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następcy 
lewandowskiego

Dziewięć 12-osobowych drużyn uczestniczyło w 11. edycji Mistrzostw 
Przedszkolaków w piłce nożnej.

Z powodu deszczu, imprezę trzeba było przenieść z  boiska piłkarskie-
go do hali Ośrodka Sportu i Rekreacji.  Nie popsuło to jednak dobrego hu-
moru występującym zawodnikom ani też licznym kibicom. Mecze okra-
szone były dużą ilością bramek, dlatego „snajperów” takich jak Konrad   
z Przedszkola nr 2, który strzelił w jednym meczu sześć bramek było wielu.

W rywalizacji sportowej przedszkolaków byli przegrani i zwycięz-
cy, ale tak naprawdę liczyła się dobra zabawa. A o to zadbali organiza-
torzy mistrzostw, Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II oraz 
Akademia Piłkarska Wigry Suwałki.

161/2017
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sonda o zakazie wyprzedzania
Do 20 czerwca (wtorek) do godz. 15.30 trwa son-

da na temat: czy wprowadzenie zakazu wyprzedza-
nia przez samochody ciężarowe na miejskim od-
cinku drogi krajowej nr 8 było dobrym pomysłem? 
Głosować można na stronie: www.um.suwalki.pl

Opinie mieszkańców będą pomocne w czasie dys-
kusji o efektach wprowadzonego pół roku temu na 
wniosek Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach za-
kazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe na 
miejskim odcinku drogi krajowej nr 8 podczas Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która spotka 
się 21 czerwca w ratuszu.

zdaniem prezydenta
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>> >>miejsca dla 
przedszkolaków

Jeszcze do 23 czerwca można zgłaszać dzieci 
do dodatkowych czterech oddziałów całodzien-
nych przy suwalskich szkołach podstawowych. 
Oddziały będą funkcjonowały na takich samych 
zasadach jak przedszkola (czas pracy do 10 godzin 
dziennie, całodzienne wyżywienie – szkoły samo-
dzielnie będą przygotowywały posiłki dla dzie-
ci). Opieka w ww. oddziałach będzie realizowana 
zgodnie z  uchwałą w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola publicz-
ne prowadzone przez Miasto Suwałki dla dzieci  
w wieku do lat 5.

Z uwagi na duże zainteresowanie wychowa-
niem przedszkolnym, Prezydent Miasta Suwałk 
podjął decyzję o utworzeniu od 1 września 2017 r.  
oddziałów dla dzieci w wieku przedszkolnym 
w: Zespole Szkół nr 3 (ul. Szpitalna 66), Zespole 
Szkół nr 7 (ul. Minkiewicza 50), Zespole Szkół 
nr 8 (ul.  Kościuszki  126) i Zespole Szkół nr 10  
(ul. Antoniewicza 10).

Więcej na: www.um.suwalki.pl 

Bardzo dobra wiadomość dla Suwałk. 
Departament Infrastruktury Sportowej poinfor-
mował, że Minister Sportu i Turystyki zatwier-
dził aktualizację Planu Rocznego na rok 2017 
do Programu inwestycji o szczególnym zna-
czeniu dla sportu. Wśród zadań inwestycyjnych 
zakwalifikowanych do Planu jest budowa ha-
li 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, wie-
lofunkcyjna infrastruktura sportowa, która będzie 
służyła i pierwszoligowym Wigrom, i siatkarzom 
Ślepska, i innym klubom. W obiekcie będzie moż-
na realizować wiele różnego rodzaju sportowych 
i kulturalnych przedsięwzięć.  W tym miejscu chcę 
bardzo podziękować wszystkim osobom, które 
nas wspierały na drodze do otrzymania tego do-
finansowania. Przede wszystkim Panu Witoldowi 
Bańce, Ministrowi Sportu i Turystyki. Nasze dzia-

łania wspierali również Ministrowie z naszego re-
gionu, za co serdecznie dziękuję. 

Hala sportowo-widowiskowa za około 25 
mln zł powstanie przy stadionie piłkarskim przy 
ul. Zarzecze 26 w Suwałkach. Inwestycja ma już 
gotową dokumentację techniczną, pozwole-
nie na budowę i nazwę. Niedawno rozstrzygnę-
liśmy konkurs w tej ostatniej sprawie. Nowa ha-
la sportowo-widowiskowa będzie nosiła nazwę 
Suwałki Arena.

W opracowanej dokumentacji hali przyjęto, że 
powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 6634 
m², a wysokość budynku około 16 m. W projekto-
wanej hali o wysokości 12,8 m zaplanowano łącz-
ną powierzchnię sportową o wielkości 1745 m², 
w tym boiska do: siatkówki (9×18 m), koszykówki 
(15×28 m) i piłki ręcznej (20×40 m), a także trybu-
ny na 2165 miejsc. Zaplanowano również między 
innymi salę treningową (14 x 24 m) o wysokości  
8 m i łącznej powierzchni 340 m².

Budowa hali sportowo-widowiskowej tej wiel-
kości jest niezbędna dla rozwoju bazy sportów 
wyczynowych w Suwałkach i regionie. Trzeba 
podkreślić, że w województwie podlaskim, a tak-
że w promieniu około 200 km od Suwałk, nie ma 
hali sportowo-widowiskowej o podobnych roz-
miarach.

W tegorocznym budżecie miasta są już za-
bezpieczone środki, w wysokości 4 mln zł, któ-
re pozwolą na rozpoczęcie budowy hali. Jeszcze 
w czerwcu planujemy ogłosić przetarg na tę in-
westycję.

ławnicy w ratuszu
Z okazji przypadającego 14 czerwca Dnia Ławnika odbyło się pierwsze spotkanie z ławnikami 

w suwalskim ratuszu. Podziękowania za ich trud społecznej pracy złożyli zdzisław przełomiec, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, danuta zdzisława poniatowska, Prezes Sądu 
Okręgowego w Suwałkach oraz prezydent Suwałk Czesław renkiewicz. 

Ławnicy w Suwałkach to 50 osób wybranych na czteroletnią kadencję przez Radę Miejską. 
39 sprawuje swoją funkcję w Sądzie Okręgowym, a 11 w Sądzie Rejonowym. Wśród obecnych 
suwalskich ławników są osoby, które sprawują tę funkcję nawet po raz szósty.

>>
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Trwa procedura konkursów na dyrektorów suwalskich szkół. Jak dotąd 
komisja konkursowa wybrała na te stanowiska dotychczasowych dyrek-
torów Przedszkola nr 3 (Jolanta teresa Gugnowska), Przedszkola nr 8 
(Urszula rutkowska), Zespołu Szkół nr 1 (alicja Węsierska-Kwiecień), 
Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego (Joanna Woronko);

Nowymi dyrektorami zostali: Przedszkola nr 2 (Bożena makarewicz-
Jafiszow – dotychczasowy dyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli), Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną (maria Kowalewska), 
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej (dorota Jabłońska).

Dwa konkursy, w Zespole Szkół nr 9 i Szkole Podstawowej nr 11 nie zo-
stały rozstrzygnięte, ponieważ komisja z powodów formalnych odmówiła 
dopuszczenia kandydatów do postępowania konkursowego. Do konkursu 
na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
nikt nie zgłosił się.

Z powyższego wynika, że z mandatu radnej będzie musiała zrezy-
gnować Dorota Jabłońska. To już czwarta rezygnacja z pracy w samorzą-
dzie, radnych wybranych do suwalskiej Rady Miejskiej w ostatnich wy-
borach. Wcześniej z pracy w samorządzie zrezygnowali: adam Gorlo, 
Janusz Skowroński i Jadwiga mariola Szczypiń. Wszyscy wybrani   
z listy Prawa i Sprawiedliwości. 

pieniądze
dla szpitala

Z budżetu województwa suwal-
ski Szpital Wojewódzki otrzyma 1 960 
000 zł, które zostaną przeznaczone na 
adaptację pomieszczeń na potrzeby 
Oddziału Urologicznego.  

W pomieszc zeniach z wolnio -
nych przez Medyczne Laboratorium 
Diagnostyczne, znajdujących się  
w bezpośrednim sąsiedztwie Bloku 
Operacyjnego, zostanie ulokowany 
Oddział Urologiczny.

– Te lata zaangażowania dyrekcji  
i pracowników szpitala doprowadziły 
do tego, że przy budzącej zaniepokoje-
nie powszechnej dyskusji o sieci szpitali, 
sytuacja szpitala w Suwałkach nie budzi 
niepokoju – suwalski szpital spełnia wy-
mogi i będzie zakwalifikowany na trzeci 
najwyższym poziomie referencyjności  
– mówił członek Zarządu Województwa 
Bogdan dyjuk.

W ostatnich dwóch latach z budżetu 
województwa przekazano suwalskiemu 
szpitalowi na inwestycje i dofinansowa-
nie projektów unijnych blisko 7,5 mln zł.
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Fińska firma Va Varuste – jeden z największych 

skandynawskich producentów mebli, stelaży  
i tkanin do jachtów oraz łodzi oficjalnie otwo-
rzyła swój zakład produkcyjny, który zlokalizo-
wany został w suwalskiej podstrefie SSSE. 

– To, że zdecydowaliśmy się na założe-
nie firmy w Suwałkach nie było przypadkiem. 
Zachęciła nas świetna oferta suwalskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego, bezpośrednie są-
siedztwo drogi Via Baltica oraz ogromny rynek 
zbytu w północno-wschodniej Polsce, a także 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna – po-
wiedział mikko Vainikainen, właściciel firmy.

– Przede wszystkim to nowe miejsca pracy dla suwalczan, ale też pozytywny przykład tego jak fir-
ma, która swoją działalność rozpoczęła w hali procesów technologicznych w suwalskim Parku Naukowo-
Technologicznym Polska–Wschód,  następnie wybudowała zupełnie nową fabrykę – powiedział Czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk.

Firma Va Varuste działa w mieście Kuopio w Finlandii od 1969 roku, a w ostatnich latach zdecydowa-
ła o ekspansji na rynek Europy Środkowo-Wschodniej. Zarząd firmy brał pod uwagę 20 lokalizacji, jednak 
ostateczny wybór padł właśnie na Suwałki. 

z parku do strefy

dlaczego bez wojska i policji?
Wciąż wiele dyskusji wywołuje brak wojska, po-

licji i innych służb mundurowych podczas miej-
skich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia 
Zwycięstwa. W tej sprawie interpelację do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowała po-
seł Bożena Kamińska. 

W odpowiedzi Wiceminister Spraw Wew- 
nętrznych i Administracji Jarosław Zieliński napisał 
m.in.: „...do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach 
wpłynęło jedynie bezimienne zaproszenie do 
udziału w uroczystościach związanych z obcho-
dami 226. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
w Suwałkach. Komendant Miejski Policji w Su- 
wałkach w tym samym czasie uczestniczył w uroczystościach na terenie Łomży, w których zgodnie ze sce-
nariuszem przygotowanym przez Komendę Wojewódzką w Białymstoku, brała udział także policyjna asy-
sta honorowa.”

Z kolei w sprawie obchodów Dnia Zwycięstwa wiceminister J. Zieliński stwierdził, że: „...funkcjona-
riusze Komendy Miejskiej PSP (Komendant Miejski PSP, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP), jak rów-
nież Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wraz z pocztami sztandarowymi ww. jednostek, uczestniczy-
li w uroczystych obchodach Dnia Zwycięstwa w 14. Suwalskim Dywizjonie Artylerii Przeciwpancernej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydarzenie to obchodzono z należytym szacunkiem.”

>>

Umowę podpisują (od lewej) Adam Sza-
łanda, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  
w Suwałkach oraz Jerzy Leszczyński, Mar-
szałek Województwa Podlaskiego

Obchody Dnia Zwycięstwa w Suwałkach 8 maja 2017 r.

konkursy na dyrektorów szkół
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dni malowa
W ubiegły piątek rozpoczęły się Targi „Malow Open Days”. – Kiedy przed trzydziestoma laty pre-

zentowaliśmy swoje meble na targach w Poznaniu, nasze stoisko to było sześć metrów kwadrato-
wych – mówił do gości z kraju i  Europy Henryk Owsiejew, właściciel firmy, otwierając „Dni Malowa”. 

Dziś „Malow” to znako-
micie prowadzone przedsię-
biorstwo, którego produkty 
– metalowe meble wykorzy-
stywane praktycznie w wszyst-
kich sferach życia – sprzeda-
wane są nie tylko w Polsce, ale 
także w kilkudziesięciu krajach 
Europy i świata.

Więcej o tym wydarzeniu  
w następnym numerze DTS.

n Ponad tysiąc uczniów suwalskich szkół 
podstawowych uczestniczyło w trzecim festy-
nie ekologicznym zorganizowanym na Placu 
Marii Konopnickiej. Mogli wziąć udział w „ro-
werowym” lub „solarnym” kinie oraz w warszta-
tach: Eko Memory, przestrzennej grze planszo-
wej lub Eko Domku. Dodatkową atrakcją festynu 
były Eko Puzzle. Organizatorem wydarzenia był 
Prezydent Miasta Suwałk, w ramach działań  
z zakresu edukacji ekologicznej.

n Wszyscy kierowcy byli trzeźwi w czasie 
akcji „Trzeźwy poranek” przeprowadzonej na 
suwalskich ulicach: Sejneńskiej, Pułaskiego  
i Wojska Polskiego. Funkcjonariusze skontrolo-
wali ponad 300 kierowców.

n Uczeń suwal-
skiego Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia 
R o l n i c z e g o  i m . 
Wincentego Witosa 
w Suwałkach – Jakub 
Barszczewski – zdo-
był drugie miejsce  
w Eliminacjach Cen- 
tralnych XLI Edycji 
Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rol- 
niczych w bloku Ag- 
robiznes.  Otrzymał 
on tytuł laureata, prawo podjęcia studiów na 
wybranej uczelni wyższej oraz roczne sty-
pendium. Pomagała mu nauczycielka ZSCKR  
w Suwałkach – zyta Wiszniewska.

 n W ręce suwalskich policjantów trafili trzej 
mieszkańcy powiatu augustowskiego, którzy  
w mieszkaniu prz y ul .  Dasz yńskiego w 
Suwałkach pobili 24-latka. Cała trójka przyzna-
ła się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie 
poddała się karze. 

n Wicemarszałkowie województwa pod-
laskiego anna naszkiewicz i maciej Żywno 
podpisali umowę z Centrum Aktywności 
Społecznej „Pryzmat” na działania wspierają-
ce podmioty ekonomii społecznej oraz utwo-
rzenie 113 miejsc pracy na terenie subregionu 
suwalskiego. Umowa jest wynikiem konkursu 
z RPO WP 2014-2020. Dofinansowanie z UE wy-
niesie 6 936 205,56 zł.

n Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk  
i artur Krasowski, dyrektor białostockiego 
oddziału spółki STRABAG podpisali umowę na 
przebudowę ulicy Krzywólka. Koncepcję prze-
biegu i wyglądu tej drogi wypracowano po serii 
spotkań i konsultacji społecznych. Spółka pla-
nuje zakończyć przebudowę 90 dni przed ter-
minem, który przypada na 31 sierpnia 2018 ro-
ku. Koszt inwestycji to ponad 5,7 mln zł.

n W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad w Białymstoku podpisano umo-
wę na projekt i budowę drogi ekspresowej S61 
na odcinku Suwałki-Budzisko. Umowę podpi-
sali przedstawiciele wykonawców i dyrekcja 

Wydarzyło Się

Ciąg dalszy na str. 6
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Trwa już nabór wniosków do 5. edycji 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 
2018. Tym razem mieszkańcy do swojej dys-
pozycji będą mieli 2,6 miliona złotych, na małe  
i duże projekty oraz projekty kulturalne lub 
społeczne. Wzrost kwoty i kolejna kategoria 
projektów to zupełna nowość w SBO.

Kwota 2,6 mln zł została podzielona na trzy 
części:
· 2 miliony złotych przeznaczono na duże pro-
jekty o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych;

· 0,5 miliona złotych na projekty małe o warto-
ści do 100 tysięcy złotych;

· 0,1 miliona złotych na projekty kulturalne lub 
społeczne o wartości do 20 tysięcy złotych.

Propozycje projektów do SBO 2018 suwal-
czanie mogą składać do 18 sierpnia 2017 r. 
Formularze zgłoszeniowe i więcej informacji 

budżet obywatelski 2018>>

można znaleźć na: www.um.suwalki.pl
Głosowanie nad propozycjami odbędzie się 

od 23 października do 7 listopada 2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące „SBO 

2018” można uzyskać w Wydziale Inwestycji 
Urzędu Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza 1, 
pok. 204, tel. (87) 562 82 85.

budynek dla młodych
Lada moment ruszą prace wykończeniowe pierwszego bloku ZBM TBS w Suwałkach. Budynek, 

w którym znajduje się 48 mieszkań o różniej powierzchni powstał przy ul. Pułaskiego. Ma cztery 
kondygnacje, 3 klatki i windy. Każde z mieszkań będzie miało przyporządkowaną komórkę loka-
torską. Wykończenie mieszkań to tzw. ,,stan developerski”. Pierwsi lokatorzy powinni wprowadzić 
się do bloku w grudniu tego roku. Koszt inwestycji to 6 054 059 zł. Firma B-Complex ma zakończyć 
prace do 22 listopada tego roku.

Mieszkańcami budynku będą przede wszystkim młodzi suwalczanie. 75% przyszłych lokato-
rów to osoby przed 40 rokiem, życia, 50% przed 30 rokiem. Blok powstała właśnie z takim założe-
niem, aby była to atrakcyjna oferta dla młodych mieszkańców miasta, których nie stać na kupno 
własnego mieszkania od dewelopera.

Co bardzo ważne, przyszli najemcy będą dochodzili do prawa własności lokalu poprzez spłatę 
kredytu zaciągniętego przez spółkę ZBM TBS.

Blok ZBM TBS nie jest jedyną inwestycją w ra-
mach polityki mieszkaniowej realizowanej przez 
Miasto. Suwałki przystąpiły też do rządowego 
programu Mieszkanie Plus. Pod koniec marca  
w Białymstoku odbyło się podpisanie listu inten-
cyjnego w tej sprawie. Wstępnie u zbiegu ulic Reja 
i Armii Krajowej powstanie ponad 100 mieszkań.

Najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu zosta-
nie podpisana szczegółowa umowa między Miastem 
Suwałki oraz BGK Nieruchomości, która określi zasady 
współpracy przy tym przedsięwzięciu. Zamierzeniem 
jest by jeszcze w tym roku rozpocząć budowę bloku.

>>

>>
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GDDKiA w Białymstoku, w obecności m.in. pod-
sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Jerzego Szmita, sekretarza 
stanu w MSWiA Jarosława zielińskiego 
oraz wojewody podlask iego Bohdana 
paszkowskiego.

n Policjanci z Suwałk ustalili i zatrzyma-
li dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 
22-latka nocą na ulicy 1 Maja w Suwałkach. 
Sprawcy 19- i 22-latek zostali przesłuchani  
i usłyszeli zarzuty, do których się przyznali.

n W suwalskim Saloniku Muzycznym przy 
ul. Chłodna 12 suwalczanie wysłuchali bar-
dzo interesującego koncertu muzyki salo-
nowej sprzed 100 i więcej lat w wykonaniu: 
Beaty Witkowskiej-Glik – sopran, tadeusza 
trzaskalika – fortepian, Grażyny Brewińskiej 
– słowo o muzyce oraz antoniego Hołowni – 
klarnet.

n Udało się rozstrzygnąć przetarg na prze-
budowę ul. Klonowej  na odcinku od bloku nr 
43 do Zespołu Szkół nr 9. To zwycięska pozycja 
w głosowaniu na Suwalski Budżet Obywatelski 
2017, która zdobyła 1393 głosy. Inwestycję wy-
kona suwalski REM BUD za 1 383 464,22 zł. 
Firma zadeklarowała, że skróci czas realizacji 
prac o 90 dni i zakończy je 31 maja 2018 roku.

n 8 czerwca klasy zwycięzców I Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie zorganizowanego przez 
Młodzieżową Radę Miasta Suwałki, zwiedzały 
Sejm RP. Nagrodę ufundowała poseł Bożena 
Kamińska. Zespół mateusza Juszkiewicza  
z I LO oraz izabeli Borkowskiej z III LO, oprócz 
wizyty w polskim parlamencie, obejrzał spek-
takl „MAYDAY” w reżyserii Krystyny Jandy. 

n Od 1 czerwca dzieci mogą mile i ak-
tywnie spędzać czas na nowym placu za-
baw znajdującym się na terenie Żłobka 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Kamedulska 
3. Certyfikowane zabawki i sprzęty zostały za-
kupione w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014–2020 współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach projektu pn. 
„Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”.

n Kilkanaście spotkań, kilkadziesiąt róż-
norodnych zajęć, mnóstwo zabawy i przede 
wszystkim ogromne pokłady zdobytej wie-
dzy – to efekty kolejnej edycji Uniwersytetu 
Dziecięcego, działającego przy suwalskiej 
PWSZ. Od października niemal stu małych stu-
dentów (w wieku od 6 do 10 lat) poznawało 
tajniki nauki. Najmłodsi studenci otrzymali już 

Ciąg dalszy na str. 7

W przyjętej w 2014 roku przez Radę Miejską 
w Suwałkach Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Miasta Suwałki do 2020 znajdu-
ją się zapisy mówiące o utworzeniu spójne-
go systemu ścieżek rowerowo-spacerowych 
wzdłuż Czarnej Hańczy, a także zagospodaro-
waniu tych terenów na potrzeby rekreacyjne. 
Wytyczne strategii są przez władze miejskie 
konsekwentnie realizowane.

dróg przez urząd marszałkowski w Białymstoku. 
Jeżeli jakieś nasze wnioski, a jest ich sporo, zosta-
ną odrzucone, uwolnią się pieniądze na rozpo-
częcie remontu budynku łaźni. Prace budowlane 
mogłyby ruszyć w tym roku a zakończyć wiosną 
2019 roku. Całkowity koszt remontu szacujemy  
na około 10 milionów złotych.

Na suwalskich bulwarach przewidziano 
możliwość piknikowania i rekreacji rodzin-

nych. Zaprojektowano wiaty grillo-
we i altany rekreacyjne ze stołami, 
stoliki do gier w szachy z możliwo-
ścią podłączenia komputera, ławki, 
oraz przestrzenny plac zabaw dla 
małych dzieci. W pobliżu I LO ma 
powstać boisko. Obok mostu na ul. 
24 Sierpnia i projektowanej ścieżki 
rowerowej zlokalizowano siłownię 
na powietrzu z dziesięcioma sta-
nowiskami.

Dalsza realizacja inwestycji zależ-
na jest od pozyskania  unijnych dota-
cji. Inwestycja została wyceniona na 
25 milionów złotych.

Ale są też lepsze informacje, szczególnie dla 
osób wypoczywających nad zalewem Arkadia. 
Po wybudowaniu mostu, trwają prace na sa-
mej wyspie.

Na wyspie mają powstać ścieżki piesze i ro-
werowe, 3-rzędowa trybuna terenowa prze-
znaczona dla około 30 osób, latarnie, trawni-
ki i kwietniki, ławki, stojaki na rowery, kosze na 
śmieci i monitoring.

W 2015 rozstrzygnięto konkurs architekto-
niczny na opracowanie koncepcji zagospoda-
rowania bulwarów nad Czarną Hańczą przez 
firmę MD Polska ze Szczecina, W zeszłym ro-
ku, za ponad 1,7 mln zł powstała nowa droga 
w kształcie litery „L” łącząca ulice Kościuszki  
i Mickiewicza, która przebiega „na tyłach” sie-
dziby Stacji Pogotowia Ratunkowego,   I LO  
i Muzeum Marii Konopnickiej. Wzdłuż drogi  

z kostki kamiennej i polbruku  powstały parkin-
gi wraz oświetleniem oraz fragment ścieżki ro-
werowej. Niestety prace odsłoniły też zdewa-
stowany budynek dawnej łaźni miejskiej.

– W wyremontowanym budynku po dawnej 
miejskiej łaźni powstanie galeria sztuki współ-
czesnej, restauracja oraz  zaplecze bulwarów – 
wypożyczalnia sprzętu turystyczno-rekreacyj-
nego czy też toalety – mówi prezydent Czesław 
renkiewicz. Staraliśmy się pozyskać pieniądze 
na remont  ze środków krajowych, jak też przy 
współpracy z naszymi partnerami z za grani-
cy z Unii Europejskiej. Niestety bezskutecznie. 
Remont będziemy zmuszeni wykonać z wła-
snych środków budżetowych. Czekamy teraz 
na rozstrzygnięcie konkursów na finansowanie 

– Prace muszą się 
zakończyć do koń-
ca czerwca, rozma-
wiałem z wykonaw-
cą, obiecuje że tak 
będzie. Chcemy by 
mieszkańcy i tury-
ści mogli korzystać 
z tych atrakcji rekre-
acyjnych już podczas 
jubileuszowego Suwałki Blues Festiwal – mó-
wi Cz. Renkiewicz. Poleciłem by do poręczy 
drewnianych mostu przykręcić pałąki meta-
lowe, by zakochani mogli do nich przymoco-
wywać kłódki.

suwalskie bulwary
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dyplomy ukończenia studiów, birety oraz wie-
le niespodzianek.

n Rozstrzygnięto konkurs filmowy „Prosto ze 
szkoły”. Na uroczystej gali w Cinema Lumiere 
odbyło się wręczenie nagród i dyplomów au-
torom zwycięskich prac oraz ich opiekunom. 
Wśród szkół podstawowych najlepsi okazali się 
uczniowie suwalskiej SP nr 10, a wśród szkół po-
nadgimnazjalnych licealiści z suwalskiego II LO 
im. gen. Z. Podhorskiego.

n Na ul. Hamerszmita kierujący laguną 18-la-
tek na łuku drogi nie dostosował prędkości 
i pojechał prosto. Uszkodził krawężnik, znak 
drogowy, przejechał przez chodnik, uderzył  
w ogrodzenie i zatrzymał się dopiero na scho-
dach prowadzących do posesji. Okazało się, 
że kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu  
w organizmie.

n W z wiązku z obchodami 25 - lecia 
Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS 
10 czerwca suwalski SALOS został zaproszo-
ny do Belwederu na spotkanie z prezyden-
tem RP andrzejem dudą oraz na uroczysty 
obiad. W spotkaniu uczestniczyli: małgorzata 
patkowska – trener piłki siatkowej dziewcząt, 
zbigniew Wisiecki – Członek Zarządu Salos 
Suwałki, dariusz Ułanowicz – prezes Zarządu 
SALOS Suwałki oraz patrycja mackiewicz i 
inka Szymańczyk. 

n Swoje święto obchodzili księgowi zrze-
szeni w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, 
które działa już od 110 lat. Z tej okazji w SOK 
odbyło się spotkanie upamiętniające tą waż-
ną datę. 

n 90 dzieci i 18 nauczycieli z suwalskich 
przedszkoli uczestniczyło w Otwartym Dniu 
Gier w Alytusie na Litwie. Młodzi suwalczanie 
wspólnie z dziećmi z litewskich przedszkoli, 
przy muzyce wykonały tańce zawierające ele-
menty gimnastyki. Na stadionie w Alytusie od-
był się piknik dla dzieci.

n Suwalska Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. E. F. Szczepanika zajęła jedena-
ste miejsce w rankingu PWSZ-ów „Perspektyw” 
z wynikiem 69,8 %. Suwalska uczelnię najwyżej 
oceniono w kategorii absolwenci na rynku pra-
cy (81,5 %), najniżej oceniono jej prestiż (19,8%). 
Przed rokiem suwalska PWSZ w tym rankingu 
uplasowała na 13 miejscu.

n Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Suwałkach otrzymała sztandar.

łąkowa zamiast mereckiego? 
Znamy wyniki powtórnego głosowania na zmianę nazwy ulicy Henryka Mereckiego związane-

go z tzw. dekomunizacją. W suwalskim Urzędzie Miejskim w obecności dziennikarzy komisja powo-
łana do liczenia głosów oficjalnie otworzyła zaplombowaną urnę oraz przeliczyła głosy.  Najwięcej, 
bo 72 głosy spośród 162 oddanych, uzyskała propozycja nazwy „Łąkowa”. 44 mieszkańców ul. 
Mereckiego zagłosowało na ks. Jerzego Aleksandra Popiełuszkę, a 25 osób było za nazwą „Zgodna”.

Przypomnijmy, że powtórne głosowanie na nową nazwę ulicy H. Mereckiego wynikało z tego, 
że w poprzednim głosowaniu mieszkańcy dwóch ulic: Mereckiego i Tadeusza Paweckiego opowie-
dzieli się za tą samą nazwą: „Pogodna”. O tym, która z nich będzie Pogodną ostatecznie zdecydo-
wał rzut monetą. Los zdecydował, że nazwę „Pogodna” otrzymała ul. T. Paweckiego.

Na posiedzeniu Komisji Strategii i Roz- 
woju Gospodarczego Rady Miejskiej rad-
ni jednogłośnie zdecydowali, że miesz-
kańcy w sprawie wyboru nowej nazwy 
powinni ponownie zagłosować za pomo-
cą sprawdzonego systemu kart do głoso- 
wania. Ankiety, tak jak poprzednio by-
ło można wrzucać do urny wystawionej  
w Szkole Podstawowej nr 4 od 5 do 9 czerw- 
ca. Ostateczna decyzja w sprawie zmia-
ny nazwy ulicy należeć będzie do Rady 
Miejskiej. Ulica H. Mereckiego jest ostatnią, 
która w Suwałkach wymaga zmiany nazwy.

Wydarzyło Się
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WtoreK z radnym
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.

We wtorek 20 czerwca zapraszają Grzegorz Gorlo i  Jacek Juszkiewicz z Prawa  
i Sprawiedliwości. Natomiast 27 czerwca na suwalczan czekają irena B. Schabieńska oraz 
zdzisław Koncewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 4 lipca zapraszają 
Bożena m. Kamińska i zbysław W. Grajek z Platformy Obywatelskiej.

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.

kolejne pieniądze na zabytki
Umowy na łączną kwotę 120 tysięcy zł podpisał  Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk z wła-

ścicielami suwalskich obiektów zabytkowych, którzy zgodnie z decyzją Rady Miejskiej otrzyma-
ją dofinansowanie do remontów swoich nieruchomości. Wciąż można starać się o 80 tysięcy zł  
w drugim naborze wniosków, który trwa do 30 czerwca.

W pierwszym naborze do sześciu właścicieli suwalskich zabytków trafiło 120 tys. zł. Komisja po-
wołana do oceny złożonych wniosków zdecydowała o przyznaniu 20 000 zł na remont dachu bu-
dynku przy ul. Kościuszki 114, 15 000 zł otrzyma Parafia pod wezwaniem św. Aleksandra na wykona-
nie projektu budowlanego remontu fasady głównej w zakresie schodów zewnętrznych, kolumnady 
i frontonu. 30 000 zł to kwota dotacji na remont elewacji budynku przy ul. Gałaja 43, 22 000 zł trafi 
na remont dachu kamienicy przy ul. Mickiewicza 5, 15 000 zł na remont dachu i częściowy remont 
elewacji budynku dawnego szpita-
la katolickiego przy ul. Kościuszki 
101 i 18  000 zł na remont dachu  
i elewacji budynku przy ul. Gałaja 
10 (na zdjęciu).

Dotacje będą udzielane na pra-
ce konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, znajdujących 
się na terenie Suwałk. Wnioski moż-
na składać do 30 czerwca 2017 r. 

Więcej na stronie: www.um.su-
walki.pl oraz w Biurze Miejskiego 
Konserwatora Zabytków przy ulicy 
T. Noniewicza 71A (pok. 101).
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„dwutygodnik  Suwalski”   poleCa

dni KaWaleryJSKie W SUWałKaCH
proGram 24–25 CzerWCa:

24 czerwca plac konkursowy nad zalewem arkadia
13.00 – Otwarcie XVII Pikniku Kawaleryjskiego
13.15-15.30 – Zawody i pokazy sprawności kawaleryjskiej: Konkurs 1. Próba 
dzielności konia; Pokaz musztry konnej, dżygitówka, konkurs troczenia siodła
15.30-17.00 – Przemarsz oddziałów ulicami Suwałk
19.30-22.30 – Wieczór Kawaleryjski

25 czerwca plac konkursowy między ul. Świerkową i nowomiejską
11.00-12.00 – Przemarsz oddziałów kawalerii ulicami Suwałk
12.00-13.30 – Zawody i pokazy sprawności kawaleryjskiej: Konkurs 2. Władanie szablą
13.30-14.00 – Pokaz musztry konnej 
14.00-15.30 – Zawody i pokazy sprawności kawaleryjskiej: Konkurs 3. Władanie lancą 
15.30-15.45 – Pokazy kawaleryjskie i konkurs dla publiczności
15.45-16.00 – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w Konkursie Sprawności 
Kawaleryjskiej
16.00-17.00 – Pokazy i konkursy w skokach przez przeszkody: Konkurs klasy LL; 
Konkurs klasy L
17.00 – Rozdanie nagród i zakończenie Pikniku 

Pokazom i konkursom towarzyszyć będą: bryczki, kucyki, stoisko z publi-
kacjami, wystawa zbiorów Stowarzyszenia Miłośników Historii „Penetrator”, 
wystawa broni historycznej. 

Udział zapowiedziały grupy rekonstrukcyjne i formacje w barwach szwa-
dronów, grup rekonstrukcyjnych oraz pułków szwoleżerów i ułanów, w tym 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki” – pluton konnych zwia-
dowców 41. Suwalskiego Pułku Piechoty Marszałka Józefa Piłsudskiego,  
4. Dywizjon Artylerii Konnej, Sekcja Przysposobienia Wojskowego Kobiet

XVii piknik kawaleryjski

23 czerwca rozpoczynają się wakacje. na łamach papierowego 
wydania „dwutygodnika Suwalskiego” oraz na naszej stronie in-
ternetowej będziemy   informujemy o imprezach i działaniach ad-
resowanych do najmłodszych suwalczan spędzających wakacje  
w mieście. poniżej propozycje na najbliższe dwa tygodnie.

2 pracownia „Smykałka” w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej 
przy ul. E. Plater 33A zaprasza dzieci 6 lipca w godz. 11-13 na zajęcia lite-
racko-plastyczne „Stefek Burczymucha” – Maria Konopnicka.
2 Filia nr 2 przy ul. Klonowej 41: zajęcia literacko-plastyczne „Wakacje 

w bibliotece” – 28 czerwca w godz. 11-13.
2 Filia nr 3 Biblioteki przy ul. Północnej 26: 5 lipca w godz. 11-13 na za-

jęcia edukacyjne z wykorzystaniem klocków Lego „Czym w górę?”.
2 Midicentrum przy ul. Witosa 4A przez całe wakacje zaprasza dzieci  

w godz. 9-12 na zajęcia:
– filmowy wtorek,
– zgrana środa – gry planszowe lub Playstation,
– twórczy czwartek – kreatywne zabawy ze sztuką w tle,
– familijny piątek – dzieci z opiekunami w godz. 9-14 mogą swobodnie 
korzystać z zasobów Midicentrum.
2 muzeum okręgowe przy ul. Kościuszki 81: 4 lipca  w godz. 10-12 

zwiedzanie wystaw z przewodnikiem dla dzieci z opiekunami.
2 Suwalski ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 5:

– warsztaty teatralne dla dzieci 7-13 lat prowadzone przez Joannę 
Łupinowicz od 3 do 7 lipca w godz. 10-12 w Sali 2.25;
– warsztaty manualne prowadzone przez Halinę Lutyńską prowadzone dla 
dzieci od 7 do 13 lat od 3 do 7 lipca w godz. 10-11.30 i 12.30-13.30 w Sali 0.28;
– warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci prowadzone przez Ewę 
Niedźwiecką  dla dzieci w wieku 7-11 lat od 3 do 7 lipca w godz. 11-12.30 
w Sali 2.14, opłata 5 zł za zajęcia;
– letnie spotkania z folklorem tanecznym prowadzone przez Małgorzatę 

w
Suwałkach

Wojdełko dla dzieci od 7 do 13 lat 3 lipca w godz. 12.30-14;
– warsztaty wokalne prowadzone przez Emila Kulbackiego od 3 do 7 lip-
ca dla dzieci od 7 do 10 lat (godz. 10-11), dla dzieci od 11 do13 lat (godz. 
11-12) w Sali 1.20
2 Suwalski ośrodek Kultury  przy ul. Noniewicza 71 zaprasza na:

– warsztaty teatralne dla młodzieży od 14 do 19 lat prowadzone w 
Sali Granatowej przez Grażynę Filipowicz-Karp – od 26 do 30 czerwca  
w godz. 10-12;
– warsztaty dla początkujących gitarzystów prowadzone przez Tomasza 
Kierejszę od 3 do 7 lipca –  dla dzieci od 4 do 6 lat (godz. 11-12), dla mło-
dzieży od 14 do 16 lat (godz. 14-15) w pracowni muzycznej.
2 ośrodek Sportu i rekreacji w Suwałkach:

– szkolenie z żeglarstwa dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Żeglarskim nad 
Zalewem Arkadia, turnus trwa dwa tygodnie;
– zajęcia „Moja droga do Tokio” – lekkoatletyka w formie zabawy na sta-
dionie lekkoatletycznym;
– wycieczka rowerowa szlakiem Green Velo oraz ścieżkami Wigierskiego 
Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego; uczestnicy mu-
szą posiadać własny rower oraz kask;
– Suwalska Akademia Tenisa Ziemnego (do lat 13 i 8 do 16 lat) – na kor-
tach tenisowych OSiR;
– animacje sportowe na wesoło czyli mini-festyn sportowo-rekreacyj-
ny nad Zalewem Arkadia w czwartki – najbliższy 29 czerwca godz. 10-14;
– Summer Cup – turniej siatkówki plażowej dla dzieci i młodzieży do lat 
15 i do lat 18;
– turniej Suwałki Beach Soccer Cup – turniej piłki nożnej plażowej dla dzie-
ci i młodzieży 12 lat i do 15 lat  na Suwałki Beach Arena;
– Akademię siatkarską ze Ślepskiem Suwałki – zajęcia dla dziewcząt i pro-
wadzone na boiskach do siatkówki plażowej przy Zalewie Arkadia przez 
trenera Ślepska Dimę Skory’ego, Karola Dąbrowskiego, Pawła Chałko – 
zapisy: tel. 500-623-262; 692-707-538;
– zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz nauka i doskonalenie pływania w 
aquaparku;
– Eurofutbol wygraj z nudą – zajęcia z piłki nożnej prowadzone na czte-
rech boiskach.  Szczegóły na stronie: www.osir.suwalki.pl 

n  WiGierSKi parK narodoWy zaprasza do 
wzięcia udziału w grze terenowej „Wśród lasów, pól  
i jezior… czyli co nie tylko Żwirek i Muchomorek wie-
dzieć powinni o wigierskiej przyrodzie. W poszukiwa-

niu kwiatu paproci i nie tylko…” Gra zostanie przeprowadzona 24 
czerwca  w godzinach od 10.00 do 14.00. Miejscem startu jest Stary 
Folwark k/Suwałk Muzeum Wigier. Rejestracja drużyn: 9.00-9.45. 
Przewidziane są dwie trasy: krótsza (3,5 km) i dłuższa (9,0 km) do wy-
boru. Do zdobycia wiele cennych nagród w tym: skrzynia z nasiona-
mi kwiatu paproci… Więcej na stronie: www.wigry.org.pl

n FUndaCJa art.-SoS na spotkanie inaugurujące pokazy ar-
chiwalnych zdjęć z Suwałk – 22 czerwca o godz. 19.00 w Saloniku 
Muzycznym przy ul. Chłodnej 12. Będzie to pierwszy publiczny po-
kaz odnalezio-
nych archiwa-
liów z lat 50. i 
60. XX wieku. 
Jak zwykle w 
saloniku, nie 
zabraknie mu-
zyki w wyko-
naniu młodych 
u t a l e ntow a -
nych artystów 
– podopiecz-
nych Fundacji. 
Więcej na stro-
nie: www.dwutygodniksuwalski.pl 
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scena literatury 
dziecięcej

Ponad setka uczniów szkół suwalskich oraz z Pawłówki, Jeleniewa, 
Wiżajn i Rutki-Tartak uczestniczyła w spotkaniach z popularnymi autora-
mi książek dla dzieci zorganizowanych w suwalskiej Bibliotece Publicznej 
im. Marii Konopnickiej.

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały opowieści 
roksany Jędrzejewskiej-Wróbel autorki książek o ryjówce Florce. 
Natomiast Joanna olech mówiła o „Dynastii Miziołków”.

Spotkania dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

wyznanie wiary
Jak co roku w  uroczystościach Bożego Ciała w Suwałkach uczestniczy-

ły tłumy. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu Kościoła rzym-
skokatolickiego. Udział w procesji to wyznanie wiary. Poza uroczystą 
Mszą Św. odbywa się także procesja ulicami miasta do czterech ołtarzy. 

W Suwałkach procesje wyruszyły ze wszystkich parafii. Najwięcej wier-
nych zgromadziło się przed ołtarzem polowym ustawionym przy kościele 

pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa  w parku Konstytucji 3 
Maja. Odprawiono tu wspólną 
mszę świętą dla parafian  św. 
Aleksandra i Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

Miejsce wybrano nieprzy-
padkowo. Przed 25 laty z para-
fii św. Aleksandra wydzielono 
nową parafię Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, której 
pierwszym proboszczem był 
ś.p. ks. Jerzy Zawadzki. 
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>>

nowenna przed jubileuszem
Trwają przygotowania do jubileuszu 300-lecia nadania Suwałkom 

praw miejskich. Historia miejskości Suwałk rozpoczyna się od roku 1715, 
kiedy to prawa miejskie nadali Suwałkom kameduli. W 1720 roku przy-
wilej ten zatwierdził król August II Mocny.

W ramach nowenny przygotowującej do jubileuszu w Suwałkach od-
bywają się uroczystości z udziałem władz samorządowych i kościelnych. 
W niedzielę 11 czerwca, pod pomnikiem Jana Pawła II, mszę świętą ce-

lebrował Romuald Kamiński, biskup pomocniczy diecezji ełckiej. W uro-
czystości uczestniczyli prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przewod-
niczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, posłanka Bożena Kamińska.

>>

Po mszy zebrani wzięli udział w odsłonięciu tablicy w parku Konstytucji 3 
Maja, która została zlokalizowana w miejscu, gdzie znajdował się ołtarz 
pierwszego suwalskiego kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża.

>>

Agata Włodarczyk-Bucharowska opowiadała o swojej himalajskiej wyprawie 
z psem opisanej w książce „Psy-gody na czterech łapach”. 
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90-lecie zst 
Jubileusz 90-lecia świętował suwalski Zespół Szkół Technicznych. W uroczy-

stości uczestniczyli m.in. posłowie Bożena Kamińska i Jarosław zieliński, pre-
zydent Suwałk Czesław renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław 
przełomiec oraz suwalscy radni.

Szkoła kultywuje tradycje powstałej w 1927 roku w mieście Państwowej 
Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej. Placówka przez 90 lat swojego istnienia 
przechodziła szereg przekształceń, zmieniała swoją nazwę, siedzibę i właści-
ciela. Miała też wielu dyrektorów. Od dwóch lat ZST kieruje anna musiałowicz.

– Jesteśmy dumni z tej placówki. Kształcimy ludzi wrażliwych i otwartych. 
Szkoła jest nowoczesna i reaguje na zmiany w systemie edukacyjnym, ma du-
że osiągnięcia w kształceniu zawodowym w mieście – powiedziała dyrektor  
Musiałowicz.

Jubileusz 
b y ł  o k a z j ą 
do podzięko-
wań, życzeń 
i  gratulacj i . 
Swoją pracę w 
szkole wspo-
m i n a l i  b y -
li dyrektorzy 
i nauczyciele. 
Prezydent Cz. 
R e n k i e w i c z 
wręc z ył dy-
r e k t o r  Z S T 
czek na 10 tysięcy złotych. 

biegli bo pamiętają
Około 200 uczniów suwalskich szkół gimnazjalnych i średnich, ale również 

dorośli wystartowali w Suwalskim Historycznym Biegu na Orientację im. Anieli 
Wysockiej, który odbył się w Lesie Szwajcarskim. Jest to pierwsza tego rodza-
ju inicjatywa w naszym regionie. 

W klasyfikacji szkół zwycię-
żyło suwalskie I LO, przed ZDZ 
Suwałki i VII LO w Suwałkach. 
I n d y w i d u a l n i e  z w y c i ę ż y -
l i :  pawe ł Wiliwis  (dorośl i), 
Karolina Sadowska z I  LO 
w Suwałkach (szk . średnie), 
Cezary pendras z Gimnazjum 
Marii Konopnickiej (gimnazja)  
i miłosz Stojanowski z SP nr 6.

Celem biegów było uczcze-
ni e  p amię ci  O f iar  O b ł aw y 
Augustowskiej 1945 roku, zamor-
dowanych przez NKWD bądź za-
branych przez służby, po których ślad do dziś zaginął. Sowieci aresztowali wte-
dy 2 tysiące osób, blisko 600 nigdy nie wróciło do domu. Zostali wywiezieni w 
nieznanym kierunku i zamordowani. Wśród nich znalazła się patronka biegu 

Aniela Wysocka 
(1928-1945) – łącz-
niczka Obwodu 
Suwalskiego AK-
AKO, aresztowa-
na przez NKWD-
UB 27 lipca 1945 
r. w Białej Wodzie. 
O dalszym jej losie 
nic nie wiadomo.
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na suwalskim festiwalu: 
the original blues brothers band
suwałki blues Festival to największy plenerowy
Festiwal bluesowy w kraju. w  jubileuszo-
wym, dziesiątym sbF 2017 od 6 do 9 lipCa wy-
stąpi ponad 35 zespołów, ponad 200 muzyków 
m.in. z usa, wielkiej brytanii, danii, FranCji, nie-
mieC, irlandii, litwy i polski. będą tradyCyj-
ne śniadania bluesowe, liCzne konCerty aku-
styCzne i noCne konCerty klubowe połąCzone 
z jam session.

bluesowe limeryki
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach za-

prasza do udziału w XI edycji konkursu literackiego „Suwalskie 
Limeryki Latem”. W 2017 roku ze względu na 10-tą jubileuszową 
edycję Suwałki Blues Festiwalu, specjalnie cenione będą utwory 
odwołujące się do muzyki „płynącej” przez Suwałki w lipcu.

Celem konkursu jest popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak ma-
ło znanej formy literackiej jaką jest limeryk, promocja Suwałk oraz 
Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski, odkrywanie i wspiera-
nie talentów literackich rodzimych i przyjezdnych, wzbogacanie 
codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej.

prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostar-
czyć do 20 lipca 2017 r. do Biblioteki publicznej im. marii 
Konopnickiej w Suwałkach. Więcej na: www.bpsuwalki.pl 

Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta 
Suwałk, Czesława Renkiewicza.

8 lipca (sobota) o godz. 21.30 (wstęp wolny) na scenie przy 
ratuszu wystąpi – the original Blues Brothers Band. 

Jest to amerykański zespół muzyczny założony w 1977 r.  
przez dwóch artystów komediowych Johna Belushi i Dana Aykroyda. 
Soliści wcielili się w estradowe postaci „Jake’a” Bluesa (Belushi) i El- 
wooda Bluesa (Aykroyd) i w towarzystwie znakomitych muzyków 

ruszyli na koncerty. 
Nagrany w 1978 roku 
album Briefcase Full 
of Blues znalazł się na 
pierwszym miejscu 
bestsellerów płyto-
wych i wywołał mo-
dę na muzykę rhy-
thm and blues.

Sukces płyty za-
inspirował producentów z Hollywood do nakręcenia (w roku 
1980) filmu The Blues Brothers z udziałem gwiazd muzyki soul i 
bluesa: Arethy Franklin, Raya Charlesa, Jamesa Browna i Johna 
Lee Hookera. Śmierć Belushiego (w 1982) przerwała pasmo sukce-
sów zespołu, który znalazł na świecie wielu naśladowców. Aykroyd 
skupił się na karierze filmowej, natomiast muzycy koncertowali od 
1988 jako The Original Blues Brothers Band. W 1991 r. w Londynie 
wystawiono sceniczną wersję The Blues Brothers. W 1998 zespół po-
nownie zagrał w filmie Blues Brothers 2000. 

>>

>>
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rekordowe juwenalia
Takiego Święta Żaków w Suwałkach jeszcze nie było! Tysiące suwalczan 

i mieszkańców okolicznych miejscowości bawiło się na Juwenaliach suwal-
skiej  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zorganizowanych na stadionie 
przy ul. Zarzecze. Największe tłumy pojawiły się na koncercie discopolowego ze-
społu Akcent.

Wszystko zaczęło się   festy-
nem rodzinnym ze strefą zabaw 
dla dzieci oraz stoiskami handlo-
wymi. Klucze do bram miasta 
studentom przekazał prezydent 
Suwałk Czesław renkiewicz . 
Uc z es tni c z y l i  w t y m rów -
nież m.in. rektor suwalskiej 
PWSZ dr marta Wiszniewska 
oraz pr zewodnic ząc y Rady 
Miejskiej w Suwałkach zdzisław 
przełomiec.

Były  występy artystyczne, pokazy akrobatyki, a przede 
wszystkim koncerty. Takich tłumów jakie pojawiły się na 
koncercie zespołu Akcent z zenkiem martyniukiem  na 
suwalskim stadionie dawno już nie było. W drugim dniu 
Juwenaliów na scenie zaprezentował się m.in. zespół red 
lips.

odjazdowy 
bibliotekarz

Kolejny raz miłośnicy książek, bibliotek i rowerów wzię-
li udział w rajdzie rowerowym „Odjazdowy bibliotekarz” zor-
ganizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej  
w Suwałkach we współpracy z WOSiR Szelment. Tym razem 
trasa wiodła ulicami Suwałk (głównie wyznaczonymi ścież-
kami rowerowymi), przez Prudziszki aż do WOSiR Szelment.

Rajd zakończył się spotkaniem przy ognisku, gdzie jego 
uczestnicy mogli wziąć udział w zabawach sportowych, kon-
kursach i wysłuchać pogawędek o literaturze. Nie zabrakło też 
dyskusji o literaturze z uczestnikami rowerowej wyprawy zor-
ganizowanej przez suwalski OSiR.

Więcej na str. www.dwutygodniksuwalski.pl
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publiczne czytanie 
702 osoby w suwalskim 

Zespole Szkół nr 7 włączy-
ło się do akcji „ Jak nie czy-
tam, jak czytam” czyli ma-
sowego jednoczesnego, 
publicznego czytania ksią-
żek. W auli szkoły spotkali 
się uczniowie, nauczycie-

le oraz bibliotekarze , którzy jednocześnie w jednym miejscu 
czytali książki. Podstawowym celem akcji  jest  inicjowanie mo-
dy na czytanie, pokazanie nieczytającym uczniom, że książka 
to nie tylko lektura, za której nieprzeczytanie są karani, lecz 
przede wszystkim miła forma spędzania czasu.  

akcję zorganizowała Biblioteka publiczna im. m. Konopnickiej 
i zespół Szkół nr 7.

>>>>

>>

dobroczynny koncert
Odbył się dziewiętnasty koncert dobroczynny na 

rzecz Suwalskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej. 
Całym przedsięwzięciem „dyrygowała” marlena 
Borowska, osoba bez której trudno sobie wyobrazić su-
walskie życie muzyczne. Koncert dedykowany był Janowi 
Pawłowi II.

Obok niej gwiazdami koncertu, który tradycyjnie 
odbył się w gościnnych wnętrzach suwalskiej konka-
tedry, byli między innymi natalia ołów i świetni dyry-
genci i nauczyciele muzyki Grzegorz Bogdan i ignacy 
ołów. Pierwszy poprowadził Zespół Barokowy i Orkiestrę 
Smyczkową złożoną z uczniów suwalskich szkół muzycz-
nych. Były to piękne chwile pokazujące, że nie brakuje na naszym podwórku mu-
zycznych talentów. Ignacy Ołów zaś zaprezentował pięknie brzmiący chór PRIMO. 

Wystąpiła także znakomita „Cantilena” – przez wiele lat prowadzona przez  
I. Ołowia, ale od pewnego czasu pozostająca pod dyrekcją moniki Bryzgieł.

Liczna publiczność wysłuchała znakomitego koncertu, na który złożyła się mu-
zyka wielkich mistrzów – ta na najwyższym poziomie trudności dla wykonawców 
(J.S. Bach), jak i ta bardziej popularna (pieśni Moniuszki). 

Koncert, jak zwykle profesjonalnie, prowadziła ewa maria Stąpór. Za rok kon-
cert dwudziesty, jubileuszowy. 

>>

suwalskie ciekawostki

Kamień rUniCzny FalKa
Pr ze d b u d y nk ie m daw n ej 

Resursy Obywatelskiej, a obec-
nie Muzeum Okręgowego, stoi 
rzeźbiony w głazie obelisk dłuta 
Rafała Strumiłły (syna profeso-
ra Andrzeja). Obelisk poświęcony 
Knutowi Olofowi Falkowi został 
odsłonięty w 1992 roku. K.O. Falk, 
profesor Uniwersytetu w Lund  
w Szwecji specjalizował się w badaniu nazw Suwalszczyzny 
wywodzących się z języka Jaćwigów i litewskiego – nazw miej-
scowości, rzek i jezior. W latach 30-tych i po II wojnie świato-
wej prowadził na Suwalszczyźnie liczne badania terenowe.

Obelisk przypomina skandynawską stellę nagrobną z literami 
stylizowanymi na runy Wikingów. Wacław Pankiewicz
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Święto 
przedszkola

30-lecie przedszkola obchodzili przed-
szkolacy, rodzice i nauczyciele suwalskiego 
Przedszkola nr 7. Sala PWSZ wypełniona by-
ła po brzegi,  bowiem ma ta placówka licz-
nych sympatyków i jeszcze liczniejszych ab-
solwentów.

Serdeczne gratulacje przedszkolakom i ich 
wychowawcom składali Czesław renkiewicz, 
prezydent miasta i marta Wiszniewska, rek-
tor suwalskiej PWSZ. – Dzisiejsi przedszkola-
cy to w przyszłości obywatele naszego miasta  
i naszej uczelni – podkreślali. 

„Siódemka” to przedszkole cieszące się re-
nomą placówki nowoczesnej i dobrze zarzą-
dzanej, przyjaznej dzieciom i rodzicom. Dziś 
wychowuje 166 przedszkolaków, absolwen-
tów ma zaś ponad półtora tysiąca.

>>

Abel Kibet Rop z Kenii wygrał „Suwalską Ćwiartkę”, czyli bieg główny  drugiej edycji RESO  
Suwałki 10,5. W różnych biegach wystartowało kilkaset osób przedszkolaków, seniorów, amato-
rów i zawodowców z Kenii, Maroka, Węgier, Białorusi, Rosji, Francji, Estonii, Litwy oraz oczywiście 
z Polski. Wśród biegaczy najwięcej było suwalczan. I to największy pozytyw Miejskiego Święta 
Biegania zorganizowanego przez suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Nie zawiedli również kibice, którzy licznie zebrali się na suwalskim Placu im. M. Konopnickiej. 
Chociaż deszczowa aura nie rozpieszczała ich. Wszyscy byli zgodni, że „RESO Suwałki 10,5” było 
prawdziwym świętem biegania. 

„Suwalskie debiuty”, czyli bieg na 3,5 km wygrał Rafał Wronowski z Bań Mazurskich.  Najszybszy 
suwalczanin zajął czwarte miejsce, a był nim Bartłomiej Zyborowicz z III LO.

Bieg sztafetowy „Pogodne Suwałki Team”, w którym każdy z trzech członków drużyny prze-
biegł po 3,5 km, wygrało Podlasie Białystok. Na siódmym miejscu uplasowała się drużyna z suwal-
skiego I LO, ósmy był Zespół Szkół nr 6, a dziewiąte miejsce zajął Suwalski Klub Karate Kyokushin.

Nowością był „Suwałki Marsz!”, czyli nordic walking zorganizowany z myślą o seniorach. Wszyscy 
podkreślali bardzo dobrą organizację. Biegom towarzyszyły dodatkowe atrakcje. Na Placu Marii 
Konopnickiej pojawili się uczestnicy Białostockiego Rajdu Moto Retro w swoich zabytkowych au-
tach.

W czasie Miejskiego Święta Biegania nagrodzono najlepszych suwalskich sportowców. Władze 
miejskie wręczyły stypendia dla suwalskich sportowców, trenerów i działaczy sportowych.

suwalskie Święto biegania>> Festiwal 
„RESO Suwał-

ki 10,5” roz-
poczęły dzieci. 

W biegach „Od 
krasnoludka 

do gimludka” 
wzięły udział 

przedszkolaki, 
uczniowie szkół 

podstawowych 
oraz 

gimnazjaliści

W biegu głównym na 10,5 km najszybszy okazał się Kenijczyk Abel 
Kibet Rop  z czasem 32:16 przed Marokańczykiem Abderrahim Elasri 
i Henrym Kemboi z Kenii. Wśród kobiet wygrała Ukrainka Walentyna 
Kilarska. Najszybszy z suwalczan był Tadeusz Walendykiewicz, który 
zajął 18 lokatę. Najszybszą suwalczanką okazała się Katarzyna Gorlo, 
która przybiegła na 29 miejscu

Stypendyści z Suwalskiego Klubu Karate

Zwycięzcy 
w poszczegól-
nych 
kategoriach 
RESO Su-
wałki 10,5 
z prezydentem  
Czesławem 
Renkiewi-
czem i pre-
zesem RESO 
Bronisławem 
Woźnialisem

Fotogaleria na stronie 
www.dwutygodniksuwalski.pl
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n  XVi międzynarodowy Festiwal teatrów dzieci 
i młodzieży „Wigraszek”,  na któr ym tradycyj-
nie zobaczymy młodych aktorów z Polski i Europy 
– do 22 czerwca w SOK przy ul. Jana Pawła II 5, za-
kończenie „Wigraszka” – 22 czerwca o godz. 10.00.  

Prezentacje konkursowe – wstęp bezpłatny; 
5  spektakl „Różowy punk” – spektakl plenerowy w wykonaniu 
krakowskiego Teatru Nikoli – 20.06. (wtorek) godz. 21.00, Park 
Konstytucji 3 Maja, wstęp wolny;
5 happening teatralny „Żywe obrazy” – Park Konstytucji 3 Maja – 
21.06. godz. 20.00;
5  plenerowy spektakl „Ostatni bastion” w wykonaniu Teatru 
Wędrującej Lalki Pana Pejo z Rosji – w Parku Konstytucji 3 Maja – 
21.06. godz. 21.00;
5 spektakl „Szatnia” Teatru Przebudzeni z Ostródy – 22.06. godz. 
18.30, sala im. A. Wajdy, bilety 10 zł;

n wystawa fotografii Anity Andrzejewskiej „Moja radość życia”  
z kolekcji 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 Zmiana Wachty – 23.06 o godz. 19.00, bilety:  
15 zł (z rezerwacją miejsca), 10 zł (wejściówka);

n Jam session – edycja XXXVII, prowadzenie Wojtek Wasilewski  
– 30.06. godz. 19.00, wstęp wolny.

Cinema lUmiere 
zapraSza na Filmy:

– do 22 czerwca – „Smerfy: Poszukiwacze za-
ginionej wioski” 2D+3D (anim./przygod.), „Piraci z Karaibów: Zemsta 
Salazara” 2D+3D (przygod.), „Ponad wszystko” (melodramat), „Mumia” 
2D+3D (przygod./fantasy), „Auta3” 2D+3D (komedia anim./przygod.), 
„Król Artur: Legenda miecza” 2D+3D (przygod.);

– 20 c zer wca – godz .17.45 
„Królowa Hiszpanii” (komedio-
dramat) – Kino Konesera 

– od 23 czerwca – „Gru, dru i mi-
nionki” 2D+3D (komedia anim.), 
„Transformers: Ostatni rycerz” 
2D+3D (akcji/s-f), „Jak dogryźć 
mafii” (komedia);

– 29 czerwca – „Jutro będziemy 
szczęśliwi” (komediodramat) – 
Kino Konesera; 

– od 30 czerwca – „Miłość aż po 
ślub” (komedia), „Facet do wymia-
ny” (komedia).
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BiBlioteKa pUBliCzna im. m. KonopniCKieJ 
w Suwałkach zaprasza na:

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

n uczniów klas I-III szkół podstawowych do udzia-
łu w konkursie plastycznym  „Wakacje z Reksiem na 
Suwalszczyźnie”. Termin zgłoszeń: 15 lipca 2017 r. 
Wyłonienie zwycięzców odbędzie się 4-6 sierpnia pod-
czas Jarmarku Kamedulskiego. O dok ładnym terminie 
uczestnicy zostaną powiadomieni. Informacje o konkursie można uzy-
skać pod numerem telefonu: 87-565-62-46 wew. 13, 17, 24 lub adresem: 
metodyka@bpsuwalki.pl.

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

rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy 
na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu 
biletu do kina na film 2D (w cenie 17 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy obję-
te akcją: „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski”, „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 na 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.

CentrUm SztUKi WSpółCzeSneJ& Galeria  
andrzeJa StrUmiłły, 

ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
n wernisaż wystawy andrzeja 

Strumiłły z okazji jubileuszu 90-lecia  
urodzin – prace zbiorów Centrum 
Sztuki Współczesnej – Galerii An-
drzeja Strumiłły i zbiorów prywatnych 
artysty – 21 czerwca, godz. 18.00;

SUWalSKi oŚrodeK KUltUry zaprasza na:
n Dyskusyjny Klub Filmowy 13 – film „Ostatnie dni miasta” – 21.06. 

(środa) godz. 18.00 Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 12 zł ; 
n familijne plenerowe spotkanie ze sztuką z cyklu Art-Plast – 24.06. 

(sobota) godz. 11.00-13.00, Plac Marii Konopnickiej, wstęp wolny, pro-
wadzenie: Halina Mackiewicz;

n na wystawę „Uroda ruin” prac Romanasa Borisovasa – wystawa 
czynna do 26.06. w foyer SOK (I piętro), ul. Jana Pawła II 5; 

n wystawę prac Dariusza Milińskiego – w Galerii Patio SOK, ul. Jana 
Pawła II 5, finisaż wystawy z udziałem autora 22.06. o godz. 18.00, 
wstęp wolny;

zaproszenia suwalskie

w kinie

fot. R. Aramowicz
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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

przyGarniJ przyJaCiela 
ze SCHroniSKa „SianoŻęć”

W DwuTygodniku Suwalskim publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów 
i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schro-
nisku przy ul. Sianożęć 3 A.

Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną: za-
szczepione, 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

3 letni kundelek, 
umaszczenie 
wilczura, średniej 
wielkości, 
bardzo łagodny, 
czeka byś się nim 
zaopiekował. 

Czarna suczka 
z siwą grzywką, 
około 3 letnia, 
malutka, waga 
do 3 kg  w sam 
raz do nieduże-
go mieszkania 
w bloku.

Malutki kotek, 
dachowiec, około 

2 miesięcy z cieka-
wością spogląda-
jący na otaczają-

cy go świat, szuka 
prawdziwego 

domu.

sportowe spotkanie 
pokoleń

8 czerwca  80-osobowa grupa seniorów zrzeszonych w Polskim Związku 
Emerytów i Rencistów – oddział w Suwałkach zrealizowała  w Dąbrówce k/ 
SUWAŁK projekt pt. „Aktywnie i sportowo z suwalskim zespołem WIGRY II.” 
dofinansowany z budżetu Miasta Suwałk. Było to już po raz drugi zorgani-
zowane spotkanie sportowo-integracyjne seniorów i młodych piłkarzy SKS 
WIGRY SUWAŁKI. Prelekcję nt. „Sport to zdrowie” wygłosił Kamil lauryn – 
trener zespołu i radny RM, zawody sportowe w dyscyplinach: piłka nożna, 
tor przeszkód, przeciąganie liny, boule, rzut kołem  prowadzili: zawodnicy 
drużyny Wigry II i Wiesław murawko – radny RM. 

Tegoroczną atrakcją były zajęcia terapeutyczne – „joga śmiechem” 
prowadzone przez dianę domel. Całośc imprezy poprowadziła maria 
lauryn – przewodnicząca SRS. Wszyscy seniorzy aktywnie uczestniczyli 
w rywalizacji sportowej, której finałem były dyplomy, medale i nagrody 
w postaci materiałów promocyjnych klubu WIGRY. Sportowa solidarność 
pokoleń zaowocuje na pewno nowymi członkami Klubu Kibica i złamie 
stereotyp postrzegania suwalskich seniorów przez młodzież.

Tadeusz Chludziński

>> krasnoludki 
są na Świecie

Suwalskie przedszkolaki nie mają wątpliwości: Krasnoludki są 
na świecie. Przekonały się o tym podczas zajęć zorganizowanych  
w B ib l iote ce Pub l ic zn ej 
im. Marii Konopnickiej w 
Suwałkach. 

W pracowni Smykałka swo-
ją wiedzę o krasnoludkach po 
głębiały dzieci z Przedszkola 
nr 6 i nr 8. Pracownicy biblio-
teki pomagali im choć przez 
chwilę poczuć się krasnolud-
kami, odkryć tajemnice kra-
snoludkowego świata. 

>>

164/2017
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dyŻUry KonSUltaCyJne
członków Suwalskiej Rady Seniorów w czerwcu i lipcu 

(godz. 10.00-13.00)
20 czerwca – dariusz Żukowski, 27 czerwca – Krystyna 

polkowska,
11 lipca – Włodzimierz marczewski
Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnie-

niu telefonicznym: 780 540 089

prezydent miasta Suwałk
ogłasza kolejny przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż następujących nie-

ruchomości niezabudowanych, stanowią-
cych własność miasta Suwałki:

1. oznaczona działkami nr 33914/35 i 33915/23 o łącz-
nej powierzchni 0,1020 ha, położona w Suwałkach 
przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną 
księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość 
przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewidu-
je się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej 
na planie 27KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie 
droga dojazdowa 27KD jest nie urządzona, uzbrojo-
na jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 80 000 zł brutto (słownie: osiem-
dziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
2. oznaczona działką nr 33914/38 o powierzch-

ni 0,1023 ha, położona w  Suwałkach przy ul. 
Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przezna-
czona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewidu-
je się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej 
na planie 27KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie 
droga dojazdowa 27KD jest nie urządzona, uzbrojo-
na jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 80 000 zł brutto (słownie: osiem-
dziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 8 100 zł (słownie: osiem tysięcy sto zło-
tych).

3. oznaczona działką nr 33914/39 o powierzch-
ni 0,1024 ha, położona w  Suwałkach przy ul. 
Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przezna-
czona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 

25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewidu-
je się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej 
na planie 27KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie 
droga dojazdowa 27KD jest nie urządzona, uzbrojo-
na jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 80 000 zł brutto (słownie: osiem-
dziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 8 200 zł (słownie: osiem tysięcy dwie-
ście złotych).

4. oznaczona działką nr 33928/2 o  powierzch-
ni 0,1647 ha, położona w  Suwałkach przy ul. 
Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość przezna-
czona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewidu-
je się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczo-
nej na planie 29KDW. Obecnie wydzielona geode-
zyjnie droga wewnętrzna 29KDW jest nie urządzona, 
uzbrojona jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 131 800 zł brutto (słownie: sto 
trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych).

Wadium: 13 180 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto 
osiemdziesiąt złotych).

5. oznaczona działką nr 33928/4 o  powierzch-
ni 0,1648 ha, położona w  Suwałkach przy ul. 
Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość przezna-
czona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewidu-
je się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczo-
nej na planie 29KDW. Obecnie wydzielona geode-
zyjnie droga wewnętrzna 29KDW jest nie urządzona, 
uzbrojona jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 131 900 zł brutto (słownie: sto 
trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych).

Wadium: 13 190 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto 
dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 

rokowań na zbycie nieruchomości.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 24.10.2016 

r, 05.12.2016 r, 10.02.2017 r, 23.03.2017 r, 12.05.2017 r. 
oraz 29.05.2019 r i zakończyły się wynikami nega-
tywnymi.

przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 ro-
ku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu miejskiego 
w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na 

rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 
5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział 
w Suwałkach do dnia 29 czerwca 2017 roku. W tym 
dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku 
Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem prze-
targu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestni-
ków przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby 
prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z reje-
stru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych no-
tarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentują-
cych podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fi-
zycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu 
z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez 
pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa spo-
rządzonego notarialnie;

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

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

 Koszty sporządzenia umowy notarialnej pono-
si nabywca.

 Szczegółowych informacji dotyczących prze-
targu udziela Wydział Geodezji ,  Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; tele-
fon (87) 562-81-41. 157/2017

ogłoszenie o 
dodatkowym naborze wniosków o udzielenie w roku 2017  dotacji na pra-

ce konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru, znajdujących się na terenie miasta Suwałki

Prezydent Miasta Suwałk, na podstawie uchwały Nr XXXI/378/2017 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dota-
cji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego z 2017 r. poz. 1356), w związku  z nierozdzieleniem wszystkich środ-
ków finansowych na prace objęte wnioskami złożonymi w pierwszym terminie, 
ogłasza  dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji. 

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. 
Treść uchwały z formularzem wniosku dostępne są na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej bip.um.suwalki.pl (zakładka – AKTY PRAWNE) oraz w Biurze 
Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. T. Noniewicza 71A w Suwałkach (pok. 
101), formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach. 

158/2017

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

ogłoszenie o wynajmie garaży na okres do 3 lat
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.  ogłasza publiczny 

ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat garaży stanowiących własność 
Gminy Miasta Suwałki położonych w Suwałkach przy ulicy: 
1. Emilii Plater - numer geodezyjny 10094 o powierzchni 19,00 m2 – wywoław-

cza wysokość stawki czynszu 3,30 zł/m2 netto, wadium  93,00 zł;
2. Emilii Plater - numer geodezyjny 10099 o powierzchni 19,00 m2 – wywoław-

cza wysokość stawki czynszu 3,30 zł/m2 netto, wadium  93,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2017 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 przetargu oraz projekt umowy najmu do-

stępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 i na 
stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzy-
skać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58.  163/2017
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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 in-
westycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 
r. poz. 2031 ze zm.) 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 16.03.2017r. 
znak: I.7011.07.22.2015/2017.IS, uzupełnionego pismem 
z dnia 05.05.2017r. znak: I.7011.07.41.2015/2017.IS, de-
cyzję nr 3/2017 z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia ze-
zwolenia na realizację inwestycji drogowej polegają-
cej na rozbudowie ulicy Krzywólka w Suwałkach na 
odcinku od pętli autobusowej do działki nr ewid. 
20922/2 (droga gminna 101269B) w zakresie robót 
budowlanych obejmujących: 
– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych 
oraz istniejącego uzbrojenia terenu kolidujących z 
rozbudową ulicy,

– budowę jezdni o szerokości 6,0 m z konstrukcją na-
wierzchni przystosowaną do przenoszenia obciąże-
nia ruchem KR3, 

– budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów 
publicznych i indywidualnych, 

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

– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanali-
kami,

– budowę niekolizyjnego odcinka sieci wodociągo-
wej z odgałęzieniami i brakujących odgałęzień sie-
ci wodociągowej,

– budowę uzupełniających odgałęzień sieci kanaliza-
cji sanitarnej,

– budowę nowego oświetlenia ulicznego z ustawie-
niem latarni oświetleniowych,

– budowę kanału technologicznego,
– budowę niekolizyjnych odcinków sieci telekomu-
nikacyjnej, 

– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicz-
nego,

– przestawienie 4 istniejących kapliczek,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na dział-
kach nr geod. 20923/2, 20925,

– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na dział-
ce nr geod. 21000,

– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na dział-
kach nr geod. 20968/4, 20962,

– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na dział-
ce nr geod. 20970/6,

– rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr ge-
od. 20973/2,

– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na dział-
kach nr geod. 21017/2, 20996/1,

– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na dział-
ce nr geod. 20981,

– rozbiórkę ganku przy budynku mieszkalnym nr 31 na 
działce nr geod. 21027,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 

usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. 
drogi gminnej (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) demontaż istniejących słupów energetycznych na 

działkach nr 21036, 21002 (po podziale 21002/2), 21026 
(po podziale 21026/2), 21000 (po podziale 21000/2),

b) budowa sieci kanalizacji deszczowej z separato-
rem na działce nr geod. 21035, 21036,

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

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

e) przestawienie studni wodomierzowych na przyłą-
czach sieci wodociągowej (na działkach nr geod. 21022 
(po podziale 21022/2), 21021 (po podziale 21021/2), 
20976 (po podziale 20976/2), 20923/3 (po podzia-
le 20923/7),

2. budowy i przebudowy urządzeń wodnych:
budowa dwóch wylotów kanalizacji deszczowej 

do rzeki Czarnej Hańczy (działki nr geod. 20918/3, 
20918/2),

3) budowy i przebudowy zjazdów:
wysokościowe dowiązanie zjazdów z ulicy Krzywólka 

na działki przyległe do pasa drogowego oznaczone nr 
geod.: 20993 (po podziale 20993/2), 20989/3, 20989/6, 
20989/1 (po podziale 20989/8), 20988/3 (po podziale 
20988/7), 20988/1 (po podziale 20988/9), 20987/3 (po 
podziale 20987/6), 20986 (po podziale 20986/2), 20985/4 
(po podziale 20985/8), 21034/2 (po podziale 21034/6), 
21033/1, 21032 (po podziale 21032/2), 21030 (po podziale 
21030/2), 21029 (po podziale 21029/2), 21027 (po podzia-
le 21027/2), 20975 (po podziale 20975/2), 20976 (po po-
dziale 21976/2), 20971/4, 20971/3, 21022 (po podziale 
21022/2), 21020 (po podziale 21020/2), 21019 (po podziale 
21019/2), 21028 (po podziale 21028/2), 21009 (po podziale 
21009/2), 21008 (po podziale 21008/2), 20954 (po podzia-
le 20954/2), 21006, 21003, 21002 (po podziale 21002/2), 
20997 (po podziale 20997/2),

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do reali-
zacji na:

– działkach stanowiących pas drogi gminnej nr 
101269B (ul. Krzywólka):

Gmina miasto Suwałki obręb 0002 Miasto Suwałki 
– 20925, 20995, 20996/5, 

– działkach w całości przeznaczonych do przeję-
cia pod drogę gminną nr 101379B: 

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

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

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

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

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

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

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

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

3) 20993 dzielona na działki: 20993/1 o pow. 0,0077 

ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20993/2 o pow. 
0,1352 ha (w dotychczasowym władaniu),

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

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

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

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

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

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

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

11) 20987/3 dzielona na działki: 20987/5 o pow. 
0,0037 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20987/6 
o pow. 0,1463 ha (w dotychczasowym władaniu),

12) 20987/4 dzielona na działki: 20987/7 o pow. 
0,0040 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20987/8 
o pow. 0,1460 ha (w dotychczasowym władaniu),

13) 20985/2 dzielona na działki: 20985/5 o pow. 
0,0047 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20985/6 
o pow. 1,5351 ha (w dotychczasowym władaniu),

14) 21027 dzielona na działki: 21027/1 o pow. 0,0211 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21027/2 o pow. 
1,2712 ha (w dotychczasowym władaniu),

15) 20986 dzielona na działki: 20986/1 o pow. 0,0043 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20986/2 o pow. 
0,0105 ha (w dotychczasowym władaniu),

16) 20985/4 dzielona na działki: 20985/7 o pow. 
0,0032 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20985/8 
o pow. 0,1120 ha (w dotychczasowym władaniu),

17) 20983 dzielona na działki: 20983/1 o pow. 0,0031 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20983/2 o pow. 
0,6925 ha (w dotychczasowym władaniu),

18) 21026 dzielona na działki: 21026/1 o pow. 0,0091 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21026/2 o pow. 
0,4484 ha (w dotychczasowym władaniu),

19) 20982/2 dzielona na działki: 20982/3 o pow. 
0,0038 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20982/4 
o pow. 0,2962 ha (w dotychczasowym władaniu),

20) 20980 dzielona na działki: 20980/1 o pow. 0,0075 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20980/2 o pow. 
0,5472 ha (w dotychczasowym władaniu),

21) 20981 dzielona na działki: 20981/1 o pow. 0,0227 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20981/2 o pow. 
2,1560 ha (w dotychczasowym władaniu),

22) 21034/2 dzielona na działki: 21034/5 o pow. 
0,0026 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21034/6 
o pow. 1,0677 ha (w dotychczasowym władaniu),

23) 21034/1 dzielona na działki: 21034/3 o pow. 
0,0028 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21034/4 
o pow. 0,6735 ha (w dotychczasowym władaniu),

24) 21033/2 dzielona na działki: 21033/3 o pow. 
0,0005 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21033/4 
o pow. 0,7841 ha (w dotychczasowym władaniu),

25) 21031 dzielona na działki: 21031/1 o pow. 0,0050 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21031/2 o pow. 
1,1161 ha (w dotychczasowym władaniu),

26) 21030 dzielona na działki: 21030/1 o pow. 0,0153 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21030/2 o pow. 
1,2085 ha (w dotychczasowym władaniu),

27) 21028 dzielona na działki: 21028/1 o pow. 0,0164 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21028/2 o pow. 
0,8117 ha (w dotychczasowym władaniu),

28) 21025 dzielona na działki: 21025/1 o pow. 0,0071 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21025/2 o pow. 
0,4056 ha (w dotychczasowym władaniu),

29) 20979/1 dzielona na działki: 20979/3 o pow. 
0,0064 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20979/4 
o pow. 0,0987 ha (w dotychczasowym władaniu),

30) 20978/1 dzielona na działki: 20978/3 o pow. 
0,0020 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20978/4 
o pow. 0,3680 ha (w dotychczasowym władaniu),
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31) 20976 dzielona na działki: 20976/1 o pow. 
0,0035 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20976/2 
o pow. 1,2502 ha (w dotychczasowym władaniu),

32) 20975 dzielona na działki: 20975/1 o pow. 0,0116 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20975/2 o pow. 
1,2767 ha (w dotychczasowym władaniu),

33) 20974 dzielona na działki: 20974/1 o pow. 0,0481 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20974/2 o pow. 
2,7302 ha (w dotychczasowym władaniu),

34) 20973/3 dzielona na działki: 20973/9 o pow. 
0,0011 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20973/10 
o pow. 0,0061 ha (w dotychczasowym władaniu),

35) 20973/4 dzielona na działki: 20973/7 o pow. 
0,0142 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20973/8 
o pow. 0,0665 ha (w dotychczasowym władaniu),

36) 20971/1 dzielona na działki: 20971/5 o pow. 
0,0013 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20971/6 
o pow. 0,2987 ha (w dotychczasowym władaniu),

37) 20970/2 dzielona na działki: 20970/7 o pow. 
0,0043 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20970/8 
o pow. 0,1481 ha (w dotychczasowym władaniu),

38) 20970/6 dzielona na działki:  20970/9 o 
pow. 0,0092 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 20970/10 o pow. 2,6818 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),

39) 20969 dzielona na działki: 20969/1 o pow. 
0,0202 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20969/2 
o pow. 2,5045 ha (w dotychczasowym władaniu),

40) 21013/2 dzielona na działki: 21013/3 o pow. 
0,0025 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21013/4 
o pow. 0,6105 ha (w dotychczasowym władaniu),

41) 20968/1 dzielona na działki: 20968/6 o pow. 
0,0074 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/7 
o pow. 0,0042 ha (w dotychczasowym władaniu),

42) 20968/2 dzielona na działki: 20968/8 o pow. 
0,0083 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/9 
o pow. 0,0040 ha (w dotychczasowym władaniu),

43) 20968/3 dzielona na działki: 20968/10 o 
pow. 0,0019 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 20968/11 o pow. 0,0008 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),

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

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

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

0,2275 ha (w dotychczasowym władaniu),
47) 21024 dzielona na działki: 21024/1 o pow. 0,0181 

ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21024/2 o pow. 
1,1382 ha (w dotychczasowym władaniu),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zgodnie z zatwierdzonym projektem budow-
lanym.

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.  165/2017

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

i n F o r m a C Ja
o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspól-

nocie gruntowej Wsi Dubowo I, obejmującej działki ewidencyjne o nr geod: 32815 
o pow. 0,7835 ha i 32811/2 o pow. 0,7296 ha, położone w Suwałkach, Obręb nr 8.

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703), informuję, że termin składania wnio-
sków przez osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nie-
przerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. fak-
tycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej Wsi Dubowo I, upływa z dniem 30 
czerwca 2018 roku. 

Wniosek winien zawierać:
1. określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
2. imię i nazwisko osoby fizycznej lub prawnej uprawnionych do udziału we 

wspólnocie gruntowej,
3. nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnio-

nego do udziału we wspólnocie gruntowej,
4. wskazanie adresu do doręczeń.
Ponadto we wniosku należy wskazać dowody, które świadczą o tym, że spełnio-

ne zostały warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Wnioski należy składać do prezydenta miasta Suwałk.
Ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz 

wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości 
przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej następuje na wnio-
sek uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej.

Przedmiotowa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na okres 
14 dni: poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 
60, tablicy wiejskiej Sołectwa Dubowo I oraz zamieszczona na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Suwałkach i Starostwa Powiatowego w Suwałkach, po-
nadto opublikowana w prasie lokalnej – „DwuTygodniku Suwalskim” 162/2017
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byle po 
nazwisku…?

W polityce, w świecie rozrywki, mediów,  
szczególnie w dzisiejszych czasach, nie da się 
istnieć bez rozgłosu. Już przed wojną obowiązy-
wała zasada, że nieważne jak o kimś piszą i mó-
wią, byle pisali i mówili po nazwisku, i byle na-
zwiska nie przekręcano. Bo – dla przykładu– jak 
się z Andrzeja zrobi Adriana, to nie jest dobrze.

Wziął to sobie najwyraźniej do serca nasz su-
walski poseł i minister Jarosław Zieliński, o które-

go dokonaniach od miesięcy rozpisuje się prasa, mówi radio, pokazuje to  wszyst-
ko telewizja, a internet to już po prostu huczy.

Było więc głośno o augustowskim konfetti, którego na cześć ministra nacięli mło-
dzi policjanci, a za co ukarani zostali policjanci starzy, bo to ponoć oni chcieli się pod-
lizać ministrowi. Minister twierdzi, że konfetti się nie domagał, bo skromny on jest.

Nie domagał się też hawajskich tańców na swoją cześć, cóż kiedy tancerki wzię-
ły i zatańczyły ku radości niezliczonych złośliwych internautów. I pewnie nie by-
ło polecenia na piśmie, by przed uroczystościami z udziałem naszego ministra 
w mieście Łomży sprzed tamtejszego urzędu usunąć maszt, na którym łopota-
ła flaga europejska. Według koleżanki ministra p. profesor Pawłowicz to zresztą 
szmata, nie flaga, więc po co ma łopotać, prawda? I dzięki temu w Łomży pod-
czas święta była honorowa asysta wojskowa, a w Suwałkach tejże asysty nie było. 

I tylko dlatego właśnie, z powodu tego wojska zdecydowałem się kilka słów 
poświęcić panu ministrowi, bo tak w ogóle to przecież – jak powiadali starzy 
Polacy – „koń jaki jest, każdy widzi”. O tę nieobecność wojska podczas święta  
3 Maja i Dnia Zwycięstwa w Suwałkach pytali liczni suwalczanie, pytała też w swo-
jej interpelacji posłanka Bożena Kamińska. 

I właśnie nadeszła przed kilkoma dniami odpowiedź – prawdziwie kuriozalna, 
bowiem MON tłumaczy, że nie było wojska podczas miejskich obchodów Dnia 
Zwycięstwa, ponieważ było na terenie jednostki. Bo tam właśnie swoje, konku-
rencyjne wobec miejskich, obchody zarządził pan minister. 

Nie pierwszy to raz. I nie pierwszy raz pokazał on, że ma w pogardzie wszyst-
kich tych, z którymi mu nie po drodze. A tak w ogóle wojsko i służby mundurowe 
mają być tam, gdzie bywa pan minister – wyjaśnia pewien jego współpracownik. 
Kiedyś król Francji powiadał „państwo to ja”. Nie sądziłem, że i do Suwałk to dotrze.

StaniSław KuliKowSKi

chłodnym
okiem
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milion w
S u w a l s k i e m u CI N E M A 

LUMIERE, podobnie jak suwal-
skiej Plazie stuknęło już 7 lat... 
Kilka tygodni temu z usług 
3-salowego, największego  
w regionie kina skorzystał już 
milionowy widz. Szefowi su-
walskiego kina BartoSzoWi 
remelSKiemU  zadaliśmy  
trzy pytania.

kto w suwałkach najczę-
ściej chodzi do kina?

– Najczęściej są to ludzie 
młodzi wiekiem i duchem. Dzieciaki zasuwają z wypiekami na 
najnowsze produkcje Disneya, DreamWorks, 20th Century Fox, 
Sony Animations, itp., starsi czekają na serie, np. o superboha-
terach, Harrym Potterze, Jamesie Bondzie, Transformersach, 
Listach do M. Statystycznie każdy suwalczanin odwiedza ki-
no prawie 2,5 razy w roku, co jest bardzo dobrym wynikiem. 
Jesteśmy kinem ponadregionalnym, mam stałych widzów, któ-
rzy dojeżdżają do nas prawie 100 km, a czasami dalej.
jakie filmy suwalczanie najbardziej lubią oglądać?

– Dużą oglądalnością cieszą się animacje, komedie roman-
tyczne, kino akcji, horrory, kino katastroficzne. Coraz częściej 
widzowie wybierają kino polskie, nawet te ambitniejsze, często 
niełatwe w odbiorze.
a jakie filmy pan lubi najbardziej oglądać?

 – Uwielbiam kino s-f i wojenne, świetnie się bawię z dzieć-
mi na animacjach Pixara. Prywatnie często wracam do filmów 
Kubricka i Woody Allena. W tym roku wybiorę się z pewnością na 
„Blade Runner 2049” z nieśmiertelnym Harrisonem Fordem, ka-
tastroficzny „Geostorm”, „Ligę Sprawiedliwości” Zacka Snydera 
i najnowsze Gwiezdne Wojny. Ale na początku – jeszcze w lipcu 
„Volta” – najnowsza komedia Juliusza Machulskiego i najnowszy 
film Christophera Nolana – „Dunkierka”.

Znakomitym pomysłem suwalskiego Cinema Lumiere – pa-
trząc na frekwencję – stały się cykle tematyczne – „kino kone-
sera” – czyli kinowe ambitne, niszowe, festiwalowe, „babskie 
wieczory” – comiesięczny cykl spotkań z seansem w roli głów-
nej połączony z degustacją, prezentacjami, itp. oraz niedawno 
utworzone „kino dla seniora” z atrakcyjnymi cenami dla widzów 
powyżej 60 roku życia.

Mamy nagrody dla pięciu osób, które jako pierwsze nadeślą 
prawidłową odpowiedź. Będą to pojedyncze bilety na filmy 2 D 
do wykorzystania do końca czerwca ufundowane przez Cinema 
Lumiere Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić  
n a j n o w s z e  w y d a n i e  „ D T S ”  n a  n a s z y m  f a n p a g u :  
https://www.facebook.com/dwutygodnik/

Ile sal kinowych znajduje się w suwalskim Cinema 
Lumiere?

Na odpowiedzi czekamy do 23 czerwca. Bilety do odbioru  
w redakcji „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres internetowy:  
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

--------------------------------------------------------------------------
Nagrodę za rozwiązanie fotozagadki z nr 12 „DTS” otrzy-

mała: Barbara rauba z Suwałk.

zjazd przyjaciół
Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny zaprasza na  zjazd sprawozdawczo

-wyborczy, który odbędzie się w piątek 23 czerwca. Miejsce: Archiwum Państwowe 
w Suwałkach o godz. 14.00.  W programie m. in. sprawozdanie z działalności zarzą-
du stowarzyszenia za lata 2014-2017, wybór nowych władz.

Z okazji zjazdu zaplanowano także dwie imprezy towarzyszące: 24 czerwca 
wyprawę edukacyjną pod nazwą: „W poszukiwaniu śladów polskości na litew-
skiej części Suwalszczyzny”, która zostanie zorganizowana dzięki dotacji Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach oraz 25 czerwca  wyjazd do Maćkowej Rudy i spotkanie 
z Andrzejem Strumiłłą a także do Smolanego Dębu i wizyta w kuźni kowala – ar-
tysty ludowego Henryka Borowskiego i jego syna Piotra.

>>

>>
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naJWięKSza impreza SportoWa W SUWałKaCH
Dobiegają końca przygotowania do największej w mieście imprezy 

sportowej w tym roku. Mowa o 34. PZLA Mistrzostw Polski U23 w Lekkiej 
Atletyce, które zostaną rozegrane 1 i 2 lipca na stadionie lekkoatletycz-
nym przy ul. Wojska Polskiego 17.

Z tej okazji do Suwałk przyjedzie blisko 300 zawodników, w tym naj-
bardziej utytułowani: Konrad Bukowiecki, ewa Swoboda oraz Sofia 
ennaoui. Organizatorzy liczą również na to, że przed suwalską publiczno-
ścią w konkursie rzutu oszczepem wystąpi suwalska stypendystka  maria 
magdalena andrejczyk. 

Najciekawiej za-
powiadają się 1 lip-
ca (sobota): 14.00 – 
ceremonia otwarcia 
Mistrzostw Polski; 
16.05 – pchnięcie 
kulą mężczyzn; 17.55 
– 1500 m kobiet; 
18.05 – rzut oszcze-
pem kobiet; 19.25 – 
100 m kobiet; oraz 
2 lipca (niedziela): 
11.00 – 4x100 m ko-
biet; 11.20 – 4x100 
m mężczyzn; 14.25 
– tyczka mężczyzn.

Pełen program zawodów na: www.dwutygodniksuwalski.pl

trzy medale BadmintoniStóW
Badmintoniści SKB Litpol-Malow Suwałki 

w y w al c z y l i  t r z y  m e dal e na 53.  Yo n e x 
Indywidualnych Mistrzostwach Polski roz-
grywanych w Białymstoku. Po jednym zło-
tym, srebrnym i brązowym. Złoto wywalczył 
adam Cwalina (na zdjęciu) w grze podwój-
nej mężczyzn grający w parze z Robertem 
Mateusiakiem, srebro zdobyły Kamila Augustyn 
i Monika Bieńkowska w grze podwójnej kobiet, a 
brąz Michał Łogosz i Kamila Augustyn w mikście.

zmiany W WiGraCH
artur Skowronek (na zdjęciu) został no-

wym trenerem pierwszoligowej drużyny su-
walskich Wigier. Nowy trener ma 35 lat. Już 
przed pięcioma laty został  trenerem Pogoni 
Szczecin, która właśnie weszła do ekstrakla-
sy. Pracował też w Widzewie Łódź, Polonii 
Bytom, GKS Katowice i Olimpii Grudziądz. 
Zacznie budować zespół, którego zadaniem 
będzie bezpieczne utrzymanie na zapleczu 
ekstraklasy.

– Chcemy mieć drużynę, której Suwałki 
nie będą musiały się wstydzić. Mam nadzieję, że za 2-3 lata Wigry 
ponownie będą grały na takim poziomie,  jak w ostatnim sezonie – 
powiedział prezes Wigier Dariusz Mazur. 

– Dojdzie do zmian w składzie, ale kręgosłup drużyny będzie za-
chowany. Zostanie Kamil Zapolnik, Mateusz Radecki, Hieronim Zoch, 
Damian Gąska, Robert Dadok.

Wiadomo już, że z Wigier odchodzą: Miłosz Kozak, Damian 
Kądzior, Frank Adu Kwame, Vaclav Cverna, Kamil Adamek, Rafał 
Augustyniak, Łukasz Wroński, Damian Podleśny i Kuku.

A.Skowronek umowę z suwalskim klubem podpisał na rok. 
Pierwszy trening z zawodnikami będzie miał 26 czerwca.

DwuTygoDnik SuwalSki
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SUWalSKie GimnazJUm z „GaWełKiem”
Po czterech latach działalności, dzięki pracy i zaangażowaniu dyrekcji, 

trenerów, klubu SUKSS i lokalnego samorządu, prestiżowe wyróżnienie 
czyli „Gawełka 2017” otrzymało suwalskie Gimnazjum nr 7. Szkoła okazała 
się bezkonkurencyjna w kategorii „Szkoła S.O.S. – Najlepsza organizacja”. 

Nagroda „Gawełek” to najwyższe wyróżnienie dla szkoły, w której 
funkcjonuje Siatkarski Ośrodek Szkolny. Przyznawana jest ona przez 
PZPS i upamiętnia nieżyjącego mistrza olimpijskiego w piłce siatkowej 
z Montrealu Wiesława Gawłowskiego.

aWanS piłKareK
Młode piłkarki RESO Akademia 2012 Suwałki  wygrały 4:2 z  Tur MOSiR 

Bielsk Podlaski w ostatnim meczu III ligi piłki nożnej kobiet. Mecz ro-
zegrany na stadionie w Suwałkach decydował o awansie do II ligi pił-
ki nożnej kobiet. Gole dla RESO Akademia 2012 zdobyły: natalia ołów, 
aleksandra Bieryło – 2, izabela łada. RESO 2012 Suwałki z dorobkiem 
27 pkt wygrało III ligę piłki nożnej w podlaskiem i wywalczyło awans do 
II ligi. Gratulujemy.

SUKCeS leKKoatleteK
Wielki sukces młodych lekkoatle-

tek z suwalskiej SP nr 11. Po wygra-
niu finału wojewódzkiego w czwór-
boju lekkoatletycznym, z wynikiem 
1 729 pkt wywalczyły tytuł wicemi-
strzyń Polski. Dziewczęta wystąpi-
ły w składzie Weronika Bierdzio, 
Julia dorochowicz, anna Kapla, 
Wiktoria miłowicka, Julia Słabińska 
i Wiktoria Więcko. Wszystkie są 
uczennicami klasy VIc w SP11 z roz-
szerzonym programem wychowania fizycznego. Ich opiekunką i trenerem 
od 3 lat jest pani Wanda Bujnowska. Indywidualnie drugie miejsca wywal-
czyły Weronika Bierdzio w skoku wzwyż z wynikiem 152 cm i Anna Kapla 
w biegu na 60m z wynikiem 8, 11.

z  Wiednia z medalami
Dwa złote medale zdobyli suwalscy karatecy bracia damian i daniel 

Biłbakowie podczas Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Austrii. 
Bliźniacy nie zawiedli – stoczyli po dwa pojedynki z zawodnikami  
z Węgier, Austrii oraz Szwajcarii. Opiekunem i sekundantem bliźniaków 
był starszy brat Sebastian Biłbak. Damian zdobył pierwsze miejsce w ka-
tegorii do 65 kg. Daniel wygrał w kategorii do 75 kg.

płyWaK reKordziSta
Pływak suwalskiego MUKS Olimpijczyk Filip Kosiński ustanowił dwa 

rekordy Polski 13-latków w czasie Międzywojewódzkich Drużynowych 
Mistrzostw Polskim młodzików 13-letnich. F. Kosiński  ustanowił rekor-
dy Polski 13-latków: na dystansie 100 m st. dowolnym czasem 53,98 sek. 
oraz na 100 m st. grzbietowym czasem 59,30 sek.

JUnior SUWałKi CUp W UniHoKeJU
W pierwszym turnieju unihokeja Junior Suwałki Cup  2017 uczestniczy-

ło pięć zespołów: cztery z Polski oraz jeden z zagranicy. Ten turniej moż-
na określić jako turniej walki, bo właśnie walką charakteryzował się każdy z 
dziesięciu meczów roze-
granych w jego ramach. 
Turniej wygrała drużyna 
Gimnazjum z Jasionówki, 
przed reprezentacja Litwy  
i gospodarzami druży-
ną UKS Orł y Suwałki. 
Zawodnik suwalsk ie -
g o z e s p o ł u  to m a s z 
Samulewicz został wy-
brany najlepszym prawym 
obrońcą.

Więcej na: www.dwutgodniksuwalski.pl 

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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