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w drodze do tej co 
w ostrej Bramie

15 lipca 27. Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza wyruszyła  z Suwałk 
do Wilna. Teraz  pątnicy  z Polski, ale także z Anglii, Czech, Francji, Niemiec, 
Rosji, Ukrainy są już na terenie Litwy. W ciągu 10 dni przejdą około 260 
kilometrów. Do Wilna dotrą 24 lipca, gdzie wezmą udział w uroczy-
stej mszy świętej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Miłosierdzia  
w Ostrej Bramie. W tym roku pielgrzymują pod hasłem „Idźcie i głoście... ”

Tradycyjnie, na początku drogi, pielgrzymom towarzyszył ksiądz biskup ełcki 
Jerzy Mazur

Swoją drogę ponad siedmiuset pielgrzymów poświęca modlitwie w różnych in-
tencjach

Pielgrzymka z Suwałk do Wilna jest wyjątkowa. W Polsce wszyscy piel-
grzymują do Czarnej Madonny na Jasnej Górze, a w tej pielgrzymce pąt-
nicy idą do tej, co w Ostrej Świeci Bramie. Ważne jest również to, że na 
drogach Litwy, po której idą, mogą spotkać wyjątkowych ludzi – Polaków  
i Litwinów, z którymi mogą przeżyć swoistą lekcję historii. 

DwuTygoDnik SuwalSki

2

159/2017

>> >>

Aleksandra Szwedek dyplomowany podolog 
n Pedicure podologiczny i pielęgnacyjny
n Usuwanie odcisków, modzeli
n Wrastające paznokcie
n Rekonstrukcja płytki paznokciowej
n Terapia brodawek (kurzajek)
n Profilaktyka i pielęgnacja stopy diabetyka
n Terapia pękających pięt
n Badanie mykologiczne
n Grzybica paznokci i stóp
n Refleksoterapia i masaż stóp
n Dobór ortoz
n Kinesio Taping

Wizyty umawiane telefonicznie: 

tel.  501  370  203
ul. Gen. W. Sikorskiego 6 lok. 9 A 

www.podologsuwalki.pl
185/2017

mural z reksiem 
Zakończyły się prace przy nowym muralu na jednym z bloków przy uli-

cy Emilii Plater, w pobliżu ul. Gen. Władysława Sikorskiego. Sympatyczny 
mural  przedstawia Reksia – niezapomnianą postać z dobranocki, wy-
myśloną przez urodzonego przed 95-ciu laty w Suwałkach Lechosława 
Marszałka. Mural powstał w związku z 50-leciem stworzenia  postaci bo-
hatera kreskówek dla dzieci.

To już czwarty mural, który powstał z okazji Dni Suwałk. W poprzed-
nich latach na ścianach suwalskich budynków pojawiły się murale przed-
stawiające baśniowy świat przy ulicy T. Noniewicza oraz upamiętniają-
ce Teofila Noniewicza, znanego suwalskiego lekarza i społecznika oraz 
Alfreda Wierusza-Kowalskiego, urodzonego w Suwałkach wybitnego 
malarza.
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ziemia niepodległościowego w naszym regionie, sierżanta Władysława 
Stefanowskiego „Groma” i jego brata Lucjana. Obydwaj znaleźli się na li-
ście przygotowanej przez Obywatelski Komitet Poszukiwań Mieszkańców 
Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 r. Potwierdzają to też relacje 
rodzin. Na tablicy pamiątkowej na Jasnej Górze zapisano o około 2 ty-
siącach ofiar.

Obławę przeprowadziły od 10 do 25 lipca 1945 r. liczące około 45 tys. 
regularne oddziały armii czerwonej oraz jednostki NKWD, wspomagane 
przez UB, milicję oraz 160 polskich żołnierzy 1. Praskiego Pułku Piechoty, 
którzy na terenie powiatów: augustowskiego, suwalskiego, sejneńskie-
go i sokólskiego zatrzymali ponad 7 tys. ludzi. Los wielu z nich do dziś 
nie jest znany.

Po raz pierwszy, poza rodzinami,  o pamięć o zaginionych w obławie 
z lipca 1945 r. publicznie upomniał się Obywatelski Komitet Poszukiwań 
Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 r. Jego założycie-
lami byli Mirosław Basiewicz, Piotr Bajer i śp. Stanisław Kowalczyk. Teraz 
o wyjaśnienie tej największej zbrodni popełnionej na ziemiach polskich 
po drugiej wojnie światowej upomina się Związek Pamięci Ofiar Obławy 
Augustowskiej z ks. Stanisławem Wysockim na czele.

W 1990 r. ukazała się pierwsza obszerniejsza publikacja o tej zbrod-
ni, czyli reporterska książka „Nie tylko Katyń” autorstwa Ireneusza 
Sewastianowicza i Stanisława Kulikowskiego. Później ukazało się 
wiele mniejszych i większych opracowań poświęconych Obławie 
Augustowskiej, w tym przygotowanych przez IPN.

Dziś wiemy już, że blisko 600 osób aresztowanych w obławie zostało 
zamordowanych. Nie wiemy jednak, gdzie są ich groby.

rocznica obławy
Jak co roku w Gibach, które stały się symbolicznym miejscem, gdzie 

czczona jest pamięć ofiar obławy z lipca 1945 roku – czyli tzw. Obławy 
Augustowskiej, odbyły się rocznicowe uroczystości. W imieniu prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy list do zebranych odczytał Andrzej Dera, minister 
w kancelarii prezydenta.

Przed dwoma laty sejm ustanowił 12 lipca dniem pamięci ofiar Obławy 
augustowskiej z lipca 1945 r. Pamięć o tej zbrodni jest ważna dla kształ-
towania tożsamości mieszkańców Suwałk i regionu. Wiele z rodzin ofiar 
obławy teraz mieszka w Suwałkach.

W lipcowej pacyfikacji z 1945 r. zginęło więcej niż 592 mieszkańców  
miejscowości położonych w Puszczy Augustowskiej i okolicach ustalo-
nych dotychczas przez Instytut Pamięci Narodowej. Niekompletne ze-
stawienie IPN-owskie nie zawiera m.in. dowódcy powojennego pod-
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lokalNe iNicjatywy
Kolejne inwestycje w ramach inicjatyw lokalnych będą realizowane 

w Suwałkach. W tym roku samorząd dofinansuje trzy przedsięwzięcia. 
Wśród nich znalazła się modernizacja chodnika i wyłożenie go kostką 
betonową przy ul. Alfreda Wierusza Kowalskiego 23 B. Druga inwestycja 
dotyczy wymiany stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w bu-
dynku Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II przy ul. Korczaka 
4A. Ostatnia inicjatywa lokalna, w której kosztach będzie w tym roku 
partycypować miasto, to modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki 
wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 z Oddziałami 
Integracyjnymi przy ul. Putry 4B.

Inicjatywy lokalne to sposób na przyspieszenie wykonania inwesty-
cji, które poprawią warunki życia mieszkańców czy prowadzenia działal-
ności usługowej i przemysłowej. Polegają one na współudziale finanso-
wym budżetu miejskiego i wnioskodawcy.

Inicjatywy mogą być składane przez podmioty gospodarcze, spół-
dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Dotyczą budowy lub remontów ulic, 
chodników, parkingów, budowy obiektów i tworzenia terenów sporto-
wych i rekreacyjnych lub innych wpływających na wizerunek i funkcjo-
nowanie miasta.

>>

W Gibach znajduje się pomnik, który zaprojektował prof. Andrzej Strumiłło.  
W grudniu 2016 roku wyraził on zgodę, aby  Związek Pamięci Ofiar Obławy 
Augustowskiej 1945 zainstalował na wzgórzu krzyże, jednocześnie wskazując, 
aby były one dębowe i miały wysokość człowieka

koNkurs Na prezesa 
pwik-u 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Suwałkach ogłasza kon-
kurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Swoje 
oferty potencjalni kandydaci mogą zgłaszać do  
8 września tego roku. Szczegółowe wymagania określa ogłoszenie oraz 
regulamin konkursu.

Szczegóły: 
http://um.suwalki.pl/konkurs-na-stanowisko-prezesa-suwalskiego-pwiku/

>>
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bezpłatne badanie 
wzroku dzieci

Do 11 sierpnia w  Su- 
wałkach trwa  akcja bez-
płatnego badania wzro-
ku dzieci.  Visus Optyk 
Centrum Dobrego Wi- 
dzenia zaprasza wszyst-
kich rodziców do  sko-
rzystania z okazji. Dobre 
i sprawne widzenie to podstawa! 

Akcja obejmuje dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Badania są w pełni 
BEZPŁATNE. Obowiązuje REJESTRACJA – telefon 515 322 142; ilość miejsc 
jest ograniczona. Rodzice otrzymują pełną informację o stanie wzroku 
ich dziecka.
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WtOrEK Z rADNYM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 18 lipca zapraszają Kamil Lauryn z Klubu Radnych 

„Łączą nas Suwałki” i Józef W. Murawko z Bloku Samorządowego. 
Natomiast 25 lipca na suwalczan czekają Wojciech malesiński 

oraz andrzej łuczaj z Prawa i Sprawiedliwości.
Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w biurze Rady Miejskiej, 

w pokoju 146 na pierwszym piętrze ratusza.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczo-

ny przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje w każdy poniedziałek, od 
15.30 do 17.30 w pokoju 145 na I piętrze Urzędu Miejskiego.

Jest nas więceJ
Z oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 

na koniec 2016 roku w Suwałkach było 69 626 mieszkańców – to o 256 
więcej niż rok wcześniej. To za sprawą dodatniego przyrostu naturalne-
go oraz pierwszego od ponad kilkunastu lat dodatniego salda migracji.

To, co jest bardzo pozytywne, to pierwsze od kilkunastu lat dodat-
nie saldo migracji, które wynosi plus 29 mieszkańcow. Wg danych GUS  
w 2016 r. w Suwałkach zameldowało się 622 mieszkańców, a wymeldowa-
ło 593. W poprzednich latach saldo migracji było ujemne, bo w 2014 r. 
było to – 208, w 2015 r. – 151. 

Wyraźnie spadła liczba osób wymeldowujących się za granicę.  
W 2016 r. było ich tylko 15. W latach 2014 i 2015 wymeldowało się za 
granice po 71 osób.

– Taką sytuację demograficzną Suwałk zawdzięczamy dobrej sytuacji 
gospodarczej miasta, rozwijającej się przedsiębiorczości, powstającym 
nowym osiedlom mieszkaniowym, czy wzroście komfortu życia w naszym 
mieście. Cieszę się, że coraz mniej Suwalczan myśli o wyprowadzce z nasze-
go miasta, a chętniej do niego wraca. Mam nadzieję, że to zjawisko utrzyma 
się na stałe – ocenia Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Nie sprawdzają się pesymistyczne prognozy GUS z 2014 r., które 
mówiły o tym, że w 2016 r. w Suwałkach mieszkać będzie 69 093 oso-
by. Powyższa tendencja stawia również pod wielkim znakiem zapytania 
prognozę GUS na 2017 rok, która wskazuje że będzie nas tylko 68 991. 
Dane za pierwsze półrocze tego roku z Urzędu Stanu Cywilnego w su-
walskim ratuszu pokazują, że urodziło się 375 suwalczan, a zmarło 311.

wyNiki matur
Tegoroczni maturz yści z suwalskiego I I I  LO z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego oraz I LO im. M. Konopnickiej osią-
gnęli najlepsze średnie wyniki wśród suwalskich licealistów, a wśród 
maturzystów  z suwalskich techników najwyższe średnie wyniki osią-
gnęło Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych oraz Technikum nr 
4 w Zespole Szkół nr 4 – tak wynika z wyników opublikowanych przez 
Okręgową Komisję  Egzaminacyjną w Łomży. 

Suwalscy maturzyści najlepiej z egzaminów pisemnych zdali język an-
gielski. Zwracają uwagę też dobre wyniki pisemnych matur z matematyki 
w czterech suwalskich liceach. Z egzaminów mających największy wpływ 
na nabór do szkół wyższych najlepsze wyniki osiągnęli:

– z pisemnego języka polskiego maturzyści z III LO – 68,8% oraz I LO 
– 68%;

– z matematyki –  z III LO – 78,1% oraz I LO – 74,2%;
 – z pisemnego języka angielskiego poziom podstawowy  maturzyści 

z VII Liceum Ogólnokształcącego w Akademickim Zespole Szkół – 94,2%.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

„Gałęziste” wśród 
NomiNowaNych

Książka suwalczanina Artura Urbanowicza „Gałęziste znalazła się 
wśród nominowanych do Nagrody Polskiej Literatury Grozy im. Stefana 
Grabińskiego za rok 2016. Nominowanych do nagrody wybrali czytelni-
cy w plebiscycie.

Nagroda Głowna zo -
stanie wręczona w czasie 
Krakowskiego Festiwalu 
Grozy KFASON. Nominowani 
do nagrody: Urbanowicz 
Artur „Gałęziste” (Wydaw- 
nictwo Novae Res), Wojciech 
Gunia „Nie ma wędrow-
ca” (Wydawnictwo C&T), 
Mor i  Car la „ Kos tus zk a” 
(Wydawnictwa Videograf 
S.A.), Juliusz Wojciechowicz 
„Bez znieczulenia” (Wy-
dawnictwo Gmork).

>>

>>
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betonowa wytrzymałość
Długo kazano nam czekać na obwodnicę Suwałk, ale kiedy wreszcie, po latach, budowa ru-

szyła, to ruszyła w naprawdę imponującym tempie. Szczególnie dobrze to widać przy ulicy Reja 
w okolicach cmentarza. Tam potężna maszyna wylewa betonową, grubą na ćwierć metra jezdnię. 

– Tego rodzaju droga, droga betonowa, wytrzyma każde możliwe obciążenie – wyjaśnia 
Zbigniew Hamerlik, dyrektor kontraktu. – Inna zaleta betonowej nawierzchni to jej zdecydowanie 

większa trwałość w porównaniu 
z asfaltową, co oznacza znacz-
nie niższe koszty eksploatacji  
i utrzymania. 

Suwalska obwodnica to 12,8 
km dwujezdniowej drogi, która 
powstanie kosztem blisko 300 
mln złotych. Termin oddania 
gotowej do użytku obwodnicy 
to kwiecień 2019 roku. Jeśli do-
tychczasowe tempo prac będzie 
utrzymane, to być może uda się 
ten termin nieco przyspieszyć, 
ale to tylko nieoficjalne dywa-
gacje. Oby się sprawdziły!

WYDArZYłO Się
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święto policJi
W przeddzień przypadającej niedługo 98 rocznicy powstania policji w Suwałkach odbyły się 

uroczyste obchody. Wzięli w nich udział policjanci i funkcjonariusze służb mundurowych z Suwałk, 
Augustowa i Sejn. Wielu z nich otrzymało nagrody i awanse na wyższe stopnie. Do zebranych prze-
mawiał Jarosław Zieliński, wiceminister MSWiA. 

Jednocześnie trwał piknik dla dzieci, które mogły poznać sprzęt używany przez służby mun-
durowe. 

Ciąg dalszy na str. 7
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n 76 ujawnionych wykroczeń i ponad 80 
skontrolowanych pojazdów, to wynik  działań 
suwalskiej drogówki pod nazwą „Prędkość”. 
Mundurowi zwracali  szczególną uwagę na 
przekraczanie prędkości, trzeźwość kierują-
cych oraz stan techniczny pojazdów.

Foto. KM Policji w Suwałkach

n Suwalscy policjanci, wspólnie z funkcjo-
nariuszami Urzędu Celno-Skarbowego, w kil-
ku punktach handlowych na terenie Suwałk 
ujawnili biżuterię oraz różne akcesoria z podro-
bionymi znakami towarowymi znanych świato-
wych firm. Wstępnie szacowane straty, na jakie 
zostały narażone poszkodowane firmy, sięgają 
kwoty blisko 45 tysięcy złotych.

n Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  
w Łomży opublikowała wyniki tegorocznych 
egzaminów gimnazjalnych poszczególnych 
suwalskich gimnazjów. Najwyższą średnią 
ze wszystkich egzaminów osiągnęli gimna-
zjaliści z Gimnazjum im. Marii Konopnickiej, 
Prywatnego Gimnazjum (16 zdających) oraz 
Gimnazjum nr 3. Jedyny wyjątek w pierw-
szej trójce suwalskich gimnazjów to wyniki 
z egzaminu z przedmiotów przyrodniczych,  
w którym uczniowie Gimnazjum nr 6 osiągnę-
li średnie wyniki   wyższe od gimnazjalistów  
z Gimnazjum nr 3. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali cztery 
osoby podejrzane o pobicie 24-latka w nocy 
w centrum miasta. Mężczyźni bili pokrzyw-
dzonego pięściami po ciele, a jeden ze spraw-
ców zadał mu kilka ciosów nożem. Z relacji 
pokrzywdzonego wynikało, że zwrócił on męż-
czyznom uwagę na ich niekulturalne zachowa-
nie w kolejce do sklepu. Wzburzeni tym faktem 
postanowili wyładować na nim swoją agresję. 
Zatrzymani suwalczanie usłyszeli już zarzuty, 
do których się przyznali. 

 n Na 11 miesięcy więzienia w zawieszeniu 
na dwa lata i pokrycie kosztów związanych ze 
zniszczeniem kamery, oraz pokrycie kosztów 
sądowych skazał w suwalski sąd rolnika oskar-
żonego o zaatakowanie dziennikarzy. Chodzi 
o wydarzenie z lipca ubiegłego roku w podsu-
walskiej Żywej Wodzie w czasie realizacji tele-
wizyjnego materiału o proteście mieszkańców 
przeciwko budowie chlewni. 

n Rodzina łączy pokolenia – pod takim ha-
słem na dziedzińcu MOPR w Suwałkach odby-
ły się obchody Podlaskich Dni Rodziny. Dobrą 
zabawę zapewniły kabaret Środowiskowego 

nabór do szkół średnich
17 lipca w samo południe suwalskie szkoły średnie opublikowały listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do klas pierwszych. 
Najwyższą średnią punktów mają absolwenci gimnazjów przyjęci do I Liceum Ogólno- 

kształcącego im. Marii Konopnickiej, klasy matematyczno-fizyczna (167,o5 pkt) i ma-
tematyczno-informatyczna (161,05 pkt) oraz III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego, klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna (165,41 pkt) i II 
Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. 
Podhorskiego, klasa matematyczno-infor-
matyczna (157,24 pkt).

 Teraz do godz. 15.00 - 20 lipca trwa po-
stępowanie uzupełniające. Wniosek o przy-
jęcie na wolne miejsce należy złożyć w szko-
le, w której kandydat chce rozpocząć naukę.

Do  szkół średnich prowadzonych przez 
suwalski samorząd miejski zakwalifikowało 
się 912 kandydatów, a miejsc które przygo-
towały te szkoły było o 256 więcej.

>>
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W ostatniCh tygodniaCh W suWalskiCh mediaCh pojaWiły się dramatyCzne informaCje o problemaCh szpita-
li funkCjonująCyCh W suWałkaCh W zWiązku z opublikoWanym 27 CzerWCa W biuletynie informaCji publiCznej 
Wykazie leCzniC zakWalifikoWanyCh do poszCzególnyCh poziomóW podstaWoWego szpitalnego zabezpieCze-
nia śWiadCzeń opieki zdroWotnej (psz), Czyli tzW. sieCi szpitali. Według niej szpital WojeWódzki im. dr ludWika 
rydygiera W suWałkaCh znalazł się na drugim poziomie referenCyjnośCi, a nie na najWyższym iii.  to podobno 
poCiągnie za sobą negatyWne konsekWenCje dla paCjentóW oraz praCoWnikóW.  Według informaCji praso-
WyCh poza sieCią pozostaje speCjalistyCzny psyChiatryCzny samodzielny publiCzny zakład opieki zdroWot-
nej W suWałkaCh. Czy tak jest W istoCie? dWutygodnik suWalski postanoWił zasięgnąć informaCji u źródła, 
Czyli W rozmoWie z dyrektorami szpitali.

>>

Czy suwalski zakład nie został wpisany 
do sieci szpitali?

– Tak rzeczywiście większość szpitali psychia-
trycznych w Polsce znalazła się poza tzw. „siecią 
szpitali”. Umieszczenie w niej oznacza zapewnie-
nie finansowania do 2021 r. Natomiast opieka psy-
chiatryczna do 30 czerwca 2018 roku ma kontynu-

ację umowy z NFZ. W kwietniu 2018 r. ogłoszone 
zostaną konkursy na udzielanie świadczeń psy-
chiatrycznych. Należy także wspomnieć że wcho-
dzi w życie Narodowy Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego wskazujący kierunek rozwoju psy-
chiatrii do 2022 r. Na podstawie tego dokumen-
tu mają powstać Centra Zdrowia Psychicznego, 
które zapewnią kompleksową opiekę nad cho-
rym z zaburzeniami psychicznymi, docelowo na 
obszarze zamieszkałym przez nie więcej niż 200 
tys. mieszkańców. Odpowiedzialność terytorialna 
oznacza zobowiązanie do objęcia opieką każde-
go zgłaszającego się po pomoc mieszkańca okre-
ślonego administracyjnie obszaru działania CZP. 
Ponieważ nasza placówka ma w swojej strukturze 
Centrum Zdrowia Psychicznego, to tym samym 
spełnia wszystkie warunki określone w przepi-
sach i nie ma obawy o przyszłość jej formalnego 
funkcjonowania. Problemem jest zbyt niskie fi-
nansowanie usług psychiatrycznych.
Wycena tych usług jest niewystarczająca 
do właściwego funkcjonowania zakładu?

– Zależy jak wykorzystuje się te pieniądze. 
Staramy się zarządzać tymi środkami ekonomicz-

Na pytania „Dwutygodnika Suwalskiego” 
odpowiada dyrektor Szpitala 
Wojewódzkiego im. dr Ludwika rydygiera 
w Suwałkach ADAM SZAłANDA

Czy to prawda, że szpital znalazł się na 
drugim poziomie referencyjności i stracą 
na tym i pacjenci, i pracownicy?

– Liczyliśmy na to, że otrzymamy najwyż-
szy trzeci poziom. To przede wszystkim pre-
stiż. Ale też zapewnienie ciągłości i kom-
pleksowości udzielanych świadczeń opieki 
zdrowotnej w regionie, możliwość kształce-
nia kadr medycznych na dotychczasowych za-
sadach oraz rozwój współpracy zagranicznej. 
Dlatego odwołaliśmy się od tej decyzji do dy-
rektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu zdrowia w Białymstoku 
prosząc o zakwalifikowanie naszej lecznicy do 
szpitali III-go stopnia. Czekamy na odpowiedź. 
(W dniu 12go lipca otrzymaliśmy negatywną 
decyzję – kolejnym krokiem szpitala jest złoże-
nie odwołania do Prezesa Funduszu– aktualnie 
jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku).
Czy to, że szpital znalazł się na ii etapie 

referencyjności może spowodować po-
wstanie długu a w konsekwencji dopro-
wadzić do upadłości placówki?

–Nic nam nie grozi, mamy płynność finan-
sową. Co prawda przekroczyliśmy o około 3 mi-
liony złotych sumy zakontraktowane na ten rok  

z Narodowym Funduszem Zdrowia za wykonane 
operacje i zabiegi, ale liczymy na ich refundację. 
Obecnie mamy 19 oddziałów szpitalnych, 23 po-
radnie specjalistyczne oraz 15 pracowni i zakła-
dów medycznych. Szpital ciągle zwiększa ilość  
i jakość świadczonych usług stanowiąc aktualnie 
zabezpieczenie dla populacji ludności przekra-
czającej 500 tysięcy osób. Zwiększyła się liczba 
osób hospitalizowanych z 22773 osób w 2011 r.  
do 35186 osób w 2016 r. przy prawie tej samej ilo-
ści łóżek szpitalnych (470). Skrócił się też średni 
czas pobytu pacjenta w szpitalu z 5,45 dni w 2011 r.  
do 2,83 w 2016 r., bez szkody dla pacjenta. Jest to 
możliwe tylko i wyłącznie dzięki dążeniu do stwo-
rzenia kompleksowości w oddziałach będących 
jedynymi w naszym regionie, takimi jak: onkolo-
gia z hematologią, ginekologia, chirurgia onko-
logiczna, gastroenterologia, neurologia, choroby 
płuc, reumatologia, czy choroby zakaźne.
po co więc zabiegacie o iii poziom refe-
rencyjności?

– Umożliwi nam to pozyskanie wysoko wy-
kwalifikowanej kadry medycznej oraz nowych 
pacjentów, którzy muszą być poddani skompli-
kowanym procedurom medycznym. Np. zgod-

co  z  suwalskimi  szpitalami?

SPEcjALiStYcZNY PSYchiAtrYcZNY SAMODZiELNY PUbLicZNY
ZAKłAD OPiEKi ZDrOWOtNEj W SUWAłKAch

nie, ale oszczędzanie ma swoje granice. Na rozwój 
placówki, poprawę warunków pobytu pacjentów, 
remonty i zakupy sprzętu zdobywamy fundusze  
z projektów unijnych, Urzędu Marszałkowskiego 
i Urzędu Miasta. Szpitale psychiatryczne w podla-
skim dostają drastycznie mniej pieniędzy za usłu-
gi niż w ościennych oddziałach NFZ, gdzie staw-
ka za punkt w opiece psychiatrycznej jest wyższa 
od lat o 2-3 złote za te same usługi objęte tymi sa-
mymi wymogami (kadrowymi, sprzętowymi i lo-
kalowymi). Jako przykład podam cenę świadczeń  
w zakresie opieka psychiatryczna dla dorosłych 
– na poziomie 10,20 zł w podlaskim za punkt – 
stawka jest niezmienna od 2012 r. przez pięć lat 
nie wzrosła nawet o grosz w odróżnieniu od kosz-
tów leków, sprzętu, energii elektrycznej, wody  
i in. Podczas gdy w województwie mazowieckim 
stawka za punkt jest wyższa i wynosi 12,75 zł za 
te same usługi, wykonywane przez tak samo wy-
kwalifikowana kadrę. Po rozmowach z NFZ mamy 
nadzieję na zwiększenie finansowania psychiatrii 
na całym Podlasiu, ponieważ wzrasta zapotrze-
bowanie na usługi psychiatryczne. Nasz szpital 
ciągle się rozwija, aktualnie posiadamy 313 miejsc 
(w tym 282 stacjonarnych i 31 miejsc dziennych, 
15 psychiatrycznych geriatrycznych i 16 psychia-
tryczno-rehabilitacyjnych).
jakie osoby trafiają do zakładu?

O sytuacji w szpitalu rozmawiamy z bOżENą łAPińSKą,  dyrektorem placówki 
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lat temu były to pobyty 50-60-dniowe. To pod-
kreślam, zasługa specjalistów, lekarzy, terapeu-
tów, pielęgniarek i nowoczesnej farmakoterapii. 
pod koniec kwietnia oficjalnie otwar-
to zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 
Psychiatryczny z 65 miejscami.

– To jedyny taki zakład w Polsce, który pro-
ponuje pacjentom opiekę nad przewlekle psy-
chicznie chorym w nowoczesnych warunkach 
z kompleksem sportowo-rekreacyjnym w miej-
scu udzielania świadczeń. Kompleks będzie 
służył pacjentom nie tylko zakładu pielęgna-
cyjno-opiekuńczego, ale dla całego szpita-
la. Od 1 lipca ruszyliśmy z pełną ofertą. Dzięki 
tej inwestycji znacząco zmniejszyła się kolej-
ka oczekujących na przyjęcie do zakładu, któ-
ra wcześniej wynosiła 120 dni. Inwestycja zo-
stała sfinansowana ze środków Mechanizmu 
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego z Projektu pn.: „Transgraniczna 
Akademia Psychiatrii Aktywnej”.
dziękujemy za rozmowę

Szpital Wojewódzki w Suwałkach przez ostatnich sześć lat zain-
westował w remonty i modernizację placówki 98 mln zł, z czego 32 
mln pochodziły z budżetu województwa. Pozostałe środki pochodzi-
ły głównie z Unii Europejskiej. 

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Su- 
wałkach w 2016 r. przyjął 6 579 osób, w tym: 
3 047 osób na leczenie stacjonarne oraz  
3 532 osób przyjęły poradnie szpitalne

nie z zaleceniami Mapy Potrzeb Zdrowotnych 
oraz Zdrowotnej polityki Regionalnej Woje- 
wództwa Podlaskiego odnośnie geriatrii szpital  
stara się o możliwość realizacji tego rodzaju  
świadczeń. W tym roku nastąpiła zmiana w sta- 
tucie szpitala, która zakłada rozszerzenie dzia- 
łalności Oddziału Reumatologicznego o Pod- 
oddział Geriatrii. W przypadku niezakwalifiko-
wania szpitala do III poziomu zabezpieczenia 
zamknie nam to ścieżkę na pozyskanie tego za-
kresu usług w okresie najbliższych czterech lat.
mimo wszystko szpital się rozwija i mo-
dernizuje, skąd macie na to pieniądze?

– Nie z NFZ-tu. Pieniądze pozyskujemy z pro-
jektów UE. Oczywiście potrzebny jest nam nie-
mały wkład własny, który zapewnia nam or-
gan założycielski, czyli Zarząd Województwa 
Podlaskiego. Dotychczas dokonaliśmy mo-
dernizacji i doposażenia Oddziału Onkologii  
i Hematologii Klinicznej, Oddziału Aneste- 
zjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Chirurgii 
Ogólnej, poradni specjalistycznych, zakupili-
śmy niezbędny nowoczesny sprzęt do Pracowni 

Endoskopii oraz Oddziału Pulmonologicznego. 
W doposażaniu w nowoczesny sprzęt medycz-
ny szpitala również mają znaczny udział suwal-
skie samorządy: miejski i powiatowy. 

W tym roku realizujemy 3 projekty transgra-
niczne w ramach Programu Interreg Va Litwa-
Polska na modernizacje i wyposażenie: Oddziału 
Chirurgii Dziecięcej, Oddziału Patologii Ciąży  
i Położnictwa, Bloku Porodowego.

W czerwcu otrzymaliśmy 2 mln zł od 
Marszałka Województwa Podlaskiego na moder-
nizację i wyposażenie Oddziału Urologicznego – 
chcemy to zrobić w tym roku. Złożyliśmy 2 wnio-
ski do RPO Województwa Podlaskiego na remont 
i modernizację oddziałów Pulmonologicznego 
i Ortopedycznego, które chcemy zrealizować 
w 2018 roku. Wspólnie z partnerami z Białorusi 
przygotowaliśmy 5 projektów o łącznej warto-
ści kosztów kwalifikowanych ok. 5 900 000 eu-
ro dla szpitala w Suwałkach. O innych zmianach 
w naszym szpitalu poinformujemy czytelników 
„DTS” niebawem. 

dziękujemy za rozmowę.

– Są to osoby wymagające pomocy w zakre-
sie zaburzeń psychicznych, psychosomatycz-
nych, psychogeriatrycznych a także leczenia  
i terapii uzależnień. Z naszych obserwacji wy-
nika, że coraz mniej osób trafia do nas tylko z 
samymi zaburzeniami psychicznymi. Często 
współistnieją one z chorobami somatyczny-
mi czy uzależnieniami. W ciągu ostatnich 10 lat 
ilość takich pacjentów zwiększyła się o około 
20 %. Dlatego musimy zapewnić także konsul-
tacje innych specjalistów (internistów, neuro-
logów). Po zakończeniu leczenia pacjenci mają 
możliwość kontynuacji leczenia w poradniach 
funkcjonujących w strukturze szpitala. Bardzo 
atrakcyjną ofertą skierowaną do pacjentów po 
zakończonym leczeniu w oddziałach jest reha-
bilitacja psychiatryczna, dzienna psychogeria-
tria i opieka w środowisku domowym. 
Czy wszyscy potrzebujący którzy trafiają 
do państwa, mogą liczyć na pomoc?

– Staramy się przyjmować wszystkie osoby 
potrzebujące opieki psychiatrycznej, nikt nie zo-
staje odesłany bez konsultacji czy oceny aktu-
alnego stanu zdrowia. Stosujemy nowoczesną 
terapię i leczenie – nie oszczędzamy na pacjen-
tach. Możemy poszczycić się swoistym rekor-
dem – najniższą średnią krajową pobytu pa-
cjenta w zakładzie – 26 dni. Jeszcze kilkanaście 

Domu Samopomocy oraz  zespoły muzyczne: 
„Nadzieja”, „KEYS i Pasjon. Chętni mogli uczest-
niczyć w grach i konkursach,  loterii oraz w za-
wodach sportowych. Szczególną atrakcją był 
przyjazd członków  Klubu Motocyklowego 
„Niedźwiedzie Północy”.

n Leszek Aleksander Moczulski napisał sło-
wa, a Jacek Zieliński muzykę. Tę wersję hym-
nu znają mieszkańcy Suwałk. I póki co innej 
nie będzie. Konkurs na nową nie został roz-
strzygnięty. Propozycje nowych wersji  inter-
pretacyjnej i aranżacyjnej hymnu zgłoszone 
przez Jerzego Korzuna, Mariusza Biegasika i 
Suwalskie Studio Piosenki „Beciaki” pod opie-
ką Marka Zborowskiego-Weychmana nie zna-
lazły uznania jury

n Delegacja z niemieckiego Waren gości-
ła w suwalskiej Komendzie Miejskiej Policji. 
Z przedstawicielami miasta partnerskiego 
Suwałk spotkał się podinsp. Adam Miezianko, 
pierwszy zastępca komendanta.

n Suwalscy policjanci wspólnie ze strażaka-
mi z Suwałk i Płociczna odnaleźli w lesie 34-lat-
ka, który źle się poczuł jadąc samochodem no-
cą. Suwalczanin nie był w stanie dalej jechać i 
nie wiedział, gdzie się znajduje. Odnaleziony 
mężczyzna został przekazany pracownikom 
pogotowia ratunkowego.

n Dot ychc zasow y zastępca dowód-
cy 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii 
Przeciwpancernej ppłk Krzysztof Świderski 
został dowódcą tej jednostki. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali prawo 
jazdy kolejnemu kierowcy, który  przekro-
czył prędkość w terenie zabudowanym. 26-la-
tek jechał  ul. Utrata z prędkości 101 km/h czy-
li o 51 km/h za szybko.

n Przy ul. Młynarskiego suwalscy zatrzymali 
do kontroli kierującego renault. Badanie stanu 
trzeźwości 58-latka wykazało blisko 2 promile 
alkoholu w organizmie. Ponadto ze wstępnych 
policyjnych ustaleń wynika, że kierujący pod-
czas manewry cofania uderzył w trzy pojazdy. 
Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

n Urząd Miejski w Suwałkach ogłosił prze-
targ na budowę hali sportowo-widowiskowej 
przy ul. Zarzecze 26. Termin ukończenia inwe-
stycji 20 maja 2019 rok. Oferty można składać 
do 23 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00. 

Więcej na www.um.suwalki.pl
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Suwałkach

trwają wakacje. Na łamach papierowego wydania 
„Dwutygodnika Suwalskiego” oraz na naszej stronie internetowej 
informujemy o imprezach i działaniach adresowanych 

do najmłodszych suwalczan spędzających wakacje w mieście. 
Poniżej propozycje na najbliższe dwa tygodnie.

2Pracownia „Smykałka” w bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej przy ul. E. Plater 33A zaprasza dzieci 20 lipca w godz. 11-
13 na zajęcia literacko-plastyczne „bambo” oraz lipca w godz. 11-13 na 
zajęcia literacko-plastyczne „Szły raz myszy”.

2Filia nr 3 Biblioteki przy ul. Północnej 26 zaprasza 19 lipca w godz. 11-
13 na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem klocków Lego „Konstrukcje 
stosowane w laboratoriach”, 26 lipca na zajęcia edukacyjne z użyciem 
klocków lego „Konstrukcja wozu strażackiego”.
2Midicentrum 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. 10-14 mogą swobod-

nie korzystać z zasobów Midicentrum.

2Muzeum Okręgowe przy ul. Kościuszki 81 zaprasza 25 lipca w godz. 
10-12 na zwiedzanie wystaw z przewodnikiem dla dzieci i opiekunami 
oraz 28 lipca w godz. 10-12 na warsztaty archeologiczne „Zostań arche-
ologiem”.

2Suwalski Ośrodek Kultury przy ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:
– warsztaty teatralne dla dzieci 6-10 lat prowadzone przez Mirosławę 

Krymską od 31 lipca do 4 sierpnia w godz. 10-12 w Sali 2.13;
– warsztaty plastyczne prowadzone przez Mieczysława Iwaszko  

dla dzieci od 5 do 13 lat – 19,24,26 lipca w godz. 12.30-16.00 w Sali 0.30, 
zajęcia płatne – 5 zł;

– warsztaty plastyczne prowadzone przez Mieczysława Iwaszko dla 

młodzieży od 13 do 25+ lat – 18, 20, 25, 27 lipca w godz. 12.30-16.00  
w Sali 0.30, zajęcia płatne 5 zł;

– warsztaty plastyczne „Wakacje w kolorze” prowadzone przez 
Kazimierza Gomułkę dla dzieci od 5 do 12 lat – 20-22 i 27-29 lipca  
w godz. 10-11 w Sali 1.26;

– Dziecięca Akademia Rękodzieła prowadzona przez Lidię Żyniewicz dla 
dzieci 5-7 lat– 24-25 i 27-28 lipca w godz. 10-11.30 w Sali 0.28;

– Dziecięca Akademia Rękodzieła prowadzona przez Lidię Żyniewicz dla 
dzieci 8-11 lat – 31 lipca – 4 sierpnia w godz. 12-14 w Sali 0.28;

– warsztaty wokalne dla dzieci 7-10 lat przez prowadzone Emila 
Kulbackiego – 31 lipiec – 2 sierpień w godz. 10-11 w Sali 1.20;

– warsztaty wokalne dla dzieci 11-13 lat przez prowadzone Emila 
Kulbackiego – 31 lipiec – 2 sierpień w godz. 11-12 w Sali 1.20;

– warsztaty taneczne – podstawy tańca jazzowego i współczesnego 
prowadzone przez Michaiła Nikołowa dla młodzieży w wieku od 12 do 
17 lat– 17-21 lipca w godz. 17-18 w Sali 2.15;

– warsztaty taneczne dla dzieci 7-9 lat prowadzone przez Irynę Popową 
– 25-28 lipiec i 31 lipiec– 4 sierpień w godz. 10-12 w Sali 2.13.

Suwalski Ośrodek Kultury przy ul. Noniewicza 71 zaprasza na:
– warsztaty grafiki prowadzone przez Halinę Mackiewicz dla dzieci 9-15 

lat – 1-4 sierpnia w godz. 11-13, Pracownia plastyczna Centrum.

2Ośrodek Sportu i rekreacji w Suwałkach zaprasza na:
– zajęcia „Moja droga do Tokio” – lekkoatletyka w formie zabawy dla 

dzieci 9-12 lat na stadionie lekkoatletycznym – w każdą środę i piątek  
w godz. 10-12;

– wycieczkę rowerową szlakiem Green Velo oraz ścieżkami Wigierskiego 
Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego; uczestnicy mu-
szą posiadać własny rower oraz kask – 19 lipca w godz. 9.30-14;

– Suwalska Akademia Tenisa Ziemnego (do lat 13 i 8 do 16 lat) – na kor-
tach tenisowych OSiR – zajęcia 18, 20, 25,27 lipca i 1 sierpnia w godz.  
10-12 (do 13 lat), godz.12-14 (do 16 lat);

– animacje sportowe na wesoło czyli mini-festyn sportowo-rekreacyjny 
nad Zalewem Arkadia w czwartki – najbliższy 20 i 27 lipca w godz. 10-14;

– Summer Cup– turniej siatkówki plażowej dla dzieci i młodzieży do lat 
15 i do lat 18-21 lipca godz.10-15;

– Akademię siatkarską ze Ślepskiem Suwałki – zajęcia prowadzone na 
boiskach do siatkówki plażowej przy Zalewie Arkadia – każdy poniedzia-
łek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 9-16;

– zawody w biegach na orientację połączone z nauką orientacji  
w terenie w tzw. Zielonym Punkcie Nadleśnictwa w Suwałkach – 26.07  
w godz. 10-14;

– zajęcia bezpłatne na ściance wspinaczkowej – 27.07 w godz. 12-14;
– zajęcia rekreacyjne w aquaparku – zajęcia bezpłatne dla dzieci ponad 

10 lat– 21 lipca w godz. 11-13– zapisy na zajęcia; 
– nauka i doskonalenie pływania w aquaparku dla dzieci w wieku 

6-16 lat – 17-21 lipiec oraz 31 lipca – 4 sierpnia w godz. 9-9.45,10-10.45  
i 11-11.45; zajęcia płatne;

– Eurofutbol wygraj z nudą – zajęcia bezpłatne z piłki nożnej prowadzo-
ne na czterech boiskach– do 27.08 codziennie od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 10-13 oraz 15-18. 

Szczegóły na stronie: www.osir.suwalki.pl

lato Na rowerze
Polskie Towarz ystwo Tur yst yczno -

Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. 
Jerzego Klimko zaprasza na jednodniowe 
rajdy rowerowe XVII Lato na Rowerze z PTTK. 
Najbliższe trasy:

22 lipca: „W odwiedzinach u Michała 
Paca” Suwałki–Zielone Kamedulskie –
P o d w y s o k i e – S i d o r y – M a ł e  R a c z k i –
Dowspuda–Święte Miejsce – Kurianki–
Józefowo–Pijawne–Suwałki (ok. 60 km);

>> 5 sierpnia: „Szlakami Małej Litwy” Suwałki–Nowa Wieś–Lipniak– 
Kaletnik– Szołtany–Puńsk–Trakiszki–Sejwy–Wojtokiemie–Rejsztokiemie–
Smolany–Jegliniec – Suwałki (ok. 75 km);

12 sierpnia: „Pod urokiem Wigier” Suwałki–Krzywe–Stary Folwark– 
Wigry–Rosochaty Róg–Mikołajewo–Piaski–Czerwony Krzyż–Krusznik–
Bryzgiel–Płociczno–Sobolewo–Suwałki (ok. 70 km).

Liczba miejsc ograniczona. Świadczenia: Opieka przewodnika tu-
rystycznego, kierownika/opiekuna, ubezpieczenie NNW. Wymagania: 
udział w rajdach jest bezpłatny, posiadanie sprawnego roweru, w przy-
padku osób niepełnoletnich pisemnej zgody rodziców lub prawnych 
opiekunów (formularz do pobrania ze strony internetowej)

Zadanie jest finansowane z budżetu Miasta Suwałki.
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„mów” na dywaniku
Rozpoczęły się ko-

lejne koncerty z cy-
klu „Na dywaniku u 
Marii”, czyli muzy-
kowanie na placu M. 
Konopnickiej. W tym 
roku, bardzo uda-
nie, na początek za-
grała suwalska grupa 
„MÓW” (na zdjęciu). 

Koncerty odby-
wać się będą w każ-
dy piątek, zawsze o 
20.00. Już teraz zapra-
szamy. 
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Letnia  Filharmonia  AUKSO
W niedzielę 30 lipca spotkaniem z Zygmuntem Koniecznym w Hucie koło Suwałk oraz koncertem w Sali im. A. Wajdy w SOK 

dedykowanym pamięci Alojzego Nawrata rozpocznie się „Letnia Filharmonia AUKSO”, która w tym roku osiągnie pełnoletność bo 
odbędzie się już po raz osiemnasty. Ta impreza to to unikatowy projekt kulturalno-edukacyjny, który co roku latem w Suwałkach 
i na Suwalszczyźnie umożliwia kontakt ze sztuką o najwyższych walorach wykonawczych. A gwarantem tego jest jedna z najlep-
szych orkiestr kameralnych w Polsce – AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia oraz „dobry duch” tej 
imprezy justyna rekść-raubo.

W ramach wydarzeń festiwalowych odbędą się koncerty orkiestrowe, kameralne, warsztaty, spotkania, a także wydarzenia o 
charakterze promocyjnym i prezentacje artystów związanych z kulturą Polski północno-wschodniej. W gronie artystów zaproszo-
nych do najbliższej edycji FILHARMONII znajdą się m.in.: kompozytor, twórca legendarnej krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”, au-
tor warstwy muzycznej do wielu filmów – Zygmunt Konieczny), tenor młodego pokolenia – Karol Kozłowski i charyzmatyczny 
wiolonczelista – Dominik Połoński oraz zespół Zakopower.

Program  XViii LEtNiEj  FiLhArMONiA AUKSO 
– Wigry 2017 (30.07–3.08) 

30.07 (niedziela), godz. 18.00 – Folwark Hutta, Spichlerz Pokamedulski, Huta 
7. Spotkanie z Zygmuntem Koniecznym
prowadzenie: Justyna Rekść-Raubo i Marek Moś; wstęp wolny
30.07 (niedziela), godz. 20.00 – Suwalski Ośrodek Kultury, Sala im. A. 
Wajdy Koncert inauguracyjny dedykowany pamięci Alojzego Nawrata w pro-
gramie: m.in. B. Britten, Z. Konieczny, W.A. Mozart, G.F. Telemann wykonaw-
cy: Karol Kozłowski (tenor) oraz AUKSO  Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod 
dyrekcją Marka Mosia; bilety: 30 i 20 zł 
31.07 (poniedziałek), godz. 20.00 – Suwalski Ośrodek Kultury, Sala im. A. 
Wajdy, Koncert kameralny „Filmowo i nie tylko…” w programie: Z. Konieczny, 
wykonawcy: kameraliści Orkiestry AUKSO; bilety: 30 i 20 zł  
1.08 (wtorek), godz. 18.00 – Stadnina Koni „Nad Wigrami”, Mikołajewo 25 A. 
Spotkanie z Burkhardem Dammannem „Muzyka a zdrowie muzyka” w pro-
gramie: wykład i rozmowa na temat zagadnień zdrowotnych w zawodzie mu-

zyka instrumentalisty
1.08 (wtorek), godz. 20.00 – Galeria Andrzeja Strumiłło, Maćkowa Ruda 
17; spotkanie domowe „Wieczór z Suwalszczyzną” w programie: prezentacja 
albumu A. Strumiłły „Dom” oraz koncert pieśni domowych w wykonaniu M. 
Makowskiej i M. Rudowicz, prowadzenie: Justyna Rekść-Raubo i Marek Moś
2.08 (środa), godz. 20.00 – kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe, Gawrych 
Ruda – Koncert orkiestrowy w programie: m.in. Z. Bargielski, E. Grieg, S. 
Kaczorowski, wykonawcy: Dominik Połoński  (wiolonczela) oraz AUKSO 
Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia; bilety: 30 i 20 
zł dostępne przed koncertem
3.08 (czwartek), godz. 20.00  – Suwalski Ośrodek Kultury, Sala im. A. 
Wajdy Finałowy koncert orkiestrowy, wykonawcy: zespół ZAKOPOWER oraz 
AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia; bile-
ty: 65 i 45 zł

Patronat medialny nad XVIII Letnią Filharmonią AUKSO sprawuje 
„DwuTygodnik Suwalski”

 fotografia Anny Strumiłło

Nie brak stałych bywalców suwalskiego letniego salonu muzycznego na placu 
Marii Konopnickiej
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Muzyka na światowym poziomie, wspaniała  
atmosfera, dobra organizacja i lepsza niż 
w ostatnich latach pogoda – tak najkrócej 
można podsumować jubileuszowy dziesiąty  
SUWAłKi bLUES FEStiVAL. 
Po raz pierwszy SbF trwał cztery dni. 
Niemal przez całą dobę w suwalskich  
restauracjach, barach i pubach oraz na  
scenach plenerowych przez cztery dni  
rozbrzmiewały różne odcienie muzyki 
bluesowej.

n wystąpiło ponad 35 zespołów, ponad 
200 muzyków m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, 
Meksyku, Danii, Francji, Niemiec, Irlandii, Litwy 
i Polski;

n na suwalskich scenach pojawił się 
m.in. laureat tegorocznej nagrody Grammy 
FANTASTIC NEGRITO, THE ORIGINAL BLUES 
BROTHERS BAND, DOYLE BRAMHALL II i DŻEM;

n blisko 40 koncertów plenerowych i ponad 
20 koncertów klubowych;

n Kraków Street Band zakwalifikował się do 
European Blues Challenge 2018.

Suwałki Blues Festival 2017 rozpoczął się 
odsłonięciem kolejnej bluesowej tablicy w Alei 
Gwiazd Bluesa na ul. Chłodnej. W czasie odsło-
nięcia tablicy utwór przygotowany  specjalnie 
na festival wykonał chór suwalskich seniorów.

W koncercie inaugurującym tegoroczny SBF 
wystąpiła Martyna jakubowicz, która w ten 
sposób uczciła swoje 40-lecie pracy twórczej. 
M. Jakubowicz w kwietniu 2017 r. otrzymała 
nagrodę Fryderyka za płytę „Prosta piosenka”. 
Specjalnie na jubileuszowy koncert inaugurują-
cy SBF 2017 przygotowała repertuar, w którym,  
w zupełnie nowych aranżacjach, przypomnia-
ła najważniejsze przeboje z ostatnich czterdzie-
stu lat. Wcześniej na scenie wystąpił jan Gałach 
band. Koncert był transmitowany na antenie ra-
diowej Trójki w audycji „Bielszy odcień bluesa”. 
Koncert poprowadził jan chojnacki. 

Po oficjalnym otwarciu SBF na dwóch du-
żych scenach plenerowych w Parku Konstytucji 
3 Maja i przed ratuszem zaprezentowały się 
największe gwiazdy tegorocznego festiwa-
lu: Doyle Bramhall II, Fantastic Negrito, kulto-
wy The Original Blues Brothers Band, Joe Louis 
Walker i legenda polskiego bluesa Dżem. 

Najlepszy  w  historiiTo już dziewiąta tablica w suwalskiej 
Alei Bluesa. 

Odsłonił ją m.in. 
Wojciech Waglewski, 

którego nazwisko znalazło się 
na tej tablicy

Martynie Jakubowicz towarzyszyli Wojciech 
Waglewski, Jan Gałach, Mieczysław 
Jurecki, Jerzy Styczyński, Tomasz Zeliszewski 
oraz Suwalska Orkiestra Kameralna 
na zdjęciu poniżej

The Original 
Blues Brothers Band
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suwalskie ciekawostki

Publiczność SBF 2017 przekonała się, że 
Doyle Bramhall II obdarzony jest pięknym gło-
sem, bardzo swobodnie czuje się w repertuarze 
rockowym i bluesowym. Już drugi rok z rzędu 
na scenie suwalskiego festiwalu wystąpił laure-
at najważniejszej nagrody muzycznej Grammy. 
Tym razem zdobywca tegorocznej nagrody – 
Fantastic Negrito. W Suwałkach zagrał tak, że 
nikt nie miał wątpliwości, że jego muzyka wy-
wodzi się z bluesa i R&B. Nowością w tym roku 
były niedzielne koncerty plenerowe, w czasie 
których zaprezentowały się dwa polskie zespo-
ły pojawiające się na SBF od pierwszej edycji fe-
stiwalu w 2008 r. Nocna Zmiana Bluesa i Dżem 
były na pierwszym, piątym festiwalu i teraz wy-
stąpiły na jubileuszowym dziesiątym SBF. 

Na wspaniały klimat SBF duży wpływ mają 
koncertz w ramach śniadań bluesowych i wie-
czorne koncerty klubowe, które przyciągają 
tłumy fanów bluesa. W tym roku trudno było 
wejść na wieczorne koncerty w „Rozmarino”, 
Barze Polskim”, OPEN Suwalszczyzna, Black Pub 
Komin czy w Piwiarni przy ul. Chłodnej.

Na scenie na Placu Marii Konopnickiej ry-
walizowały zespoły w konkursie Polish blues 
challenge 2018. Zwycięzca tego konkursu 
czyli Kraków Street Band będzie reprezento-
wał nasz kraj w European Blues Challenge 2018, 
który odbędzie się w marcu przyszłego roku w 
Norwegii. 

Najlepszy  w  historii

Tym razem pogoda dopisała i na wieczorne 
koncerty przybyły tłumy suwalczan i przyjezd-
nych. Chyba największe w historii festiwalu. Na 
trawie w Parku Konstytucji pojawiły się koce,  
a na nich fani bluesa. Wszyscy są pod wraże-
niem sympatycznej atmosfery i pozytywnych 
emocji, które królują na SBF. 

Tradycyjnie już na festiwalu pojawili się mo-
tocykliści, którym przygrywał zespół bluesowy 
z naczepy samochodowej. Na Suwałki Blues 
Festival, jak zwykle pojawiły się samochody 

Kraków Street Band zdobył nagrodę prezydenta Suwałk – 10 tysięcy złotych. Zespół na zdjęciu z prezydentem 
Czesławem Renkiewiczem i jego zastępcą Ewą Sidorek, oraz przedstawicielami organizatora festiwalu Bożeną 
Kamińską i Bogdanem Topolskim

Mazda MX5, które zaprezentowały się w cza-
sie Suwałki Blues Drift 2017. Szczególne słowa 
uznania należą się wolontariuszom i pracowni-
kom Suwalskiego Ośrodka Kultury, bez pracy 
których trudno wyobrazić sobie tak sprawnie 
zorganizowany festiwal.

Jubileuszowemu SBF towarzyszyła wystawa 
fotografii „10 lat Suwałki Blues Festival”, którą do 
15 września obejrzeć można przed budynkiem 
Suwalskiego Ośrodka Kultury (ul. Jana Pawła II 5). 

Więcej na www.dwutygodniksuwalski.pl

Szkocki King King rozpalił suwalską bluesową publiczność do czerwoności 

Zespół 
Makar&Child-
ren of the Corn 
zrobił prawdziwą 
furorę w czasie 
koncertów 
klubowych 
i śniadań 
bluesowych 
w Rozmarino
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Prośba do Czytelników „DTS”
Jeśli posiadacie stare zdjęcia, plakaty, inne pa-

miątki związane z Wigrami Bogdan Pieklik prosi  
o ich udostępnienie do książki przygotowywanej  
na 70-lecie SKS Wigry Suwałki. Kontakt: redakcja@tvs24.pl

jErZY brOc MiStrZEM POLSKi
Jak z w ykle z sukcesami w lekkoatlet yc znych 

Mistrzostwach Polski weteranów startował suwalczanin 
jerzy broc. Wywalczył złoty medal w biegu na 800 metrów 
oraz srebro na 400 metrów. Gratulujemy!

W Krakowie w kategorii M70 (wiek 70-74 lata) Jerzy 
Broc zdobył tytuł mistrza Polski i złoty medal w biegu 
na 800 m oraz srebrny medal na 400 m. W rzucie dys-
kiem był szósty, ale z przyzwoitym wynikiem – 32,58 m. 
Był to ostatni start Jerzego Broca w kategorii M70, po-
nieważ pod koniec tego roku ukończy 75 lat i przejdzie do 
kategorii M75. W kategorii M70 w latach 2013-2017 zdobył 
m.in. kilkanaście tytułów mistrza Polski oraz reprezentow-
ał (samotnie) Suwałki na wielu zawodach, w różnych miast-
ach. Najbardziej udany był dla niego sezon 2016, w którym 
zdobył kilka tytułów mistrza Polski, ustanowił nowe  ha-

lowe rekordy Polski w biegu na 400 i 800 m oraz został sklasyfikowany na 
drugim miejscu w światowym rankingu w pięcioboju lekkoatletycznym.

Jerzy Broc był wieloletnim redaktorem naczelnym „Tygodnika 
Suwalskiego”.

ZWYcięStWO USArKA
Instruktor suwalskiej Szkoły Tenisa Champion robert Usarek wygrał 

rozegrany w Giżycku turniej tenisowy. W finale pokonał Macieja Kudyka 
z Giżycka 6:1 6:2. Szóste miejsce w tym turnieju zajął inny suwałczanin 
Karol Szymański.

22 lipca o godz. 9.00 na kortach tenisowych przy ul. Woj. Polskiego 17 
rozpocznie się tenisowe Grand Prix o puchar Prezydenta Miasta 
Suwałki. 22 i 29 lipca rywalizować będą singliści. 5,19 i 22 sierpnia do gry 
przystąpią debliści. Pula nagród 4 500 zł. Zapisy i szczegółowe informacje,  
tel. 570 718 868.

MEDALE bOKSEróW
Z trzema brązowymi medalami i dwiema lokatami na miejscach 5-8, 

za które także przyznawane są punkty w sportowej rywalizacji dzieci  
i młodzieży, z XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Pułtusku 
wrócili do domu pięściarze OSiR Suwałki. 

Wśród dziewcząt brązowe medale wywalczyły Martyna Karpińska 
(kat. 63 kg) i Dominika Truszkowska (75 kg). W rywalizacji chłopców  
w kategorii 80 kg trzecie miejsce wywalczył Maciej Suchwałko. Trenuje 
ich Paweł Pasiak.

SrEbrNA SZYSZKO
Suwalscy pływacy MUKS Olimpijczyk z rozegranych w Olsztynie 

Mistrzostw Polski Juniorów 14-letnich powrócili z jednym medalem sre-
brnym w wyścigu na 50 m i czwartym miejscem (brąz przegrała o 0.05 
sek) na 100 m stylem motylkowym Karoliny Szyszko.

WiGrY PrZED NOWYM SEZONEM
W niedzielę 30 lipca suwalskie Wigry rozegrają pierwszy mecz 

w nowych rozgrywkach I ligi. Zmierzą się w Suwałkach z GKS Tychy. 
Początek meczu o 19.47. W składzie drużyny z Tychów znalazł się były za-
wodnik Wigier Kamil Zapolnik.

W swoim ostatnim sparingu rozegranym w Białej Podlaskiej piłkarze 
Wigier zremisowali 1:1 z Pogonią Siedlce. Jedyną bramkę dla Wigier 
zdobył Rafał Remisz. To kolejny remis piłkarzy suwalskiej drużyny. 
Poprzednio w sparingach Wigry zremisowały 1:1 z Olimpią Zambrów  
i 0:0 z litewską Lietava Jonava. 

W nowych rozgrywkach I ligi Wigry zagra-
ją w zupełnie innym składzie niż w poprzed-
nim sezonie. W drużynie pozostali: Hieronim 
Zoch, Krzysztof Sztukowski, Artur Bogusz, Rafał 
Remisz, Robert Dadok, Damian Gąska, Mateusz 
Radecki. 

Z zespołu odeszli: Omar Santana, Adam 
Ryczkowski, Damian Kądzior, Frank Adu 
Kwame, Vaclav Cverna, Kamil Zapolnik, Damian 
Podleśny, Rafał Augustyniak, Paweł Baranowski, 
Janusz Bucholc, Adrian Karankiewicz, Maciej 
Wichtowski, Miłosz Kozak, Łukasz Wroński, Kamil 
Adamek, Kuku.

Nowi zawodnicy Wigier: Przemysław Wróbel 
(bramkarz z Błękitnych Stargard Szczeciński). 
Luka Asatini (18-letni Gruzin Luka Asatiani został 
wypożyczony do Wigier z Jagiellonii Białystok), 
Adrian Jurkowski (poprzednio Sandecja Nowy 
Sącz), Kamil Kościelny (z Radomiaka Radom), 

Robert Obst (z Pogoni Szczecin), Paweł Olszewski (poprzednio Jagiellonia 
Białystok), Mateusz Spychała (z Radomiaka Radom), Radosław Bukacki 
(poprzednio Olimpia Elbląg), Mariusz Rybicki (z Miedzi Legnica), Patryk 
Sokołowski (poprzednio Olimpia Elbląg), Krzysztof Wołkowicz (z GKS 
Katowice), Patryk Klimala (poprzednio Jagiellonia Białystok) oraz wychow-
ankowie Wigier: Wojciech Bil, Adrian Piekarski i Maciej Radaszkiewicz.

Na przedsezonowej konferencji prasowej prezes Wigier Dariusz 
Mazur i nowy trener Artur Skowronek zapowiadali, że będą budowa-
li nowy zespół, którego zadaniem będzie bezpieczne utrzymanie na za-
pleczu ekstraklasy.

Terminarz spotkań Wigier w I lidze do końca 2017 r. w Suwałkach:
30.07. (niedziela), godz. 19:47, Wigry – GKS Tychy
13.08. (niedziela), godz. 19:47, Wigry – Górnik Łęczna
23.08. (środa), godz. 18:00, Wigry – Miedź Legnica
3.09. (niedziela), 19:47, Wigry – Raków Częstochowa
16.09. (sobota), 18:00, Wigry – Odra Opola
30.09. (sobota), 18:00, Wigry – Chojniczanka Chojnice
7.10. (sobota), 17:00, Wigry – Stal Mielec
21.10. (sobota), 17:00, Wigry – Bytovia Bytów
4.11. (sobota), 16:00, Wigry – Podbeskidzie Bielsko Biała
25.11. (sobota), 16:00, Wigry – Olimpia Grudziądz
A już w najbliższą sobotę (22 lipca) piłkarze suwalskich Wigier rozegra-

ją z GKS w Bełchatowie mecz pierwszej rundy Pucharu Polski. 

WYDArZENiA SPOrtOWE

Źródło Jerzy Broc

W poprzednich rozgrywkach Pucharu Polski dotarli aż do półfinału, gdzie ulegli 
późniejszemu zdobywcy Pucharu Polski Arce Gdynia. W meczu rozegranym w 
Suwałkach Wigry przegrały 0:3.

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

Zwycięzca turnieju w Olecku R. Usarek ze swoimi rywalami

Fo
t. 

R
ad

os
ła

w
 N

ar
w

oj
sz



18.07.2017

DwuTygoDnik SuwalSki

bibLiOtEKA PUbLicZNA 
 iM. M. KONOPNicKiEj  

W SUWAłKAch zaprasza:
n do udziału w XI edycji konkursu literac-

kiego „Suwalskie Limeryki Latem”. W 2017 r. ze 
względu na 10-tą jubileuszową edycję Suwałki 
Blues Festiwalu, specjalnie cenione będą utwo-
ry odwołujące się do muzyki „płynącej” przez 
Suwałki w lipcu. Prace konkursowe (w 3 eg-
zemplarzach) należy dostarczyć do 20 lipca 
do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach, więcej na: www.bpsuwalki.pl;

n na wystawę ilu-
stracji, rysunków i 
grafik „Z Andrzejem 
Strumiłło dookoła 
świata” w Bibliotece 
przy ul. E. Plater 33A;

n do 2 września do swoich placówek:

# biblioteka  przy ul. E. Plater 33a: wtorek
-piątek w godz. 8-16, sobota w godz. 9-15, zbio-
ry specjalne w sobotę – nieczynne, Czytelnia 
Książek – nieczynna;

# Filia nr 1, ul. Szpitalna 60: wtorek – 10-17, 
środa, czwartek, piątek – 9-15;

# Filia 2, ul. Klonowa 41: wtorek-piątek  
– 8-16, sobota – nieczynne;

# Filia 3, ul. Północna 26: wtorek-piątek  
– 8-16, sobota – nieczynne;

# Midicentrum, ul. Witosa 4A: poniedziałek
-piątek – 8-16, sobota – nieczynne;

n wspólnie z Cinema 
Lumiere w Suwałkach 
do udzia łu w akcj i 

„Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, 
wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon 
zniżkowy na bilety. Kupon upoważnia do zakupu 
biletu na film 2D (17 zł) i 3D (19 zł). Filmy objęte ak-
cją: „Kapitan Majtas”, „Mroczna wieża”, „Auta 3”. 

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, 

ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:
n nową wystawę czasową „Przez tęskność...  

o  M a r i i  S t a n i s ł a w i e  K o n o p n i c k i e j  
z Wasiłowskich” – uka-
z u j ą c ą  n a j w a ż n i e j -
sze wątki biograficz-
ne i literackie poetki, ze 
szczególnym zaakcen-
towaniem jej związków  
z rodzinnym miastem.

7 godz. 17.00 – zespół HILLULEY ADAR (Izrael), 
koncert w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur

7  30 lipca (niedziela) – od godz. 13.00  
– Zespół Pieśni i Tańca SUWALSZCZYZNA, 
Zespół TROCZANIE (Litwa), Zespół ZAKĄTEK 
ROSJI (Rosja), Kapela EJSZYSZCZANIE (Litwa)   

7 godz. 16.00 – SKAZ (Rosja), koncert w ra-
mach Podlaskiej Oktawy Kultur

n  prezentację prac 36 suwalski artystów 
– III Suwalski Salon Sztuki – w Galerii Sztuki 
Współczesnej Chłodna 20 i Galerii PAcamera, 
ul. Noniewicza 71, wystawa czynna do wrze-
śnia; 

n wystawę prac uczestników zajęć Pracowni 
Ilustracji i Rysunku prowadzonej przez 
Kazimierza Gomułkę – w Galerii Patio, SOK przy 
ul. Jana Pawła II 5, wystawa czynna do 31 lipca;

n  wystawę prac młodzieży z Pracowni 
Plastycznej CENTRUM prowadzonej przez 
Halinę Mackiewicz – Galeria na marmurach, 
ul. Noniewicza 71, wystawa czynna do 11 wrze-
śnia;

MięDZYNArODOWE cENtrUM 
DiALOGU W KrASNOGrUDZiE  

zaprasza na:
n  spotkanie „Józef Roth – pisarz pogra-

nicza” z udziałem Elżbiety Jogałła – redak-
torki serii dzieł Józefa Rotha oraz wydawcy 
Wojciecha Ornata – 19.07, godz. 17.00 w MCD 
Krasnogruda;

n spotkanie „Ryszard Krynicki – poetyckie 
tradycje pogranicza” – 24.07, godz. 18.00 – ki-
no Pogranicza film „Nadal wracam. Portret 
Ryszarda Krynickiego”; godz. 19.00 wieczór 
autorski Ryszarda Krynickiego, kawiarnia 
„Piosenka o porcelanie”.

ciNEMA LUMiErE 
zaprasza na filmy:

– do 20 lipca – „Gru, dru i minionki” 2D+3D 
(komedia anim.), „Volta” (komedia krym.), 
„Rock Dog. Pies ma głos” (komedia anim./
przygod.), „Spider Man: Homecoming” 2D+3D 
(akcji/s-f), „Czym chata bogata!” (komedia), „W 
starym dobrym stylu” (komedia krymin.);

– od 21 l ipca – 
„ K a p i t a n M a t j a s ; 
pierwszy wielki film” 
(kom e dia anim .), 
„Albi.com” (kome-
dia),  „ Dunk ierka” 
(dramat wojenny);

– od 28 l ipca – 
„Mała wielka sto-
pa” (komedia anim.), 
„ Ato m i c  B l o n d e ” 
(thriller/akcji).
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zaproszenia suwalskie

w kinie

cENtrUM SZtUKi WSPółcZESNEj 
& GALEriA ANDrZEjA StrUMiłłY, 

ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
n wystawę Andrzeja Strumiłły z okazji ju-

bileuszu 90-lecia urodzin – prace ze zbio-
rów Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii 
Andrzeja Strumiłły i zbiorów prywatnych ar-
tysty. 

SUWALSKi OśrODEK KULtUrY 
zaprasza na:

n KineDok – projekcję chorwackiego filmu 
„Turystyka!” – 19.07 (środa), godz. 18.00, Sala 
Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny 
oraz projekcję filmu „5 października” produkcji 
słowacko-czeskiej – 22.07 (sobota) godz. 21.00 
w Black Pub Komin, ul. E. Plater, wstęp wolny;

n Środę Seniora – 26.07 – wyjazd ok. 8.00 
sprzed budynku SOK, ul. Jana Pawła II 5, po-
wrót – ok. godz. 20.00. Wycieczka na podlaski 
Malowniczy Szlak Tatarski. Koszt wyjazdu: 100 
zł (cena nie zawiera biletu wstępu do monasty-
ru w Supraślu – 5 zł za osobę). Opłatę należy 
wnieść w kasie SOK (ul. Papieża Jana Pawła II 5). 
W przypadku braku minimalnej liczby osób, or-
ganizator zastrzega możliwość odwołania wy-
cieczki. Informacje Lidia Żyniewicz, tel. 87 563 
85 22, e-mail: lidia.zyniewicz@soksuwalki.eu

n  S u w a l s k i  J a r m a r k 
Folkloru – 29-30 lipiec w 
Parku Konstytucji 3 Maja. 
Znakomita okazja,  że -
by przyjrzeć się regional-
nym wyrobom, spróbować 
lokalnych przysmaków, ale 
także przypomnieć sobie 
lub poznać rodzime trady-
cje. W programie występy 
lokalnych zespołów oraz 
gości z Podlaskiej Oktawy Kultur:

7 29 lipiec (sobota) godz. 10.00 – prezen-
tacje zespołów z gmin powiatu suwalskiego 
Zespół POGODNE STARSZAKI z Suwałk, Zespół 
VIEŚNOVA z Suwałk;

7 godz. 12.00 – uroczyste otwarcie Jarmarku 
przez Prezydenta Miasta Suwałk, Starostę 
Suwalskiego, Dyrektor Suwalskiego Ośrodka 
Kultury i Wójtów gmin powiatu suwalskiego;

7  od godz. 12.10 – Zespoł y STRUMYK  
i KUKUŁECZKA (Rosja), prezentacje laure-
atów 51. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel  
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą  
– reprezentantów Suwalszczyzny, przegląd 
folkloru muzycznego Suwalszczyzny;Fot. str. internetowa muzeum
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Cert. 4460

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

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

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

Pani cecylii cimochowskiej
Pracownikowi Wydziału Podatków i Opłat 

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

i jej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

MAtKi
składa

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Suwałkach
181/2017

Koleżance
joannie Sokołowskiej

serdeczne wyrazy współczucia
w związku ze śmiercią

MAtKi
składają Koleżanki i Koledzy ze Związku

Nauczycielstwa Polskiego
w Suwałkach

178/2017

Pani Wiesławie rurak
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

brAtA
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

186/2017
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PrZYGArNij PrZYjAciELA ZE SchrONiSKA „SiANOżęć”
W DwuTygodniku Suwalskim publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów i kotów czekających na dom, któ-

re teraz przebywają w suwalskim schronisku przy ul. Sianożęć 3 A.
Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną: zaszczepione, odrobaczone i zaczi-

powane. 
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

PrEZYDENt MiAStA SUWAłK
działając na podstawie ar t . 

35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze 
zm.) podaje do publicznej wiado-
mości, że w dniu 05 lipca 2017 ro-
ku w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 
na tablicy ogłoszeń wywieszony zo-
stał na okres 21 dni (od 05.07.2017 
r. do 26.07.2017 r.) wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do sprzeda-
ży (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 208/2017 z dnia 5 lipca 
2017 roku). Dotyczy sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej działek położo-
nych w Suwałkach przy ul. Szpitalnej i 
Rotmistrza Ptaszyńskiego z przezna-
czeniem na polepszenie warunków 
zagospodarowania działek przyle-
głych.  179/2017

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 za-

sadach przygotowania i realizacji inwestycji 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 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam, 
iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, 
właściwego zarządcy drogi, z dnia 15.05.2017 r. znak: I.7011.09.13.2015/2017.
IS, decyzję nr 4/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projek-
tu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na budowie nowej ulicy od ul. 24 Sierpnia do granicy działki nr 
geod. 11417/2 wraz z niezbędnym uzbrojeniem technicznym w Suwałkach 
w zakresie robót budowlanych obejmujących: 
– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych, fundamentów bu-

dynków oraz istniejącego uzbrojenia terenu, kolidujących z budową ulicy,
– budowę nowej jezdni ulicy począwszy od ul. 24 Sierpnia o szerokości 5,5 

m o nawierzchni z brukowej kostki betonowej (do działki nr geod. 11417/2), 
– budowę zatok  parkingowych  na 52 miejsca postojowe  wraz  z  dojazdami,
– budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, zgodnie z planem zago-

spodarowania terenu, 
– budowę chodnika  po wschodniej stronie  ulicy i ciągu pieszo-jezdnego 

po zachodniej stronie ulicy  o  nawierzchni z brukowej kostki  betonowej,
– budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i tłoczni ścieków 

wraz z dojazdem,
– budowę sieci wodociągowej,
– budowę odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, 
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych, 
– budowę iluminacji,
– budowę kanalizacji teletechnicznej,
– wycinkę drzew,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza 
projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) przebudowa skrzyżowania z ul. 24 Sierpnia w ciągu drogi wojewódz-

kiej nr 653, na działkach nr geod. 11426/3, 11427/5, 11428/10 w zakresie:
– korekty geometrii skrzyżowania wraz z dowiązaniem wysokościowym 

z istniejącą jezdnią ul. 24 Sierpnia,
– wysokościowego dowiązania projektowanego ciągu pieszo-jezdnego 

z istniejącymi chodnikami i ścieżką rowerową,
– budowy odcinka ścieżki rowerowej pod mostem,  

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) budowa kablowej linii oświetleniowej na ul. 24 Sierpnia, zasilającej 

oświetlenie uliczne (działki nr 11426/3, 11427/5),
b) budowa odcinka kanalizacji kablowej teletechnicznej (działki nr 11422 

(po podziale 11422/1), 11424/1, 11426/2 (po podziale 11426/12), 11426/3, 
11427/5),

c) budowa odcinka kanału tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej, (działka nr 11426/3). 

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:
– działkach w całości przeznaczonych do przejęcia pod projektowaną 

drogę  gminną: 
Gmina Miasto Suwałki, Obręb 0006 Miasto Suwałki – 11418/2, 11424/2,

– działkach objętych podziałem przejmowanych w części pod pas dro-
gowy:

Gmina Miasto Suwałki, Obręb 0006 Miasto Suwałki– 11420, 11421/3, 
11422, 11426/2, 11426/4, 

– działkach, stanowiących teren do czasowego zajęcia, niezbędny pod-
czas realizacji inwestycji,  nr geod.: 11426/3, 11427/5, 11428/10, 11422 (po 
podziale 11422/1), 11424/1, 11426/2 (po podziale 11426/12), obręb 0006 
Miasto Suwałki

– działkach objętych podziałem przejmowanych pod pas drogowy dro-
gi gminnej:

Gmina Miasto Suwałki obręb 0002 Miasto Suwałki:
1) 11420 dzielona na działki: 11420/2 o pow. 0,0170 ha (przeznaczona pod 

drogę gminną), 11420/1 o pow. 0,0192 ha (w dotychczasowym władaniu)  
i 11420/3 o pow. 0,1906 ha (w dotychczasowym władaniu),

2) 11421/3 dzielona na działki: 11421/6 o pow. 0,1543 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną), 11421/5 o pow. 0,3546 ha (w dotychczasowym włada-
niu) i 11421/7 o pow. 0,2007 ha (w dotychczasowym władaniu),

3) 11422 dzielona na działki: 11422/2 o pow. 0,0640 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną), 11422/1 o pow. 0,1723 ha (w dotychczasowym władaniu)  
i 11422/3 o pow. 0,2404 ha (w dotychczasowym władaniu),

4) 11426/2 dzielona na działki: 11426/13 o pow. 0,0035 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną), 11426/12 o pow. 0,0048 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

5) 11426/4 dzielona na działki: 11426/14 o pow. 0,0188 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną), 11426/15 o pow. 0,2611 ha (w dotychczasowym wła-
daniu).

Inwestycja, po zatwierdzeniu projektu podziału w całości, zlokalizowa-
na jest na nieruchomości oznaczonej działkami o nr geod.: 

– działki w całości przeznaczone do przejęcia pod projektowaną drogę:
Obręb nr 0006 Miasto Suwałki – 11418/2, 11424/2,
– działki po zatwierdzeniu podziału przejmowane pod pas drogowy 

drogi gminnej:
Obręb nr 0006 Miasto Suwałki – 11420/2, 11421/6, 11422/2, 11426/13, 

11426/14,
– działkach stanowiących teren do czasowego zajęcia, niezbędny pod-

czas realizacji inwestycji nr geod. 11526/3, 11427/5, 11428/10, 11422 (po po-
dziale 11422/1), 11424/1, 11426/2 (po podziale 11426/12), Obręb nr 0006 
Miasto Suwałki.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury  

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

177/2017

 – Mała suczka, skora do zabawy, łacia-
ta, biało-ruda ok. 3 lata (zdjęcie 90)

– Niewielka suczka 
ok. 2 lat, czarna, 
brązowe oczy, pod 
szyją biała muszka 
i białe skarpetki, 
z utęsknieniem czeka 
na swoją nową 
rodzinę. (zdjęcie 04)
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O b W i E S Z c Z E N i E

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 10 § 1 i 
art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. 
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późniejszymi zmia-
nami) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk 
wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk wła-
ściwego zarządcy drogi z dnia 04.05.2017 r. znak: 
I.7011.04.11.2016/2017.IS, decyzję nr 5/2017 z 
dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i udzielenia zezwole-
nia na realizację inwestycji drogowej polegają-
cej na inwestycji drogowej polegającej na budo-
wie ulic: 29kD, 30kD, 31kD, 32kD, 33kD, 16kD, 
36kD, 34kD wraz z budową uzbrojenia technicz-
nego w suwałkach w zakresie robót budowlanych 
obejmujących:

 – rozbiórkę istniejących elementów komunika-
cyjnych i uzbrojenia terenu kolidujących z budo-
wą ww. ulic,

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

– budowy jezdni z brukowej kostki betonowej i 
obustronnych chodników,

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

tarnej z odgałęzieniami,
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– przełożenia kolidującego odcinka kablowej li-

nii energetycznej nn-0,4kV i wykonania zasilania 
energetycznego budynku nr 63B,

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

cji usytuowane poza projektowanym pasem drogo-
wym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
– przebudowa skrzyżowania ulicy Bohaterów 

z ul. Powstańców Wielkopolskich (działka nr 
31818/4),

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia te-
renu:

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

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

– budowa oświetleniowej linii kablowej (działki 
nr 31818/4, 31820),

2) budowa ulicy 31kD (w przedłużeniu ul. 
partyzantów) w zakresie: 

– budowy jezdni z brukowej kostki betonowej i 
obustronnych chodników,

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

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

cji usytuowane poza projektowanym pasem drogo-
wym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
– dowiązanie wysokościowe istniejącej jezdni i 

chodników (działka nr 31844),
b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:
– budowa podłączenia do sieci kanalizacji sani-

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

(działka nr 31844),
– budowa oświetleniowej linii kablowej (działki 

nr 31844, 31818/4, 31820),
c) budowa i przebudowa zjazdów:
– przebudowa zjazdów indywidualnych,

3) budowa ulic 32kD i 33kD (w przedłużeniu ul. 
kosynierów) w zakresie: 

– budowy jezdni z brukowej kostki betonowej i 
obustronnych chodników,

– budowy sieci kanalizacji deszczowej,
– budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar-

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

4) budowa ulicy 16kD (w przedłużeniu ul. 
kawaleryjskiej) w zakresie: 

– budowy jezdni o szerokości 7,0 m o nawierzch-
ni bitumicznej z wyniesieniem skrzyżowania z uli-
cą 34KD,

– budowy chodnika i ciągu pieszo-rowerowego,
– budowy zjazdów indywidualnych,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej,
– budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar-

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

cji usytuowane poza projektowanym pasem drogo-
wym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
– dowiązanie wysokościowe istniejącej jezdni, 

na działce nr 31870/7,
– budowa brakującego chodnika i ciągu pieszo

-rowerowego, na działkach nr 31870/7, 31870/1, 
31872, 31818/4,

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

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu: 
– budowa kanału technologicznego, na dział-

kach nr 31870/7, 31870/1, 31872, 31818/4,
– budowa oświetleniowej linii kablowej z prze-

stawieniem szafki oświetleniowej, na działkach nr 
31870/7, 31870/1, 31872, 31869,

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

działkach nr 31870/7, 31870/1, 31872,

5) budowa ulicy 36kD (w przedłużeniu ul. 
powstańców Śląskich) w zakresie: 

– budowy jezdni z brukowej kostki betonowej,
– budowy obustronnych chodników,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej,
– budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar-

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

cji usytuowane poza projektowanym pasem drogo-
wym ww. ulicy (czasowe zajęcie) na działce nr geod. 
31879/2, w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
– wykonanie brakujących chodników,
b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu: 
– budowa podłączenia do sieci kanalizacji sa-

nitarnej, deszczowej, wodociągowej i elektro-e-
nergetycznej,

– budowa kanału technologicznego,
c) budowa i przebudowa zjazdów:
– przebudowa zjazdów indywidualnych,

6) budowa ulicy 36kD (w przedłużeniu ul. 41 
pułku piechoty) w zakresie: 

– rozbiórki dwóch tymczasowych budynków go-
spodarczych o konstrukcji drewnianej (działki nr ge-
od. 31913/28, 31913/35),

– budowy jezdni z brukowej kostki betonowej za-
kończonej placem do zawracania,

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

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

cji usytuowane poza projektowanym pasem drogo-
wym ww. ulicy (czasowe zajęcie) na działce nr geod. 
31894 (pas drogowy ul. 41 Pułku Piechoty) (obręb 
0007, Miasto Suwałki) w zakresie: 

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
– dowiązanie wysokościowe istniejącej jezd-

ni i chodników, 
b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu: 
– budowa podłączenia do sieci kanalizacji sa-

nitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej, 
– budowa odcinka kanału technologicznego,
c) budowa i przebudowa zjazdów:
– przebudowa zjazdu indywidualnego,
7) budowa ulicy 34kD (ul. Husarii) (od ul. 16KD 

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

– budowy jezdni z brukowej kostki betonowej z wy-
niesieniem skrzyżowania z ul. 16KD,

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

nej z odgałęzieniami,
– budowy 
– budowy kanału technologicznego,
 oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-

cji usytuowane poza projektowanym pasem drogo-
wym ww. ulicy (czasowe zajęcie) działka nr 31822 
(obręb 0007, Miasto Suwałki) w zakresie:

a) budowy lub przebudowy innych dróg:
 – budowa skrzyżowania z ul. Zastawie,
b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu: 
– budowa odcinka oświetleniowej linii kablowej, 
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia te-

renu, 
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do 

realizacji na niżej wymienionych działkach o nr 
geod. :

a) działkach w całości przeznaczonych pod 
budowę: 34505/6, 35267, 31823/3, 31845/5, 
34505/11, 34505/16, 35276, 31823/10, 31913/15, 
34505/21, 35282, 31823/13, 31913/25, 35411, 
31913/35, 31913/28, 35425, 34505/1, 35283,

b) działkach powstałych w wyniku podziału, 
wchodzących w granice projektowanego pa-
sa drogowego obręb 0007 Miasto Suwałki : 
31832/2, 318321/4, 31821/3, 31829/1, 31828/19, 
31828/17, 31827/2, 31827/4, 31827/6, 31827/8, 
34506/6, 34506/4, 31828/15, 31858/2, 

c) działkach stanowiących teren do czasowego 
zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji o 
nr geod.: 31832 (po podziale 31832/1), 31820, 
31844, 31818/4, 31870/7, 31870/1, 31872, 
31869, 31879/2, 31894, 31822.

w tym:
1) budowa ulic 29kD i 30kD (w przedłużeniu 

ul. Bohaterów)
– działkach w całości przeznaczonych do przeję-

cia pod projektowaną drogę gminną: 
Gmina Miasto Suwałki obręb 0007 Miasto 
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Suwałki – 34505/6, 35267, 31823/3,
– działkach objętych podziałem przejmowa-

nych w części pod pas drogowy:
Gmina Miasto Suwałki, obręb 0007 Miasto 

Suwałki:
a) 31832 dzielona na działki: 31832/2 o pow. 

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

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

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

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

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

f) 31827 dzielona na działki: 31827/2 o pow. 
0,0772 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 
31827/4 o pow. 0,0769 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną 31KD w przedłużeniu ul. Partyzantów), 
31827/6 o pow. 0,0724 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną 32KD w prze-dłużeniu ul. Kosynierów), 
31827/8 o pow. 0,0433 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną 16KD w przedłużeniu ul. Kawaleryjskiej 
(dawna Trzydziestolecia PRL)), 31827/1 o pow. 
0,5499 ha (w dotychczasowym władaniu), 31827/3 
o pow. 0,4499 ha (w dotychczasowym władaniu), 
31827/5 o pow. 0,4488 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 31827/7 o pow. 0,4564 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

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

– działkach stanowiących teren do czasowe-
go zajęcia, niezbędny podczas realizacji in-
westycji nr geod. 31832 (po podziale 31832/1), 
31818/4, 31820 (obręb 0007, Miasto Suwałki). 

2) budowa ulicy 31kD (w przedłużeniu ul. 
partyzantów)

– działkach w całości przeznaczonych do 
przejęcia pod projektowaną drogę: 

Gmina Miasto Suwałki obręb 0007 Miasto 
Suwałki – 31845/5, 34505/11,

– działkach objętych podziałem przejmowa-
nych w części pod pas drogowy drogi gminnej:

Gmina Miasto Suwałki, obręb 0007 Miasto 
Suwałki:

a) 31828/1 dzielona na działki: 31828/15 o 
pow. 0,0025 ha (przeznaczona pod drogę gmin-
ną) i 31828/14 o pow. 0,0322 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

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

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

3) budowa ulic 32kD i 33kD (w przedłużeniu 
ul. kosynierów) 

– działkach w całości przeznaczonych do prze-

jęcia pod projektowaną drogę: 
Gmina Miasto Suwałki
obręb 0007 Miasto Suwałki – 34505/16, 35276, 

31823/10,
– działkach objętych podziałem przejmowa-

nych w części pod pas drogowy drogi gminnej:
Gmina Miasto Suwałki, obręb 0007 Miasto 

Suwałki:
a)  31858 dzielona na działki: 31858/2 o pow. 

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

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

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

4) budowa ulicy 16kD (ul. kawaleryjska (daw-
na Trzydziestolecia PRL) 

– działkach w całości przeznaczonych do 
przejęcia pod projektowaną drogę: 

Gmina Miasto Suwałki obręb 0007 Miasto 
Suwałki – 31913/15, 34505/21, 35282, 31823/13,

– działkach objętych podziałem przejmowa-
nych w części pod pas drogowy drogi gminnej:

Gmina Miasto Suwałki,  obręb 0007 Miasto 
Suwałki:

a) 31827 (po podziale 31827/8),

– działkach stanowiących teren do czasowe-
go zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwe-
stycji nr geod. 31870/7, 31870/1, 31872, 31869, 
31818/4 (obręb 0007, Miasto Suwałki). 

5) budowa ulicy 36kD (w przedłużeniu ul. 
powstańców Śląskich) 

– działkach w całości przeznaczonych do 
przejęcia pod projektowaną drogę: 

Gmina Miasto Suwałki obręb 0007 Miasto 
Suwałki – 31913/25, 35411, 

– działce stanowiącej teren do czasowego za-
jęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji 
nr geod. 31879/2 (obręb 0007, Miasto Suwałki). 

6) budowa ulicy 36kD (w przedłużeniu ul. 41 
pułku piechoty) 

– działkach w całości przeznaczonych do 
przejęcia pod projektowaną drogę: 

Gmina Miasto Suwałki obręb 0007 Miasto 
Suwałki – 31913/35, 31913/28, 35425,

– działce stanowiącej teren do czasowego za-
jęcia, niezbędny podczas realizacji inwesty-
cji nr geod. 31894 (obręb 0007, Miasto Suwałki). 

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

przejęcia pod projektowaną drogę: 
Gmina Miasto Suwałki obręb 0007 Miasto 

Suwałki – 34505/1, 35283,
– działkach objętych podziałem przejmowa-

nych w części pod pas drogowy drogi gminnej:
Gmina Miasto Suwałki, obręb 0007 Miasto 

Suwałki:
a) 34506/3 (po podziale 34506/4),
– działce stanowiącej teren do czasowego za-

jęcia, niezbędny podczas realizacji inwesty-
cji nr geod. 31822 (obręb 0007, Miasto Suwałki) 

zgodnie z zatwierdzonym projektem bu-
dowlanym.

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. 

183/2017

iNFOrMAcjA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w 

Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie 
§ 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. z późn. 
zm. umów gospodarowania i zarządzania nie-
ruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, zgodnie z art. 
35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) 

podaje do publicznej wiadomości, że na okres 
21 dni tj. od dnia 7.07.2017 r. do dnia 27.07.2017 r. 
został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, opublikowa-
ny na stronie internetowej www.zbm.suwalki.
pl oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl  
wykaz nr 9/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. nieruchomo-
ści przeznaczonych do najmu.  180/2017

OGłOSZENiE
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego północnej części rejo-

nu ulicy Sportowej w Suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) 
oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr 
XX/233/2016 z dnia 25 maja 2016 r., zawiada-
miam o ponownym wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego północnej 
części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach 
wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach od 26.07.2017 r. do 18.08.2017 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w go-
dzinach: w poniedziałki od 8.00 do 16.00 w po-
zostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przy-
jętymi w projekcie miejscowego planu odbę-
dzie się w dniu 10.08.2017 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, po-
kój 26 w godzinach od 9.00 do 11.00.

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

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii 
Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć kore-
spondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 
1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 5.09.2017 r.

 182/2017

DYżUrY
KONSULtAcYjNE

członków Suwalskiej Rady
Seniorów w czerwcu i lipcu

(godz. 10.00-13.00)

25 lipca – ryszard rogucki,
8 sierpnia – Piotr Marian Luto, 
29 sierpnia – Lucyna śniecińska

Z lokalu SCIS można korzystać w do-
wolnym terminie po uzgodnieniu tele-
fonicznym: 780 540 089
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W ubiegłą niedzielę w Suwałkach,  
z wielką pompą, obchodzono rocznicę 
powstania policji. I choć była to dopiero 
98 rocznica, więc gdzie tam jej do okrą-
głej, setnej, to przecie policjantów, woj-
skowych, pograniczników, strażaków  
i innych mundurowych było mrowie, 
chyba nawet więcej niż zebranego na-
rodu. Ale i narodu też sporo było, bo to  
i pogoda piękna, i mundury paradne, 
i goście z naszym ministrem na czele, 

godni i ważni. Cóż to będzie za feta w setną rocznicę! – pomyślałem z za-
chwytem. A gdy przebrzmiał gromki okrzyk policjantów i funkcjonariu-
szy, którzy – prawie zgodnie i jednocześnie (koniecznie trzeba parę tygo-
dni dodatkowych treningów) wrzasnęli „czołem Panie Ministrze! (a trąbka 
przepięknie grała, a salutujące szable w słońcu lśniły), coś niepokojącego 
do mnie dotarło, jakaś myśl natrętna, zgoła niestosowna, zakiełkowała.

Pomyślałem, że coś mi się tu nie zgadza, coś nie pasuje… I nagle  

chłodnym
okiem
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Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stano-
wiących własność Miasta Suwałki:

1. oznaczona działką nr 33914/39 o powierzchni 0,1024 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z 
projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej na planie 27KD. Obecnie wy-
dzielona geodezyjnie droga dojazdowa 27KD jest nie urządzona, uzbrojo-
na jest w sieć wod-kan. 

cena wywoławcza: 80 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysię-
cy złotych).

Wadium: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych).
2. oznaczona działką nr 33928/2 o powierzchni 0,1647 ha, położona 

w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się 
z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 29KDW. Obecnie 
wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 29KDW jest nie urządzona, 
uzbrojona jest w sieć wod-kan. 

cena wywoławcza: 131 800 zł brutto (słownie: sto trzydzieści jeden ty-
sięcy osiemset złotych).

Wadium: 13 180 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).
3. oznaczona działką nr 33928/4 o powierzchni 0,1648 ha, położona 

w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się 
z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 29KDW. Obecnie 
wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 29KDW jest nie urządzona, 
uzbrojona jest w sieć wod-kan. 

cena wywoławcza: 131 900 zł brutto (słownie: sto trzydzieści jeden ty-
sięcy 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 gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 24.10.2016 r, 23.03.2017 r, 
12.05.2017 r., 29.05.2017 r. oraz 03.07.2017 r. i zakończyły się wynikami ne-
gatywnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 roku o godz. 12.00 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w 
sali nr 146.

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 17 sierpnia 2017 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargo-
wa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;
złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapo-

znaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-

tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych no-
tarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawien-

nictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez 
pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – 

przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomo-
ści z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związ-
ku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego 
zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w 
związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed 
przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w 
związku małżeńskim.

 W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wa-
dium nie podlega zwrotowi.

 Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
 Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 

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

184/2017

– EUREKA! Już wiem, co tu nie gra. Przed kilkoma tygodniami, kiedy świę-
towaliśmy jakże ważne Święto 3 Maja, obchody wyglądały dość skrom-
nie. Zabrakło trąbek, szabel, zabrakło żołnierzy, strażaków, pograniczni-
ków i wszystkich tych, którzy są zależni w jakiś sposób od naszego Pana 
Ministra(baczność, na prawo patrz!). Nie pierwszy to raz. 

Później, odpowiadając na interpelację, Bardzo Ważne Osoby odpo-
wiadały mniej więcej tak, że wojsko i policja były w państwowe Święto 
Konstytucji oraz w Dniu Zwycięstwa zresztą też, bardzo zajęte gdzie in-
dziej, że ich – mundurowych, po prostu zabrakło na suwalskie obchody. 
A przecież w niedzielę 16 lipca widać było, że mundurowych ci u nas do-
statek, że starczyłoby ich i na Łomżę, i na Suwałki, i na parę innych miejsc 
jeszcze. To nie policjantów i żołnierzy brakuje, ale dobrej woli zdecydo-
wanie nie starcza. I znowu trzeba powiedzieć, że nie pierwszy to raz. Tak 
się składa, że dzieje się tak wtedy, gdy blisko władzy jest nasz człowiek, 
nasz Pan Minister. 

Jakoś, po obejrzeniu niedzielnej uroczystości, moja wiara w dobrą wo-
lę władzy, znowu jakby mniejsza.

Stanisław Kulikowski

trudno wierzyć
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Centrum Handlowe Plaza 
Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl;

suwalki@cinema-lumiere.pl  
Telefon – rezerwacje, 
kasa: (87) 618 20 23

W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy archiwal-
ne zdjęcia architektury Suwałk ze zbiorów Alicji i jana roszkowskich 
oraz   te same miejsca współcześnie. Do Czytelników „DTS” mamy pyta-
nia dotyczące tych miejsc.

Mamy nagrodę dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową od-
powiedź. Będzie to bilet ufundowany przez cinema Lumiere Suwałki. 
Dodatkowo należy polubić i udostępnić najnowsze wydanie „DTS” na na-

szym fanpagu: https://www.facebook.com/dwutygodnik/
kim był Teofil noniewicz? 

Nagrodę za odpowiedź z nr 14 „DTS” otrzymał: Andrzej tyczkowski 
z Suwałk. Na odpowiedzi czekamy do 28 lipca.

Odpowiedzi prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź na ad-
res internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

o muzyce 
w BiBliotece

W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnic- 
kiej  odbyło się spotkanie z suwalczaninem jarosławem 
Staszewskim, autorem książki „Kalifornijska muzyka roc-
kowa”.

„Ten suwalski fan dobrego starego rocka pieczołowi-
cie gromadził swoje zapiski, nie tylko chroniąc je od za-
pomnienia, ale z czasem przekształcając w poważne ma-
teriały źródłowe… „Kalifornijska muzyka rockowa”, to 
strona po stronie wycieczka w przeszłość, naznaczona 
sentymentem i emocją fana” – tak o publikacji autorstwa 
J. Staszewskiego napisał dziennikarz, znawca bluesa Jan 
Chojnacki. Powstała ona na dziesięciolecie Suwalskiego 
Blues Festival’u.

>> suwalski saloN sztuki
To co najciekawsze w suwal-

skich sztukach plastycznych moż-
na obejrzeć na trzecim przeglą-
dzie pt. Suwalski Salon Sztuki. 
Najnowsze obrazy, rysunki, grafiki, 
fotografie i rzeźby kilkudziesięciu 
czynnych twórczo artystów zwią-
zanych z  Suwalszczyzną obejrzeć 
można w Galerii Sztuki Współczesnej 
Chłodna 20 (wystawa czynna do 31 
sierpnia) i Galerii PAcamera przy ul. 
Noniewicza 71 (wystawa czynna do 
8 września).

Swoje prace w Salonie Sztuki 
prezentują: radosław balczeniuk, 
juliusz Szczęsny, Paweł batura, 
Kamila Dańko, robert Dembiński, Kazimierz Gomułka, jolanta Grabowska, 
Zdzisław jaroszek, jarosław jasiński, Szymon jasionowski, Mieczysław iwaszko, 
Maria Karna, tadeusz Krzywicki, Piotr Kopciał, halina Mackiewicz, jerzy Malinowski, 
Wiesław Mażul, Ewa Miazek, Zbigniew Mieruński, Marek Miś, iza Muszczynko, 
Władysław Niewęgłowski, janina Osewska, Wiesław Osewski, Dariusz Pakoca, 
Marek Stankiewicz, Karina Sosnowska, Wiesław Szumiński, Grażyna Szejda, 
Andrzej taraszkiewicz, Marta taraszkiewicz, Zbigniew terepko, Witold Urbanowicz, 
bogusław Wasilewski, Marcin Wróbel, Andrzej Zujewicz.

>>

Foto. Teresa Szot

Archiwalne zdjęcia suwalskie są prezentowane w witrynie zakładu fotograficznego państwa Roszkowskich, przy ul. Chłodnej. Zachęcają do rozpoznawania 
osób, miejsc i wydarzeń z fotografii i proszą o kontakt – tel. 602 106 061, 508 068 431, biuro@art-sos.pl.

Fot. arch. romuald Szwejkowski

Obiekt „Chleb
powszedni”

– autor 
Andrzej Zujewicz 



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!
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D.h. Wigry Suwałki
ul. t. Noniewicza 93

tel. 572 400 500
164/2017

ogłoszenia
ul. e. plater 33a (ii piętro)

tel. 87 566 28 25 
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 
www.dwutygodniksuwalski.pl


