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Wszystkim Matkom
dziękujemy za to wszystko,

czym dobroć jest na ziemi,
że Jesteście najważniejsze,

że tego nikt nie zmieni,
że jeden dzień

najpiękniej w naszych
sercach jaśnieć musi:

Dzień Matki   
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„DwutYgodnik Suwalski” Poleca

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

144/2017

Po raz pierwszy Suwalskie Juwenalia od-
będą się na Stadionie Miejskim w dniach od 15 
do 17 czerwca. 

Szczegóły na plakatach, stronach interne-
towych „DwuTygodnika Suwalskiego” i PWSZ w 
Suwałkach.

suwalskie
Juwenalia 2017
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KOMu włócznię Jaćwingów?

zDaniem PrezYDenta

>>
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Ubiegłoroczni laureaci Włóczni Jaćwingów za rok 2015 w komplecie

Do 16 czerwca można zgłaszać kandyda-
tów do nagrody Prezydenta Miasta Suwałki 
,,Włócznia Jaćwingów” za rok 2016. Nagroda 
promuje wybitne osiągnięcia i sukcesy oraz 
zasługi dla Miasta Suwałk w danym roku we 
wszystkich dziedzinach życia publicznego. 
Wyróżnienie jest indywidualne lub zespoło-
we, przyznawane osobom fizycznym, praw-
nym i innym podmiotom.

Od dwóch lat można również zgłaszać 
wnioski o nagrodę dla przedsiębiorcy prowa-
dzącego działalność gospodarczą na terenie 
Suwałk, którego nagradzane produkty lub 

usługi są przedmiotem własnej działalności i 
cieszą się uznaniem konsumentów.

Wszystkie kandydatury można zgłaszać do 
16 czerwca. Wzory wniosków znajdują się w 
zarządzeniu nr 177/2015 z dnia 12 maja 2015 r. 
w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta 
Miasta Suwałk ,,Włócznia Jaćwingów”.

Wnioski można przesyłać drogą elektro-
niczną na adres: alewkowicz@um.suwalki.
pl lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1,  pokój  nr 5.

Wielokrotnie podkreślam, że ważnym ele-
mentem pracy samorządu terytorialnego jest 
jego uspołecznianie. Mam tu na myśli włą-
czenie się w prace samorządu mieszkańców 
Suwałk ale też i niesienie im pomocy poprzez 
różnego rodzaju system dotacji.

W Suwałkach od kilku lat z powodzeniem 
działa chociażby program dotacji do remon-
tów zabytków. Co roku dzięki zgodzie Rady 
Miejskiej przekazujemy 200 tysięcy złotych wła-
ścicielom obiektów zabytkowych na różnego 
rodzaju remonty. Dzięki temu zmienia się obli-
cze suwalskiej starówki co widać chociażby na 
przykładzie Placu Marii Konopnickiej.

W tym roku Komisja, która oceniała i decy-
dowała o przyznaniu pieniędzy na remonty su-
walskich zabytków uznała, że dofinansowanie 
trafi do właścicieli sześciu obiektów: 

– 20 000 zł to kwota na remont dachu bu-
dynku przy ul. Kościuszki 114, 

– 15 000 zł otrzyma Parafia pod wezwaniem 
św. Aleksandra na wykonanie projektu budow-
lanego remontu fasady głównej w zakresie 
schodów zewnętrznych, kolumnady i frontonu, 

– 30 000 zł to kwota dotacji na remont ele-
wacji budynku przy ul. Gałaja 43, 

– 22 000 zł na remont dachu kamienicy przy 
ul. Mickiewicza 5, 

– 15 000 zł na remont dachu i częściowy re-
mont elewacji budynku dawnego szpitala ka-
tolickiego przy ul. Kościuszki 101, 

– 18 000 zł na remont dachu i elewacji bu-
dynku przy ul. Gałaja 10. 

Pozostałą kwotę z 200 tysięcy złotych prze-
znaczanych co roku na program dofinanso-
wania remontów obiektów zabytkowych czyli 
80tys zł Miasto Suwałki rozdysponuje w nabo-
rze uzupełniającym.

Jest też pewna nowość, którą wprowadzili-
śmy w tym roku. System dotacji dla Rodzinnych 
Ogródków Działkowych. Tak się akurat skła-
da, że w poniedziałek (22 maja) podpisałem 
umowy z sześcioma funkcjonującymi na tere-
nie Suwałk „RODami” na łączną kwotę ponad 
90 tysięcy złotych. Te pieniądze będą przezna-
czone na budowę lub modernizację infrastruk-
tury służącej wszystkim użytkownikom działek. 

ROD „Malwa” przy ul. Sianożęć otrzymał do-
tację w wysokości 27 000 zł na budowę obiek-
tu wiaty z częścią gospodarczą do prowadzenia 
działalności rekreacyjno-kulturalnej. 

ROD „Jaćwing” przy ul. Czarnoziem i ul. 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego na zakup, mon-
taż i uruchomienie systemu zabezpieczeń – 
monitoringu przy bramie wjazdowej do ogrodu 
od ul. Wyszyńskiego otrzymał 7 000 zł.

ROD im. M. Konopnickiej przy ul. Lotniczej 
otrzymał 8 000 zł na poprawę nawierzchni ale-
jek: Alei Różanej i Alei Goździkowej. Ten sam 
ogród otrzymał też 7 000 zł na wykonanie sie-
ci kanalizacyjnej i studzienek kanalizacyjnych 
oraz sanitariatów, a także 5 000 zł na studzien-
ki spustowe, niezbędne do prawidłowego dzia-
łania sieci wodociągowej. 

ROD „Hańcza” przy ul. Sportowej otrzymał 
23 000 tys. zł na modernizację sieci wodocią-
gowej – chodzi o wymianę wyeksploatowanej 
armatury wodociągowej służącej do podlewa-
nia ogródków.

Kwota 8 000 zł to natomiast dofinansowa-
nie dla ROD „Malinka” przy ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego na poprawę dalszej części na-
wierzchni Alejki Malinowej – wyłożenie jej kost-
ką brukową. 

ROD „Borówka”, także przy ul. Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego otrzymał 6 000 zł na 
utwardzenie fragmentu Alejki Liliowej. 

Niebawem zostaną również podpisane 
pierwsze umowy z osobami starającymi się 
o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła. 
Przypomnę, że w tym roku do II edycji tego 
programu zakwalifikowało się aż 98 wniosków, 
a łączna suma dotacji to aż 308 tysięcy złotych. 

przebudowa 
ul. krzywólka

Już niedługo rozpocznie się długo wycze-
kiwana przebudowa ul. Krzywólka. Suwalski 
Urząd Miejski właśnie rozstrzygnął przetarg 
na realizację tej inwestycji, która potrwa do 31 
sierpnia 2018 roku chociaż wykonawca zade-
klarował, że skończy ją 90 dni wcześniej. Drogę 
wybuduje firma Strabag za 5 729 925,76 zł.

Powstanie m.in. jezdnia o szerokości 6 m, 
chodniki o szerokości 2-4,4m, droga rowero-
wa oraz oświetlenie ulicy i kanalizacja deszczo-
wa. Koncepcję przebiegu i wyglądu tej drogi 
wypracowano w ubiegłym roku po serii spo-
tkań i konsultacji społecznych z mieszkańca-
mi tej ulicy.

>>
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Kartą w ratuSzu
Dobra wiadomość dla interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach. Mogą płacić kartą. Dotyczy to m.in. opłat za wy-
danie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i innych czynności urzędowych. 
Interesanci Wydziału Komunikacji mogą dokonać elektronicznej opłaty bez-
pośrednio przy stanowisku obsługi.

Możliwe jest również 
dokonywanie płatno-
ści w formie przedpłat  
(e-przelew) za pośred-
nictwem strony www.
i n f o - c a r. p l  „ Sy s t e m 
Płatności PiK” został uru-
chomiany przez Polską 
Wy twórnię Papierów 
Wartościowych. 

Od elektronicznej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wy-
sokości 2 zł. To wynagrodzenie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych 
z tytułu transakcji i utrzymania Systemu Płatności PiK.

utruDnienia DrOgOwe: 
ul. noniewicza

W  z w i ą z k u  
z drobnymi uster-
kami, które pojawi-
ły się na Placu Marii 
Konopnickiej roz-
poczęły się napra-
w y gwaranc yjne, 
które realizuje fir-
ma PGK Gołdap – 
główny wykonaw-
ca inwestycji. Wiąże 
się to z tymczasową 
zmianą organizacji 
ruchu, utrudnienia-
mi w ruchu drogo-
wym oraz zmianą kursowania autobusów linii nr 2, 4, 7, 8, 10, 14, 18. 
Szczegóły zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej na przystankach 
autobusowych i stronie internetowej Zakładu Komunikacji Miejskiej.

Harmonogram realizacji zaplanowanych prac:
n do 30 maja – zamknięcie ul. Noniewicza w kierunku północnym 

(poprawa nawierzchni),
n od 1 do 14 czerwca – zamknięcie ul. Noniewicza w kierunku po-

łudniowym (poprawa nawierzchni),
n od 23 maja do 2 czerwca – zamknięcie ul. Sejneńskiej od strony 

północnej (poprawa nawierzchni),
n od 3 do14 czerwca – zamknięcie ul Sejneńskiej od strony połu-

dniowej (poprawa nawierzchni).
Na czas trwania remontu ul. Noniewicza ruch na tym odcinku od-

bywa się jedynie w kierunku północnym. Ul. Sejneńska jest przez ca-
ły czas przejezdna.

Zaplanowane przez firmę PGK Gołdap prace odbywają się w ra-
mach obowiązującej gwarancji. Oznacza to, że nie będą finansowane 
z suwalskiego budżetu.

ul. PułaSkiego
Zar ząd Dróg i  Zieleni w 

Suwałkach informuje, że w związ-
ku z budową obwodnicy Suwałk 
jest utrudniony ruch drogowy 
na ul. Pułaskiego. Ruch pojaz-
dów odbywa się wyznaczoną 
tymczasową drogą objazdową. 
Kierowców prosimy o zachowa-
nie szczególnej ostrożności i za-
stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

>>
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BęDzie Dach 
nad lodowiskiem

Przetarg na zaprojektowanie i budowę hali namiotowej jako zadaszenia 
lodowiska ogłosił właśnie suwalski Urząd Miejski. Mowa o zadaszeniu obiek-
tu przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. Szpitalnej 66.

W ramach z a -
p l a n o w a n e j  i n -
west ycji  na tere -
nie rekreacyjnym 
w sąsiedztwie bo-
isk sportowych przy 
Szkole Podstawowej 
nr 11 powstanie sta-
łe lodowisko sezo-
nowe z infrastruk-
turą towarzyszącą. 
Poza okresem funk-
cjonowania lodowi-
ska płyta obiektu 
ma być przystoso-
wana do wykorzy-

stania przez rolkarzy. Poza tym powstanie też oświetlenie lodowiska i chod-
niki wokół płyty połączone z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi.

Oferty należy składać do 7 czerwca, do godz. 10.00 w kancelarii ogólnej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Zgodnie z założeniami przetargowymi in-
westycja ma powstać do 15 listopada 2017 r. „gDzie te pięKne OgrODy…”

Już po raz 21. Prezydent Suwałk ogłosił konkurs „Gdzie te pięk-
ne ogrody i kwieciste balkony?” w sześciu kategoriach:

zieleń w „przedogródkach”; balkony, tarasy; zieleń na tere-
nie placówek oświatowych; ogrody przydomowe; zieleń na tere-
nie zakładów pracy; zieleń przy obiektach handlowych i gastro-
nomicznych.

Udział w konkursie można zgłaszać do 19 czerwca na formula-
rzach dostępnych w portierni Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 
na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni www.zdiz.suwalki.pl  
lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.suwalki.pl

Formularze można składać w: Urzędzie Miejskim, Zarządzie Dróg 
i Zieleni lub przesłać na adres ZDiZ, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 
82. Więcej na: www.um.suwalki.pl 

>>

we właDzach
StOwarzySzenia 
muzealników

Jerzy Brzozowski, dyrektor suwalskiego Muzeum Okręgowego zo-
stał wybrany członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników 
Polskich. Podczas VII Walnego Zjazdu Delegatów w Warszawie zostały prze-
prowadzone wybory na kadencję 2017-2020. 

>>

>>
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DyreKtOr wpn pOSzuKiwany
Minister Środowiska ogłosił drugi nabór na stanowisko dyrektora Wigierskiego Parku 

Narodowego. Wymagania m.in. tytuł magistra, doświadczenie zawodowe związane z ochroną przy-
rody oraz co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym trzyletni staż pracy na stanowisku kierowni-
czym. Dokumenty trzeba złożyć do 25 maja w Ministerstwie Środowiska.

piKniK JuBileuSzOwy
Na stadionie przy ul. Zarzecze 26 firma 

Forte zorganizowała piknik z okazji jej 25-le-
cia. 

Na scenie w ystąpili ewa Farna  (na 
zdjęciu) oraz zespół Varius manx z kasią 
Stankiewicz. Impreza zgromadziła tysiące 
suwalczan. Koncerty poprzedził piknik z licz-
nymi atrakcjami m.in. rowerowym show, po-
kazami iluzji macieja Pola, trikami piłkarskimi 
krzysztofa golonki, pokazami akrobatycz-
nymi oraz konkursami. Spotkanie zakończy-
ło się pokazem sztucznych ogni. 

ŚwiętO SzKOły
W 28. rocznicę nadania imienia Aleksandry Kujałowicz 

swoje święto obchodzili uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 6. Był uroczysty apel, wręczenie nagród dla 
najlepszych uczniów oraz złożenie kwiatów pod tablicą pa-
tronki oraz na jej grobie w Lesie Szwajcarskim.

9 maja 1989 roku placówka otrzymała imię Aleksandry 
Kujałowicz, rozstrzelanej przez Niemców nauczycielki  
i uczestniczki konspiracji w czasie II wojny światowej. Po zaję-
ciu Suwałk przez Niemców Aleksandra Kujałowicz przyłączy-
ła się do organizacji konspiracyjnej kpt Stanisława Bielickiego, która przyjęła nazwę Tymczasowa 
Rada Ziemi Suwalskiej. Grupa ta była pierwszą w czasie II wojny światowej organizacją podziemną 
działającą w tym rejonie. A. Kujałowicz przyjęła w grupie pseudonim „Oleńka”.

n W tym roku na Suwalszczyźnie pogoda 
nieustannie zaskakuje. Na przełomie pierw-
szej i drugiej dekady maja w Suwałkach spadł 
śnieg. Zalegał przez trzy dni. Takie anomalie 
pogodowe zdarzają się raz na trzydzieści lat.

n Przy ul. Piaskowej 31-letni motocyklista 
prawdopodobnie nie dostosował prędko-
ści do warunków jazdy i na zakręcie uderzył  
w przydrożną latarnię. Kierowca jednośladu  
z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. 
Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 
2,3 promila alkoholu w organizmie. Policjanci 
ustalili również, że mężczyzna nie posiadał 
uprawnień do kierowania.

n Wypadek z udziałem motocyklisty i kierow-
cy Audi wydarzył się 16 maja na ul. E. Plater w po-
bliżu skrzyżowania z ul. M. Curie-Skłodowskiej. 
Motocyklista trafił do szpitala, a kierowcy sa-
mochodu nic nie stało się. Skrzyżowanie ul.  
E. Plater i M. Curie-Skłodowskiej to jedno z naj-
bardziej niebezpiecznych miejsc na suwalskich 
ulicach, gdzie kierowcy nagminnie łamią prze-
pisy ruchu drogowego. Niestety zbyt rzadko 
trafiają tu policyjne patrole. 

n Po nieudanym rozstrzygnięciu przetar-
gu na opracowanie dokumentacji technicz-
nej na ul. Klonową oraz przetargu w formule 
„Projektuj i Buduj” Urząd Miejski zdecydo-
wał o rozpisaniu przetargu na tę inwestycję 
z terminem zakończenia 31 sierpnia 2018 r. 
Oznacza to, że firma, która wygra przetarg bę-
dzie miała dłuższy czas na zaprojektowanie  
i wybudowanie tej drogi. 
n W czasie suwalskiego festiwalu muzyki go-

spel 10-lecie świętował Suwałki Gospel Choir 
pod kierownictwem anny Szafranowskiej. 
Z tej okazji w SOK odbył się koncert jubile-
uszowy, w którym wystąpili: jubilat – Suwałki 
Gospel Choir oraz Phillip Carter & Sounds Of 
Victory z USA z programem „Noc uwielbie-
nia”. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 
wręczył Annie Szafranowskiej nagrodę Miasta 
Suwałki w dziedzinie kultury. 

wYDarzYło Się

Ciąg dalszy na str. 6
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wtorek z raDnYm
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 23.05 zapraszają Dorota a. Jabłońska z Prawa i Sprawiedliwości oraz Sławomir 

J. Szeszko Bloku Samorządowego. Natomiast 30.05 na suwalczan czekają andrzej turowski  
z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” oraz Piotr wasiukow z Bloku Samorządowego. Na spo-
tkanie z radnymi 6.06 zapraszają Bogdan Bezdziecki i tadeusz czerwiecki obaj z Prawa i 
Sprawiedliwości.

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

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

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej udzielił zezwolenia 
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie suwalskiej podstrefy 
SSSE firmie CORMATE POLAND Sp. z o. o. Będzie ona prowadziła produkcję 
łodzi motorowych i ich akcesoriów. Przedsiębiorca zadeklarował zainwe-
stowanie co najmniej 5 milionów zł oraz zatrudnienie 10 nowych pracow-
ników. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2019 r.

>>

nOwe inweStycJe w SSSe

>>

>>
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Podjeżdżają pod suwalskie centra handlowe 
i hurtownie najczęściej mocno już leciwymi pas-
satami, audi, oplami. Dużo podstarzałych vanów, 
trochę samochodów z przyczepami. Ci ostatni to 
już prawie hurtownicy, kupują towar nawet za kil-
ka tysięcy złotych. Płacą najczęściej kartą, bo tak 
się najbardziej – jak twierdzą – opłaca. A kupu-
ją w Suwałkach i w ogóle w Polsce, bo tu jest po 
prostu znacznie taniej niż w Mariampolu, Alitusie, 
słowem – na Litwie. Towarzyszyliśmy naszym li-
tewskim sąsiadom podczas zakupów w ostatnią 
sobotę i niedzielę. Powiedzmy od razu – niezbyt 
chętnie rozmawiali, ale jeśli już, to nie zostawiali 
na swoich rządzących suchej nitki. I woleli pozo-
stać anonimowi. 

SoBota, goDz. 9.00, kauFlanD
Na pierwszy rzut oka na parkingu samocho-

dy z Litwy to jakieś 30 procent. Algirdas (tak się 
przedstawił) przyjechał z Kowna. Trochę daleko, 
ale jeśli się zrobi większe zakupy i podzieli koszt 

wyprawy na trzech (zabrał dwóch kolegów), to 
zdecydowanie się opłaca. Nie bardzo chce roz-
mawiać i widać, że ta sytuacja mocno go krępuje. 
Dopiero gdy przypominam mu, że Polacy przez 
całe lata jeździli po towar na Litwę, trochę się roz-
gaduje. –Ale wy zmądrzeli, konkurencja u was 
duża, różne firmy. To i zmówić się ciężko, żeby ce-
ny dyktować. A u nas ceny dyktuje monopolista. 
Miało być dobrze, bo to kapitał litewski, ale skutek 
jest taki, że u was kupujemy i wstyd nam, że tak 
jest – kończy. Algirdas powiedział to wszystko bez 
najmniejszego kłopotu, choć jeszcze przed chwi-
lą zapewniał, że po polsku prawie nie rozumie.

SoBota, goDz. 10.30, Plaza
To także miejsce chętnie odwiedzane przez 

Litwinów. Można tu zrobić zakupy , odpocząć 
przy kawie, w miarę tanio zjeść. Panią Aldonę za-
staję właśnie przy kawie. Bardzo narzeka: na rząd, 
na rodaków, na brak patriotyzmu młodego poko-
lenia. Chyba jako jedyna nie każe się prosić o roz-
mowę. Mówi chętnie i dużo. – Na naszych oczach 
marnują nam Litwę, niszczą wszystko dla paru 
groszy! – prawie wybucha. – Przyjechałam z kra-
ju, który opuścił co piąty mieszkaniec, pan to ro-
zumie? Z mojego Alytusa też. Jeszcze nie tak daw-
no było tu 70 tys., teraz już tylko 51 tys. Często tu 
bywam u was w Suwałkach i widać, że kiedy my 
zamieramy, wy rośniecie. I to naszym kosztem, 
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n Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach Piotr 
Radzewicz i Aleksandra Andrzejewska wy-
kazali się dużą wiedzą o Armii Krajowej. 
P.  Radzewic z z ają ł  p ier ws ze miejsce,  
a A. Andrzejewska trzecią lokatę w „Re- 
gionalnej Olimpiadzie Historycznej wie-
dzy o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach 
i następczyniach w okresie od IX 1939 r. do 
25 IV 1947 r.”
n Suwalscy policjanci zatrzymali 38-latka  

z gm. Bakałarzewo, który zniszczył drzwi  
w jednym z suwalskich hoteli, a na dodatek 
posiadał przy sobie ponad 20 gramów mari-
huany. Teraz za niezgodne z prawem postę-
powanie odpowie przed sądem.
n Oliwia Radzewicz z SP nr 2 oraz Michał 

Urynowicz i Karolina Tomaszewska z SP nr 5 
wygrali konkurs „Język angielski w idiomach 
i obrazach” zorganizowany przez suwalską 
Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej
n Późnym popołudniem 22 maja rozpo-

częły się dwudniowe obchody 175-lecia uro-
dzin najbardziej znanej suwalczanki Marii 
Konopnickiej. Więcej o Konopnicjańskich 
Ogrodach Sztuki w następnym wydaniu 
Dwutygodnika Suwalskiego. 
n W Suwałkach delegacja z ukraińskiego 

Tarnopola, na czele z zastępcą prezydenta 
Viktorią Oleksandrową spotkała się z prezy-
dentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem. 
Omówiono realizację wspólnego unijne-
go projektu. W jego ramach Suwałki chcą 
pozyskać pieniądze na budowę bulwa-
rów nad Czarną Hańczą. Poza Suwałkami  
i Tarnopolem, w przedsięwzięciu bierze jesz-
cze udział białoruski Wołkowysk. Projekt ten 
przeszedł do drugiego etapu oceny. 

n Do tragicznego zdarzenia doszło na 
przejściu dla pieszych na ul. Noniewicza przy  
III Liceum Ogólnokształcącym. Kierujący mo-
tocyklem potrącił przechodzącego przez 
przejście dla pieszych 82-letniego mężczy-
znę. Zarówno kierujący motocyklem miesz-
kaniec gminy Suwałki jak i potrącony mężczy-
zna zostali przewiezieni do szpitala. Niestety, 
82-letni suwalczanin zmarł. Kierujący motocy-
klem był trzeźwy.
n Oszuści, wyłudzający pieniądze metodą 

„na wnuczka, policjanta…” i inne, nie próżnu-
ją. Kolejną ofiarą przestępców padła 82-let-
nia mieszkanka Suwałk, która chcąc ratować 

bo to nasze litewskie pieniądze napędzają wa-
szą koniukturę. A u nas nic się na dobre nie zmie-
nia. Teraz rządzą zieloni i jacyś agraryści, którzy 
o niczym nie mają pojęcia, będzie chyba jesz-
cze gorzej…

O zakupach nie ma sensu gadać, bo przecież 
każdy woli zapłacić mniej. – Nie z miłości tu przy-
jeżdżamy – mówi pani Aldona. I jakoś trudno mieć 
do niej o to pretensje.

nieDziela, goDz. 11.00, oBi
 Giedyminas (mam wrażenie, że on także nie-

koniecznie podaje prawdziwe imię) zrobił spore 
zakupy, bo robi remont mieszkania. Rozmawia – 
prawie jak wszyscy – niechętnie. Przyjechał i kupił 
co potrzebne, bo taniej niż w domu i w dobrym 
gatunku. Teraz z synem będzie miał na kilka dni 
zapewnioną pracę. Jak przerobią zakupione ma-
teriały, przyjadą znowu. A później? Kto wie, mo-
że znowu syn poleci dorobić trochę do Londynu, 
póki jeszcze można.

nieDziela, goDz. 12.00, liDl
Tu samochodów na litewskiej rejestracji także 

dużo. Kupujący są zadowoleni z wyboru towarów 
– daje się zauważyć, że „co niemieckie, to niemiec-
kie”. Najbardziej rzuca się w oczy samochód Jurija 
– potężny wypasiony mercedes chyba prosto z sa-
lonu. Jurij także duży, hałaśliwy, bardzo zadowo-
lony. Jest obywatelem Białorusi, a narodowość 
ma tak pomieszaną, że sam nie wie, kim tak na-
prawdę jest. – To przecież, że nie na małym han-
delku dorobiłem się – uśmiecha się szeroko. – Od 
małego handelku to ja zaczynałem 25 lat temu. 
Teraz ja już mogę powiedzieć, że to już jest hurt. 

naS to nie cieSzY
W wózkach na zakupy Litwin ma towarów za 

co najmniej kilkaset złotych. Polak wielokrotnie 
mniej. To oczywiste więc, że Litwini (i zagranicz-
ni goście) napędzają koniunkturę, tworzą miej-
sca pracy, bo przecież ktoś musi ich obsługiwać, 
przynoszą zysk. Pytanie jednak – komu? Panie sie-
dzące przy kasach marketów raczej nie zauważa-
ją poprawy. – Tyramy dwa razy więcej za te same 
pieniądze – to najczęstsza odpowiedź. Klienci  
z Suwałk też bez większego entuzjazmu przyjmu-
ją sąsiadów. Niby to dobrze, niby to interes, ale tak 
naprawdę dla kogo? – pytają. Bo dla nas to więk-
szy tłok przy zakupach, mniejszy wybór, bo oni 
wszystko od rana wybierają i pewnie wyższe ceny.

weekend po litewsku

Ciąg dalszy na str. 7



23.05.2017

DwuTygoDnik SuwalSki

wYDarzYło Się

7

>>

>>
Z „Suwalskiej RODZINY PLUS” korzysta już prawie 5000 osób, mając 

możliwość skorzystania z ulg oferowanych przez samorządowe przed-
szkola i żłobki, Aquapark, Ośrodek Sportu i Rekreacji (m.in. ściana wspi-
naczkowa i siłownia), Suwalski Ośrodek Kultury, Muzeum Okręgowe  
i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (bilety miesięczne 
na przejazdy komunikacją miejską).

Program „Suwalska RODZINA PLUS” to, program skierowany do ro-
dzin, w których rodzice posiadają na utrzymaniu co najmniej trójkę dzie-
ci. Funkcjonując od września 2013 roku zwiększa szanse rozwojowe i ży-
ciowe dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych 
oraz poprawia warunki życia tych rodzin poprzez zwiększanie dostępno-
ści do dóbr kultury, sportu i rekreacji oferowanych przez zarządzane jed-
nostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Suwałk oraz inne podmio-
ty, które przystąpiły do Programu.

W 2016 roku łączna kwota udzielonych ulg, przez miejskie jednost-
ki i spółki – w ramach Programu „Suwalska RODZINA PLUS” wyniosła 
260.151,10 zł.

Uczestnicy programu „Suwalska RODZINA PLUS” mogą również ko-
rzystać z upustów oferowanych przez prywatne firmy, które włączyły się 
w pomoc rodzinom wielodzietnym:

Prezydent Miasta Suwałki ogłosił konkursy na stanowiska dziesięciu dyrektorów suwalskich pla-
cówek oświatowych. Swoje oferty kandydaci mogą składać do 30 maja (Przedszkola nr 2, 3, 8 oraz 
SODN) lub 31 maja 2017 r. (pozostałe szkoły i placówki) w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 
Trwają konkursy na dyrektorów:
1. Przedszkola nr 2, 
2. Przedszkola nr 3 im. Ojca Św. Jana Pawła II,
3 .  Pr z e ds z ko l a  n r  8  z  O d d z ia ł a m i 
Integracyjnymi,
4. Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli,
5. Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami 
Integracyjnymi,
6. Zespołu Szkół nr 9,
7. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
8. I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej,
9. Zespołu Szkół nr 1,
10. Zespół Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego.

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Po ostatnich zmianach w ustawie oświatowej nie można już przedłużać kadencji dotychcza-

sowym dyrektorom. Konieczne są konkursy. Zwiększył się też wpływ na wybór dyrektora szkoły, 
przedszkola czy placówki oświatowej przedstawicieli kuratorium oświaty oraz rad rodziców i pe-
dagogicznych. Więcej jest ich w komisjach konkursowych. Bez zmian pozostała liczba przedstawi-
cieli samorządu i związków zawodowych.

KOnKurSy na DyreKtOrów
SzKół i przeDSzKOli

atraKcyJna „SuwalSKa rODzina pluS”

Przedsiębiorcy proponują posiadaczom karty „Suwalska RODZINA 
PLUS” zniżki, w zakresie od 1,5% do 30% na swoje towary i usługi.

Wszyscy chętni rodzice, wychowujący przynajmniej trójkę dzieci, 
którzy chcą przystąpić do Programu „Suwalska RODZINA PLUS” powin-
ni złożyć wniosek w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Noniewicza 71A, pok. 102.

Więcej informacji o Programie oraz druk wniosku o wydanie kar-
ty „Suwalska RODZINA PLUS” można uzyskać na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach:  http://um.suwalki.pl/dla-mieszkanca/
suwalska-rodzina-plus/

· SAN STUDIO S.C.
· First COMPUTER
· Restauracja „FINEZJA”
· Sklep „MICHAŁEK”
· VISION EXPRESS
· LINOFLOOR
· Studio Fryzjerskie „CASTING”
· Sklep obuwniczy PHT „WIECH”
· Cinema Lumiere
· Centrum Edukacji Paroli Junior
· MEBLE KIER
· Księgarnia „KRUK”
· ODEON
· KRAM Sp. z o.o.

· AVAILO Sp. z o.o.
· Visus Optyk
· Towarzystwo Ubezpieczeń Wza- 
jemnych „TUW” Filia w Suwałkach
· AUTO LAND POLSKA S.A.
· OIL TRANSFER DEVELOPMENT
· PROTERM
· VESPO
· DELIKATESY CENTRUM
·  Pr z e d s z ko l e  N i e p u b l i c z n e 
„Omnibusek”
· SOCATOTS Suwałki
· KARTING PLAZA
· MKS ŚLEPSK SUWAŁKI

· Majster Systemy Mocowań
· Studio Fitnes
· Epaka.pl
· hippo–sklep.pl
· Sklep „ORYS”

· MK BOWLING Suwałki
· Suwalski Klub Sportowy „WIGRY”
· Salon fryzjerski „Fabryka Fryzur”
·  P K S  N O VA  S . A .  O d d z i a ł  
w Suwałkach

„wnuczka” oddała przestępcom 11,5 tys. zł. 
Nie udały się im kolejne trzy próby wyłudze-
nia pieniędzy od osób, które na szczęście nie 
uwierzyły w wymyślone przez oszustów hi-
storie i od razu informowały o sytuacji suwal-
ską Policję.
n Postępowanie w sprawie śmierci dwóch 

osób umorzyła suwalska prokuratura. Ciała 
kobiety i mężczyzny z ranami postrzałowy-
mi głowy znaleziono w listopadzie minio-
nego roku w jednym z mieszkań przy ul. 11 
Listopada. Zdaniem śledczych było to roz-
szerzone samobójstwo, najprawdopodob-
niej mężczyzna zastrzelił kobietę, a póź-
niej siebie.
n Nowe władze w suwalskiej Agencji 

R oz woju R e gi o naln e g o „ Ares”.  R a da 
Nadzorcza Agencji, na prezesa wybra-
ł a  suwalc z ankę,  pr acow nicę „ Aresu ” 
Monikę Lipińską, jej zastępcą został Maciej 
Miszkiel, który wcześniej był kierownikiem 
Powiatowego Biura Agencji Modernizacji  
i Restrukturyzacji Rolnictwa w Sejnach.
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MaJówKa SpOłeczna
Ponad 30 stowarzyszeń i klubów sportowych prezentowało się na 

Suwalskiej Majówce Społecznej. Na scenie i na placu Marii Konopnickiej 
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Na stoiskach wokół sceny można było zapoznać się z działaniami suwalskich 
społeczników i nawiązać cenne kontakty.

cO zrOBić pO zMianie 
nazwy ulicy?

Prezydent Miasta Suwałk 
informuje,  że w z wiązku  
z  p o dję t y mi p r ze z R a dę 
Miejską w Suwałkach uchwa-
łami w sprawie zmiany nazw 
ulic: 30-lecia PRL i Mariana 
Buczka oraz planowanymi  
w najbliższym czasie zmiana-
mi nazw ulic 23 Października, 
Henryka Mereckiego i Tadeusza Paweckiego mieszkańcy tych ulic powinni 
dokonać następujących zmian:

– osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wypełnić zgło-
szenie aktualizacyjne NIP-3; pozostali – druk ZAP-3 – Urząd Skarbowy  
w Suwałkach, ul. 1 Maja 2a;

– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadają-
ce zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie 7 dni od daty 
wejścia w życie zmiany powinny złożyć w Urzędzie Miejskim wniosek CEIDG-1  
– Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

– osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę na formularzu 
ZUS-ER-WZD-01 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. 1 Maja 31; 

– należy dokonać zgłoszenia zmiany nazwy ulicy – banki, dostawcy ener-
gii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych; 

– nie ma konieczności składania korekty deklaracji w sprawie gospodaro-
wania odpadami oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Ponadto Prezydent Miasta Suwałk informuje, że wymiana dokumen-
tów takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojaz-
du są zwolnione od opłat. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustro-
ju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) dokumenty te zachowują swoją ważność 
pomimo zmiany nazwy przedmiotowych ulic. Zatem nie ma konieczności 
zmiany ww. dokumentów.

Miasto Suwałki powiadomiło urząd skarbowy, pocztę, straż pożarną, sąd, 
prokuraturę, policję, operatorów sieci telekomunikacyjnych, banki, ZUS, KRUS, 
PZU, PGE, PWiK, PGK, PEC o dokonanej zmianie nazw ulic.

Prezydent Miasta Suwałk w związku z dokonaną zmianą nazw ulic zwraca 
się z prośbą do mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców budynków położo-
nych przy ulicach objętych zmianami o uaktualnienie tablic z numerami po-
rządkowymi o nową nazwę ulicy (numery porządkowe pozostają bez zmian).

wystąpiły grupy artystyczne i utalentowani podopieczni organizacji. 
Wydarzenie było także okazją do zaprezentowania projektu programu 
rewitalizacyjnego Suwałk. 

Spotkanie było okazją do zapoznania mieszkańców z dorobkiem or-
ganizacji, nawiązania kontaktów i integracji.

– Realizujecie działania w praktycznie każdej dziedzinie życia – od 
sportowych, poprzez społeczne i artystyczne i robicie to lepiej, niż zro-
biłby to samorząd, bo jesteście blisko swoich środowisk, znacie ich po-
trzeby i potencjał. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Dlatego 
Miasto Suwałki przekazuje w formie dotacji na realizację zadań publicz-
nych obecnie już prawie 4 miliony złotych – powiedział prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz.

Na scenie prezentowały się grupy artystyczne działające przy su-
walskich organizacjach. Nie zabrakło także prezentacji sportowych,  
a nawet miniogródka i strefy relaksu. Na zakończenie wystąpiły zespo-
ły InPuls i Bifrost.

Suwalska Majówka Społeczna była częścią projektu pt. „Opracowanie 
Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na  la-
ta 2017-2023” nr  WND-POPT.052.3.10.2016 w  ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

>> zDecyDOwał 
Ślepy traf

Ulice Henryka Mereckiego i Tadeusza Paweckiego muszą zmie-
nić nazwy w związku z tzw. „dekomunizacją”. W czasie głosowa-
nia ankietowego mieszkańcy obu ulic jako nową nazwę wybrali 
„Pogodną”. Na spotkaniu ostatecznie mieszkańcy obu ulic zdecy-
dowali, że o tym która z nich nosić będzie taką nazwę zdecyduje 
rzut monetą.

Rzut monetą to finał dyskusji, jaka wywiązała się w trakcie kon-
sultacji społecznych. W wyniku głosowania okazało się, że miesz-
kańcy ulic Mereckiego i Paweckiego chcą nowej, ale takiej samej 
nazwy – „Pogodna”. 

Żeby spór rozstrzygnąć, Urząd Miejski zorganizował spotkanie 
z mieszkańcami tych ulic. Zaproponowano na nim kilka wariantów 
rozwiązania problemu: ponowne głosowanie, przedłużenie jednej  
z ulic i zmiana jej numeracji, ustąpienie mieszkańców jednej z ulic lub 
po prostu losowanie. Zgromadzeni zdecydowali się na rzut monetą.

Więcej szczęścia mieli mieszkańcy Paweckiego i to ich ulica zo-
stanie zmieniona na Pogodną. A co z ul. Mereckiego? Po przegra-
nym rzucie monetą jeden z jej mieszkańców zaproponował zmianę 
nazwy na Zgodną i obecni z nim się zgodzili.

Ostatecznie oba projekty uchwał z powyższymi propozycjami 
trafią pod głosowanie Rady Miejskiej jeszcze w maju. Jeżeli radni 
przyjmą te nazwy, to w maju zakończy się proces tzw. „dekomuni-
zacji” ulic w Suwałkach.

>>
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„SuwalSzczyzna” w MOSKwie
16 maja Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie zorganizowała uroczyste przyjęcie z 

okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Wydarzenie uświetnił występ jednego z najstarszych 
zespołów folklorystycznych w Polsce – Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”.

 Na zaproszenie Ambasadora do 
Moskwy przyjechała z Suwałk grupa 
30 osób – tancerze oraz kapela ZPiT 
„Suwalszczyzna”. Zaprezentowała 
fragmenty widowisk tanecznych – 
„Oberża” oraz „Bal w Resursie”.

Wydarzenie zgromadziło w salach 
recepcyjnych ambasady kilkuset gości, 
wśród których znaleźli się dyplomaci, 
attaché wojskowi, politolodzy, dzien-
nikarze, ludzie nauki i kultury, biznes-
meni i działacze społeczni oraz przed-
stawiciele środowisk polonijnych.

źródło: MSZ
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Ostatnią sobotę (20 maja) najmłodsi mieszkańcy Suwałk spędzili w  su-
walskim Midicentrum przy ul. Witosa 4 A w stylu europejskim. Mogli prze-
konać się, czy trudno zbudować jest wieżę Eiffle’a albo pałac Buckingham 
z klocków LEGO. Na małych architektów czekały upominki, a wszystkich 
dobra zabawa. 

Europejska Sobota Familijna w suwalskim Midicentrum była or-
g a n i z o w a n a w r a m a c h 
Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich. „Midicentrum” 
– Kreatywny Ośrodek Nauki 
i  Technologi i  prowadzi 
Biblioteka Publiczna im.  
M. Konopnickiej.

Jest to efek t projek-
tu unijnego „Kreaty wne 
Ośrodki Nauki i Technologii 
w Suwałkach i Grodnie” re-
alizowanego z białoruskim 
partnerem, czyli Biblioteką 
Naukową im. E. Karskiego. 
Wartość całego projektu  
1 118 602,37 euro, z czego 

złOte nutKi
Już po raz 21 odbył się w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1  
w Suwałkach Festiwal Piosenki „Złota Nutka”.

Na scenie swoich talentów i umiejętno-
ści zaprezentowały osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną. Jest to też okazja do 
wspólnej zabawy i integracji. Co roku na 
Festiwal do SOS-W przyjeżdża wielu gości.  
W tym roku na festiwalu pojawili się wykonaw-
cy z: Białegostoku, Zuzeli, Augustowa, Olecka, 
Sejn i Suwałk oraz uczniowie Terapeutycznej 
Szkoły Podstawowej Bajka oraz z gimnazjum 
Prolog. Na scenie wystąpili także gospoda-
rze – dzieci z Przedszkola Nr 9 oraz młodzież 
z SOSW Nr 1. 

Złotą Nutkę XXI Festiwalu Piosenki otrzy-
mała grupa Adrenalina ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu 
„Aktywni tak samo” w Suwałkach. Srebrna 
Nutka trafiła do rąk Aleksandry Kozłowskiej 
z Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły 
Podstawowej Bajka w Suwałkach. Wszyscy 
występujący artyści otrzymali Kolorowe 
Nutki.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

utalentOwany „ŚwietliK”
Jak co roku na Konfrontacjach Talentów Wokalnych „Świetlik” 

organizowanych przez SOK spotkali się młodzi wokaliści ze szkół 
i placówek kulturalnych Suwałk i powiatu suwalskiego. Ci, którzy 
nigdy wcześniej lub jedynie sporadycznie mieli kontakt ze sceną 
i publicznym występem. Pomysłodawcy Konfrontacji Talentów 
Wokalnych postawili sobie za cel wyszukiwanie prawdziwie nie-
oszlifowanych diamentów.

W tegorocznym „Świetliku” zaprezentowało się 21 wokalistów 
i wokalistek w dwóch kategoriach wiekowych 6-9 lat i 10-13 lat. 
Jury najwyżej oceniło występ: mai Bogdanowicz w kategorii 6-9 
lat oraz arletty Żukowskiej wśród 10-13-latków. Zwycięzcy ma-
ją szansę regularnego szkolenia emisji głosu oraz doskonalenia 
swojego warsztatu wokalnego pod opieką instruktora muzycz-
nego SOK, emila kulbackiego.

ZPiT „Suwalszczyzna” 
na Kremlu w Moskwie 
i największy na świecie 
dzwon „Car Kołokoł”

eurOpeJSKa SOBOta faMiliJna
W Europej-
ską Sobotę 
Familijną 
można było 
zbudować 
roboty, two-
rzyć filmy  
i muzykę, 
korzystając 
ze wszystkich 
pracowni  
z rodzicami 
lub opieku-
nami

 „Midicentrum” dysponuje 25 stanowiskami 
komputerowymi wyposażonymi w odpowied-
nie programy oraz technologicznie zaawan-
sowane narzędzia

>>

90% pochodzi ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Koszt „Midicentrum” w Suwałkach 
wyniósł 670 918,46 euro, z czego 603 826,61 euro pochodziło z fundu-
szy unijnych.

>> >>

>>
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wielka olimpiada
Osiemdziesięciu przedszkolaków z dziesięciu su-

walskich przedszkoli rywalizowało ze sobą w hali su-
walskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach 
w Wielkiej Olimpiadzie Małych Sportowców. Jej or-
ganizatorem było, już po raz piętnasty, Przedszkole 
nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi. 

Dzieci przygotowały się solidnie do rywaliza-
cji. Startowały w ośmiu konkurencjach,  m.in. w rzu-
cie do celu, slalomie z kółkiem na patyku, sztafecie 
z piłką czy też bardziej egzotycznych jak sadzenie 
i zbieranie ziemniaków. Ich zmagania energicznie 
dopingowała publiczność i opiekunowie. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali medale. Małym sportowcom 
towarzyszyły występy małych artystów.

Całe rodziny uczestniczyły w Nocy Muzeów w Suwałkach. Od lat 
suwalskie instytucje przyłączają się do ogólnokrajowej akcji i w tą 
jedyną noc każdy może za darmo zobaczyć wszystkie ekspozycje  
w Muzeum Okręgowym, Muzeum im. Marii Konopnickiej, Centrum Sztuki 
Współczesnej & Galerii Andrzeja Strumiłło, Archiwum Państwowym  
i Klubie Wojskowym 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancer- 
nej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ekspozycję prezentującą dzieje suwalskiej wojskowości, w tym 
Suwalskiej Br ygady Kawalerii można było obejrzeć w Klubie 
Garnizonowym. Na ekspozycji plenerowej można było oglądać unika-
towe eksponaty ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz 
Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

suwalska noc muzeów
Uroczysta inauguracja 
Nocy Muzeów odbyła 

się w Muzeum 
im. M. Konopnickiej, 

gdzie muzealnicy 
w strojach z czasów 
PRL-u witali zwie-

dzających i zapraszali 
do gry miejskiej 

pt. „Rozmowy 
skontrolowane”

Zwiedzają-
cy z uwagą 
oglądali wy-
stawę „Prze-
szłość odległa 
i bliska 
w archiwal-
nej fotografii” 
w Archiwum 
Państwowym

W Klubie Wojskowym 
można było obejrzeć 
a nawet wziąć do ręki 
karabin strzelca 
wyborowego

Emocje sportowe udzielały się 
nawet nauczycielkom

Dzieci przygotowały się solidnie do rywalizacji sportowych

>>

Galeria zdjęć na stronie 
www.dwutygodniksuwalski.pl
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„DOM” to kolejna, 
niezwykle udana pozycja 
wydawnicza Stowarzyszenia 
Inicjatyw 
Społeczno-Kulturalnych 
„Nad Czarną Hańczą”, 
które zaczyna coraz mocniej 
akcentować swoje istnienie 
na kulturalnej mapie 
nie tylko naszego miasta.

laureat nagrODy graMMy na SBf
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. 

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. SBF – to wydarzenie 
muzyczne o uznanej renomie, wysoko oceniane zarówno przez publicz-
ność, jak i muzyków. Patronat medialny nad SBF sprawuje Dwutygodnik 
Suwalski. Do rozpoczęcia Suwałki Blues Festival na łamach „DTS” będzie-
my przybliżać jego program.

Koncert 7 lipca (piątek) podczas 
Suwałki Blues Festival 2017, o godz. 
20.30 na scenie w Parku Konstytucji  
3 Maja wystąpi laureat nagrody Grammy 
– FantaStic negrito. Wstęp wolny.

Jego album, wydany w ubiegłym ro-
ku „The Last Days Of Oakland” otrzy- 
mał Grammy w kategorii „Best Con- 
temporary Blues Album” (najlepszy  
współczesny album bluesowy). Jego 
prawdziwe nazwisko Xavier Amin 

Dphrepaulezz. Urodził się w 1968 r. Jego muzyka wywodzi się z bluesa i R&B.
Fantastic Negrito to muzyk, który odradza się na nowo, po przejściu 

okropnych rzeczy w swoim życiu. To historia człowieka, który zrobił 
wszystko, by „zdobyć to”, który „to miał”, a potem wszystko stracił. Dla 
każdego, kto kiedykolwiek czuł, że nie ma już nadziei, a jednocześnie pra-
gnął, by to nie był jeszcze koniec – ta muzyka jest dla niego.

Gdy słuchasz Negrito słyszysz historię życia po „upadku”. Twoje marze-
nia mogą nie zostać spełnione. Wtedy właśnie, można ponownie rozpo-
cząć wszystko na nowo. Jego album The Last Days of Oakland opowia-
da o upadku i odrodzeniu.

DwuTygoDnik SuwalSki
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z pOgranicza w BiBliOtece>>
Dużym zainteresowaniem cieszył się wernisaż wystawy i promocja  

książki „Sidor. Z Pogranicza” w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej 
w Suwałkach   zorganizowane przez Bibliotekę oraz wydawnictwo 
Chyra.pl. Spotkanie, w którym uczestniczył prezydent Suwałk czesław 
renkiewicz, rozpoczęła maria kołodziejska, dyrektor Biblioteki. Autor 
zaprezentował swoje fotografie.

Autorski album andrzeja Sidora  to dwieście czterdzieści stron za-
drukowanych pięcioma (nie czteroma!) kolorami, sto siedemdziesiąt 
pięć fotografii wykonanych techniką otworkową. Sto trzydzieści pięć 
portretów twórców kultury plus krajobraz Suwalszczyzny. Wiele lat fo-
tografowania. 

We wstępie Michał Książek doskonale oddał temat i klimat albumu: 
„Twarze są niewyraźne. (…) Niewyraźne, bo zamiast napisać projekt i ku-
pić smartfona, Sidor fotografuje aparatem otworkowym Druh z lat sie-
demdziesiątych minionego wieku. Jego optyka najbardziej przypomi-
na ludzkie oko. Czyli jednak oko Sidora. Czujne, dzikawe, estetyczne.”

 „DOM” StruMiłły>>
To był wyjątkowy wie-

czór w hotelu LOFT. W wy-
pełnionej po brzegi sali 
przez admiratorów sztuki 
Andrzeja Strumiłły odby-
ła się prezentacja kolejnej, 
pięknej księgi poświęco-
nej jego osobie i twórczo-
ści. Tym razem jest to album 
prezentujący dom artysty. 
Przy czym – co podkreślił 
on sam – dom rozumiany 
w sposób szczególny, dale-
ko wybiegający poza obręb 
budynku; to również niebo 
nade mną, goście, którzy tu 
w Maćkowej Rudzie bywali, 
rodzina, kochane zwierzęta, 
dzieła, które tu powstawały.

O tym wszystkim jest 
„DOM”, książka prawdziwie 
imponująca; znajdziemy tu 
setki fotografii upamiętniających zdarzenia i gości, sąsiadów i wielkich 
tego świata, którzy w tym niezwykłym miejscu gościli i którzy dawa-
li dowody swojego szacunku dla dorobku artysty; wśród nich Krzysztof 
Penderecki, Andrzej Wajda, Bronisław Komorowski.

Andrzej Strumiłło był oblegany przez miło-
śników swojej twórczości
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nizowała akcję 
„ Suwalc zanie 
c z y tają dzie -
ciom”. Tym ra-
zem wspólnie  
z  Z e s p o ł e m 
Szkół nr 10 z Od- 
działami Inte- 
gracyjnymi im. 
Olimpijczyków 
Polsk ich.  Su- 
wals c y sp or-
towc y c z y ta-
li uczniom SP nr 
10, SP nr 7 oraz 
przedszkolakom z przedszkoli nr 5, 6 i 7. Wśród czytających  by-
li m.in. Piotr lipiński, krzysztof andrzejewski i karol rawiak 
z siatkarskiej drużyny „Ślepska”, karateka marek krejpcio, prezes 
Klubu Szachowego Hańcza Beata choińska oraz trenerka ZUMBY 
izabela Biel , trenerka jogi Bogusława wigierska , wiceprezes 
WOPR mirosław zajko, nauczycielka z P nr 10 milena Daniłowicz, 
wiktora wasilewska z grupy mażoretek i Jarosław Filipowicz z 
„DwuTygodnika Suwalskiego”.

siatkarski piknik

DwuTygoDnik SuwalSki
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Suwalscy sportowcy czytali wiersze poświęcone różnym dyscyplinom 
sportu. A zatem był m.in. wiersz Janusza Minkiewicza „Piłka”, „Zapasy” 
Łukasza Dębskiego czy „Szachy” Anny Paszkiewicz.

Po raz siedemnasty Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej zorga-

SpOrtOwcy czytali DzieciOM

Siatkarz Ślepska Krzysztof Andrzejewski przeczytał wiersz 
„Piłka” Doroty Gellner

W przerwach uczniowie i przedszkolaki obejrzeli pokaz: zumby, karate, jogi i 
występ mażoretek.

>>

Za siatkarzami MKS Ślepsk Suwałki najlepszy sezon w historii klubu 
oraz męskiej siatkówki w mieście i województwie podlaskim. Na pikni-
ku rodzinnym, za wspaniały wynik, jakim jest wicemistrzostwo I ligi, za-
wodnikom, trenerom i działaczom podziękował czesław renkiewicz, 
prezydent Suwałk. 

Władze klubu zaś podziękowały za wsparcie władzom miasta, spon-
sorom i kibicom, bo bez nich nie byłoby tego sukcesu i atmosfery dla siat-
kówki jakiej zazdroszczą Ślepskowi inne kluby I-ligowe. 

Polski Związek Piłki Siatkowej przyznał honorowe odznaki. Złote od-
znaki z rąk Dariusza Jaworowskiego, prezesa Podlaskiego Okręgowego 
Związku Piłki Siatkowej, odebrali: krzysztof andrzejewski i łukasz 
rudzewicz. Srebrne odznaki otrzymali: trener Dmitrij Skoryy, drugi tre-
ner mateusz kuśmierz, kamil Skrzypkowski, adrian Hunek, Beata 
Harasimowicz i marta Buraczewska.

Grawerton z gratulacjami prezesowi klubu wojciechowi winnikowi 
wręczył leszek lewoc, prezes Podlaskiej Federacji Sportu. Wszyscy za-
wodnicy otrzymali podziękowania od władz miasta, a sponsorzy od władz 
MKS Ślepsk Suwałki.

Niespodzianką od kibiców dla siatkarzy był okazały tort. 

Wspólne zdjęcie zawodników, władz miasta, sponsorów i kibiców

Wszyscy chętni mogli wziąć udział w grach i zabawach
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n Galę XVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca Muszelki 
Wigier. Koncert wspomnieniowy Adama Kreczmara, Jonasza Kofty  
i Jacka Janczarskiego oraz Koncert Galowy Laureatów – 27.05. (sobo-
ta), godz. 14, Sala im. A. Wajdy, bilety 15 zł;

n Dyskusyjny Klub Filmowy 13 – film „Aksamitni terroryści” – 31.05. 
(środa), godz. 18.00 Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 12 zł; 

n koncert „Bomba w Filharmonii czyli wystrzałowa klasyka” – 1.06. 
(czwartek), godz. 12.00, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, wstęp 
10 zł. Koncert dla grup zorganizowanych. Rezerwacje i zapisy: tel. 87 
563 85 18;

n  widowisko taneczno
-teatralne „W podsuwal-
skiej oberży” w wykona-
niu Zespołu Pieśni i Tańca 
„Suwalszcz yzna” – 9.06.  
(piątek), godz. 19.00, Sala  
im. A. Wajdy, SOK, ul. Jana 
Pawła II 5, bilety: 10 zł; 

n wystawa fotografii Anity Andrzejewskiej „Moja radość życia” z ko-
lekcji Fundacji Rozwoju Fotografii – Galeria PAcamera, ul. Noniewicza 
71, wstęp wolny, wystawa czynna do 26.06.;

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

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

n Pchli Targ – 4.06. (niedziela), godz. 9.00-13.00, par-
king za SOK-iem.

teatr amatorski w Suwałkach – grupa kłusowników 
Straż Przedania im. karola wojtyły zaprasza na:

n inscenizację utworów Marii Konopnickiej w wykonaniu suwalskich 
dzieci oraz na występ Zespołu „Suwalszczyzna” – 23.05. (wtorek), godz. 
18.00, dziedziniec I LO.

Black PuB komin zaprasza na: 
n „magic” show, 27.05. (sobota). Show składa się z dwóch występów 

– pokazu iluzji i freak show. Uwaga, nie jest przeznaczone dla dzieci 
poniżej 13 roku życia! O część „magiczną” zadba Patryk marchwicki 
– iluzjonista kontaktowy (najprzystojniejszy z dwójki), który zaczaruje 
was nie tylko magicznymi numerami, ale także swoimi kocimi ruchami 
na scenie. Potem będzie Jester majk, wielbiciel wszystkiego co mo-
że skaleczyć, pokaże wam coś, co zobaczycie tylko raz w życiu. Jeśli 
chcecie miło przeżyć wieczór pełen „magii” to zapraszamy wszystkich  
w godz. 19.30–23.00, wstęp 20 zł.

cinema lumiere zaPraSza na 
FilmY:

– do 25 maja – „Obcy: Przymierze” (horror/s-
-f), „Gwiazdy” (biograficzny/sport.), „Dudi: Cała 
naprzód” (anim./przygod.), „Jutro będziemy 
szczęśliwi” (komediodramat), „Teraz i w godzi-
nę śmierci” (religijny), „The Circle: Krąg” (thriller); 

– 23 maja – godz. 18.15 „Martwe wody” (czar-
na komedia) – Kino Konesera; 

– 25 maja – godz. 17.00 „Klient” (dramat) – 
Kino Seniora;

– od 26 maja – „Smerfy: Poszukiwacze zagi-
nionej wioski” 2D+3D (anim./przygod.), „Piraci z 
karaibów: zemsta Salazara” 2D+3D (przyg.);

– od 2 czerwca – „Wonder Woman” (akcji/s-f);
– 6 czerwca – „Song to Song” (dramat muz.) 

– Kino Konesera.
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BiBlioteka PuBliczna im. m. konoPnickieJ 
w Suwałkach zaprasza:

n  spotkanie z zofią Piłaszewicz  autorką 
książki „Gruzja. W pół drogi do nieba” w ra-
mach Nocy Bibliotek – 3 czerwca godz. 19.30 
– sala im. J. Towarnickiej w Bibliotece przy ul. 
E. Plater 33A;

n zaprasza do udziału w grze „Pokój łamigłówek” (escape room) w sobo-
tę 3 czerwca podczas Nocy Bibliotek. Zgłoszenia drużyn Biblioteka przyj-
muje telefonicznie pod nr tel. 87 565 62 46 do 2 czerwca lub e-mailem 
– sekretariat@bpsuwalki.pl. Więcej informacji już wkrótce na stronie in-
ternetowej www.bpsuwalki.pl i www.dwutygodniksuwalski.pl.

Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej informuje, że od 1 do 
17.czerwca. Czytelnia Książek będzie nieczynna z powodu kontro-
li księgozbioru. Biblioteka przeprasza za utrudnienia i zaprasza do 
Czytelni Książek od 20 czerwca.

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 objęte 
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”. 

muzeum okręgowe, ul. t. kościuszki 81, zaprasza:
n 24.05. (wtorek), godz. 18.30 na wieczór poświęcony pamięci alojzego 
nawrata;

SuwalSki ośroDek kulturY zaprasza na:
n spektakl „Alicja w krainie czarów” w wykonaniu Studio Tańca DANCE 

ACADEMY, Studio Tańca DOTYK, Studio Tańca FLEX i zespół FLEKSIK, Studio 
Tańca RADOŚĆ, Teatr Form Czarno-Białych PLAMA – 25.05. (czwartek) 
godz. 18.00, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 15 zł; spektakl w ra-
mach XVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca Muszelki Wigier;

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

n ART-PLAST  familijne plenerowe spotkanie ze sztuką: „KUKUŁECZKA”, 
prowadzenie: Halina Mackiewicz – 27.05. (sobota), godz. 11.00-13.00, 
plac Marii Konopnickiej, wstęp wolny; 

n koncert David Krakauer Live in Suwałki 
– jeden z najwybitniejszych klezmerów 
świata zagra w Suwałkach z Orkiestrą 
Klezmerską Teatru Sejneńskiego – 28.05. 
(niedziela), godz. 19.00, Sala im. A. Wajdy, 
ul. Jana Pawła II 5, bilety: 50 zł (normalne)  
i 40 zł (ulgowe);

ZApROsZENIA suwALskIE

w kINIE
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leKcJa hiStOrii 
naJnowszeJ

Jak  żyło się w czasach PRL-u?  Z jakich podręczników uczyli się na-
si rodzice? Jak wówczas  wyglądało  życie codzienne?

Na te, ale też   na inne py- 
t a n i a  m o ż n a b y ł o  z n a l e ź ć  
o d p o w i e d ź  n a  w y s t a w i e  
w Szkole Podstawowej nr 7.   
Zorganizowały ją nauczycielki (od 
lewej) ewa Jakubczyk i teresa 
anzulewicz. 

Prezentowane eksponaty  
z lat 60-80 ubiegłego wieku,  po-
chodziły ze zbiorów nauczycielek i  rodziców uczniów. Dzieci z za-
interesowaniem oglądały stare podręczniki szkolne. Kilkanaście 
lat temu były one czarno-białe, mało atrakcyjne wizualnie dla 
chłonącego wiedzę dziecka. 

Wystawa jest częścią działań przybliżających uczniom SP  
nr 7 dzieje najnowsze Polski prowadzonych przez   T. Anzulewicz  
i E. Jakubczyk. Wcześniej uczniowie mieli lekcje historii i języka pol-
skiego na temat historii najnowszej. Natomiast 25 maja o godzinie 

9.00, wykład na te-
mat   PRL-u wygło-
si    Pawe ł kalisz  
z IPN w Białymsto- 
ku. Prelekcji towa-
rzyszyć będzie wy-
stawa „586 dni sta-
nu wojennego”. Do 
udziału w tym wy-
darzeniu zaprosze-
nia otrzymały szko-
ły podstawowe  nr 
5, 6 i 10.

Zakończeniem  
l e k c j i  o  h i s t o -

rii najnowszej naszego kraju będzie wyjazd   uczniów SP nr 7 do 
Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

>>

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

JaK BuDOwać wSpólnOty?
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zorganizowała 

po raz trzeci debatę w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”. 
O tym jak „Jak budować wspólnoty lokalne?” dyskutowało kilkanaście osób, 
między innymi: zdzisław Przełomiec – Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Suwałkach, mariusz klimczyk – Sekretarz Miasta Suwałk,  przedstawicie-
le Suwalskiej Rady Seniorów, suwalskich instytucji oraz organizacji pozarzą-
dowych, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz 
przedstawiciel „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Zdaniem uczestników debaty najskuteczniej wspólnotę można wzmoc-
nić poprzez: aktywne i świadome wybieranie władz, wzmocnienie komuni-
kacji między ludźmi (np. przez organizację debat, szkoleń itp.) oraz organi-
zowanie lokalnych imprez kulturalnych, które będą powszechnie dostępne. 

A najważniejsze „czynniki” łączące wspólnotę lokalną to:
– cel – zrozumienie wspólnych potrzeb,
– wspólne wartości – głównie otwartość i tolerancja,
– przestrzeń do działania – warunki finansowe, instytucjonalne, osobowe, są-

siedzkie itp., które umożliwiają działanie na rzecz wspólnego interesu.
Konkluzje z suwalskiego spotkania zostały przesłane do organizatorów 

przedsięwzięcia, którzy dokonają całościowego podsumowania debat pod-
czas Kongresu Obywatelskiego. Debata zorganizowana przez bibliotekę była 
częścią ogólnopolskiego projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” realizo-
wanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Fundacją 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerem Strategicznym projektu 
jest PKO Bank Polski. Partnerem merytorycznym jest Instytut Książki. Projekt 
objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Biblioteka 
Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach otrzymała zaproszenie do 
udziału w tej inicjatywie jako jedna z 55 placówek z całej Polski.

ogłoSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu Krzywólki 
w Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2016 r. poz. 778 
poz. 904, poz. 961; poz. 1250, poz. 1579 i poz. 1948) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Suwałkach Nr X/107/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu 
Krzywólki w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach od 31.05.2017 r. do 30.06.2017 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w poniedziałki w godzinach 
od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miej-
scowego planu odbędzie się w dniu 07.06.2017 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w godzinach od 
9.00 do 11.00.

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

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 
w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 
1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 14.07.2017 r.  141/2017

>>
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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

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

oBwieSzczenie
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2031 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, 
iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne z wnio-
sku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23.03.2017r. 
znak: I.7011.06.07.2016/2017.IS, w sprawie za-
twierdzenia projektu budowlanego i udziele-
nia zezwolenia na realizację inwestycji drogo-
wej polegającej na budowie drogi gminnej wraz 
z bocznicą kolejową od stacji „Las Suwalski” do 
ul. Dubowo I w Suwałkach w zakresie robót bu-
dowlanych obejmujących:

I. Budowę drogi gminnej wraz z bocznicą ko-
lejową:

a) od stacji „Las Suwalski” do drogi krajowej nr 
8 w zakresie robót budowlanych obejmujących:

– budowę jezdni o nawierzchni gruntowej i w 
części utwardzonej wraz z fragmentami chodni-
ka przed skrzyżowaniem z drogą krajową nr 8,

– budowę bocznicy kolejowej (lewa strona 
drogi),

– budowę przydrożnych rowów,
– wycinkę drzew kolidujących z budową drogi,
b) od ul. Wojska Polskiego II (droga gminna 

nr 101409B) do ul. Dubowo I (droga gminna nr 
101268B) (ul. 4KD) w zakresie robót budowla-
nych obejmujących:

– budowę jezdni o szerokości od 7 m do 10.50 
m o nawierzchni asfaltowej,

– budowę bocznicy kolejowej (lewa strona ulicy),
– budowę chodnika i ścieżki rowerowej (pra-

wa strona ulicy)
– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przy-

kanalikami
– budowę oświetlenia ulicznego,
– budowę zjazdu,
– budowę kanału technologicznego,
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia te-

renu,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-

westycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym drogi gminnej w zakresie prze-
budowy infrastruktury technicznej (czasowe 
zajęcie terenu):

a) budowa lub przebudowa dróg innych ka-
tegorii:

-ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi krajowej nr 
8 (działka nr geod. 32912):

1. budowa brakujących ciągów pieszo-rowe-
rowych,

2. budowa przejazdu kolejowego,

3. budowa i przebudowa skrzyżowania dróg,
– ul. Dubowo I (droga gminna nr 101268B) 

(działka nr 32848):
1. budowa przejazdu kolejowego,
2. budowa skrzyżowania z nową drogą gminną, 
b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia te-

renu:
– rozwiązanie kolizji z napowietrzną linią ener-

getyczną (działki nr 32839 (po podziale 32839/4), 
32840, 32838 (po podziale 32838/3), 

– ul. W. Polskiego w ciągu drogi krajowej nr 8 
(działka nr geod. 32912):

1. budowa kanalizacji kablowej dla potrzeb sy-
gnalizacji świetlnej,

2. budowa i dostosowanie oświetlenia ulicz-
nego z ustawieniem latarni oświetleniowych,

3. budowa kabli z montażem urządzeń do ste-
rowania ruchem kolejowym (srk) wraz z moni-
toringiem,

4. budowa odwodnienia przejazdu kolejo-
wego, 

– ul. Dubowo I (działa nr 32848):
1. budowa kablowej linii oświetleniowej z usta-

wieniem latarni oświetleniowej,
2. zabezpieczenie istniejącej sieci telekomu-

nikacyjnej,
c) budowa i przebudowa zjazdów:
przebudowa dwóch zjazdów w ciągu drogi kra-

jowej nr 8, na działki nr 32916/1, 32899/4.
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do 

realizacji na:
– działkach objętych podziałem przejmowa-

nych pod pas drogowy drogi gminnej:
Gmina Miasto Suwałki obręb 0008 Miasto 

Suwałki: 
32916/1 dzielona na działki: 32916/4 o pow. 

1,9054 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 
32916/5 o pow. 3,7420 ha ( w dotychczasowym 
władaniu) i 32916/6 o pow. 13,3267 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

 32838 dzielona na działki: 32838/1 o pow. 
1,5064 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 
32838/2 o pow. 0,0704 ha ( przeznaczona pod 
drogę gminną– rozbudowa) i 32838/3 o pow. 
8,1250 ha (w dotychczasowym władaniu),

32839/2 dzielona na działki: 32839/3 o pow. 
2,0344 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 
32839/4 o pow. 6,8577 ha ( w dotychczasowym 
władaniu),

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

Gmina Miasto Suwałki obręb 0008 Miasto 
Suwałki – 32912 (droga krajowa nr 8), 32848 (ul. 
Dubowo I), 32839 (po podziale 32839/4), 32840, 
32838 (po podziale 32838/3).

 II. Rozbudowę odcinka ulicy Wojska Polskiego 
II w Suwałkach w ciągu przebiegu nowej drogi 
gminnej w zakresie robót budowlanych obej-

mujących:
– rozbiórkę elementów komunikacyjnych oraz 

istniejącego kolidującego uzbrojenia techniczne-
go, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

– budowa nowej jezdni ulicy,
– budowę bocznicy kolejowej wraz z odwod-

nieniem (prawa strona ulicy),
– budowę skrzyżowania z nową drogą gmin-

ną typu rondo, 
– budowę obustronnych chodników i ścież-

ki rowerowej,
– budowę parkingów,
– przebudowę zjazdów,
– budowę zatok autobusowych 
– budowę kanału technologicznego,
– budowę nowego oświetlenia ulicznego,
– budowę uzupełniającego odwodnienia ulicy,
– budowa kablowej linii energetycznej nN (roz-

wiązanie kolizji),
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia te-

renu, 
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
 oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-

westycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym drogi gminnej w zakresie bu-
dowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu 
(czasowe zajęcie terenu):

– rozwiązanie kolizji z napowietrzną linią 
energetyczną (działki nr 32899/4 (po podziale 
32899/8), 32897,

zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do 

realizacji na:
– działce stanowiącej pas drogi gminnej nr 

101409B (ul. Wojska Polskiego II):
Gmina Miasto Suwałki – obręb 0008 Miasto 

Suwałki – 32893, 
– działkach objętych podziałem przejmowa-

nych pod pas drogowy drogi gminnej nr 101409B 
(ul. Wojska Polskiego II):

Gmina Miasto Suwałki obręb 0008 Miasto 
Suwałki: 

32899/4 dzielona na działki: 32899/7 o pow. 
0,0220 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 
32899/8 o pow. 3,1092 ha ( w dotychczasowym 
władaniu). 

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

Gmina Miasto Suwałki obręb 0008 Miasto 
Suwałki – 32899/4 (po podziale 32899/8), 32897,

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzo-
nym materiałem dowodowym w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A 
Mickiewicza 1, pok. 3, także składać uwagi i wnio-
ski dotyczące przedmiotowej sprawy do czasu 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej. 142/2017
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O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2031 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, 
iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne z wnio-
sku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 04.05.2017r. 
znak: I.7011.04.11.2016/2017.IS, w sprawie za-
twierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na inwestycji drogowej polegają-
cej na budowie ulic: 29KD, 30KD, 31KD, 32KD, 
33KD, 16KD, 36KD, 34KD wraz z budową uzbro-
jenia technicznego w Suwałkach w zakresie ro-
bót budowlanych obejmujących:

-rozbiórkę istniejących elementów komunika-
cyjnych i uzbrojenia terenu kolidujących z bu-
dową ww. ulic,

1) budowa ulic 29KD i 30KD (w przedłużeniu ul. 
Bohaterów) w zakresie:

– budowy jezdni z brukowej kostki betonowej 
i obustronnych chodników,

– przebudowy zjazdów indywidualnych,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej, 
– budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sa-

nitarnej z odgałęzieniami,
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– przełożenia kolidującego odcinka kablowej 

linii energetycznej nn-0,4kV i wykonania zasila-
nia energetycznego budynku nr 63B,

– wycinki drzew,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-

westycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w 
zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych ka-
tegorii:

– przebudowa skrzyżowania ulicy Bohaterów 
z ul. Powstańców Wielkopolskich (działka nr 
31818/4),

b) budowa i przebudowa sieci uzbroje-
nia terenu:

– przełożenie energetycznej linii kablowej nn-
0,4 kV (działka nr 31832 (po podziale 31832/1), 

– budowa podłączenia do istniejących sie-
ci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (działka 
nr 31818/4),

– budowa oświetleniowej linii kablowej (dział-
ki nr 31818/4, 31820),

2) budowa ulicy 31KD (w przedłużeniu ul. 
Partyzantów) w zakresie: 

– budowy jezdni z brukowej kostki betonowej 
i obustronnych chodników,

– przebudowy zjazdu indywidualnego,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej,
– budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sa-

nitarnej z odgałęzieniami,
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-

westycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w 
zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych ka-
tegorii:

– dowiązanie wysokościowe istniejącej jezdni 
i chodników (działka nr 31844),

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia te-

renu:
– budowa podłączenia do sieci kanalizacji sani-

tarnej i wodociągowej (działka nr 31844),
– budowa odcinka kanału technologicznego 

(działka nr 31844),
– budowa oświetleniowej linii kablowej (dział-

ki nr 31844, 31818/4, 31820),
c) budowa i przebudowa zjazdów:
– przebudowa zjazdów indywidualnych,
3) budowa ulic 32KD i 33KD (w przedłużeniu ul. 

Kosynierów) w zakresie: 
– budowy jezdni z brukowej kostki betonowej 

i obustronnych chodników,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej,
– budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sa-

nitarnej z odgałęzieniami,
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,

4) budowa ulicy 16KD (w przedłużeniu ul. 
Kawaleryjskiej) w zakresie: 

– budowy jezdni o szerokości 7,0 m o na-
wierzchni bitumicznej z wyniesieniem skrzyżo-
wania z ulicą 34KD,

– budowy chodnika i ciągu pieszo-rowero-
wego,

– budowy zjazdów indywidualnych,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej,
– budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sa-

nitarnej z odgałęzieniami,
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– wycinki drzew,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-

westycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w 
zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych ka-
tegorii:

– dowiązanie wysokościowe istniejącej jezdni, 
na działce nr 31870/7,

– budowa brakującego chodnika i ciągu pieszo
-rowerowego, na działkach nr 31870/7, 31870/1, 
31872, 31818/4,

– budowa zatoki parkingowej, na działkach nr 
31870/7, 31870/1,

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia te-
renu: 

– budowa kanału technologicznego, na dział-
kach nr 31870/7, 31870/1, 31872, 31818/4,

– budowa oświetleniowej linii kablowej z prze-
stawieniem szafki oświetleniowej, na działkach 
nr 31870/7, 31870/1, 31872, 31869,

c) budowa i przebudowa zjazdów:
– przebudowa zjazdów indywidualnych, na 

działkach nr 31870/7, 31870/1, 31872,
5) budowa ulicy 36KD (w przedłużeniu ul. 

Powstańców Śląskich) w zakresie: 
– budowy jezdni z brukowej kostki betonowej,
– budowy obustronnych chodników,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej,
– budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sa-

nitarnej z odgałęzieniami,
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– wycinki drzew,
 
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-

westycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) na 
działce nr geod. 31879/2, w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych ka-
tegorii:

– wykonanie brakujących chodników,

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia te-
renu: 

– budowa podłączenia do sieci kanalizacji sa-
nitarnej, deszczowej, wodociągowej i elektro-e-
nergetycznej,

– budowa kanału technologicznego,
c) budowa i przebudowa zjazdów:
– przebudowa zjazdów indywidualnych,
6) budowa ulicy 36KD (w przedłużeniu ul. 41 

Pułku Piechoty) w zakresie: 
– rozbiórki dwóch tymczasowych budynków 

gospodarczych o konstrukcji drewniane (dział-
ki nr geod. 31913/28, 31913/35),

– budowy jezdni z brukowej kostki betonowej 
zakończonej placem do zawracania,

– budowy obustronnych chodników,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej,
– budowy sieci wodociągowej i sieci kanaliza-

cji sanitarnej,
– budowy oświetlenia ulicznego, 
– budowy kanału technologicznego,
– wycinki drzew,
 oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-

westycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) 
na działce nr geod. 31894 (pas drogowy ul. 41 
Pułku Piechoty) (obręb 0007, Miasto Suwałki) 
w zakresie: 

a) budowa lub przebudowa dróg innych ka-
tegorii:

– dowiązanie wysokościowe istniejącej jezd-
ni i chodników, 

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia te-
renu: 

– budowa podłączenia do sieci kanalizacji sa-
nitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej, 

– budowa odcinka kanału technologicznego,
c) budowa i przebudowa zjazdów:
– przebudowa zjazdu indywidualnego,
7) budowa ulicy 34KD (ul. Husarii) (od ul. 

16KD (w przedłużeniu ul. Kawaleryjskiej) do ul. 
Zastawie)w zakresie: 

– budowy jezdni z brukowej kostki betonowej 
z wyniesieniem skrzyżowania z ul. 16KD,

– budowy obustronnych chodników,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej,
– budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sa-

nitarnej z odgałęzieniami,
– budowy 
– budowy kanału technologicznego,
 oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-

westycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) 
działka nr 31822 (obręb 0007, Miasto Suwałki) 
w zakresie:

a) budowy lub przebudowy innych dróg:
 – budowa skrzyżowania z ul. Zastawie,
b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia te-

renu: 
– budowa odcinka oświetleniowej linii ka-

blowej, 
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia te-

renu, 
 Przedmiotowa inwestycja planowana jest do 

realizacji na:

1) budowa ulic 29KD i 30KD (w przedłużeniu 
ul. Bohaterów)

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

Gmina Miasto Suwałki
obręb 0007 Miasto Suwałki – 34505/6, 35267, 

31823/3,
– działkach objętych podziałem przejmowa-
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nych w części pod pas drogowy:
Gmina Miasto Suwałki, 
obręb 0007 Miasto Suwałki:
a) 31832 dzielona na działki: 31832/2 o pow. 

0,0546 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
31832/1 o pow. 0,0121 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

b) 31821/2 dzielona na działki: 31821/4 o pow. 
0,0033 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 
31821/3 o pow. 0,0080 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 31821/5 o pow. 0,5052 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

c) 31829 dzielona na działki: 31829/1 o pow. 
0,0050 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
31829/2 o pow. 0,0178 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

d) 31828/12 dzielona na działki: 31828/19 o 
pow. 0,0151 ha (przeznaczona pod drogę gmin-
ną) i 31828/18 o pow. 0,0080 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

e) 31828/10 dzielona na działki: 31828/17 o 
pow. 0,0251 ha (przeznaczona pod drogę gmin-
ną) i 31828/16 o pow. 0,1743 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

f) 31827 dzielona na działki: 31827/2 o pow. 
0,0772 ha (przeznaczona pod drogę gmin-
ną), 31827/4 o pow. 0,0769 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną 31KD w przedłużeniu ul. 
Partyzantów), 31827/6 o pow. 0,0724 ha (przezna-
czona pod drogę gminną 32KD w prze-dłużeniu 
ul. Kosynierów), 31827/8 o pow. 0,0433 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną 16KD w przedłu-
żeniu ul. Kawaleryjskiej (dawna Trzydziestolecia 
PRL)), 31827/1 o pow. 0,5499 ha (w dotychczaso-
wym władaniu), 31827/3 o pow. 0,4499 ha (w do-
tychczasowym władaniu), 31827/5 o pow. 0,4488 
ha (w dotychczasowym władaniu), 31827/7 o 
pow. 0,4564 ha (w dotychczasowym władaniu),

g) 34506/3 dzielona na działki: 34506/6 o pow. 
0,0375 ha (przeznaczona pod drogę gminną 
30KD w przedłużeniu ul. Bohaterów), 34506/4 o 
pow. 0,0012 ha (przeznaczona pod drogę gmin-
ną 34KD (ul. Husarii), 34506/5 o pow. 0,2425 ha 
(w dotychczasowym władaniu), 34506/7 o pow. 
0,0268 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– działkach stanowiących teren do czasowego 
zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji 
nr geod. 31832 (po podziale 31832/1), 31818/4, 
31820 (obręb 0007, Miasto Suwałki). 

2) budowa ulicy 31KD (w przedłużeniu ul. 
Partyzantów)

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

Gmina Miasto Suwałki
obręb 0007 Miasto Suwałki – 31845/5, 34505/11,
– działkach objętych podziałem przejmowa-

nych w części pod pas drogowy drogi gminnej:
Gmina Miasto Suwałki, 
obręb 0007 Miasto Suwałki:
a) 31828/1 dzielona na działki: 31828/15 o pow. 

0,0025 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
31828/14 o pow. 0,0322 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

b) 31827 (po podziale 31827/4),
– działkach stanowiących teren do czasowego 

zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwesty-
cji nr geod. 31844, 31818/4, 31820 (obręb 0007, 
Miasto Suwałki). 

3) budowa ulic 32KD i 33KD (w przedłużeniu 
ul. Kosynierów) 

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

Gmina Miasto Suwałki
obręb 0007 Miasto Suwałki – 34505/16, 35276, 

31823/10,
– działkach objętych podziałem przejmowa-

nych w części pod pas drogowy drogi gminnej:
Gmina Miasto Suwałki, 
obręb 0007 Miasto Suwałki:
a) 31858 dzielona na działki: 31858/2 o pow. 

0,1335 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
31858/1 o pow. 0,0119 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

b) 31827 (po podziale 31827/6),
– działce stanowiącej teren do czasowego za-

jęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji 
nr geod. 31858/2 (obręb 0007, Miasto Suwałki). 

4) budowa ulicy 16KD (ul. Kawaleryjska (daw-
na Trzydziestolecia PRL) 

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

Gmina Miasto Suwałki
obręb 0007 Miasto Suwałki – 31913/15, 

34505/21, 35282, 31823/13,
– działkach objętych podziałem przejmowa-

nych w części pod pas drogowy drogi gminnej:
Gmina Miasto Suwałki, 
obręb 0007 Miasto Suwałki:
a) 31827 (po podziale 31827/8),
– działkach stanowiących teren do czasowego 

zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji 
nr geod. 31870/7, 31870/1, 31872, 31869, 31818/4 
(obręb 0007, Miasto Suwałki). 

5) budowa ulicy 36KD (w przedłużeniu ul. 
Powstańców Śląskich) 

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

Gmina Miasto Suwałki
obręb 0007 Miasto Suwałki – 31913/25, 35411, 
– działce stanowiącej teren do czasowego za-

jęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji 
nr geod. 31879/2 (obręb 0007, Miasto Suwałki). 

6) budowa ulicy 36KD (w przedłużeniu ul. 41 
Pułku Piechoty) 

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

Gmina Miasto Suwałki
obręb 0007 Miasto Suwałki – 31913/35, 

31913/28, 35425,
– działce stanowiącej teren do czasowego za-

jęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji nr 
geod. 31894 (obręb 0007, Miasto Suwałki).

7) budowa ulicy 34KD (ul. Husarii):
– działkach w całości przeznaczonych do prze-

jęcia pod projektowaną drogę: 
Gmina Miasto Suwałki
obręb 0007 Miasto Suwałki – 34505/1, 35283,
– działkach objętych podziałem przejmowa-

nych w części pod pas drogowy drogi gminnej:
Gmina Miasto Suwałki, 
obręb 0007 Miasto Suwałki:
a) 34506/3 (po podziale 34506/4),
– działce stanowiącej teren do czasowego za-

jęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji nr 
geod. 31822 (obręb 0007, Miasto Suwałki). 

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

143/2017

ogłoszenie
o wynajmie lokali użytkowych na okres 

do 3 lat
Z ar z ąd Budy nków Mies zk alnych w 

Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publicz-
ny ustny przetarg na wynajem na okres do 
trzech lat lokali użytkowych stanowiących 
własność Gminy Miasta Suwałki, położonych 
w Suwałkach przy ulicy: 

1. Ludwika Waryńskiego 9 o powierzch-
ni użytkowej 72,85 m2 – wywoławcza wyso-
kość stawki czynszu 12,00 zł/m2 netto, wa-
dium  1 291,00 zł.

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

2. Teofila Noniewicza 28 o powierzchni 
użytkowej 12,30 m2 – wywoławcza wyso-
kość stawki czynszu – 30,00 zł/m2 netto, wa-
dium 550,00 zł,

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

Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2017 
r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie zarządu 
Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS 
Sp. z o. o. – ul. wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach prze-
targu oraz projekt umowy najmu dostępne 
są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wi- 
gierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej 
www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje 
można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 
51, 52 lub 58.  135/2017

inFormacJa
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych 

w Suwałkach TBS sp. z o. o. działając na pod-
stawie § 3 ust. 1 zawartej w dniu 31.12.2015 
r. z późn. zm. umowy gospodarowania i za-
rządzania nieruchomościami stanowiącymi 
własność Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z 
art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 
r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomo-
ści, że na okres 21 dni tj. od dnia 11.05.2017 
r. do dnia 31.05.2017 r. został wywieszony na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy 
ul. Wigierskiej 32, opublikowany na stronie 
internetowej www.zbm.suwalki.pl oraz w 
dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz 
nr 6/2017 z dnia 10 maja 2017 r. nieruchomo-
ści przeznaczonych do najmu. 136/2017

Prezydent miasta Suwałk

informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul.A.Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń na okres  
14 dni (od 16 maja 2017 r. do 30 maja 2017 
r.) została wywieszona decyzja Prezydenta 
Miasta Suwałk GR.6873.2.2017.TCh z dnia 
15.05.2017 r. o nieustaleniu wykazu osób 
uprawnionych do udziału we wspólnocie 
gruntowej Wsi Dubowo I.  139/2017
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ogłoSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w 
Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2016 r. poz. 
778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579 i poz. 1948 r.) oraz uchwa-
ły Rady Miejskiej w Suwałkach Nr VII/67/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 
r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla 
Północ I w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 31.05.2017 r. do 30.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 
16.00 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miej-
scowego planu odbędzie się w dniu 08.06.2017 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w godzinach od 
9.00 do 11.00.

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

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 
w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 
1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 14.07.2017 r.  140/2017

Niespełna miesiąc pozostał od „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto 
Biegania”. II edycja tego niezwykłego wydarzenia biegowego odbędzie 
się 17 czerwca. W tym roku organizatorzy przeznaczyli ponad 20 tysię-
cy złotych na nagrody finansowe. Ponad 14 tysięcy złotych przypadnie 
uczestnikom „Suwalskiej Ćwiartki”, pozostałą kwotę podzielą pomiędzy 
siebie drużyny, które staną na starcie „Pogodne Suwałki Team”.

 Nagrody otrzyma po 10 najlepszych biegaczy oraz biegaczek, któ-
rzy 17 czerwca staną na starcie „Suwalskiej Ćwiartki”. Najszybszy mężczy-
zna oraz najszybsza kobieta otrzymają po 1.500 zł. Nagrodę dodatkową 
w wysokości 1.000 zł otrzyma również najszybszy Polak. Równie atrakcyj-
nie prezentują się nagrody finansowe, jakie zostaną przyznane w biegu 
sztafetowym „Pogodne Suwałki Team”. Organizatorzy postanowili nagro-
dzić pięć najszybszych drużyn w kategorii „OPEN”. Zwycięzcy otrzymają 
1500 zł. Dodatkową nagrodę 900 zł otrzyma najszybsza sztafeta kobieca.

W tym roku organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody finan-
sowe dla biegaczy z Suwałk które zostaną przyznane m.in. w kategorii 

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

„Najlepszy suwalczanin” „Najlepsza suwalczanka” oraz „Najlepsze druży-
ny z Suwałk” (męska i damska). Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Organizator „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania” zachę-
ca do udziału w Miejskim Święcie Biegania. Aby jak najlepiej przygoto-
wać się do tego niezwykłego wydarzenia biegowego Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Suwałkach przypomina o niedzielnych porankach biego-
wych „Biegaj z RESO” na stadionie LA (godzina 9:00), w których uczest-
niczyć mogą wszyscy chętni. W ostatnią niedzielę w suwalskim poranku 
biegowym uczestniczył Bartosz Olszewski, najszybszy z polskich zawod-
ników w charytatywnym biegu Wings for Life.

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 stano-
wiącymi własność Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 ustawy 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 23.05.2017 r. do dnia 12.06.2017 r. został wywieszony na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, opublikowany na 
stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl oraz w dzienniku www.mo-
nitorurzedowy.pl wykaz nr 7/2017 z dnia 19 maja 2017 r. nieruchomo-
ści przeznaczonych do najmu.  145/2017

cOraz BliżeJ DO MieJSKiegO Święta Biegania

Fot. OSiR

>>
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W Białymstoku na Zalewie Dojlidy rozegrano Wojewódzkie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej. Żeglarze UKŻ GROT startowali z po-
wodzeniem. Maria Kisłowska zajęła drugie, a Oliwia Żynda trzecie w kla-
sie Optymist dziewcząt. Filip Tylenda wywalczył trzecie miejsce w klasie 
Optymist chłopców. 

Już wkrótce żeglarski Puchar Prezydenta Suwałk w Starym Folwarku  
– od 2 do 4 czerwca na Wigrach będą walczyć Cadety, a 3 i 4 czerwca nie-
co młodsi żeglarze w klasie Optymist. Już dzisiaj ZAPRASZAMY.

BaDmintoniści z JeDnYm Brązem
Jeden brązowy medal wywalczyli badmintoniści Suwalskiego Klubu 

Badmintona w Malow Mistrzostwach Polski młodzików rozgrywanych  
w suwalskiej hali OSiR. Wywalczyli go w grze podwójnej chłopców Paweł 
Cipielewski i Grzegorz Hołub. W finałach nie wystąpił żaden zawodnik 
Suwalskiego Klubu Badmintona. Do ćwierćfinału gry podwójnej dziew-
cząt dotarły Gabriela Grosz i Dominika Siłkowska. Pozostali zawodni-
cy SKB odpadli w pierwszym dniu turnieju. W Malow Mistrzostwach 
Polski młodzików wystartowało 11 zawodników Suwalskiego Klubu 
Badmintona: 7 chłopców i 4 dziewczęta.

moDelarze BezkonkurencYJni
Juniorzy młodsi Sekcji Modelarstwa Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Suwałkach zdominowali pierwsze zawody z cyklu Pucharu Polski 
Modeli Swobodnie Latających Małych Form. Na lotnisku Aeroklubu 
Gliwickiego bezkonkurencyjny w klasie F1G okazał się Grzegorz Truchan. 
Na drugim stopniu podium znalazł się Kacper Borkowski, a IV lokatę wy-
walczył Filip Rudziński.

miStrzowie woJewóDztwa
Po zdobyciu tytułu Mistrza województwa podlaskiego w Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej, kolejny złoty medal zdobyli zawodnicy Suwalskiego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Siatkówki, tym razem w rozgryw-
kach klubowych. Wygrali mistrzostwa województwa w Turnieju Kinder 
+ Sport w mini siatkówce czwórek chłopców. Drużyna SUKSS I w składzie: 
Patryk Ostaszewski, Oliwier Jurkun, Adam Balukiewicz, Fabian Węcek, 
Paweł Michaluk wywalczyła awans do Finału Ogólnopolskiego Turnieju 
Kinder + Sport, który odbędzie się w czerwcu w Zabrzu. Ich trenerem 
jest Artur Łabacz.

wYcieczka rowerowa z oSir
W sobotę, 27 maja Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje kolejną wy-

cieczkę OSiR On Tour. Tym razem TRASA: Lipsk – Nowy Lipsk – rezerwat 
Kozi Rynek – re-
zerwat Kuriańskie 
B a g n o  –  ś l u z a 
Paniewo – Płaska 
– śluza Gorczyca 
–  M o ł o w i s t e 
–  T o b o ł o w o 
–  K r u s z n i k  – 
Bryzgiel – Powały 
– Płociczno-Tartak 
– Suwałki. 

U WA G A :  N a 
wycieczkę 27 ma-
ja nie będzie za-
pisów stacjonar-
nych.  Udzia ł  w 
wycieczce tylko dla osób, zarejestrowanych na elektronicznych zapi-
sach ze względu na ograniczenia w transporcie.

Zapisy na www.elektronicznezapisy.pl. 

miStrz SzacHowY
Młody szachista z Suwałk, Kamil Jasiulewicz został mistrzem wo-

jewództwa podlaskiego w szachach, w kategorii chłopców do lat 6. 
Reprezentant Klubu Szachowego Hańcza Suwałki okazał się bezkon-
kurencyjny wygrywając wszystkie pojedynki. W turnieju udział wzię-
ło 28 chłopców. 

PoDziękuJmY za naJlePSzY Sezon w i liDze
Wprawdzie ostatnie wyniki meczów suwalskich Wigier nie są najlep-

sze, ale kończący się sezon był najlepszym w historii występów suwalskiej 
drużyny na zapleczu ekstraklasy. Dlatego warto przyjść na ostatni mecz  
I ligi w tym sezonie rozgrywany w Suwałkach, by podziękować piłkarzom, 
trenerom i działaczom za dobre mecze w I lidze oraz niezapomniane spo-
tkania w Pucharze Polski. Mecz z Chojniczanką Chojnice rozpocznie się 
28 maja o godz. 12.30 na stadionie przy ul. Zarzecze 26.

W ostatnich meczach Wigry jeden mecz wygrały i dwa przegrały. 
Najpierw w Suwałkach Wigry wygrały 3:2 z Bytovią Bytów. Gole dla suwal-
skiej drużyny strzelili: Adamek w 48 min. oraz Zapolnik w 70 min. i 86 min. 
(z karnego). Dla Bytovii oba gole zdobył Surdykowski w 72 min. i 90 min. 
(z karnego). W kolejnym meczu rozegranym w Suwałkach Wigry przegra-
ły 0:3 z Zagłębiem Sosnowiec. Gole dla zwycięzców zdobyli: Nowak w 21 
min. z karnego, Pribula w 57 min. i Łuczak w 63 min.

 Niepowodzeniem zakończyła się wyprawa Wigier do Głogowa. 
Suwalska drużyna przegrała 1:2 z Chrobrym. Gola dla Wigier strzelił 
Radecki w 75 min, a dla rywali Bonecki w 61 min. i Kaczmarek w 90 min. 
Po 32 kolejce Wigry zajmują dziewiątą lokatę w tabeli I ligi z dorobkiem 
49 pkt. 

miSS z HańczY
Zawodniczka suwalskiego klubu Hańcza 

maria andrejczyk została wybrana naj-
piękniejszą polską sportsmenką w plebiscy-
cie Sportowych Faktów. Zdobyła 18% gło-
sów czyli ok. 3 420 głosów. Wyprzedziła 
Annę Lewandowską (żonę Roberta Lewan- 
dowskiego) oraz Karolinę Kowalkiewicz – za-
wodniczkę MMS.

Maria Andrejczyk na ubiegłorocznej 
Olimpiadzie w Rio de Janeiro wywalczyła 
czwartą lokatę w rzucie oszczepem. Pobiła 
też rekord Polski w rzucie oszczepem kobiet, wynikiem 67 m 11 cm. 
W 82 Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski 2016 uznano ją za 
Odkrycie Roku.

SukceSY ŻeglarzY
Na Zalewie Zegrzyńskim rozegrano regaty o Puchar Europy Centralnej 

w klasie Cadet. Wśród 41 załóg z Polski, Czech i Niemiec prym wiedli su-
walscy żeglarze UKŻ Grot OSiR. Wyniki:

 – Eryk i Kinga Martynko – pierwsze miejsce w kategorii open i pierw-
sze miejsce wśród załóg mieszanych,

– Julia Hościłowicz i Julia Kundzicz – drugie miejsce w kategorii open 
i pierwsze miejsce wśród dziewcząt,

– Amelia Piasecka i Michalina Hościłowicz – drugie miejsce w katego-
rii młodzik (załóg do lat 14) – wśród 16 startujących załóg. 

Ich trener Paweł Cherubin również stanął na podium odbierając pu-
char za drugie miejsce w klasyfikacji klubowej. 
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wYDarzenia SPortowe



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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