (po podziale 21032/2), 21030 (po podziale 21030/2), 
21029 (po podziale 21029/2), 21027 (po podziale 21027/2), 20975 (po podziale 
20975/2), 20976 (po podziale 21976/2), 20971/4, 20971/3, 21022 (po podziale 
21022/2), 21020 (po podziale 21020/2), 21019 (po podziale 21019/2), 21028 (po 
podziale 21028/2), 21009 (po podziale 21009/2), 21008 (po podziale 21008/2), 
20954 (po podziale 20954/2), 21006, 21003, 21002 (po podziale 21002/2), 20997 
(po podziale 20997/2),

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:
– działkach stanowiących pas drogi gminnej  nr 101269B (ul. Krzywólka):
Gmina Miasto Suwałki obręb 0002 Miasto Suwałki – 20925, 20995, 20996/5,  

– działkach w całości przeznaczonych do przejęcia pod  drogę  gminną nr 
101379B: 

Gmina Miasto Suwałki obręb 0002 Miasto Suwałki – 20996/1 (istniejący pas 
drogowy),

– działkach objętych podziałem przejmowanych pod pas drogowy drogi 
gminnej nr 101269B (ul. Krzywólka):

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki: 20994/2, 20994/1, 20993, 
20992, 21032, 20991/3, 20989/1, 20988/3, 21029, 20988/1, 20987/3, 20987/4, 
20985/2, 21027, 20986, 20985/4, 20983, 21026, 20982/2, 20980, 20981, 21034/2, 
21034/1, 21033/2, 21031, 21030, 21028, 21025, 20979/1, 20978/1, 20976, 20975, 
20974, 20973/3, 20973/4, 20971/1, 20970/2, 20970/6, 20969, 21013/2, 20968/1, 
20968/2, 20968/3, 20968/5, 20973/2, 21023, 21024, 21022, 21021, 21020, 21019, 
21009, 21008, 20968/4, 20958/2, 21002, 20958/1, 20956, 21001, 20951/2, 20954, 
21000, 20951/1, 20998, 20999, 21053, 20924, 20923/3, 20923/2, 20923/1, 
20928/2, 20922/3, 20922/2, 20997, 21016,  

– działkach stanowiących teren do czasowego zajęcia, niezbędny podczas 
realizacji inwestycji:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki: 20993 (po podziale 
20993/2), 20989/3, 20989/6, 20989/1 (po podziale 20989/8), 20988/3 (po po-
dziale 20988/7), 20988/1 (po podziale 20988/9), 20987/3 (po podziale 20987/6), 
20986 (po podziale 20986/2), 20985/4 (po podziale 20985/8), 20923/3 (po po-
dziale 20923/7), 21034/2 (po podziale 21034/6), 21033/1, 21032 (po podzia-
le 21032/2), 21030 (po podziale 21030/2), 21029 (po podziale 21029/2), 21027 
(po podziale 21027/2), 20973/4 (po podziale 20973/8), 20975 (po podziale 
20975/2), 20976 (po podziale 20976/2), 20971/4, 20971/3, 21022 (po podziale 
21022/2), 21021 (po podziale 21021/2), 21020 (po podziale 21020/2), 21019 (po 
podziale 21019/2), 21028 (po podziale 21028/2), 21026 (po podziale 21026/2), 
21009 (po podziale 21009/2), 21008 (po podziale 21008/2), 20954 (po podzia-
le 20954/2), 21006, 21003, 21002 (po podziale 21002/2), 21000 (po podziale 
21000/2), 20997 (po podziale 20997/2), 20990/3, 20990/2, 20994/1 (po podzia-
le 20994/6), 21036, 21035, 20999 (po podziale 20999/2), 20998 (po podziale 
20998/2), 20924 (po podziale 20924/3), 20918/3 (koryto rzeki Czarnej Hańczy), 
20918/2 (koryto rzeki Czarnej Hańczy).

– działkach objętych podziałem przejmowanych pod pas drogowy drogi 
gminnej: Gmina Miasto Suwałki obręb 0002 Miasto Suwałki:

1) 20994/2 dzielona na działki: 20994/3 o pow. 0,0045 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20994/4 o pow. 0,1017 ha (w dotychczasowym władaniu),

2) 20994/1 dzielona na działki: 20994/5 o pow. 0,0063 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20994/6 o pow. 0,1280 ha (w dotychczasowym władaniu),

3) 20993 dzielona na działki: 20993/1 o pow. 0,0077 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20993/2 o pow. 0,1352 ha (w dotychczasowym władaniu),

4) 20992 dzielona na działki: 20992/1 o pow. 0,0106 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20992/2 o pow. 0,4997 ha (w dotychczasowym władaniu),

5) 21032 dzielona na działki: 21032/1 o pow. 0,0020 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21032/2 o pow. 1,3174 ha (w dotychczasowym władaniu),

6) 20991/3 dzielona na działki: 20991/5 o pow. 0,0025 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20991/6 o pow. 0,0918 ha (w dotychczasowym władaniu),

7) 20989/1 dzielona na działki: 20989/7 o pow. 0,0002 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20989/8 o pow. 0,0998 ha (w dotychczasowym władaniu),

8) 20988/3 dzielona na działki: 20988/6 o pow. 0,0007 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20988/7 o pow. 0,1566 ha (w dotychczasowym władaniu),

9) 21029 dzielona na działki: 21029/1 o pow. 0,0182 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21029/2 o pow. 0,8156 ha (w dotychczasowym władaniu),

10) 20988/1 dzielona na działki: 20988/8 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona 
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pod drogę gminną) i 20988/9 o pow. 0,2130 ha (w dotychczasowym władaniu),
11) 20987/3 dzielona na działki: 20987/5 o pow. 0,0037 ha (przeznaczona 

pod drogę gminną) i 20987/6 o pow. 0,1463 ha (w dotychczasowym władaniu),
12) 20987/4 dzielona na działki: 20987/7 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona 

pod drogę gminną) i 20987/8 o pow. 0,1460 ha (w dotychczasowym władaniu),
13) 20985/2 dzielona na działki: 20985/5 o pow. 0,0047 ha (przeznaczona 

pod drogę gminną) i 20985/6 o pow. 1,5351 ha (w dotychczasowym władaniu),
14) 21027 dzielona na działki: 21027/1 o pow. 0,0211 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 21027/2 o pow. 1,2712 ha (w dotychczasowym władaniu),
15) 20986 dzielona na działki: 20986/1 o pow. 0,0043 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 20986/2 o pow. 0,0105 ha (w dotychczasowym władaniu),
16) 20985/4 dzielona na działki: 20985/7 o pow. 0,0032 ha (przeznaczona 

pod drogę gminną) i 20985/8 o pow. 0,1120 ha (w dotychczasowym władaniu),
17) 20983 dzielona na działki: 20983/1 o pow. 0,0031 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 20983/2 o pow. 0,6925 ha (w dotychczasowym władaniu),
18) 21026 dzielona na działki: 21026/1 o pow. 0,0091 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 21026/2 o pow. 0,4484 ha (w dotychczasowym władaniu),
19) 20982/2 dzielona na działki: 20982/3 o pow. 0,0038 ha (przeznaczona 

pod drogę gminną) i 20982/4 o pow. 0,2962 ha (w dotychczasowym władaniu),
20) 20980 dzielona na działki: 20980/1 o pow. 0,0075 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 20980/2 o pow. 0,5472 ha (w dotychczasowym władaniu),
21) 20981 dzielona na działki: 20981/1 o pow. 0,0227 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 20981/2 o pow. 2,1560 ha (w dotychczasowym władaniu),
22) 21034/2 dzielona na działki: 21034/5 o pow. 0,0026 ha (przeznaczona 

pod drogę gminną) i 21034/6 o pow. 1,0677 ha (w dotychczasowym władaniu),
23) 21034/1 dzielona na działki: 21034/3 o pow. 0,0028 ha (przeznaczona 

pod drogę gminną) i 21034/4 o pow. 0,6735 ha (w dotychczasowym władaniu),
24) 21033/2 dzielona na działki: 21033/3 o pow. 0,0005 ha (przeznaczona 

pod drogę gminną) i 21033/4 o pow. 0,7841 ha (w dotychczasowym władaniu),
25) 21031 dzielona na działki: 21031/1 o pow. 0,0050 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 21031/2 o pow. 1,1161 ha (w dotychczasowym władaniu),
26) 21030 dzielona na działki: 21030/1 o pow. 0,0153 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 21030/2 o pow. 1,2085 ha (w dotychczasowym władaniu),
27) 21028 dzielona na działki: 21028/1 o pow. 0,0164 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 21028/2 o pow. 0,8117 ha (w dotychczasowym władaniu),
28) 21025 dzielona na działki: 21025/1 o pow. 0,0071 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 21025/2 o pow. 0,4056 ha (w dotychczasowym władaniu),
29) 20979/1 dzielona na działki: 20979/3 o pow. 0,0064 ha (przeznaczona 

pod drogę gminną) i 20979/4 o pow. 0,0987 ha (w dotychczasowym władaniu),
30) 20978/1 dzielona na działki: 20978/3 o pow. 0,0020 ha (przeznaczona 

pod drogę gminną) i 20978/4 o pow. 0,3680 ha (w dotychczasowym władaniu),
31) 20976 dzielona na działki: 20976/1 o pow. 0,0035 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 20976/2 o pow. 1,2502 ha (w dotychczasowym władaniu),
32) 20975 dzielona na działki: 20975/1 o pow. 0,0116 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 20975/2 o pow. 1,2767 ha (w dotychczasowym władaniu),
33) 20974 dzielona na działki: 20974/1 o pow. 0,0481 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 20974/2 o pow. 2,7302 ha (w dotychczasowym władaniu),
34) 20973/3 dzielona na działki: 20973/9 o pow. 0,0011 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 20973/10 o pow. 0,0061 ha (w dotychczasowym władaniu),
35) 20973/4 dzielona na działki: 20973/7 o pow. 0,0142 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 20973/8 o pow. 0,0665 ha (w dotychczasowym władaniu),
36) 20971/1 dzielona na działki: 20971/5 o pow. 0,0013 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 20971/6 o pow. 0,2987 ha (w dotychczasowym władaniu),
37) 20970/2 dzielona na działki: 20970/7 o pow. 0,0043 ha (przeznaczona 

pod drogę gminną) i 20970/8 o pow. 0,1481 ha (w dotychczasowym władaniu),
38) 20970/6 dzielona na działki: 20970/9 o pow. 0,0092 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 20970/10 o pow. 2,6818 ha (w dotychczasowym władaniu),
39) 20969 dzielona na działki: 20969/1 o pow. 0,0202 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 20969/2 o pow. 2,5045 ha (w dotychczasowym władaniu),
40) 21013/2 dzielona na działki: 21013/3 o pow. 0,0025 ha (przeznaczona 

pod drogę gminną) i 21013/4 o pow. 0,6105 ha (w dotychczasowym władaniu),
41) 20968/1 dzielona na działki: 20968/6 o pow. 0,0074 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną) i 20968/7 o pow. 0,0042 ha (w dotychczasowym władaniu),
42) 20968/2 dzielona na działki: 20968/8 o pow. 0,0083 ha (przeznaczona 

pod drogę gminną) i 20968/9 o pow. 0,0040 ha (w dotychczasowym władaniu),
43) 20968/3 dzielona na działki: 20968/10 o pow. 0,0019 ha (przeznaczo-

na pod drogę gminną) i 20968/11 o pow. 0,0008 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),

44) 20968/5 dzielona na działki: 20968/14 o pow. 0,0090 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 20968/15 o pow. 0,0028 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),

45) 20973/2 dzielona na działki: 20973/5 o pow. 0,0268 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 20973/6 o pow. 2,9276 ha (w dotychczasowym władaniu),

46) 21023 dzielona na działki: 21023/1 o pow. 0,0034 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21023/2 o pow. 0,2275 ha (w dotychczasowym władaniu),

47) 21024 dzielona na działki: 21024/1 o pow. 0,0181 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21024/2 o pow. 1,1382 ha (w dotychczasowym władaniu),

48) 21022 dzielona na działki: 21022/1 o pow. 0,0041 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21022/2 o pow. 0,2313 ha (w dotychczasowym władaniu),

49) 21021 dzielona na działki: 21021/1 o pow. 0,0029 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21021/2 o pow. 0,2023 ha (w dotychczasowym władaniu),

50) 21020 dzielona na działki: 21020/1 o pow. 0,0033 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21020/2 o pow. 0,3456 ha (w dotychczasowym władaniu),

51) 21019 dzielona na działki: 21019/1 o pow. 0,0004 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21019/2 o pow. 0,5639 ha (w dotychczasowym władaniu),

52) 21009 dzielona na działki: 21009/1 o pow. 0,0015 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21009/2 o pow. 0,0096 ha (w dotychczasowym władaniu),

53) 21008 dzielona na działki: 21008/1 o pow. 0,0005 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21008/2 o pow. 0,0097 ha (w dotychczasowym władaniu),

54) 20968/4 dzielona na działki: 20968/12 o pow. 0,0094 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 20968/13 o pow. 0,0035 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),

55) 20958/2 dzielona na działki: 20958/5 o pow. 0,0057 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną), 20958/6 o pow. 0,0111 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 20958/7 o pow. 4,1193 ha (w dotychczasowym władaniu),

56) 21002 dzielona na działki: 21002/1 o pow. 0,0008 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21002/2 o pow. 1,3083 ha (w dotychczasowym władaniu),

57) 20958/1 dzielona na działki: 20958/3 o pow. 0,0075 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i  20958/4 o pow. 0,1172 ha (w dotychczasowym władaniu),

58) 20956 dzielona na działki: 20956/1 o pow. 0,0041 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20956/2 o pow. 1,9173 ha (w dotychczasowym władaniu),

59) 21001 dzielona na działki: 21001/1 o pow. 0,0083 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21001/2 o pow. 1,0095 ha (w dotychczasowym władaniu),

60) 20951/2 dzielona na działki: 20951/3 o pow. 0,0001 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 20951/4 o pow. 0,0890 ha (w dotychczasowym władaniu),

61) 20954 dzielona na działki: 20954/1 o pow. 0,0067 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20954/2 o pow. 1,7226 ha (w dotychczasowym władaniu),

62) 21000 dzielona na działki: 21000/1 o pow. 0,0077 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21000/2 o pow. 0,9667 ha (w dotychczasowym władaniu),

63) 20951/1 dzielona na działki: 20951/5 o pow. 0,0131 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20951/6 o pow. 4,9084 ha (w dotychczasowym władaniu),

64) 20998 dzielona na działki: 20998/1 o pow. 0,0345 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20998/2 o pow. 1,6055 ha (w dotychczasowym władaniu),

65) 20999 dzielona na działki: 20999/1 o pow. 0,0010 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20999/2 o pow. 0,0926 ha (w dotychczasowym władaniu),

66) 21053 dzielona na działki: 21053/1 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21053/2 o pow. 0,2025 ha (w dotychczasowym władaniu),

67) 20924 dzielona na działki: 20924/1 o pow. 0,0403 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20924/2 o pow. 0,6485 ha (w dotychczasowym władaniu) i 
20924/3 o pow. 0,4376 ha (w dotychczasowym władaniu),

68) 20923/3 dzielona na działki: 20923/6 o pow. 0,0034 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 20923/7 o pow. 0,2934 ha (w dotychczasowym władaniu),

69) 20923/2 dzielona na działki: 20923/8 o pow. 0,0053 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 20923/9 o pow. 0,4729 ha (w dotychczasowym władaniu),

70) 20923/1 dzielona na działki: 20923/4 o pow. 0,0066 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 20923/5 o pow. 0,6546 ha (w dotychczasowym władaniu),

71) 20928/2 dzielona na działki: 20928/3 o pow. 0,0155 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 20928/4 o pow. 1,7267 ha (w dotychczasowym władaniu),

72) 20922/3 dzielona na działki: 20922/9 o pow. 0,0056 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20922/10 o pow. 0,2966 ha (w dotychczasowym władaniu),

73) 20922/2 dzielona na działki: 20922/7 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 20922/8 o pow. 0,2980 ha (w dotychczasowym władaniu),

74) 20997 dzielona na działki: 20997/1 o pow. 0,0187 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20997/2 o pow. 0,2477 ha (w dotychczasowym władaniu),

75) 21016 dzielona na działki: 21016/1 o pow. 0,0022 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21016/2 o pow. 0,1176 ha (w dotychczasowym władaniu),

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym 
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 3,  także składać uwa-
gi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do czasu wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 133/2017
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WTOREK Z RADNYM

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

We wtorek 9 maja zapraszają Wojciech Malesiński oraz Andrzej 
Łuczaj obaj z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast 16 maja na suwalczan 
czekają Wojciech Pająk oraz Anna Ruszewska oboje z Klubu Radnych 
„Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 23 maja zapraszają Dorota 
A. Jabłońska z Prawa i Sprawiedliwości oraz Sławomir J. Szeszko z 
Bloku Samorządowego. 

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 wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje w każdy poniedzia-
łek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na I piętrze Urzędu Miejskiego.

INFORMACJA
 Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. 

z o. o. działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartej w dniu 31.12.2015 r. z 
późn. zm. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni 
tj. od dnia 28.04.2017 r. do dnia 18.05.2017 r. został wywieszony na ta-
blicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, opublikowa-
ny na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl oraz w dzienniku www.
monitorurzedowy.pl wykaz nr 5/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. nieru-
chomości przeznaczonych do najmu.  127/2017

Agencja Pracy „RODZINA”
Świadczymy usługi w zakresie opieki nad osobami dorosłymi na te-

renie Suwałk i okolic.
Wspólnie z rodziną podopiecznego ustalamy zakres obowiązków. 

Mamy wykwaliwikowana kadre, jesteśmy rzetelni oraz troskliwi. w za-
lezności od Państwa potrzeb oferujemy opieke kilkugodzinną, całod-
niową oraz całodobową.

Także oferujemy kupno lub wynajem sprzętu medycz-
nego w rozsądnych cenach. Łóżka rehabilita-
cyjne, materace, wóżki, chodziki i wiele innych. 
Zapraszamy Kościuszki 5/2, 16-400 Suwałki 
tel. 87 565-54-72, kom. 791 575 636 

128/2014

Eurokontakt (nr lic.12458) za granicę: 
pracowników budowlanych; fizycznych; 
produkcji; wykończeniowych; rolnych, 

elektryków, spawaczy, stolarzy, monterów instalacji grzewczych; rusz-
towań; silosów; ociepleń; okien; fasad; podłóg, płytkarzy, hydraulików, 
dekarzy, cieśli, malarzy, betoniarzy, murarzy, tynkarzy, brukarzy, lakier-
ników, szpachlarzy, operatorów koparki; maszyny drukarskiej, magazy-
nierów, ogrodników, do zbioru pieczarek. 
Mile widziany j. obcy i własny samochód. gazeta20@euro-kontakt.eu, 
tel. 530-456-977    130/2017

23 kwietnia 2017 r., nad zalewem Arkadia,
odbył się II Bieg charytatywny na rzecz osób z autyzmem

Imprezę, którą honorowym patronatem objął Pan Prezydent  Czesław Renkiewicz, zorganizowali: 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach i Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”. 

Dzięki publicznej zbiórce pieniędzy i darowiznom sponsorów zebraliśmy 16 890 zł, które zostaną przeznaczone na terapię dzieci z autyzmem. 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc w organizacji biegu.
Nasi darczyńcy:

1. Zakład Kamieniarski Ewa Henryk Szymańscy, 
Filipów.
2. Naleśnikarnia LEMON, Suwałki
3. Pizzeria Galeria ROZMARINO, Suwałki
4. Naleśnikarnia POD CHMURKĄ, Suwałki
5. Drogeria DAGLAS, Plaza Suwałki
6. Salon Kosmetyczno-Fryzjerski EFEKT Katarzyna 
Złotnik, Suwałki
7. KREDENS SMAKU, Suwałki
8. Hotel Nad Wigrami
9. Restauracja OPEN, Suwałki
10. Piekarnia CYMES, Suwałki
11. Zakład Stolarki Budowlanej „CAL”, Suwałki
12. Nadleśnictwo Suwałki
13. PADMA ART Spółka z o.o. Suwałki
14. RECMAN Suwałki
15. Centrum Rozrywki MK BOWLING Suwałki
16. Salon Pielęgnacji Zwierząt „PIESzczotka”, Suwałki
17. Suwalski Klub Sportowy „Wigry”, Suwałki
18. Plac Zabaw KINDERPLANETA Plaza, Suwałki
19. CALIPSO Fitness Club, Suwałki
20. Hotel LOFT, Suwałki
21. SHE KOSMETYKA PROFESJONALNA, Suwałki
22. Klubokawiarnia PODUSZKA, Suwałki
23. Cukiernia „SUGAR”, Suwałki
24. MELIUS Centrum Rehabilitacji, Suwałki
25. „GUMI – EXPRESS” Zakład Usługowo-Handlowy, 

26. Restauracja AKWILON
27. SZULC TRADING Kompleksowe Zaopatrzenie 
Biura, Suwałki
28. MOTYL OFFICE , Suwałki
29. AUTO SERWIS Marcin Peza , Suwałki
30. OSIŃSKI CLEANER, Biała Woda
31. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PRESS” S.A. 
Suwałki 
32. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TURKUS” Jacek 
Ułanowicz. Biała Woda 
33. „ADB FURNITURE” Sp. Z O.O. Suwałki 
34. Leszek Ostrowski Przeds.Bud.-Han. „LOBUD”   
35. „PAGO INVEST” Spółka Z O. O. Suwałki 
36. „ARTPROL” Ceckowscy S. J. Suwałki 
37. „GOBER” Firma Budowlana Szymon Gober Suwałki 
38. „RACH-MISTRZ” Biuro Biegłego Rewidenta Alicja 
Saładonis 
39. BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK 

40. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 
Suwałkach Sp. Z O O Suwałki 
41. „OIL TRANSFER DEVELOPMENT” Stacja Paliw 
Spółka z o.o., Suwałki
42. KRAM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Suwałki
43. CINEMA LUMIERE w Suwałkach
44. KRUSZBET S.A. w Suwałkach
45. FABRYKA SMAKU Suwałki
46. MUKS Suwałki
47. GASTRONOMIA Michał Syryca, Suwałki
48. PGK Suwałki
49. Drukarnia HELIOS, Suwałki
50. Drukarnia FOTON w Suwałkach
51. A.S. BEAUTY Salon Kosmetyczny
52. Salon fryzjersko-kosmetyczny INESA
53. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Suwałkach 
54. SIDO Suwałki
55. Pracownia Reklamy R. Skoczylas
56. Przeds. Usług. – Budowl. DABOR Suwałki
57. ASPI Sp. z o.o. Suwałki
58. PPHU Mariusz Rudziewicz, Ignatowizna 
59. Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa 
Ogólnego Sp. z o.o. PRIBO w Suwałkach
60. ANIMEX FOODS Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Suwałkach
61. Suwalski Ośrodek Kultury
62. Ośrodek sportu i Rekreacji w Suwałkach
63. Radio 5     132/2017

Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 
Redakcja: Suwałki, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl; znajdziesz nas również na 

facebooku: Dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. Redagują: Stanisław Kulikowski (redaktor naczelny), Jarosław Filipowicz (sekretarz redakcji), Marek Buczyński 
oraz współpracownicy. Opracowanie komputerowe: Agnieszka Bieryło. Reklamy i ogłoszenia: Katarzyna Myszukiewicz.
Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Nakład: 5.000 egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. Tekstów niezamó-
wionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI

organiyacja pożytku publicznego

KRS 0000061644



9.05.2017

DwuTygoDnik SuwalSki

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

Sprzedam ciągnik Farm-Mot 250D, 1997, 9.500,– + pług do śniegu, 
I właściciel, Suwałki, tel. 605-552-017

Sprzedam ciągnik Kioti DK-551C, 55 KM, 2011+ pług do śniegu, 
60.000,-, I właściciel, Suwałki, tel. 605-552-017  118/2017
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Od II do XII Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” 
Realizuje Projekt „Razem Przeciwko Bezdomności I Uzależnieniom 

FIO -2017” W Ośrodku Profilaktyki I Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, 
Uzależnionych i Bezdomnych ul. Sportowa 24 Suwałki

Działania w ramach projektu:
1. Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne „Trzeźwo patrzę na świat’’ dla 

uczniów suwalskich szkół – przyczyny i skutki uzależnień z wykorzy-
staniem alkogogli.

2. Szkolenie dla streetworkerów. 
3. Akademia Terapii Zajęciowej „Zrób to sam” dla osób bezdomnych 

– społeczna terapia zajęciowa (budki, karmniki)przekazane dla przed-
szkoli, naszycie odblasków na czapki, szaliki dla bezdomnych.

4. Prowadzenie Punktu Wsparcia przy ul. Noniewicza 91 jest to bez-
płatne poradnictwo prawne i psychologiczne osobom z uzależnienia-
mi, bezdomnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin.

5. Telefon Zaufania 800137200 – anonimowa pomoc psycholo-
giczna.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej FIO 2017 oraz budżetu Miasta Suwałki.  126/2017

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32282/21 o powierzchni 0,1180 
ha, położonej w Suwałkach przy ul. Zamojskiej, posiadającej urządzo-
ną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczo-
na jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszka-
niowej z usługami nieuciążliwymi. 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 ener-
getyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia 
tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przy-
padku ich awarii bądź konserwacji.

Cena wywoławcza: 170 000 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt 
tysięcy złotych).

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

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 27.03.2017 roku  i zakończył się 
wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2017 roku o godz. 12.00 
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 24 maja 2017 roku. W tym 
dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja 
przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wa-
dium 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 – przedłożenie 
aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
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 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 sprzeda-
ży 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.

124/2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o sprostowaniu 
oczywistej omyłki

W obwieszczeniu Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 7 kwietnia 2017 
r. znak: OSGK.6220.90.2016.2017.DK dokonuje się sprostowania oczy-
wistej omyłki pisarskiej polegającej na wpisaniu w piątym i siódmym 
wierszu prawidłowej daty wydania decyzji tj. zamiast “4 kwietnia 2017 
r.”, wpisuje się “7 kwietnia 2017 r.”. 134/2017



9.05.2017

DwuTygoDnik SuwalSki

18

WYDARZENIA SPORTOWE
BEZ SUKCESU NA ME

Jedno wygrane i jedno przegrane spo-
tkanie to bilans zawodnika SKB Litpol– 
Malow Suwałki Adama Cwaliny grającego 
w parze z Miłoszem Bochatem na indy-
widualnych mistrzostwach Europy roz-
grywanych w duńskim Kolding. Polacy 
wygrali pierwszy mecz ze Szwajcarami, 
a w drugim z Duńczykami Mathias Boe/
Carsten Mogensen (Dania ) przegrali 
20:22, 16:21. 

WIGRY SZÓSTE
Piłkarze suwalskich Wigier z dorobkiem 46 pkt zajmują szóstą loka-

tę w tabeli I ligi. W 28 kolejce w Suwałkach Wigry meczu wygrały 2:0 z 
MKS Kluczbork. Oba gole zostały zdobyte po stałych fragmentach gry. 
Najpierw w 43 min. gola z rzutu wolnego zdobył Damian Kądzior, a w 59 
min. gola po rzucie rożnym strzelił Kamil Zapolnik. 

Natomiast bezbramkowym remisem zakończył się mecz suwalskiej 
drużyny rozegrany w Grudziądzu z Olimpią. Czerwoną kartkę w 90 min. 
za faul na rywalu otrzymał Cverna.

W 30 kolejce Wigry zagrają z Bytovią Bytów w Suwałkach. Mecz 
rozpocznie się 13 maja (sobota) o godz. 19. Wprawdzie najbliższy ry-
wal suwalskich piłkarzy zajmuje dopiero 16 lokatę w tabeli, ale jak 
dotąd w I lidze piłkarze Wigier jeszcze nigdy nie wygrali z Bytovią.  
W Suwałkach dwukrotnie zremisowali, a na wyjeździe dwa razy zremi-
sowali, a raz przegrali. 

PIERWSZA PORAŻKA WIGIER II
Piłkarze drużyny Wigry II Suwałki przegrali 0:2 z GKS w Stawiskach 

w meczu grupy drugiej Podlaskiej klasy okręgowej. To pierwsza poraż-
ka Wigier II w tych rozgrywkach. Suwalski zespół nadal prowadzi w tych 
rozgrywkach z dorobkiem 48 pkt.

W najbliższy weekend Wigry II mecz rozegrają w Suwałkach  
z Piastem Białystok.

DOBRY OCZĄTEK ŻEGLARZY 
W Mikołajkach rozegrane zostały Regaty o Puchar Burmistrza 

Mikołajek. Zawodnicy UKŻ GROT Suwałki jak zwykle stanęli na wysoko-
ści zadania – w lekko bojerowym klimacie (przy temperaturach powie-
trza niewiele powyżej 0˚C) wszystkie załogi wywalczyły miejsca na po-
dium. Wyniki suwalskich żeglarzy:

– Julia Hościłowicz z Julią Kundzicz – pierwsze miejsce w kategorii 
open i w kategorii dziewcząt;

– Eryk Martynko z Kingą Martynko – trzecie miejsce w kategorii open 

i pierwsza lokata w kategorii mix (załóg mieszanych);
– Amelia Piasecka z Olgą Wiszniewską – dziewiąte miejsce w katego-

rii open, czwarta lokata w kategorii dziewcząt i trzecie miejsce w katego-
rii młodzik (załogi do 14 roku życia).

W najbliższy weekend suwalskie załogi wystartują w Mistrzostwach 
Europy Centralnej na Zalewie Zegrzyńskim, a na początku czerwca 
Regaty o Puchar Prezydenta Suwałk, na które już teraz zapraszamy.

Sekcja żeglarska OSiR i UKŻ Grot Suwałki rozpoczyna nabór dzieci 
w wieku 8-10 lat. Zapisy: 11 maja– godz. 16.30. Pierwsze zajęcia orga-
nizacyjne w UKŻ Grot ul. Zastawie 38 A w Suwałkach

SAME ZWYCIĘSTWA
Drużyna RESO Akademia 2012 Suwałki wygrała kolejne trzy me-

cze w podlaskiej grupie III lidze piłki nożnej kobiet rozegrane na suwal-
skim stadionie przy ul. Zarzecze 26. Najpierw suwalska drużyna wygra-
ła 4:2 z Włókniarzem Białystok. Gole dla RESO Akademia 2012 strzeliły: 
Zuzanna Skrodzka, Dominika Korejwo (2 gole), Iza Łada. Następnie suwal-
ska drużyna wygrała 2:0 z liderem Tur MOSiR Bielsk Podlaski. Gole strze-
liły Zuzanna Skrodzka i Aleksandra Bieryło. W 10 kolejce RESO Akademia 
2012 pokonała 3:0 zespół APD Ekosport Białystok. Trzy gole strzeliła 
Aleksandra Bieryło.

Po dziesięciu kolejkach RESO Akademia 2012 Suwałki z dorobkiem 
21 pkt zajmuje drugie miejsce w tabeli III ligi. Do lidera Tur MOSiR 
Bielsk Podlaski traci 3 pkt. W przedostatnim meczu tegorocznych roz-
grywek podlaskiej III ligi podopieczne Karola Piaścika i Grzegorza 
Twarowskiego zagrają w Suwałkach z zespołem Włókniarza Białystok. 

ZAPISY DO RESO SUWAŁKI 10,5
Trwają zapisy do RESO Suwałki 10,5 – Miejskiego Święta Biegania 

organizowanego przez suwalski OSiR, które odbędzie się 17 czerwca.  
W programie zawodów:

– „Suwalska ćwiartka” – bieg na 10 548 m,
– „Pogodne Suwałki Team” – sztafetowy bieg 3x 3 516 m,
– „Suwalskie Debiuty” – bieg na 3 516 m,
– „Suwałki marsz” – nornidc walking na 1825 m,
– „Od krasnoludka do gimludka” – bieg dla najmłodszych.
Wszystkie biegi rozpoczną się i zakończą na Placu M. Konopnickiej. 

Zapisy na stronie: www.domtel-sport.pl Więcej na: resosuwalkibieg.pl

SUKSS BEZ AWANSU
Siatkarze SUKSS Suwałki zajęli czwarte miejsce w turnieju półfinało-

wym o awans do II ligi. Młodzi siatkarze SUKSS przegrali trzy mecze w tur-
nieju rozegranym w Olsztynie. Wyniki SUKSS:

z LUMKS Kasztelan Rozprza i MKS MDK Warszawa po 0:3, a z KPS 
Olsztyn1:3.

TALENTY PŁYWACKIE POSZUKIWANE
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 10 oraz Zarząd Międzyszkolnego 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” zapraszają na kwalifik-
acje do IV klasy sportowej o profilu pływanie, które odbędą się 16 maja 
2017 (wtorek) od godz. 16.00. Pływanie to nie tylko sport, to wspaniała 
przygoda, w której możesz wziąć udział.

Karty zgłoszeniowe do pobrania w sekretariacie szkoły. Osoba do 
kontaktu: Katarzyna Salwecka tel. 506 701 887

Na starcie ubiegłorocznej „Suwalskiej Ćwiartki” stanęło ponad 260 zawodników

Adam Cwalina (z prawej) w SKB Litpol-Ma-
low gra z Łukaszem Moreniem
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OBCHODY
ŚWIĘTA PRACY

Tradycyjnie  1 maja  przy Pomniku Straceń 
w Suwałkach spotkali się przedstawicie-
le Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Pod pomnikiem zgromadziło się kilka-
dziesiąt osób. Wysłuchali oni  napisanego  
z okazji Święta Ludzi Pracy  listu  przewodni-
czącego SLD Włodzimierza Czarzastego i se-
kretarza generalnego SLD Marcina Kulaska. 
Następnie delegacja zgromadzonych  złoży-
ła kwiaty pod pomnikiem.

>>

Zgromadzonych powitał Karol Korneluk, przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Suwałkach

ZŁOTO DLA SUWAŁK

Inaczej być nie mogło. W decydującym o złotych medalach druży-
nowych mistrzów Polski pomiędzy SKB Litpol-Malow a białostockim 
Hubalem suwalczanie byli zdecydowanymi faworytami i z tej roli wywią-

zali się bez zarzutu. 
W meczu bez więk-
szej historii pewnie 
pokonali przeciw-
nika 4:1. 

M i m o  f a k t u , 
że białostoczanie 

przyjechali w mocno osłabionym składzie, wszyscy spodziewali się 
spotkania bardziej zaciętego. Tymczasem jednak swoje mecze nie tyl-
ko pewnie wygrali reprezentujący suwalski klub Szkot Keran Merrilees i 
Irlandczyk Scott Evans i męski debel Adam Cwalina/Lukasz Moreń, ale tak-
że suwalskie deblistki Monika Bieńkowska/Magdaleną Witek. Pierwszego 
seta, zgodnie z planem, wygrała białostocka para Karolina Janowska/
Alesja Zajceva. Set drugi to piękna gra suwalczanek i ich wysoka wygra-
na. W secie trzecim oglądaliśmy fantastyczny pościg suwalskich dziew-
czyn, które ostatecznie wygrały tę partię i cały mecz 2:1. Tym samym 
suwalczanie zdobyli szesnasty tytuł mistrza Polski w dyscyplinie olim-
pijskiej, co jest zjawiskiem absolutnie niepowtarzalnym i godnym naj-
wyższego uznania. 

Trener Jerzy 
Dołhan w roz-
mowie 
z Moniką 
Bieńkowską 
i Magdaleną 
Witek

Mistrzowie Polski na najwyższym podium z Henrykiem Owsiejewem, głównym 
sponsorem klubu i Jerzym Szleszyńskim, prezesem SKB

Pierwszą  grę meczu finałowego wygrał Szkot Keran Merrilees

>>

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
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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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