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Już wkrótce będzie można przejść suchą 
stopą na niedostępną od lat wyspę na Zalewie 
Arkadia. Wszystko za sprawą nowego pomo-
stu. Wyspa ma stać się nowym miejscem wypo-
czynku i rekreacji suwalczan. Pierwsze atrakcje 
pojawią się na wyspie na początku lipca. 

Więcej w następnym wydaniu „DwuTygodnika 
Suwalskiego”.

spacerem na wyspę
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>> komu włócznię ?>>
Do 16 czerwca można zgła-

szać kandydatów do nagro-
dy Prezydenta Miasta Suwałki 
„Włócznia Jaćwingów” za rok 
2016. Nagroda promuje wy-
bitne osiągnięcia i sukcesy 
oraz zasługi dla Miasta Suwałk  
w danym roku we wszystkich 
dziedzinach życia publiczne-
go. Wyróżnienie jest indywi-
dualne lub zespołowe, przy-
znawane osobom fizycznym, 
prawnym i innym podmiotom.

Od dwóch lat można rów-
nież zgłaszać wnioski o na-
grodę dla przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność 
gospodarczą na terenie Suwałk, którego nagradzane produk-
ty 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 elektroniczną na adres: 
alewkowicz@um.suwalki.pl lub złożyć w Kancelarii Ogólnej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, po-
kój  nr 5.

W roku 2016 w imieniu Cechu 
Rzemiosł Włócznię Jaćwingów 
odebrali Bożena Rutkowska 
i Adam Ołów

7 578 846, 81 zł to wartość trzech projek-
tów na termomodernizację suwalskich pla-
cówek oświatowych, które zostaną dofinan-
sowane ze środków Unii Europejskiej. Dwa 
tygodnie temu zapadła decyzja, że Suwałki 
otrzymają na ten cel aż 4 618 473,32 zł ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego.

Po raz kolejny Miasto Suwałki skutecznie za-
biega o środki unijne. Z 4 złożonych wniosków 
3 otrzymają dofinansowanie. Cieszę się z tej 
decyzji, bo dzięki niej 4 przedszkola, budynki  
II LO i Szkoły Podstawowej nr 9 oraz budy-
nek poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
do końca tego roku zmienią swoje oblicze. 
Dziękuję Zarządowi Województwa Podlaskiego 
za taką decyzję.

Pierwszy z projektów dotyczy komplek-
sowej modernizacji budynków Przedszkoli 
nr 1, 2, 5, 6 oraz Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej.

W ramach inwestycji przewiduje się: wymia-
nę drzwi zewnętrznych, ocieplenia stropoda-
chów z naprawą pokrycia dachu i wymianą in-
stalacji odgromowej, ocieplenia stropów nad 
piwnicą, a także ścian i ścian fundamentowych, 
montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę 
opraw oświetleniowych na energooszczęd-

ne wraz z wymianą instalacji elektrycznych. 
Wartość projektu to 3 193 386,39 zł z czego do-
finansowanie to kwota 2 332 309,66 zł.

Drugi projekt to kompleksowa moderniza-
cja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 obejmu-
jąca następujący zakres robót budowlanych: 
renowacja zabytkowej elewacji frontowej bu-
dynku, ocieplenie poddaszy wełną mineralną 
wraz z wymianą pokrycia dachowego na po-
krycie z blachy płaskiej oraz remont kominów, 
ocieplenie pozostałych ścian budynku głów-
nego i oficyn styropianem po wykonaniu izo-
lacji poziomej tych ścian, ocieplenie ścian fun-
damentowych i piwnicznych styropianem wraz 
z wykonaniem izolacji pionowej, wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej, wymianę instala-
cji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej 

wody użytkowej, wymianę istniejącej instala-
cji elektrycznej z wymianą opraw oświetlenio-
wych na energooszczędne, montaż instalacji 
fotowoltaicznej.

Wartość całego zdania wynosi 2 431 396,16 
zł z czego dofinansowanie to 1 396 216,84 zł

Trzecim projektem jest kompleksowa ter-
momodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w 
ramach której wykonane będą następujące 
prace: renowacja zabytkowej elewacji fronto-
wej budynku, ocieplenie poddasza wełną mi-
neralną wraz z wymianą pokrycia dachowego 
na pokrycie z blachy płaskiej oraz remont ko-
minów, ocieplenie pozostałych ścian budynku 
głównego i oficyn styropianem po wykonaniu 
izolacji poziomej tych ścian, ocieplenie ścian 
fundamentowych i piwnicznych styropianem 
wraz z wykonaniem izolacji pionowej, wymia-
na lub renowacja stolarki drzwiowej, wymia-
na instalacji centralnego ogrzewania i instala-
cji ciepłej wody użytkowej, wymiana istniejącej 
instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświe-
tleniowych na energooszczędne, montaż insta-
lacji fotowoltaicznej.

Wartość całego zadania to 1 954 064,26 zł 
z czego dofinansowanie sięgnie 889 946,82 zł.

Dzięki trzem projektom budynki zyskają 
nie tylko nowy, estetyczny wygląd, ale też bę-
dą tańsze w utrzymaniu.

pieniądze na halę
Bardzo dobra wiadomość dla Suwałk. Departament Infrastruktury Sportowej 

poinformował 2 czerwca, że Minister Sportu i Turystyki zatwierdził aktualizację 
Planu Rocznego na rok 2017. Wśród zadań inwestycyjnych zakwalifikowanych do 
Planu jest budowa hali sportowo-widowiskowej przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach. 
Miasto otrzyma na ten cel 10 mln zł dofinansowania.

– Bardzo nas cieszy to dofinansowanie. Dzięki niemu w Suwałkach powstanie 
kolejna, wielofunkcyjna infrastruktura sportowa, która będzie służyła i pierwszo-
ligowym Wigrom, siatkarzom Ślepska i innym klubom. W obiekcie będzie można 
realizować wiele różnego rodzaju sportowych i kulturalnych przedsięwzięć – po-
wiedział Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk. – W tym miejscu chcę bardzo 
podziękować wszystkim osobom, które nas wspierały na drodze do otrzymania te-
go dofinansowania. Przede wszystkim Panu Witoldowi Bańce, Ministrowi Sportu 
i Turystyki. Nasze działania wspierali również Ministrowie z naszego regionu, za 
co serdecznie dziękuję – dodał prezydent.

Hala sportowo-wi-
dowiskowa za około 
25 mln zł powstanie 
przy stadionie piłkar-
skim przy ul. Zarzecze 
26 w Suwałkach.

Inwestycja ma już 
gotową dokumenta-
cję techniczną, po-
zwolenie na budowę 

i nazwę. Niedawno miasto rozstrzygnęło konkurs w tej ostatniej sprawie. Nowa 
hala sportowo-widowiskowa będzie nosiła nazwę Suwałki Arena.

W tegorocznym budżecie miasta są już zabezpieczone środki, w wysokości  
4 mln zł, które pozwolą na rozpoczęcie budowy hali. W ciągu półtora roku nowy 
obiekt sportowy przy ul. Zarzecze 26 powinien być gotowy do przyjęcia spor-
towców.



6.06.2017

DwuTygoDnik SuwalSki

strażnicy na rowerach
Ruszyły patrole rowerowe Straży Miejskiej. 

Pojawiać się one będą na uliczkach osiedlo-
wych, terenach zielonych, nad   Zalewem 
Arkadia, na bulwarach nadrzecznych. W miej-
scach  gdzie  gromadzą  się dzieci i młodzież, 
wszędzie tam,  gdzie trudno dojechać radio-
wozem, gdzie jest dalej i trzeba wysłać inny ro-
dzaj patrolu niż pieszy.

– Coraz więcej jest w mieście ścieżek ro-
werowych, oraz zalew Arkadia oferuje  więcej 
atrakcji,  więc stworzenie patroli rowerowych 
stało się koniecznością – uważa komendant 
suwalskiej Straży Miejskiej Grzegorz Kosiński.

Już pierwsze minuty służby przyniosły 
efekty. Na Osiedlu Polna, opodal kładki nad 
Czarną Hańczą na schodkach strażnicy miej-
scy zaskoczyli grupkę osób spożywającą al-
kohol. Obeszło się bez mandatów, skończyło się tylko na pouczeniu.
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>>

suwałki z nagrodą

Jaka nazwa 
zamiast mereckiego?

Do 9 czerwca trwa ponowne głosowanie wśród miesz-
kańców ul. Henryka Mereckiego w sprawie wyboru nowej 
nazwy ulicy. Jej nazwa musi być zmieniona ze względu na 
obowiązującą ustawę o zakazie propagowania komunizmu.

Przypomnijmy – w ramach głosowania większość 
mieszkańców ulicy H. Mereckiego opowiedziała się za wy-
borem nazwy „Pogodna”. Identyczną nazwę wybrali w gło-
sowaniu mieszkańcy ulicy Tadeusza Paweckiego. 19 maja 
odbyło się spotkanie z mieszkańcami obu ulic, w trakcie 
którego rzut monetą zdecydował, że nazwę „Pogodna” 
otrzyma dotychczasowa ulica Tadeusza Paweckiego.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy ul. H. Mereckiego 
zgłosili wniosek, aby ich ulicę nazwać „Zgodna” i ta-
ką też propozycję pod obrady Rady Miejskiej skierował 
prezydent Suwałk. Radni zasiadający w Komisji Strategii 
i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie uznali, że re-
prezentacja mieszkańców na spotkaniu była zbyt mała. 
Zaproponowali, by ponownie przeprowadzić głosowa-
nie w formie ankiety.

Ankiety tak jak poprzednio wszyscy dorośli mieszkań-
cy ul. H. Mereckiego mogą wrzucać do urny, która jest wy-
stawiona  w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach przy 
ul. Wojska Polskiego 13 do 09 czerwca w godz. 8.00-17.00.

W rankingu Aktywizacja sportowa dzieci i młodzie-
ży Dziennika Gazety Prawnej Miasto Suwałki zajęło trze-
cie miejsce. Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk ode-
brał wyróżnienie w Gdyni podczas Kongresu DGP Perły 
Samorządu 2017.

Całe wydarzenie odbyło się w Pomorskim Parku 
Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Były sesje plenarne, 
panele dyskusyjne oraz warsztaty poświęcone między in-
nymi rewitalizacji miast, idei Smart City, inteligentnym sa-
morządom czy elektromobilności.

KONGRES

P 2017

>>

>>

Komendant Woje-
wódzki Policji w Bia-
łymstoku nadinspektor 

Daniel Kołnierowicz 
poinformował, że  

w 2017 r. zatrudnie-
nie w suwalskiej Ko-

mendzie Miejskiej  
Policji zwiększy się  

o 12 etatów

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie 
wpływ” – to tytuł cyklu debat społecznych, które będą orga-
nizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach za-
cieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Pierwsza ta-
ka debata  w Suwałkach odbyła się w Państwowej Szkole 
Muzycznej I i II Stopnia. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław zieliński. 

Będzie więceJ policJantów

zmiana w oBsłudze
Centrum Obsługi Suwalskiej Karty Miejskiej zostało przeniesione z punktu przy Placu 

Marii Konopnickiej do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71A, do siedzi-
by Straży Miejskiej. 

>>

utRudnienia
w ruchu

Zarząd Dróg  i Zieleni w Suwałkach informuje, że od 
6 czerwca godz. 16 do 7 czerwca godz. 6.00 nastąpią 
utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 8. Natomiast 
do 7 czerwca potrwają utrudnienia w ruchu na ul. Wojska 
Polskiego związane z pracami remontowymi.

>>
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n W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. prof. E. Szczepanika odbyła się dwudnio-
wa konferencja naukowa pt. „Przesmyk su-
walski kluczem bezpieczeństwa dla RP”.   
W konferencji uczestniczyli wykładowcy 
m.in. z Wojskowej Akademii Technicznej, 
Uniwersytetu w Białymstoku, Warszawskiego 
Instytutu Inicjatyw Strategicznych, Akademii 
Humanistycznej w Pułtusku, a także dowód-
ca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
płk. dypl. Sławomir Kocanowski.

n 28 policjantów z suwalskiej Komendy 
Miejskiej Policji w Suwałkach prowadziło 
przez ponad dziewięć godzin poszukiwania 
dwóch zaginionych dziewczynek. Nie po-
wróciły one do domu po zajęciach szkolnych 
i nie nawiązały kontaktu z rodziną i znajomy-
mi. Mundurowi odnaleźli 13 i 14-latkę w cen-
trum miasta. Przekazali je pod opiekę rodziny.

n 15-osobowa grupa młodzieży z Friedrich-
Dethloff- Schule w Waren (Müritz), wraz  
z opiekunami po raz kolejny gościła w Su- 
wałkach na zaproszenie Zespołu Szkół nr 3. 
Niemiecka młodzież mieszkała u rodzin swo-
ich suwalskich rówieśników. Młodzi Niemcy 
z miasta partnerskiego Suwałk odwiedzili 
m.in. Midicentrum, SOK, pływali kajakami po 
Czarnej Hańczy oraz spotkali się z zastępcą 
prezydenta Suwałk ewą Sidorek. 

n Uc zniowie suwalsk iego I  Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej 
z n a k o m i c i e  z a p r e z e n t o w a l i  s i ę  w 
Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym 
„Z poprawną polszczyzną na co dzień”. 
Startowało w nim 4,5 tys. uczniów szkół śred-
nich. Czwarte miejsce w Polsce zajął Szymon 
Jedamski , a tytuł f inalisty wywalczyła 
agnieszka makarewicz. 

n Na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Ko- 
nopnickiej, kierujący touranem potrącił 
10-letnią rowerzystkę. Dziewczynkę z obra-
żeniami przewieziono do szpitala. Policjanci 
wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia.

n Suwalskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji otrzymało dwie nagrody za za-
kończoną w ubiegłym roku inwestycję pole-
gającą na budowie suszarni odpadów. PWIK 
zostało laureatem konkursu Inwestycja Roku 
2016 WOD-KAN w kategorii miast od 30 000 
do 100 000 mieszkańców, za wybudowaną 
suszarnię osadów. Przedsiębiorstwo zostało 
też wyróżnione przez Instytut Europejskiego 
Biznesu w XI edycji Konkursu Gepard Biznesu 
2016.

Wydarzyło Się

Ciąg dalszy na str. 6
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>>
Dziewiętnaście uchwał, sześć informacji  

i sprawozdanie z realizacji Programu współ-
pracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarzą-
dowymi w 2016 roku oraz kilkanaście zapytań 
radnych – to najkrótsze podsumowanie 33. sesji 
Rady Miejskiej w Suwałkach. Wszystkie uchwa-
ły radni przyjęli jednogłośnie. Najwięcej cza-
su zajęły sprawy społeczne i zmiany nazw ulic.

proGramy 
dla niepełnoSpraWnyCh 

i antyprzemoCoWe
Celem przyjętego „Programu integracji spo-

łecznej i aktywizacji zawodowej osób niepeł-
nosprawnych w Suwałkach do 2021 roku” jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
i zawodowemu oraz integracja ze społeczeń-
stwem niepełnosprawnych, przewlekle cho-

rych i osób starszych. 
To ważna uchwała, bo osób niepełnospraw-

nych i starszych w Suwałkach przybywa. Co 
dziesiąty suwalczanin jest osobą z niepełno-
sprawnościami. W 2016 r. nastąpił wzrost orze-
czeń o umiarkowanym i lekkim stopniu niepeł-
nosprawności. Przybywa i będzie przybywać 
osób starszych. W ubiegłym roku 11 159 su-
walczan było w wieku emerytalnym, co stano-
wi 16% ogólnej liczby mieszkańców. Według 
przewidywań za dziesięć lat już co piąty suwal-
czanin będzie emerytem.

Radni przyjęli też „Program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemo-
cy w rodzinie w Suwałkach do 2021 roku.” 

mnieJSze zaintereSoWanie 
SzCzepieniami przeCiWKo hpV

Tylko 17% z 348 uprawnionych trzynasto-
latek w Suwałkach skorzystało ze szczepień 
przeciwko HPV w 2016 r. W 2016 r. z „Programu 
pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla 
mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat” skorzysta-
ło 61, przy czym dla 28 dziewcząt były to szcze-
pienia bezpłatne, całkowicie sfinansowane  
z budżetu miejskiego. Rodzice pozostałych za-
płacili 50% kosztów szczepionki. W latach po-
przednich w Suwałkach ze szczepień przeciw-
ko HPV korzystało więcej dziewcząt, bo 27-29% 
wszystkich uprawnionych.

Z informacji przekazanych przez lekarzy 
przeprowadzających szczepienia wynika, że du-
ży wpływ na niskie zainteresowanie tymi szcze-
pieniami mają tzw. ruchy antyszczepionkowe 
i informacje, głównie internetowe, o niejasno-
ściach przy produkcji szczepionek przeciw HPV.

atraKCyJna 
„SuWalSKa rodzina pluS”
Z informacji przedstawionej radnym wy-

nika, że z „Suwalskiej RODZINY PLUS” korzy-
sta już prawie 5000 osób, mając możliwość 
skorzystania z ulg oferowanych przez sa-
morządowe przedszkola i żłobki, Aquapark, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Suwalski Ośrodek 
Kultury, Muzeum Okręgowe i Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (bilety mie-
sięczne na przejazdy komunikacją miejską). 
Uczestnicy programu „Suwalska RODZINA 
PLUS” mogą również korzystać z upustów ofe-
rowanych przez prywatne firmy, które włączy-
ły się w pomoc rodzinom wielodzietnym. Ich 
listę przedstawiliśmy w poprzednim wydaniu 
„DwuTygodnika Suwalskiego”.

Funkcjonujący od 4 lat program „Suwalska 
RODZINA PLUS” skierowany jest do rodzin,  
w których rodzice posiadają na utrzymaniu 
co najmniej trójkę dzieci. Wszyscy uprawnie-
ni rodzice, którzy chcą przystąpić do Programu 
„Suwalska RODZINA PLUS” powinni złożyć wnio-
sek w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego przy ul. Noniewicza 71A, pok. 102.

KaSa na zaBytKi i poCiąGi
Suwalscy radni przyznali pieniądze na re-

monty suwalskich zabytków. Dofinansowanie 
otrzyma sześć obiektów na łączną kwotę 120 
tysięcy złotych. Ich lista na stronie www.dwu-
tygodniksuwalski.pl. 

140 tys. zł z suwalskiego budżetu zostanie 
przeznaczonych na kontynuowanie weeken-
dowego kolejowego połączenia pasażerskie-
go na trasie Białystok–Kowno przez Suwałki. 
Z tego połączenia można korzystać od piąt-
ku do poniedziałku. Dodatkowe pociągi ma-
ją poprawić suwalczanom możliwość dojazdu 
do Białegostoku, Mariampola i Kowna, gdzie 
znajduje się lotnisko, z którego często korzy-
stają suwalczanie.

noWe nazWy SuWalSKiCh uliC
Suwalscy radni nadali nowe nazwy kilku 

suwalskim ulicom. Zgodnie z ustawą o zakazie 
propagowania komunizmu, po konsultacjach 
społecznych z mieszkańcami, zmieniono nazwę 
ulicy 23 Października na ul. Filipowską, a ulicę 
Tadeusza Paweckiego na ul. Pogodną.

Zgodnie z propozycją zgłoszoną przez 
mieszkańców dotychczasowy tzw. sięgacz  
ul. H. Mereckiego otrzymał nazwę ul. Spokojna, 
a ulica biegnąca wzdłuż ul. Warszawskiej  
otrzymała nazwę ul. Iławska. 

Radni zdecydowali, że skwer położony przy 
zbiegu ulic Utraty i Sejneńskiej nosić będzie 
imię Aleksandry Kujałowicz.

uChWały porządKoWe
Radni przyjęli też kilka uchwał mają-

cych charakter porządkujący, w tym uchwa-
łę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
Statutu Miasta Suwałki. Przyznali też 450 tys. zł  
suwalskiemu Szpitalowi Wojewódzkiemu na 
zakup sprzętu i aparatury medycznej. 

majowa sesja
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zapytania radnyCh
Ośmioro radnych zadało pytania w czasie majowej sesji Rady Miejskiej. 
Karol Korneluk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej w swoim wystąpieniu m.in. przypomniał 

o nieobecności przedstawicieli wojska i służb mundurowych w miejskich obchodach Święta 
Konstytucji 3 Maja i Dnia Zwycięstwa. Zapytał się, jakie działania podjęły władze miasta by sytu-
acja ta nie powtórzyła się. Prezydent Czesław renkiewicz odpowiedział, że samorząd nie ma 
wpływu na to, czy przedstawiciele służb mundurowych i ich poczty sztandarowe będą podczas 
obchodów świąt. Ale nie możemy przejść nad tą sprawą obojętnie. Tak nie powinno być.

 
andrzej łuczaj z Prawa i Sprawiedliwości zapytał m.in. o możliwość przywrócenia kursów 

autobusów komunikacji miejskiej z ul. T. Kościuszki w kierunku szpitala i Osiedla Północ. dariusz 
przybysz, prezes PGK przypomniał, że rozkład jazdy autobusów opracowała firma zewnętrzna 
na podstawie badań, w tym także ilości podróżujących pasażerów. Na pewno rozkład jazdy po-
trzebuje korekt. 

A. Łuczaj powiedział też o skargach mieszkańców bloku przy ul. Dwernickiego 8 na uciążliwo-
ści związane z ptakami gniazdującymi w otworach wentylacyjnych i kotami wolno żyjącymi, któ-
rych „domki” ustawiono w pobliżu bloku. Prezydent odpowiedział, że ptakami powinna zająć się 
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa do której budynek należy, zaś kotami społeczni opiekuno-
wie, którzy się nimi opiekują i ustawiają „domki”.

Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości zapytał o to, czy w związku z dużą ilością im-
prez w mieście i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom, samorząd jak co 
roku przeznaczy środki finansowe na służby ponadnormatywne pełnione przez umundurowa-
nych funkcjonariuszy policji. Cz. Renkiewicz potwierdził, że taką prośbę od komendanta policji 
otrzymał. Przypomniał, że ubiegłoroczna dotacja z suwalskiego budżetu zamiast na zwiększe-
nie liczby policyjnych patroli została przeznaczona na zakup zimowej odzieży dla funkcjonariu-
szy. Przypomniał też o spotkaniu z samorządowcami, na którym przedstawiciele rządu mówili, że 
trzeba przeciąć, jak to określono „korupcjogenne związki samorządowców ze służbami mundu-
rowymi”. Stwierdził, że sprawą dotacji dla policji zajmą się odpowiednie komisje Rady Miejskiej. 
J. Juszkiewicz zwrócił też uwagę na ogromną ilość Litwinów robiących zakupy w Suwałkach i za-
proponował podjęcie jakichś działań zachęcających ich do zakupów w sklepach i firmach prowa-
dzonych przez suwalczan. Prezydent odpowiedział, że obowiązują prawa wolnego rynku. Litwini 
kupują na naszych bazarach, sklepach budowlanych. Obiecał porozmawiać o inicjatywie radne-
go z przedstawicielami Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach

Wiesław murawko z „Bloku Samorządowego” zaproponował przesunięcie pieniędzy z pla-
nowanej budowy hali sportowej na wybudowanie zadaszonej trybuny zachodniej stadionu miej-
skiego. Prezydent poinformował, że nie mamy na razie odpowiedzi z Ministerstwa Sportu w spra-
wie wniosku o dofinansowanie budowy hali sportowej przy ul. Zarzecze. Warto zauważyć, że Klub 
Sportowy Wigry zmienia się w spółkę akcyjną i nie wiadomo jaka będzie w nim rola samorządu.

Wojciech pająk z klubu „Łączą nas Suwałki” zadał m.in. pytania związane z inwestycjami 
miejskimi. Martwił się, czy wykonawca zdąży zagospodarować wyspę na zalewie Arkadia i kie-
dy rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej na ul. E Plater. Prezydent odpowiedział, że prace na 
wyspie trwają. Jest tam już koparka, a niezbędne materiały budowlane dostarczane są barkami. 
Zaś przebudowę ul. E. Plater Zarząd Dróg i Zieleni zaplanował wykonać w III kwartale tego roku.

anna ruszewska z klubu „Łączą nas Suwałki” zaapelowała o wykonanie utwardzonej ścieżki 
w miejscu wydeptanego trawnika przed budynkiem Plaza Suwałki. Cz. Renkiewicz odpowiedział, 
że samorząd jest jedynie współwłaścicielem tego terenu. Jednak po otrzymaniu zgody zarząd-
ców Plazy, jest zdecydowany by wykonać chodnik z pieniędzy samorządowych.

zbigniew de-mezer z klubu „Łączą nas Suwałki” zapytał m.in. o skutki wprowadzenia zakazu 
wyprzedzania dla samochodów ciężarowych na miejskim odcinku drogi krajowej nr 8 oraz ape-
lował o dokonanie audytu przejść dla pieszych. Cz. Renkiewicz odpowiedział, że sprawa zakazu 
wyprzedzania zostanie omówiona z policją 21 czerwca na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
Natomiast przegląd przejść dla pieszych pod wzglądem bezpieczeństwa jest bardzo ważny  
i trzeba to zrobić. Obecny na sesji zastępca Komendanta Miejskiego Policji podinsp. adam 
miezianko stwierdził, że po wprowadzeniu zakazu wyprzedzania dla TIR-ów jest bezpieczniej. 
Odnosząc się do innych pytań kierowanych do policji powiedział, że na temat decyzji swojego 
przełożonego nie będzie się wypowiadał.

zdzisław przełomiec z klubu „Łączą nas Suwałki” zapytał prezydenta czy słyszał o podwój-
nych obchodach Dnia Dziecka – miejskich organizowanych od lat w centrum miasta i odrębnych 
organizowanym przez służby mundurowe. Cz. Renkiewicz przyznał, że nie ma żadnej oficjalnej 
informacji ale jedynie słyszał o podwójnych obchodach święta dzieci. Od wielu lat na organizo-
wanych przez samorząd w Parku Konstytucji 3 Maja Dniach Dziecka sprzęt policji, straży pożar-
nej i wojska stanowił dla najmłodszych dużą atrakcję. Prezydent wyraził żal, że w tym roku tak 
nie będzie. 
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n Już po raz drugi w Szkole Podstawowej 
nr 6 uczniowie wraz z nauczycielami oraz ro-
dzicami biegali w Maratonie Szósteczki. Trasę 
maratonu czyli 42 km i 195 m wyznaczono 
wokół budynków szkolnych. Pierwsze okrąże-
nie o długości 400 metrów przebiegło „ciało 
pedagogiczne” wraz a dyrektorem.

n Sześć uczennic z suwalskich Zespołów 
Szkół nr 2 i nr 4 wraz opiekunką izabelą 
danilewską gościło przez tydzień na szkolnej 
wymianie we francuskim Grande-Synthe. To 
jedno z miast partnerskich Suwałk. Podczas 
pobytu we Francji uczennice mieszkały  
u miejscowych rodzin. Pobyt pozwolił im na 
poznanie codziennego życia, kuchni i zwycza-
jów Francuzów. 

n Uczniowie suwalskich szkół: iwona 
ejkszta z Zespołu Szkół nr 6 oraz tomasz 
makarewicz i Wiktoria Buchowska z Zespołu 
Szkół Technicznych otrzymają stypendia na-
ukowe przyznane przez Zarząd Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

n Suwalskiemu CINEMA LUMIERE, podobnie 
jak suwalskiej Plazie stuknęło już 7 lat… Kilka 
tygodni temu z usług 3-salowego, największe-
go w regionie kina skorzystał już milionowy fan 
srebrnego ekranu. Gratulujemy. Więcej w na-
stępnym wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

n Za spowodowanie wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym będzie odpowiadał przed sądem 
21-letni motocyklista, który w połowie maja 
na przejściu dla pieszych na ulicy Noniewicza 
potrącił przechodnia. Poszkodowany 82-latek 
zmarł po przewiezieniu do szpitala.  

n Dyrektor suwalskiego 
MOPR leszek lewoc  (na 
zdjęciu z lewej.  Fot .  IPN)  
w siedzibie białostockiego 
Oddziału IPN odebrał Krzyż 
Wolności i Solidarności przy-
znany przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę. Z informacji 

Stowarzyszenia „Pamięć Jastrzębska” wynika, 
że L. Lewoc po ogłoszeniu stanu wojennego 
do 1989 r. prowadził działalność opozycyjną 
na terenie Suwałk, Konstancina i Gostynina.

n W 20. rocznicę przyjęcia w ogólnokrajo-
wym referendum aktualnie obowiązującej 
Konstytucji RP działacze SLD na placu Marii 
Konopnickiej wręczali mieszkańcom Suwałk 
egzemplarze Konstytucji RP.

n Suwalscy policjanci ujawnili 12 kierowców 
pojazdów silnikowych, 5 kierujących rowerami 
oraz 30 pieszych, którzy w rejonie przejść dla 

Ciąg dalszy na str. 7
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Sektor domów i działek budowlanych 
ożywa wiosną wraz z rozpoczęciem sezonu 
budowlanego. po zastoju jaki przynoszą je-
sienno-zimowe miesiące, już w lutym popyt 
na takie nieruchomości wyraźnie wzrasta.

W zdecydowanej większości nie są to jednak 
zakupy w celach inwestycyjnych, lecz na wła-
sne potrzeby – pod budowę domu dla siebie. 
Obecnie kupujący mają sprecyzowane wyma-
gania, są bardziej świadomi swoich potrzeb, niż 
jeszcze kilka lat temu. W przypadku interesują-
cej ich oferty, gdy cena jest zawyżona, potrafią 
ostro negocjować, często z sukcesem. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zaobser-
wowaliśmy duży spadek zainteresowania klien-
tów zakupem działek budowlanych. Zarówno 
indywidualni kupujący, jak i deweloperzy po-
szukujący terenów pod budownictwo miesz-
kaniowe, nie interesowali się przeszacowany-
mi, drogimi ofertami gruntów.

Obecnie, działki położone w strefach miej-
skich utrzymywać będą ceny na dotychczaso-
wym poziomie. Szczególnie te, które objęte 
są miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego i pełnym uzbrojeniem terenu, 
gdyż w latach poprzednich zaliczyły już istot-
ne spadki cen.

Analiza rynku pierwotnego domów w 
stosunku do lat poprzednich wykazuje, że w 
Suwałkach mamy niewielką tendencję wzro-
stową, jeśli chodzi o liczbę sprzedawanych do-
mów jednorodzinnych. Jak wynika z badań 
WGN Suwałki, klienci najczęściej decydujący 
się na budowę lub zakup domu to młode ro-
dziny z dziećmi.

Najtrudniej i z dużym spadkiem cen sprze-
dają się domy stare z okresu PRL-u. Duże domy 
o powierzchni powyżej 180 mkw. oraz pod-
miejskie rezydencje sprzedają się słabo, a jesz-
cze większe sprzedają się tylko okazjonalnie. 
Obecnie panuje moda na domy małe, parte-
rowe z użytkowym poddaszem o powierzchni 
od 100 do 140 m², budowane w najnowszych 
technologiach, na działkach o maksymalnej po-
wierzchni do 1000 m². 

To trend, który utrzymuje się w naszych sta-
tystykach już od kilku lat. 

Rynek pierwotny domów stanowi obecnie 
dużą konkurencję w stosunku do dominujące-

go do tej pory rynku wtórnego. Niewątpliwie 
najatrakcyjniejszą obecnie ofertą na rynku 
pierwotnym jest drugą część inwestycji Park 
Zastawie nad Zalewem Arkadia. Komfortowy 
kompleks ponad dwudziestu domów jednoro-
dzinnych jest doskonale zlokalizowany w bar-
dzo prestiżowej części miasta Suwałki, gdzie 
usytuowane są liczne tereny spacerowe i re-
kreacyjne. Inwestycja Park Zastawie II cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem wśród klientów 
kupujących i spora jej część znalazła już swoich 
nabywców. Na tle innych inwestycji deweloper-
skich Park Zastawie wychodzi spoza schematu 
powtarzalności jak w przypadku domów w za-
budowie szeregowej. Jej wyjątkowość podkre-
śla możliwość indywidualnego wyboru projek-
tu domu i działki oraz dostosowania do potrzeb 
własnej rodziny. 

W celu uzyskania szczegółowych infor-
macji dotyczących drugiej części inwesty-
cji park zastawie zapraszamy do biura WGn 
Suwałki przy ul. 1-go maja 1 tel. 87 566 64 14.

WIoseNNe ożyWIeNIe W segmeNcIe
DomóW I DzIałek buDoWlaNych

158/2017

Centrum obsługi nieruchomości

www.wgn.pl

Wioletta 
Sadłowska, 
Pośrednik 
w Obrocie 
Nieruchomościami 
nr licencji 
zawodowej 20442

WtoreK z radnym
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 6.06 zapraszają Bogdan Bezdziecki i tadeusz Czerwiecki z Prawa  

i Sprawiedliwości. Natomiast 13.06 na suwalczan czekają andrzej p. Chuchnowski oraz 
zbigniew r. de-mezer z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi  
20 czerwca zapraszają Grzegorz Gorlo i Jacek Juszkiewicz 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 wice-
przewodniczący przyjmuje w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na I piętrze 
Urzędu Miejskiego.

pieszych popełnili wykroczenia. Przewinienia 
pieszych polegały na przechodzeniu przez jezd-
nię w miejscach niedozwolonych. Policjanci ko-
lejny raz przeprowadzili akcję pn. „Niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego”. 

n Uczniowie klasy trzeciej „B” ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej  
w Suwałkach pod kierunkiem Grażyny Serafin 
zdobyli główną nagrodę w II edycji ogólno-
polskiego programu „ZDROWE NIETRUDNE”. 
Ich praca w konkursie „Drużyna Przygód” oka-
zała się najbardziej kreatywna. W nagrodę  
25 uczniów wraz z wychowawczynią pojedzie 
do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia 
w Zatorze i weźmie udział w warsztatach kuli-
narnych.

n Nagrodę Złotego „Orła Polskiego 
Budownictwa” w kategorii Usługi dewelo-
perskie – jakość wykonania otrzymała suwal-
ska firma Racis Development. Podczas ga-
li ogólnopolskiego konkursu Orły Polskiego 
Budownictwa 2017 organizowanego pod 
patronatem Ministerstwa Infrastruktury  
i Budownictwa nagrodę odebrał Szymon 
racis, założyciel firmy.

n Prawdopodobniej będzie zmiana do-
wódcy 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii 
Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Niedawno mianowany dowód-
ca suwalskiego dywizjonu ppłk Mariusz Cisek 
kierując audi miał uczestniczyć w zdarzeniu 
drogowym, do którego doszło na ul. E. Plater 
(na zdjęciu). Zderzył się z motocyklistą. Jak 
stwierdziła policja kierowca samochodu miał 
w organizmie 0,25 promila alkoholu. Do cza-
su wyjaśnienia sprawy obowiązki dowódcy 
dywizjonu pełni zastępca dowódcy suwal-
skiej jednostki.

n Przed suwalskim sądem ruszył proces 
apelacyjny w sprawie zakłócenia porząd-
ku podczas otwarcia wystawy poświęco-
nej generałowi Wł. Andersowi w suwalskim 
Archiwum Państwowym w marcu 2016 r. 
Obwinieni nie przyznali się do winy i podtrzy-
mali dotychczasowe zeznania. Sąd wysłuchał 
oskarżyciela, obwinionych i razem ze zgro-
madzoną publicznością obejrzał nagrania  
z otwarcie wystawy. Mowę końcową wygło-
sił oskarżyciel Jarosław Golubek z suwalskiej 
policji. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie 
odbędzie się pod koniec czerwca.
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Coraz rzadziej na terenie miasta można tra-
fić na wałęsającego się zagubionego, czy też 
bezdomnego psa. Stąd pytania czytelników 
Dwutygodnika Suwalskiego, czy w naszym 
mieście potrzebne jest schronisko dla zwierząt. 
Odpowiedzi udziela Jerzy GałązKa naczel-
nik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta w Suwałkach

Rola schroniska to nie tylko odławianie, ale 
również codzienna opieka oraz, co jest bardzo 
ważne, również poszukiwanie nowych opieku-
nów dla psów przebywających w schronisku.

Co zrobić gdy napotkamy zagubionego, 
wałęsającego się psa na ulicy?

– Na ulicy można spotkać psy, które zosta-
ły porzucone albo uciekły swoim właścicie-
lom, albo takie których właściciele nie do koń-
ca zdają sobie sprawę z odpowiedzialności za 
swojego pupila.

Pamiętajmy, że może to być zwierzę zestre-
sowane, przestraszone i przez to zachowanie 
jego jest nieprzewidywalne. Pies może ugryźć 
ze strachu. Jeśli nie możemy ustalić właścicie-
la, należy zadzwonić do Straży Miejskiej lub do 
Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta w Suwałkach lub, w 
przypadku gdy pies jest agresywny, na policję. 
Te służby powiadamiają pracowników schro-
niska, którzy mają maksymalnie 60 minut na 
odłowienie zwierzęcia. Taki system sprawdza 

się. Proszę zwrócić uwagę, że w mieści nie ma 
już watah psów wałęsających się po mieście. 
W tym zakresie schronisko spełniło postawio-
ne przed nim zadanie.

Czy warto adoptować psa ze schroni-
ska?

– Decyzja o posiadaniu psa – czworonożne-
go przyjaciela musi być podjęta z głębokim na-
mysłem. Jest to decyzja, która skutkuje na lata. 
Pies żyje nawet kilkanaście lat. W ciągu 30 lat 
mieszkania w Suwałkach nie adoptowałem psa 

pRzygaRnij pRzyjaciela

Czy wiesz, że:
n W Schronisku „Sianożęć” na dzień 1.01.2017 

r. przebywały 172 psy z terenu Suwałk. Ich dwu-
letnia opieka będzie kosztowała 396 000 zł

Są to zwierzęta, które zostały odłowione  
z terenu miasta w okresie obowiązywania po-
przedniej umowy tj. w latach 2014-2016 i które 
nie znalazły nowego opiekuna.

n Cena za odłowienie zwierzęcia i jego trans-
port do schroniska to 350 zł

Należy zwrócić uwagę, że odławianie psów 
następuje o każdej porze dnia, zarówno  
w dzień jak i w nocy. Praktycznie jest to dyżur 
całodobowy.

n Cena za pobyt psa w schronisku w okresie 
obowiązywania umowy to 1640 zł (w tej cenie 
zawarta jest opieka weterynaryjna, chipowanie, 
sterylizacja, wyżywienie, i opieka)

Jak łatwo policzyć teoretycznie koszt dzienne-
go utrzymania takiego psa w schronisku to 2 zł.

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, który Co roku jest przyjmowany przez radę miasta, określa  
w jaki sposób miasto będzie sprawować opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjąCymi. bardzo istotnym 
elementem tej opieki jest sChronisko.

ze schroniska. Ale miałem już 5 psów, ja je na-
zywam „owczarki podsuwalskie”, które zosta-
ły znalezione na ulicy. W chwili obecnej mam 
trzy psy i jednego kota. Nieprawdą jest, że na-
leży brać zwierzę jak najmłodsze, także adop-
towane psy dorosłe potrafią odwzajemnić się 
bezgraniczną miłością i oddaniem.

Już w tym numerze „DTS” na stronie 15 za-
mieszczamy zdjęcia i opisy psów ze Schroniska 
„Sianożęć” do adopcji.

300-lecie suwałk
miasto Suwałki  oraz moderator miasta Suwałk zaprasza w nie-
dzielę 11 czerwca na uroczystości w ramach nowenny przygoto-
wującej do obchodów 300-lecia Suwałk oraz Suwalski Vi Festyn 
rodzinny.

Program uroczystości otwiera msza święta  celebrowana przez  
JE Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego i suwalskich kapłanów 

pod pomnikiem świętego Jana Pawła II o godz. 12.00. Następnie o godz. 13.00 w par-
ku Konstytucji 3 Maja nastąpi uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątko-
wej w miejscu, gdzie był główny ołtarz kościoła pw. Świętego Krzyża w latach 1710-
1835. Będzie można wziąć udział w działaniach plastycznych, warsztatach, animacjach, 
konkursach z nagrodami. O godz. 14  koncert ewangelizacyjno-uwielbieniowy „Życie 
jest w nas” zespołu Angels Song Power.

„muzyka salonowa
Sprzed 100 i WięCeJ lat”

10 czerwca, godz. 18.00 w Saloniku Muzycznym 
przy ul. Chłodna 12.

Wystąpią: Beata Witkowska-Glik – sopran,  
tadeusz trzaskalik – fortepian, Grażyna Brewińska 
– słowo o muzyce oraz antoni hołownia – klarnet.

Organizator prosi o potwierdzenie obecności, 
telefon 602 106 061.

„dwutygodnik  Suwalski”   poleCa
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Tłumy mieszkańców miasta przyciągnęły w nie-
dzielę – 4 czerwca do Parku Konstytucji 3 Maja w 
Suwałkach obchody Miejskiego Dnia Dziecka.  Tak 
jak co roku, Suwalski Ośrodek Kultury, organizator 
imprezy, przygotował na tę okazję moc atrakcji dla 
najmłodszych. Na scenie wystąpiły zespoły wo-
kalne i taneczne działające w Ośrodku, było mnó-
stwo konkursów z nagrodami, przejażdżki kucy-
kiem czy prezentacja sprzętu Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji. Ogromnym powodze-
niem cieszyły się samochód Straży Miejskiej, po-
jazdy PWiKu i ponton Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, do których mogły 
wsiąść wszystkie dzieci. 

Były też dmuchańce, basen z piłeczkami, ma-
lowanie twarzy, tor przeszkód przygotowanym 
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
oraz konkursy przygotowane przez SOK, 
Bibliotekę Publiczną, Muzeum Okręgowe i 
Straż Miejską. 

Życ zenia wsz ystk im dzieciom złoż ył 
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wraz 
ze swoim zastępcą Ewą Sidorek, Zdzisławem 
Przełomcem, przewodniczącym Rady Miejskiej 
i dyrektorem SOK Bożeną Kamińską.

Po życzeniach wszystkie dzieci otrzymały 
darmowe lody, pączki i cukierki.

DwuTygoDnik SuwalSki
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koncert mamom
26 maja w suwalskim Zespole Szkół nr 7 w romantycznym  koncercie 

„Powróćmy jak za dawnych lat” wystąpił Teatr Muzyczny „Pasja”.
Nieprzypadkowo wybrano tę datę. Koncert dedykowany był głównie 

mamom, chociaż na widowni zasiadło też sporo panów. Młodzi artyści 
z Gimnazjum nr 6 oraz Gimnazjum im. Marii Konopnickiej zmierzyli się  
z bardzo trudnym repertuarem polskich piosenek lat 20-30 ubiegłego 
wieku. I trzeba przyznać, że młodzież wyszła z tej konfrontacji zwycię-
sko. Świetna scenografia, kostiumy a także dobór artystów do poszcze-
gólnych scenek, powodowały częste wybuchy śmiechu publiczności, mi-
mo że śpiewano o zdradzie, odtrąceniu czy zawodzie miłosnym.

Artystyczny  sukces Teatru Muzycznego „Pasja” nie byłby możliwy bez 
„reżyserów” spektaklu: Urszuli Dec oraz Barbary Andryszczyk i Wiesławy 
Barszczewskiej. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Odrębna imprezę obok Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej, przy ul. Pułaskiego przygotowało wojsko i służby mundurowe. 
Na najmłodszych czekała prezentacja sprzętu specjalistycznego, pokaz 
umiejętności i tresury psów służbowych, ratownictwo wodne i pierwsza 
pomoc przedmedyczna.

słodki
dzień dziecka
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Tak najkrócej można podsumować „Noc Bibliotek” w Suwałkach.  Była 

wystawa „Moda na znaczkach – znaczki w modzie”, gra „Pokój łamigłó-
wek”  oraz budowanie z klocków lego, pokazy robotów, a także koncert 
na niezwykłym instrumencie bum-bum rurki. 

Takich tłumów, jak w sobotni wieczór jeszcze w suwalskiej Bibliotece 
Publicznej im. Marii Konopnickiej nie było.

Wystawa „Moda na znaczkach – znaczki w modzie” przedstawia naj-
ciekawsze ubrania, buty, kapelusze i torebki, jakie zaprojektowano w 
ciągu ostatnich 150 lat. Na wystawie w bibliotece przy ul. E. Plater 33A 
znajdziemy stroje poważne, dziwne i całkiem zwyczajne, zilustrowane 
znaczkami pocztowymi z ponad 50 krajów ze zbiorów Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji we Wrocławiu. O modzie na znaczkach opowiadał ku-
stosz wystawy zdzisław przełomiec z suwalskiego oddziału Polskiego 
Związku Filatelistycznego.

Biblioteka Publiczna im Marii Konopnickiej w Suwałkach była jed-
ną z prawie tysiąca placówek w kraju, które przyłączyły się do akcji. 
Tegoroczna Noc Bibliotek była trzecią już wieczorno-nocną imprezę pro-
mującą czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać. Dla 
bibliotek była  to też okazja do atrakcyjnego, niekonwencjonalnego za-
prezentowania swoich zbiorów i oferty edukacyjno-kulturalnej. 

udana noc

Uczestników Nocy Bibliotek powitała Maria Kołodziejska dyrektor suwalskiej 
biblioteki

Czytelnicy, którzy od-
wiedzili bibliotekę w 
czasie kilkugodzinnej 
akcji „Noc Bibliotek”, 
a mieli niezwrócone  
w terminie książki, 
mogli skorzystać  
z abolicji i anulować 
kary finansowe 

Dzieci mogły 
obejrzeć premierową 

opowieść 
„W Czarnej Hań-

czy” papierowego 
Teatru Kamishibai 

Dorośli 
wysłucha-
li opowie-
ści Zofii 
Piłasie-
wicz  
o Gruzji

Największą zadowolenie sprawiało samodzielne wykonanie „modnej” 
konstrukcji z klocków lego

Niezapo-
mniany 

koncert na 
bum-bum 

rurkach

Każdy uczestnik 
„Nocy 

Bibliotek” 
mógł wyjść 

z wylosowaną 
nagrodą

Na zakoń-
czenie 
pokaz tańca 
z ogniem

Duże zainteresowanie 
wśród najmłodszych 
wzbudziły „znaczko-
we” krawaty organiza-
torów wystawy „Moda 
na znaczkach - znaczki 
w modzie”: Zdzisława 
Przełomca, Stanisława 
Łobacza i Włodzimie-
rza Marczewskiego
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kiermasz książki
Kiermasz książek używanych zorganizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Można było wymienić się używanymi książkami.
W czasie kiermaszu podsumowano konkurs plastyczny „Andrzej Strumiłło 

naszymi oczami”. andrzej Strumiłło opowiadał o swoim życiu i twórczości. 
Zaprezentowano też wystawę jego ilustracji do książek adresowanych do dzie-
ci przygotowaną przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

175-lecie uRodzin 
konopnickieJ

Dwudniowe obchody 175-lecia urodzin najbardziej znanej suwalczanki Marii 
Konopnickiej przygotowało Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego 
i Teatr Amatorski w Suwałkach „Grupa Kłusowników – Straż Przednia” im. Karola 
Wojtyły oraz inne suwalskie placówki noszące imię poetki: Biblioteka Publiczna,  

I Liceum Ogólnokształcące, 
Gimnazjum oraz Przedszkole 
nr 10 i Muzeum Marii Ko-
nopnickiej.

W pierwszym dniu Kono- 
pnicjańskich Ogrodów Sztu- 
ki zorganizowanym w sali  
im. J. Towarnickiej w Bib- 
liotece Publicznej zapre-
zentowano wystawę pla-
styczną, twórców młodych  
i dorosłych, nawiązującą do 
wierszy jubilatki oraz pra-
ce dzieci z Przedszkola nr 10 
nawiązujące do twórczości 

Marii Konopnickiej. Z koncertem literacko-muzycznym wystąpili aktorzy teatru oraz 
uczniowie szkoły muzycznej.

W dniu rocznicy uro-
dzin Marii Konopnickiej 
na dziedzińcu I Liceum 
O gólnok s z ta łcące go 
im. M . Konopnick iej 
zorganizowano t ań -
ce w wykonaniu „Dzieci  
Suwalszczyzny”, insce-
nizacje wierszy poetki  
w w ykonaniu dzie ci  
i młodzieży, poczęstu-
nek od jubilatki oraz 
wspólne pląsy.

Zorganizowanie tegorocznego Konopnicjańskiego Ogrodu Sztuki było możliwe dzię-
ki dotacji z Urzędu Miejskiego, uzyskanej w drodze konkursu ofert.

DwuTygoDnik SuwalSki
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mistRz gitaRy na sBF
suwałki blues Festival to największy 
plenerowy Festiwal bluesowy w kraju.
w jubileuszowym, dziesiątym sbF 2017 wystąpi
od 6 do 9 lipCa ponad 35 zespołów, ponad 200 
muzyków m.in. z usa, wielkiej brytanii, danii, 
FranCji, niemieC, irlandii, litwy i polski.

Koncert 7 lipca (piątek) podczas Suwałki Blues Festival 
2017, o godz. 21.40 na scenie przy ratuszu wystąpi doyle 
Bramhall ii, jeden z najwyżej oce-
nianych współczesnych gitarzy-
stów. Będzie to jego jedyny kon-
cert w Polsce. Wstęp wolny.

Doyle Bramhall II obdarzo-
ny jest pięknym głosem, bardzo 
swobodnie czuje się w reper-
tuarze rockowym, bluesowym  
i jazzowym. Wychowany w duchu 
teksańskiego blues-rocka czyni  
z tej, dość już mocno ogranej for-
muły, nową jakość. Z całą pewnością należy obok Dereka 
Trucksa, Johna Mayera czy Joe Bonamassy do kolejnego po-
kolenia gitarowych geniuszy.

Europejczycy docenili Doyla po wspólnej trasie z Rogerem 
Watersem (In The Flesh), gdzie wspólnie ze Snowym Whitem, od-
tworzył na żywo wszystkie gitarowe partie Davida Gilmoure’a. 
Jego widowiskowy sposób gry i porywające gitarowe so-
la, przydały dodatkowego blasku występom zespołu Rogera 
Watersa. Eric Clapton również dojrzał ogromy potencjał tkwiący  
w tym muzyku. Zaprosił Doyla i Dereka Trucksa na wspólną tra-
sę. Obaj znakomicie spisali się w tym projekcie. Teraz znała go 
już cała Europa. Clapton jak widać, wiedział co robi. Skład: Doyle 
Bramhall II – śpiew, gitara; Adam Minkoff – gitara, instrumenty 
klawiszowe; Ted Pecchio – bass; Anthony Cole – perkusja.

nowa wystawa
W suwalskim Muzeum Okręgowym otwarto wystawę ob-

razów i rzeźb pallotyna Witolda urbanowicza. Urodził się on 
w 1945 r. w Zarzeczu 
Jeleniewskim na Su- 
walszczyźnie. Jego 
droga życiowa pro-
wadziła poprzez Wa- 
dowice i Ołtarzew 
niedaleko Warszawy 
do Paryża, w którym 
mieszka od 1972 r.

N a  w y s t a w i e 
można obejrzeć 110 obrazów, 6 rzeźb, trzy płaskorzeźby i 10 fo-
tografii o tematyce religijnej, ale też krajobrazy Suwalszczyzny 
i erotyki. Autor prace wykonuje przede wszystkim akrylem na 
kartonach lub płytach pilśniowych, ale też czasem pastelem, 
farbą witrażowa oraz technikami własnymi lub mieszanymi. 

Wystawa będzie czynna do 30 września.

>>
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in memoRiam: 
alojzy nawRat

W suwalskim Muzeum Okręgowym odbył się wieczór po-
święcony pamięci alojzego nawrata. Można było obejrzeć 
rzeźby oraz obrazy zmarłego w listopadzie zeszłego roku ar-
tysty. Prezentacja obejmuje kilkanaście prac artysty.

Są to rzeźby bliskich mu osób – córki, przyjaciół, podziwia-
nej aktorki oraz artystów, muzyków i malarzy. Wykonane zo-
stały z marmuru, suwalskiego granitu, szlachetnego drewna 
lub odlane z brązu. Na wystawie jest model gipsowy głowy 
Alfreda Wierusza-Kowalskiego, której odlew w brązie wraz 
z kamienną podstawą – tułowiem tworzy popiersie artysty, 
witające już od kilku lat wchodzących na galerię jego malar-
stwa i malarstwa polskiego dziewiętnastego wieku w suwal-
skim muzeum.

Pokaz rzeźb i obrazów Alojzego Nawrata w suwalskim muzeum jest możliwy dzię-
ki życzliwości i wielkiej pomocy Kasyldy łabus-nawrat, żony artysty (na zdjęciu).

tak soBie myślę
Promocja książki „Tak sobie  

myślę – felietony” autorstwa 
zbigniewa Gniedziejki odbyła  
s ię  w su w alsk i e j  res t aur a cj i 
„Rozmarino”. Można było poroz-
mawiać z suwalskim felietonistą, 
nabyć książkę z jego podpisem,  
a także posłuchać muzyki do któ-
rej teksty napisał Z. Gniedziejko.

„Tak sobie myślę – felietony” – to 
zbiór felietonów Z. Gniedziejki wy-
dany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych 
„Nad Czarną Hańczą”. To autorski zbiór opinii, refleksji inspi-
rowanych życiem suwalczan podany w lekki, humorystycz-
ny sposób, niepozbawiony jednak ogólniejszych spostrzeżeń.  
W książce znalazły się też felietony publikowane w „Tygodniku 
Suwalskim”.

>>

>> >>

Prawie ośmiuset wykonawców w wieku 6-25 lat z Litwy, Ukrainy, Rosji, 
Gruzji oraz Polski wystąpiło w XVII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 
i Tańca „Muszelki Wigier”. Ich popisy oceniali m.in.: Wanda Kwietniewska 
z popularnego w latach 80-tych zespołu Banda i Wanda, Sławomir 
Wierzcholski z zespołu Nocna Zmiana Bluesa i dr ignacy ołów. 

Festiwal zainaugurowano pokazem baśni tanecznej „Alicja w Krainie 
Czarów” w wykonaniu zespołów artystycznych Suwalskiego Ośrodka 
Kultury. Dzień później mieliśmy okazję obejrzeć fenomenalny występ 
gościa specjalnego festiwalu – energetycznej i żywiołowej Dance Folk 
Group ROKVA z Gruzji.

W czasie uroczystej gali prowadzonej przez Monikę Zamachowską 
zaprezentowali się laureaci. Galę połączono z koncertem wspomnienio-
wym, znakomitych artystów: Adama Kreczmara, Jonasza Kofty i Jacka 
Janczarskiego. Uczestniczyła w nim ewa Błaszczyk-Janczarska, znako-
mita aktorka i prezes Fundacji „Akogo?” Widzowie, którzy nie mogli zoba-
czyć koncertu laureatów i koncertu wspomnieniowego, będą mieli szan-
sę zobaczyć obydwa wydarzenia na antenie TVP. 

Grand Prix festiwalu w kategorii piosenka otrzymał paweł rydz  
z Domu Kultury w Małogoszczy. Grand Prix w kategorii piosenka i nagrodę 
Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-
muzycznych SAWP – ewa agata mociak. 

Sukcesem okazał się występ suwalskich tancerzy i wokalistów. Złote 
Muszelki Wigier zdobyli: maja Kałęka z Suwalskiego Studia Piosenki 
„Beciaki” oraz zespoły Flex i dotyk z SOK,a także „małe Beciaki”  

z suwalskiego Stowarzyszenia „Pomocy dzieciom”. Srebrne Muszelki 
Wigier otrzymali: Jakub Walendykiewicz i „Beciaki” z suwalskiego 
Stowarzyszenia „Pomocy dzieciom” oraz Fleksik z SOK. Brązowe Muszelki 
Wigier otrzymali: Sebastian Walento oraz Jula i Seba z Suwalskiego 
Studia Piosenki „Beciaki” oraz zespoły Świetlik 2, dotyk mini i dzieci 
Suwalszczyzny z SOK. Gratulujemy.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Grand Prix festiwalu i nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk w kategorii taniec 
otrzymała Dance Folk Group ROKVA (Poti, Gruzja)

Laureaci Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” 2017 z zastępcą prezydenta Suwałk Ewą Sidorek (pierwsza z lewej)
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warzyszące – widowiskowy „Karnaval” Teatru Giraffe Royale z Estonii, 
który otworzy XVI edycję festiwalu (19 czerwca godz. 18.00) oraz na-
gradzaną „Szatnię” Teatru Przebudzeni z Ostródy (22 czerwiec godz. 
18.30) – już w sprzedaży; 

n spektakl „Pociąg do S.” w wykonaniu Joanny Łupinowicz (Matka) 
i Weroniki Bogdan (Córka), reżyseria i scenariusz: Mirosława Krymska – 
14.06. (środa) godz. 18.00, Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 8 zł; 

n na spektakl „Różowy punk” – spektakl plenerowy w wykona-
niu krakowskiego Teatru Nikoli – 20.06. (wtorek) godz. 21.00, park 
Konstytucji 3 Maja, wstęp wolny;

n Środy Seniora – SOK zaprasza na całodniową wycieczkę na Kurpie 
Zielone do Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 
i skansenu kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – 28.06. 
(środa), wyjazd o godz. 8.00 sprzed budynku SOK, ul. Jana Pawła II 5, 
koszt wycieczki: 100 zł, płatne w kasie SOK do 16.06 (organizator za-
strzega prawo odwołania imprezy w przypadku braku wymaganej 
liczby osób);

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

n wystawę prac Dariusza Milińskiego – w Galerii Patio SOK, ul. Jana 
Pawła II 5, finisaż wystawy z udziałem autora 22 czerwca o godz. 18.00, 
wstęp wolny;

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

pizzeria – Galeria rozmarino, ul. t. Kościuszki 75 
zaprasza na:

n  koncert zespołu 
Highway – muzyka ze-
społu to połączenie roc-
ka lat 70-tych, bluesa, 
boogie, funky i country 
– 10.06. o godz. 19.00, 
bilety: 15 zł (z rezerwa-
cją miejsca), 10 zł (wej-
ściówka).

Cinema lumiere
zapraSza na Filmy:

n do 15 czerwca – „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski” 2D+3D 
(anim./przygod.), „Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara” 2D+3D (przy-
god.), „Wonder Woman” (akcji/fantasy), „Uciekaj!” (horror);

n 6 czerwca – „Song to Song” 
(dramat muz.) – Kino Konesera; 

n  od 9 czerwca – „Ponad 
wszystko” (melodramat), „Mumia” 
(przygod./fantasy);

n 14 czerwca – „Mamy2Mamy” 
(komedia) – Babskie wieczory, 
godz. 18.45; 

n  od 15 czerwca – „Auta3” 
2D+3D (komedia anim./przygod.);

n od 16 czerwca – „Król Artur: 
Legenda miecza” 2D+3D (przy-
god.);

n  20 czer wca – „Królowa 
Hiszpanii” (komediodramat)– 
Kino Konesera.
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BiBlioteKa puBliCzna im. m. KonopniCKieJ 
w Suwałkach zaprasza na:

n ogólnopolską akcję wspólnego publicznego czytania „Jak nie 
czytam, jak czytam” – 7 czerwca o godz. 11.00 na boisku Zespołu Szkół 
nr 7 przy ul. R. Minkiewicza na Osiedlu Północ;

n doroczną rowerową wyprawę 
pt. „Odjazdowy Bibliotekarz” połą-
czoną z grami i zabawami – 11.06.  
o godz. 10.00 (w przypadku złej po-
gody możliwość przeniesienia na 18 
czerwca) – start Biblioteka przy ul. E. 
Plater 33A, meta WOSiR Szelment;

n wystawę „Moda na znaczkach – znaczki 
w modzie” w Bibliotece przy ul. E. Plater 33A.
Wystawa „Moda na znaczkach – znaczki w mo-
dzie” przedstawia stroje poważne, dziwne i cał-
kiem zwyczajne, zilustrowane znaczkami pocz-
towymi z ponad 50 krajów ze zbiorów Muzeum 
Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu;

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 bi-
letu do kina na film 2D (w cenie 17 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy obję-
te akcją: „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski”, „Ponad wszystko”, 
„Auta 3”, „Król Artur: Legenda miecza”. 

muzeum oKręGoWe 
W SuWałKaCh, 

ul. t. Kościuszki 81 zaprasza na:
n wystawę „Witold Urbanowicz” – ze zbiorów 

W. Urbanowicza, M. Urbanowicza, B. Stettner-
Stefańskiej, E. Dudy i s. M. Pstrągowskiej.

muzeum im. marii KonopniCKieJ W SuWałKaCh, 
ul. t. Kościuszki 31 zaprasza na:

n nową wystawę czasową „Przez tęskność… o Marii Stanisławie 
Konopnickiej z Wasiłowskich” – ukazującą najważniejsze wątki biogra-
ficzne i literackie poetki, ze szczególnym zaakcentowaniem jej związ-
ków z rodzinnym miastem.

SuWalSKi oŚrodeK Kultury zaprasza na:
n  widowisko tanec z-

no-teatralne „W podsuwal-
skiej oberży” w wykona-
niu Zespołu Pieśni i Tańca 
„Suwalszczyzna” – 9.06. (pią-
tek) godz. 19.00, Sala im.  
A. Wajdy, SOK, ul. Jana Pawła 
II 5, bilety: 10 zł; 

n XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Dzieci i Młodzieży „Wigraszek”, na którym 
tradycyjnie zobaczymy młodych aktorów  
z Polski i Europy – 19-22 czerwca w SOK przy 
ul. Jana Pawła II 5. Prezentacje konkursowe 
– wstęp bezpłatny. Bilety na spektakle to-

zaproszenia suwalskie

w kinie
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meCz o miStrzoStWo
W najbliższą środę 7 czerwca o godz. 18.00 na boisku bocznym 

Stadionu Miejskiego w Suwałkach odbędzie się przełożony z 29 ma-
ja mecz ostatniej kolejki III  ligi kobiet w sezonie 2016/2017. Młode pił-
karki RESO Akademii 2012 Suwałki podejmą lidera rozgrywek, drużynę 
Tur MOSiR Bielsk Podlaski. Stawką meczu jest pierwsze miejsce w lidze 
oraz awans do II ligi kobiet.

WiGry ii aWanSoWały
Piłkarze suwalskich Wigier II po zwycięstwie 2:0 z wiceliderem KS 

Śniadowo awansowali do IV ligi piłkarskiej. Gole dla Wigier II zdobyli: 
Rusiak 43 min. i Damian Sobolewski 87 min. Podopieczni Kamila Lauryna  
i Dominika Rykaczewskiego po 22 meczach mają 57 pkt i są liderem dru-
giej grupy podlaskiej klasy okręgowej. Rywale nie mogą już ich wyprzedzić. 
W 23 kolejce mecz BKS Jagiellonia Białystok–Wigry II Suwałki nie odbył się. 

doBry Start żeGlarzy
Eryk i Kinga Martynko zajęli trzecie miejsce w klasie Cadet w Regatach 

o Puchar Prezydenta Miasta Suwałki rozegranych na jez. Wigry. W zawo-
dach brało udział aż 104 młodych żeglarzy w wieku od 8 do 17 lat.

Załogi Cadetów od piątku, a Optymistów od soboty przy wigierskiej 
pogodzie walczyli o podium przy bardzo kapryśnej pogodzie. W piątek 
był ogień – wiało i przewracało cadeciarzy, a w sobotę i niedzielę czeka-
nie na wiatr… Pomimo tego udało się rozegrać trzy wyścigi Cadetów i je-
den Optymistów. Suwalscy zawodnicy nie zawiedli: 

– trzecie miejsce w kategorii open i pierwsze miejsce w kategorii mix 
w klasie CADET – Eryk Martynko z Kingą Martynko,

– piąte miejsce w kategorii open i pierwsze miejsce w kategorii dziew-
cząt w klasie CADET – Julia Hościłowicz z Julią Kundzicz.

– trzecia lokata w kategorii dziewcząt w klasie OPTIMIST – Oliwia 
Żynda.

Zawody mogły się odbyć dzięki wsparciu i pomocy wielu przyjaciół 
żeglarstwa, w tym Prezydenta Miasta Suwałki, Marszałka Województwa 
Podlaskiego, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, Wigierskiego Parku 
Narodowego.

mieJSKie ŚWięto BieGania 
Festiwal biegów „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania” odbę-

dzie się 17 czerwca w Suwałkach. Start i meta na Placu Marii Konopnickiej. 
Program festiwalu:

16.00-17.00 – biegi dla dzieci i młodzieży OD KRASNOLUDKA DO 
GIMLUDKA: 16:00 – bieg przedszkolaków z rodzicami – dystans 150 m; 
16.15 – bieg uczniów szkół podstawowych (kl. I-III) – dystans ok. 600 m; 
16.30 – bieg uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI) – dystans ok. 900 m; 
16.45 – bieg uczniów szkół gimnazjalnych – dystans ok. 900 m

17.00-18.15 – uroczystość wręczenia stypendiów sportowych, na-
gród i wyróżnień Miasta Suwałk za osiągnięcia i działalność sportową 
w 2016 r. 

18.15 – koncert
20.00 – Suwalskie Debiuty: Bieg Indywidualny na dystansie 3 516,25 

m; Bieg Akademicki – bieg indywidualny studentów na dystansie 3 516,25 
m; Suwałki Marsz! – nordic walking na dystansie ok. 1,8 km

21.30 – Suwalska Ćwiartka: Bieg Indywidualny na dystansie ćwierć 
maratonu (10 548,75 m); Pogodne Suwałki Team – sztafetowy bieg ulicz-
ny na dystansie ćwierć maratonu (3 x 3 516,25 m); ceremonia wręcze-
nia nagród. 
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Wydarzenia SportoWe
WiGry dzieWiąte

Piłkarze suwalskich Wigier zakończyli swój najlepszy sezon w I lidze. 
Wprawdzie zajęli dopiero dziewiątą lokatę, czyli taką samą, jak w sezonie 
2014/2015, ale wywalczyli aż 52 pkt. Najwięcej w historii swoich występów 
w I lidze. Jeżeli do tego dodamy półfinał Pucharu Polski, gdzie nieznacz-
nie ulegli Arce Gdynia (późniejszemu zdobywcy tego trofeum), to może-
my powiedzieć, że piłkarze, trenerzy i działacze suwalskich Wigier w naj-
lepszy, bo sportowy, sposób uczcili jubileusz 70-lecia klubu.

W przedostatniej kolejce I ligi w Suwałkach Wigry niepodziewanie przegrały 
2:3 z Chojniczanką Chojnice. Gole dla Wigier zdobyli: Kądzior (46 min.)  
i Zapolnik (86 min.). Dla Chojniczanki: Zawistowski (15 i 22 min.) i Grze-
lak (49 min.)

W ostatnim meczu w Olsztynie piłkarze suwalskich Wigier wysoko wy-
grali 4:1 ze Stomilem. Gole dla Wigier strzelili: Zapolnik (51 min. z karnego 
i w 57 min.), Kądzior (66 min.) i Dadok (90 min.). Dla Stomilu gola zdobył 
Szewczyk w 53 min. z karnego. W 80 min. bramkarz Wigier Zoch obronił 
rzut karny strzelany przez Biedrzyckiego. 

W sezonie 2016/2017 w drużynie Wigier najwięcej czasu na boisku spę-
dzili: Damian Kądzior, Hieronim Zoch, Kamil Adamek i Maciej Wichtowski. 
Najwięcej goli w I lidze zdobył Damian Kądzior – 14 (plus 2 w Pucharze 
Polski). Niezwykle skuteczni byli też: Kamil Zapolnik – 12 goli (plus 4 w 
Pucharze Polski) i Kamil Adamek – 9 (plus 3 w Pucharze Polski). Ci piłkarze 
w I lidze zdobyli 35 goli, z 52 strzelonych przez Wigry w sezonie 2016/2017.

Już wiadomo, że w nowym sezonie Wigry zagrają w zmienionym skła-
dzie. Zabraknie najlepszego zawodnika D. Kądziora, który prawdopodob-
nie trafi do ekstraklasy. Mówi się o Pogoni Szczecin. Zmieni się też trener. 
Dominik Nowak opuszcza Suwałki.

KarateCy z medalami
D w a  m e d a -

le wywalczyli kara-
tec y Suwalsk iego 
K l u b u  K a r a t e  n a 
Mistrzostwach Polski 
S e n i o r ó w  K a r a t e 
Kyokushin.  Złoty me-
dal zdobył Damian 
Biłbak w kategorii 
do 65 kg, a jego brat  
Daniel zdobył brąz w 
kategorii do 70 kg. 
Medale nie przyszły 
łatwo, Damian stoczył 4 walki, w tym finał, który wygrał przed czasem. 
Daniel walczył trzy razy, dwa pierwsze pojedynki wygrał przed czasem, 
a w trzecim uległ koledze z kadry narodowej – Danielowi Sternikowi. W 
mistrzostwach wystartował też trzeci z braci Biłbaków - Sebastian, któ-
ry zajął miejsce w czołowej ósemce w kategorii do 80 kg. Shihan Marek 
Krejpcio był sędzią na mistrzostwach.

Warto dodać, że Damian i Daniel Biłbak są tegorocznymi maturzysta-
mi, czyli jednocześnie musieli się przygotowywać do egzaminu dojrza-
łości i startu w Mistrzostwach Polski. Medale z mistrzostw już są, mamy 
nadzieję, że wyniki z matury też będą zadawalające. 
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Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl;

suwalki@cinema-lumiere.pl  

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

nasza fotozagadka
Szanowni Czytelnicy, pokazujemy fragment rozpoznawalnego powszechnie budynku lub 

miejsca. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tego fragmentu i prawidłowe jego określenie. 
Może tak się zdarzyć, że całość poszukiwanego budynku lub miejsca będzie w aktualnym wy-
daniu „DwuTygodnika Suwalskiego”. 

Tradycyjnie mamy nagrodę dla osóby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową odpo-
wiedź. Będzie to bilet ufundowany przez Cinema lumiere Suwałki. Dodatkowo należy po-

lubić i udostępnić najnowsze wydanie 
„DTS” na naszym fanpagu: https://www.
facebook.com/dwutygodnik/

Fragment jakiego suwalskiego obiek-
tu jest ukryty w naszm puzlu? 

Na odpowiedzi czekamy do 16   
czerwca.

Odpowiedzi prosimy przesyłać 
pocztą na adres redakcji bądź na adres 
internetowy: kontakt@dwutygodnik-
suwalski.pl

>>

Suczka, wiek 
ok. 6 miesięcy. 
Z utęsknieniem 
czeka na adop-
cję. Spokojna. 
Umaszczenie 
cappuccino   
z mlekiem.  
Czarny nosek.

przyGarniJ przyJaCiela ze SChroniSKa „Sianożęć”

Suczka wiek ok. 6 
lat. Arystokratka, 
piękna i miła. 
Ciekawe umaszcze-
nie, białe z łatami 
koloru cappuccino. 
Krótkowłosa, sierść  
łatwa w utrzymaniu  
w czystości.

Suczka wiek  
ok. 6 miesięcy. 
Umaszczenie 
trudne do opi-
sania, ale prze-
waż sierść ko-
loru czarnego. 
Białe skarpetki 
i koniec ogona. 
Lubi się bawić.

Od tego numeru publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów czekających 
na dom. Teraz przebywają w suwalskim schronisku przy ul. Sianożęć 3 A.

Psy wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną: zaszcze-
pione, odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 11.00-16.00, w sobotę od 11.00 do 14.00. 

www.e-schronisko.pl

historyczny Bieg
Związek Pamięci  O f iar Ob ław y Augustowskiej  1945 roku, Związek Harcerst wa 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki organizują Historyczny 
Bieg na Orientację im. Anieli Wysockiej, które odbędzie się w dniu 14 czerwca br. w lesie 

Szwajcarskim. Start o 9.30.
Wydarzenie to organizowane jest z okazji 

kolejnej już rocznicy Obławy Augustowskiej  
i skierowane jest do młodzieży. Przewidywana 
liczba uczestników to ok. 300-400 osób. Bieg 
na orientację organizowany jest przy wsparciu 
Nadleśnictwa. W Lesie Szwajcarskim znajduje się 
50 punktów kontrolnych, które uczestnicy biegu 
będą musieli odnaleźć. Na miejscu przewidzia-
nych jest wiele atrakcji oraz nagrody.

Aniela Wysocka była łączniczką suwalskiego 
obwodu Armii Krajowej. Zaginęła bez wieści pod-
czas Obławy Augustowskiej.

suwalskie
spotkania pokoleń

Fundacja ART-SOS zaprasza na Suwalskie 
Spotkania Pokoleń – 22 czerwca (czwartek)  
o godz. 19.00 w Saloniku muzycznym przy 
ul. Chłodnej 12 w Suwałkach. Zaprezentowana 
zostanie  pierwsza część ocalonych archi-
walnych zdjęć z lat 50-, 60- i 70-tych XX wie-
ku. Uroczystość uświetni koncert muzyczny 
„Wdzięczność” w wykonaniu młodych utalen-
towanych suwalskich artystów.

Archiwalne fotografie będą prezentowane 
cyklicznie w witrynie Zakładu Fotograficznego 
FOTO, przy ulicy Chłodnej 12. Fundacja za-
prasza do wspólnej pracy, aby ocalić od za-
pomnienia dziedzictwo naszego miasta, hi-
storię życia w minionych dziesięcioleciach  
w urokliwych uliczkach i podwórkach. Kontakt: 
Fundacja ART-SOS, Suwałki, ul. Chłodna 12,  
tel. 602 106 061, 508 068 431, biuro@art-sos.pl

Projekt „Portret suwalczan po pół wieku” 
jest dofinansowany z budżetu Miasta Suwałki 
oraz ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu „Kultura – Interwencje”

>> >>
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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

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości 
niezabudowanych, stanowiących własność 

Miasta Suwałk:
1. oznaczona działką nr 20703/5 o  po-

wierzchni 0,1608 ha, położona w Suwałkach 
przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzo-
ną k sięgę wiecz ystą SU1S/00045537/3. 
nieruchomość przeznaczona jest na ce-
le zabudowy mieszkaniowej z usługami 
nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabu-
dowy zawarte są w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

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

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

2. oznaczona działką nr 20703/6 o  po-
wierzchni 0,1823 ha, położona w Suwałkach 
przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzo-
ną k sięgę wiecz ystą SU1S/00045537/3. 
nieruchomość przeznaczona jest na ce-
le zabudowy mieszkaniowej z usługami 
nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabu-
dowy zawarte są w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 192 000 zł brutto 
(słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące 
złotych).

Wadium: 19 200 zł (słownie: dziewiętnaście 
tysięcy dwieście złotych).

3. oznaczona działkami nr 32584/5 i 
32588/5 o łącznej powierzchni 0,0239 ha, 
położona w Suwałkach przy ul. Radomskiej, 
posiadająca urządzoną księgę wieczystą 
SU1S/00030587/0. nieruchomość przezna-
czona jest do sprzedaży w drodze prze-
targu na cele zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej szeregowej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego za-
twierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. 
Na działkach znajdują się drzewa i krzewy. W 
przypadku kolidowania roślinności z nową in-
westycją, nabywca usunie ją na koszt własny.

Cena wywoławcza: 29 000 zł brutto (słow-
nie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

Wadium: 2 900 zł (słownie: dwa tysiące dzie-
więćset złotych).

4. oznaczona działkami nr 32584/6 i 
32588/6 o łącznej powierzchni 0,0237 ha, 

położona w Suwałkach przy ul. Radomskiej, 
posiadająca urządzoną księgę wieczystą 
SU1S/00030587/0. nieruchomość przezna-
czona jest do sprzedaży w drodze prze-
targu na cele zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej szeregowej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego za-
twierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. 
Na ww. nieruchomości znajdują się sieci ener-
getyczne oraz nieczynny słup oświetleniowy. 
Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłat-
nego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego 
udostępnienia wejścia na grunt w przypadku 
ich awarii bądź konserwacji. W przypadku ko-
lidowania słupa z nową inwestycją nabywca 
zobowiązany będzie do jego demontażu na 
własny koszt. Na działkach znajdują się drze-
wa i krzewy. W przypadku kolidowania roślin-
ności z nową inwestycją, nabywca usunie ją 
na koszt własny.

Cena wywoławcza: 28 500 zł brutto (słow-
nie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset zło-
tych).

Wadium: 2 850 zł (słownie: dwa tysiące 
osiemset pięćdziesiąt złotych).

5. oznaczona działkami nr 32584/7 i 
32588/7 o łącznej powierzchni 0,0241 ha, 
położona w Suwałkach przy ul. Radomskiej, 
posiadająca urządzoną księgę wieczystą 
SU1S/00030587/0. nieruchomość przezna-
czona jest do sprzedaży w drodze prze-
targu na cele zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej szeregowej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego za-
twierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. 
Na ww. nieruchomości znajdują się sieci ener-
getyczne oraz nieczynny słup oświetleniowy. 
Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłat-
nego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego 
udostępnienia wejścia na grunt w przypadku 
ich awarii bądź konserwacji. W przypadku ko-
lidowania słupa z nową inwestycją nabywca 
zobowiązany będzie do jego demontażu na 
własny koszt. Na działkach znajdują się drze-
wa i krzewy. W przypadku kolidowania roślin-
ności z nową inwestycją, nabywca usunie ją 
na koszt własny.

Cena wywoławcza: 29 000 zł brutto (słow-
nie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

Wadium: 2 950 zł (słownie: dwa tysiące dzie-
więćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 30 czerw-
ca 2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie 
urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. 
mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetar-
gu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wyżej wy-
sokości na rachunek Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 
8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach 
do dnia 27 czerwca 2016 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachun-
ku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwar-
ciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium 
przez uczestników przetargu;

złożenie, przed otwarciem przetargu, pi-
semnego oświadczenia o zapoznaniu się z 
treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmio-
tem przetargu;

w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by prawnej – przedłożenie aktualnego wypi-
su z rejestru, właściwych pełnomocnictw spo-
rządzonych notarialnie, dowodów tożsamości 
osób reprezentujących podmiot;

w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu 
przetargu z dowodem tożsamości lub repre-
zentowanie przez pełnomocnika na podstawie 
pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

w przypadku uczestnictwa w przetargu jed-
nego ze współmałżonków – przedłożenie pi-
semnej zgody drugiego małżonka na nabycie 
nieruchomości z podpisem notarialnie po-
świadczonym. Osoby pozostające w związku 
małżeńskim, a zamierzające nabyć nierucho-
mość z majątku odrębnego zobowiązane są 
złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie po-
zostające w związku małżeńskim zobowiązane 
są złożyć komisji przetargowej przed przystą-
pieniem do przetargu pisemne oświadczenie, 
iż nie pozostają w związku małżeńskim.

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

Koszty sporządzenia umowy notarialnej po-
nosi nabywca.

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

 148/2017

prezydent miasta suwałk
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2147 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 maja 2017 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
24.05.2017 r. do 14.06.2017 r.) wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 159/2017 z dnia 24 maja 2017 roku). Dotyczy sprzedaży  
w drodze bezprzetargowej działek przy ul. Wierzbowej, Jagiełły, 
Papiernia, Kościuszki i Staniszewskiego z przeznaczeniem na po-
lepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych oraz 
na cel publiczny.  147/2017
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nasza Firma to:
n Największa Sieć Biur Nieruchomości w Polsce
n miliony zainteresowanych naszymi ofertami 
 z Polski i zagranicy (2016 r.)
n szybkość, bezpieczeństwo i rodzinna atmosfera 
n darmowe doradztwo i kredyty
n współpraca tylko ze sprawdzonymi i najlepszymi 

Chcesz bezpiecznie kupić, sprzedać 
lub wynająć nieruchomość

zapraSzamy!!!

Suwałki – dworzec pKS ii piętro
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00

tel. 505 028 870
75/2017

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

Miasto Suwałki realizuje projekt nr LT-PL-1R-081 pn. „Bądź aktywny 
– bądź zdrowy” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-
Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia 
społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegó-
łowy – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez po-
prawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla miesz-
kańców strefy przygranicznej”.

Beneficjentem wiodącym jest Przedszkole „Grinukas” w Alytusie, na-
tomiast Miasto Suwałki jest beneficjentem w projekcie. Pozostałymi be-
neficjentami są Administracja Samorządu Miasta Alytus, Administracja 
Samorządu Okręgu Varena, Administracja Samorządu w Druskienikach, 
Przedszkole „Kregždutė” w Łoździejach.

W ramach projektu powstanie dziewięć placów zabaw przy przed-
szkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 w Suwałkach. Place zabaw zostaną 
wyposażone w zestawy integracyjne do zabaw dla dzieci. Ponadto w 
przedszkolach zostaną zorganizowane zajęcia sportowe i zdrowotne 
dla polskich i litewskich dzieci, takie jak m.in. zajęcia z elementami gim-
nastyki korekcyjnej, zajęcia „Zumba Kids”, terapia ręki, „Ruch dla ucze-
nia się – MOVE TO LEARN”, aerobik – fitness dla najmłodszych. Projekt 
przewiduje także warsztaty dla nauczycieli, zakup sprzętu do przed-
szkoli, udział dzieci w Dniu Gier w Alytusie w czerwcu 2017 r. i organi-
zację Polsko-Litewskiej Olimpiady Małych Sportowców w Suwałkach w 
2018 r. Ponadto zostanie opracowany transgraniczny program zdrowia 
na rzecz wzmocnienia aktywności fizycznej u dzieci.

Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Suwałki): 500.000,00 EUR, 
w tym dofinansowanie z EFRR: 425.000,00 EUR. 

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. – czerwiec 2018 r. 
151/2017

Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka prowadzi zajęcia 
współfinansowane przez Urząd Miejski w Suwałkach i Urząd 
Marszałkowski w Białymstoku. W związku z tym zaprasza-
my wszystkie Panie w trakcie lub po leczeniu raka piersi na:

· zajęcia fitness – w każdy wtorek o godz. 19.00 w klubie Guarana Fitness w 
Suwałkach,  ul. Dmowskiego 2.

· gimnastykę rehabilitacyjną – w każdy czwartek o godz. 19.00. Zajęcia odby-
wają się na małej hali OSIR przy ul. Wojska Polskiego 2.

· wykład lekarza onkologa, który odbędzie się 21.06.2017 o godz.  w sali kon-
ferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera, ul. Szpitalna 60

· na spotkania z psychologiem w środy o godz. 17.00.
Kolejne spotkania z psychologiem odbędą się 07.06.2017 r., 14.06.2017 i 

28.06.2017 o godz. 17.00 w Centrum Trójki przy ul. Kościuszki.
W każdą środę w godz. 16.30-17.30 w Centrum Trójki dyżurują członkinie 

Suwalskiego Stowarzyszenia Amazonka informując zainteresowanych o aktual-
nych działaniach (sala na I piętrze).

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Zapisy i szczegóły pod nr telefonu: 691 845 258 lub 512 077 617.

SuWalSKie StoWarzySzenie amazonKa
zapraSza

Dnia 24 maja 2017 r. zmarła 

Janina Sobolewska 
wieloletnia pracownica Biblioteki Publicznej 

im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

rodzinie zmarłeJ
wyrazy szczerego współczucia

składają Dyrekcja i Pracownicy
Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 

w Suwałkach
149/2017
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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 przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) 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 Prezydent Miasta Suwałk wydał na wniosek 
Prezydenta Miasta Suwałk właściwego zarządcy drogi z dnia 23.03.2017 r.  
znak: I.7011.06.07.2016/2017.IS, decyzję nr 2/2017 z dnia 12 maja 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gmin-
nej wraz z bocznicą kolejową od stacji „las suwalski” do ul. Dubowo i  
w suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:
I. Budowę drogi gminnej wraz z bocznicą kolejową:
od stacji „las Suwalski” do drogi krajowej nr 8 w zakresie robót bu-

dowlanych obejmujących:
– budowę jezdni o nawierzchni gruntowej i w części utwardzonej wraz 

z fragmentami chodnika przed skrzyżowaniem z drogą krajową nr 8,
– budowę bocznicy kolejowej (lewa strona drogi),
– budowę przydrożnych rowów,
– wycinkę drzew kolidujących z budową drogi,
od ul. Wojska polskiego ii (droga gminna nr 101409B) do ul. 

dubowo i (droga gminna nr 101268B) (ul. 4Kd) w zakresie robót bu-
dowlanych obejmujących:
– budowę jezdni o szerokości od 7 m do 10.50 m o nawierzchni asfal-

towej,
– budowę bocznicy kolejowej (lewa strona ulicy),
– budowę chodnika i ścieżki rowerowej (prawa strona ulicy)
– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami
– budowę oświetlenia ulicznego,
– budowę zjazdu,
– budowę kanału technologicznego,
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane po-

za projektowanym pasem drogowym drogi gminnej w zakresie prze-
budowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu):
a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
– ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi krajowej nr 8 (działka nr geod. 32912):
1. budowa brakujących ciągów pieszo-rowerowych,
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, 
budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:
– rozwiązanie kolizji z napowietrzną linią energetyczną (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 sygnalizacji świetlnej,
2. budowa i dostosowanie oświetlenia ulicznego z ustawieniem latar-

ni oświetleniowych,
3. budowa kabli z montażem urządzeń do sterowania ruchem kolejo-

wym (srk) wraz z monitoringiem,
4. budowa odwodnienia przejazdu kolejowego, 
– ul. Dubowo I (działa nr 32848):
1. budowa kablowej linii oświetleniowej z ustawieniem latarni oświe-

tleniowej,
2. zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej,
c) budowa i przebudowa zjazdów:
przebudowa dwóch zjazdów w ciągu drogi krajowej nr 8, na działki nr 

32916/1, 32899/4.
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:

– działkach objętych podziałem przejmowanych pod pas drogo-
wy drogi gminnej:
obręb 0008 Miasto Suwałki: 
32916/1 dzielona na działki: 32916/4 o pow. 1,9054 ha (przeznaczo-

na pod drogę gminną), 32916/5 o pow. 3,7420 ha ( w dotychczasowym 
władaniu) i 32916/6 o pow. 13,3267 ha (w dotychczasowym 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 dro-
gę gminną – rozbudowa) i 32838/3 o pow. 8,1250 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),
32839/2 dzielona na działki: 32839/3 o pow. 2,0344 ha (przeznaczo-

na pod drogę gminną), 32839/4 o pow. 6,8577 ha (w dotychczasowym 
władaniu),
– działkach stanowiących teren do czasowego zajęcia, niezbędny 

podczas realizacji inwestycji:
obręb 0008 Miasto Suwałki – 32912 (droga krajowa nr 8), 32848 (ul. 

dubowo i), 32839 (po podziale 32839/4), 32840, 32838 (po podzia-
le 32838/3).
rozbudowę odcinka ulicy Wojska polskiego ii w Suwałkach w cią-

gu przebiegu nowej drogi gminnej w zakresie robót budowlanych 
obejmujących:
– rozbiórkę elementów komunikacyjnych oraz istniejącego kolidu-

jącego uzbrojenia technicznego, zgodnie z planem zagospodarowa-
nia terenu,
– budowa nowej jezdni ulicy,
– budowę bocznicy kolejowej wraz z odwodnieniem (prawa strona 

ulicy),
– budowę skrzyżowania z nową drogą gminną typu rondo, 
– budowę obustronnych chodników i ścieżki rowerowej,
– budowę parkingów,
– przebudowę zjazdów,
– budowę zatok autobusowych 
– budowę kanału technologicznego,
– budowę nowego oświetlenia ulicznego,
– budowę uzupełniającego odwodnienia ulicy,
– budowa kablowej linii energetycznej nN (rozwiązanie kolizji),
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, 
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
 oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane 

poza projektowanym pasem 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 zagospoda-
rowania terenu.
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:
– działce stanowiącej pas drogi gminnej nr 101409B (ul. Wojska 

polskiego ii):
obręb 0008 Miasto Suwałki – 32893, 
– działce objętej podziałem przejmowanej pod pas drogowy dro-

gi gminnej nr 101409B (ul. Wojska polskiego ii): obręb 0008 Miasto 
Suwałki: 
32899/4 dzielona na działki: 32899/7 o pow. 0,0220 ha (przeznaczo-

na pod drogę gminną), 32899/8 o pow. 3,1092 ha ( w dotychczasowym 
władaniu). 
– działkach stanowiących teren do czasowego zajęcia, nie-

zbędny podczas realizacji inwestycji:
obręb 0008 Miasto Suwałki – 32899/4 (po podziale 32899/8), 

32897, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury  

i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 
Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 3.  150/2017

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl www.dwutygodniksuwalski.pl
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Bogata oferta ściśle związana z potrzebami 
rynku lokalnego, świetna baza dydaktyczna i bar-
dzo wysokie stypendia to tylko niektóre z wielu 
zalet studiowania w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Suwałkach.

Suwalska Uczelnia to przede wszystkim: 3 wy-
działy, kilkanaście kierunków kształcenia i ponad 
2000 studentów, którzy na co dzień zdobywają 
wyższe wykształcenie i swój wymarzony zawód. 
A tych zawodów, czyli proponowanych kierunków 
kształcenia, jak zapewnia dr Marta Wiszniewska, 
rektor PWSZ, jest naprawdę wiele. 

Wydział Ochrony Zdrowia proponuje: ratow-
nictwo medyczne, pielęgniarstwo, kosmetolo-
gię oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Wydział Politechniczny: zarządzanie i inży-
nieria produkcji, budownictwo i transport ,  
a Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny: finanse  
i rachunkowość, ekonomię, pedagogikę oraz 
filologię. W tej ofercie zdecydowanie każdy może 
znaleźć coś dla siebie, a co najważniejsze po każ-
dym z nich studenci mogą liczyć na dobrą, cieka-
wą i satysfakcjonującą pracę – dodaje Wiszniewska.

Potrzeby rynku lokalnego są bowiem jednym  
z priorytetów PWSZ w Suwałkach. – Inne to: wyso-
ka jakość kształcenia, nowoczesna baza dydaktycz-
na i przede wszystkim… student – mówi dr Edyta 
Kimera, prorektor ds. studenckich i dydaktyki i do-
daje, że to właśnie studenci są na suwalskiej Uczelni 
najważniejsi. Liczne koła zainteresowań, świetnie 
wyposażona siłownia, strzelnica, przestronne patio z kawiarnią, drużyny sportowe, nowoczesny dom 
studenta, nawet 2000 zł miesięcznego stypendium … . Tak wymieniać można jeszcze bardzo długo, 
a jak zapewniają sami studenci – PWSZ jest po prostu miejscem przyjaznym i dobrym do studiowania.

Suwalska Uczelnia w zdecydowany sposób stawia na praktyczność. Zajęcia nastawione są  
w głównej mierze na ćwiczenia, wyjazdy studyjne i „naukę w terenie”. Laboratoria i pracownie na-
leżą do najlepiej wyposażonych w kraju, kadra jest znakomita. – Uczelnia współpracuje z wieloma 
ośrodkami i uczelniami z całej Polski, utrzymuje stałe kontakty z samorządami lokalnymi, a z naj-
większymi firmami i przedsiębiorstwami w regionie wspólnie nawet tworzy i konsultuje programy 
nauczania. Wszystko po to, by warunki do studiowania i zdobywania wiedzy stały na najwyższym 
poziomie – mówi rektor Uczelni.

I tura rekrutacji trwa od 1 czerwca do 21 lipca. Wystarczy założyć konto w systemie IRK, zalogo-
wać się, wypełnić oraz wydrukować formularz i czekać na wyniki. PWSZ czeka właśnie na Ciebie! 
Warto odwiedzić stronę internetową: pwsz.suwalki.pl. Można tam znaleźć nie tylko szczegóły re-
krutacji i ofertę kształcenia, ale też zobaczyć czym studenci żyją na co dzień.
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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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Suwałki, ul. Sejneńska 59; 
tel. 731 200 310; 

suwalki@dk-brw.pl 
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