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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

>> OpOwieść jednej ulicy
W tym roku mija 100 lat od śmierci Tadeusza Kościuszki. Jest on patro-

nem głównej suwalskiej ulicy, która kryje w sobie 300 lat historii naszego 
miasta. Z tej okazji Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej zaprasza 
na spacer pryncypalną, jak kiedyś określano, ulicą Suwałk. 

Wewnątrz tego wydania DTS znajdziecie Państwo jednodniówkę, któ-
rą będzie można wykorzystać w grze ulicznej. Zostanie ona przeprowa-
dzona 5 sierpnia 2017 r. w godzinach 12-16. Aby wziąć udział w grze wystar-
czy się zgłosić 5 sierpnia po godz. 12 do stoiska Biblioteki Publicznej im.  
M. Konopnickiej w Parku Konstytucji 3 Maja. W tym stoisku dostępne też 
będą jednodniówki „Quest. Opowieść jednej ulicy”, a w nich szczegóły 
dotyczące gry ulicznej. Zwycięzcy gry ulicznej otrzymają nagrody książ-
ki-niespodzianki.

„Quest. Opowieść jednej ulicy” dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

patronat medialny:

wu ygodnik suwalskiD
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– Zadanie 2: budowa nowej drogi klasy G 
na odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata (dł. 
1.512,72 m) wraz z budową tunelu pod linią ko-
lejową Suwałki-Sokółka i mostu na rzece Czarna 
Hańcza, rozbudowa ulicy Utrata na odcinku od 
ul. Staniszewskiego do ul. Mereckiego oraz bu-
dowa odcinka ulicy Staniszewskiego (łącznik 
do Płociczna).

Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjno-Budowlanych EXPORT-PRIBEX Sp. 
z o.o. za kwotę 24.097.773,19 zł.

13 257 505,54 zł na przebudowę układu ko-
munikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
655 na terenie miasta Suwałki – IV etap (prze-
budowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej 
do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od 
ul. W. Polskiego do ul. Utrata)

Inwes t ycj ę  w y ko na O l e ck i e  Pr ze d - 
siębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. za 
kwotę 16.571.309,87 zł.

10 312 317,19 zł na przebudowę układu ko-
munikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
655 na terenie miasta Suwałki – V etap (odcinek 
od ul. Pułaskiego do ul. Północnej).

Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjno-Budowlanych EXPORT-PRIBEX Sp. 
z o.o. za kwotę 12.889.753,99 zł.

Szacunkowa wartość wszystkich trzech in-
westycji to prawie 79 milionów zł, dofinansowa-
nia z Unii Europejskiej to ponad 59 milionów zł, 
a wkład własny Miasta to ponad 19 milionów zł.

uczcimy 
pOwstańców 
warszawskich

Syreny alarmowe zostaną włą-
czone w Suwałkach, tak jak w ca-
łym województwie podlaskim,  
1 sierpnia o godzinie 17.00 w Rocz- 
nicę Powstania Warszawskiego. 
Włączanie syren na jedną minu-
tę będzie wyrazem pamięci i uho-
norowania poświęcenia oraz walki 
Powstańców Warszawskich z 1944 
roku. 

Warto przypomnieć, że jed-
nym z najbardziej znanych oddzia-
łów powstańczych był Batalion 
Wigry, który tworzyli harcerze kur-
sów podharcmistrzowskich mę-
skiej chorągwi warszawskiej organizowanych w latach 1926-1939 
nad Wigrami w Zatoce Harcerskiej. Warto by w tym miejscu stanął 
jakiś znak przypominający Wigierskich Harcerzy, którzy walczyli  
w Powstaniu Warszawskim. Teraz przypomina ich jedynie niewielka 
tablica w zespole poklasztornym nad Wigrami oraz skwer Batalionu 
Harcerskiego AK „Wigry” przy ul. Gen. Władysława Andersa  
w Warszawie.
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zdaniem prezydenta
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Udało nam się pozyskać rekordowe w ska-
li naszego miasta dofinansowanie na budowę 
dróg w Suwałkach z Regionalnego Programu 
Operacyjnego naszego województwa. Mowa  
o kwocie ponad 59 milionów zł. Dzięki tym 
środkom zostaną zrealizowane trzy inwestycje 
– przebudowa ulicy Sejneńskiej i budowa zu-
pełnie nowych dróg: przebicia ulicy Sejneńskiej 
do ulicy Utrata z nowym mostem i tunelem pod 
torami, przebicie ulicy Leśnej do ulicy Utrata 
oraz budowa Armii Krajowej na odcinku od uli-
cy Pułaskiego do ulicy Północnej.

Dzięki dofinansowaniu inwestycje drogowe 
ruszą już w sierpniu, ponieważ w oczekiwaniu 
na decyzję o przyznaniu naszemu miastu tych 
środków ogłosiliśmy stosowne przetargi, które 
są już rozstrzygnięte, a najprawdopodobniej 
jeszcze w tym tygodniu podpiszę z wykonaw-
cami umowy. Prace budowlane zakończą się 
jesienią 2018 r. To największe do tej pory inwe-
stycje drogowe w Suwałkach planowane z tak 
dużym rozmachem. 

Miasto Suwałki wykazywało zawsze dużą 
aktywność dotycząca pozyskiwania zewnętrz-
nych środków finansowych na inwestycje. Tym 
razem pobiliśmy można powiedzieć swego ro-
dzaju rekord. Nie pamiętam, by tak duże pie-
niądze trafiły do Suwałk z dofinansowania  
w ramach dostępnych środków Unii Europejskiej. 
Dziękuję Zarządowi Województwa Podlaskiego 
za pozytywną ocenę naszych wniosków oraz 
przyznanie tych olbrzymich środków finan-

sowych na realizację inwestycji drogowych  
w Suwałkach.

 W przypadku poszczególnych inwestycji 
dofinansowanie wyniesie:

35 603 007,75 zł na przebudowę drogi wo-
jewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki  
– III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic 
administracyjnych miasta do torów wraz z bu-
dową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata  
z mostem i tunelem pod torami).

Projekt obejmuje dwa zadania:
– Zadanie 1: przebudowa ul. Sejneńskiej 

usytuowanej w ciągu drogi wojewódzkiej  
Nr 653 na odcinku o dł. ok. 1922 m tj. od ulicy 
Młynarskiej do granicy administracyjnej mia-
sta Suwałki. 

Inwes t ycj ę  w y ko na O l e ck i e  Pr ze d - 
siębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. za 
kwotę 15.491.660,21 zł.

kOnkurs 
na prace dyplOmOwe

Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk ogłosił trzecią edycję konkur-
su na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem. Idea 
konkursu pozostaje ta sama. Władze Suwałk chcą nagrodzić najlepsze pra-
ce o naszym mieście.

Łączna pula nagród  
w  k o n k u r s i e  w y n o -
si 10 000 złotych brutto. 
Autorzy najlepszych prac 
dyplomowych otrzymają 
następujące nagrody:

n za najlepszą pracę 
doktorancką – nagroda 
pieniężna w wysokości 
5000 zł brutto,

n za najlepszą pracę 
magisterską – nagroda 

pieniężna w wysokości 3000 zł brutto,
n za najlepszą pracę licencjacką – nagroda pieniężna w wysokości 2000 

zł brutto.
Prace konkursowe będą przyjmowane przez kancelarię Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w termi-
nie do 28 lutego 2018 roku. 

Więcej na: www.um.suwalki.pl oraz www.dwutygodniksuwalski.pl 

>>
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cO z zalewem?
Jednak nie wymiana wody i odmulanie dna, a poprawa gospo-

darki rybackiej i oczyszczenie Czarnej Hańczy. Zmieniły się pla-
ny dotyczące Zalewu Arkadia. Miejski zbiornik, wbrew wcześniej-
szym zapowiedziom, nie będzie pogłębiany. Teraz w niektórych 
miejscach jego głębokość wynosi zaledwie 42 cm. Okazuje się, że 
aby oczyścić w nim wodę wystarczy uporządkować jaz i wpuścić 
narybek sandacza. 

Przed rokiem okazało się, że w wodzie Zalewu Arkadia są si-
nice i nie można było w nim się kąpać. Naukowcy z Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego zrobili serię badań, z których wynika, że 
należy zadbać o wody Czarnej Hańczy, która wpływa do zalewu. 
Zatem trzeba przede wszystkim oczyścić rzekę i jej brzegi w pobli-
żu jazu. To plany na przyszły rok. Pomocna też będzie zmiana go-
spodarki rybackiej. Za dużo jest w zbiorniku uklei czy płoci, a za 
mało drapieżników. 

Władze miasta będą też odcinek po odcinku badać Czarną 
Hańczę, by stwierdzić skąd wpływają do wody niepokojące zanie-
czyszczenia. Pojawiają się bowiem sygnały, że pochodzą z nielegal-
nych podłączeń z prywatnych posesji. 

>>

zmiany pO ulewie
Do 11 sierpnia opracowana zostanie koncepcja, harmonogram jej re-

alizacji oraz kosztorys dotyczący możliwości odprowadzenia nadmiaru 
wody deszczowej z suwalskich osiedli – takie ustalenia zapadły w cza-
sie spotkania łukasza kurzyny, zastępcy prezydenta Suwałk z przed-
stawicielami suwalskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, 

które odpowiada za system odprowadzania wód opadowych z suwal-
skich ulic.

26 lipca  nad Suwałkami przeszła gwałtowna ulewa, po której do-
szło do wielu podtopień ulic i budynków. Największe problemy mie-
li mieszkańcy południowej części miasta m.in. Osiedla Hańcza, gdzie 
doszło do zalania piwnic domów jednorodzinnych oraz samocho-
dów. W tej części miasta  tylko w ciągu ostatnich 5 lat przebudowa-
no lub utwardzono praktycznie wszystkie ulice na osiedlach Hańcza 
oraz Zielona Górka.

– Każda z tych wybudowanych ulic posiada oczywiście nową kana-
lizację deszczową, która jest podłączona do wcześniej wybudowanych 
odcinków. Jednak przy tak gwałtownych ulewach jak ta, która miała 
miejsce 26 lipca kanalizacja nie jest w stanie odebrać tak wielkich ilości 
wody. Dlatego też krańce osiedla Hańcza czyli ulice: Giżycka, Ełcka, czy 
okolice Warszawskiej lub Raczkowskiej zmagają się z problemem pod-
topień – poinformowali przedstawiciele suwalskiego PWiK-u.

Jak deklarują pracownicy PWiK cały miejski system odprowadzania 
wód opadowych jest drożny, a także sukcesywnie czyszczony i prze-
glądany.

Rozwiązaniem problemu podtopień mają być następujące pomysły: 
budowa zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na Osiedlu Hańcza, 
budowa nowych kanałów odbierających wodę z osiedli, które odpro-
wadzać ją będą do rzeki lub kierowanie nadmiaru wody na działki ko-
munalne stanowiące zieleń publiczną. Takie działki są m.in. w sąsiedz-
twie ulic Krakowskiej czy Poznańskiej. Najkorzystniejsze rozwiązanie 
ma zostać zaprezentowane do 11 sierpnia.

>>

Musimy szybo zareagować ponieważ sytuacje mogą powtórzyć się w przyszłości. 
Po otrzymaniu informacji na temat zgłoszonych propozycji podejmiemy decyzję, 
które z działań wykonać jako pierwsze – podsumowuje spotkanie zastępca pre-
zydenta Łukasz Kurzyna (na zdjęciu w środku)

uwaga zmiany w ruchu

W związku z organizacją imprezy plenerowej Jarmark Kamedulski Zarząd 
Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że od dnia 4 sierpnia od godz. 23.00 
do dnia 6 sierpnia do godz. 06.00 zostaną zamknięte dla ruchu drogowego:

– ul. T. Kościuszki (na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza i ul.  
L. Waryńskiego do skrzyżowania z Placem Marszałka J. Piłsudskiego);

– ul. A Mickiewicza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. K. A. Hamerszmita 
do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki);

– parkingi przyległe do wyłączonych odcinków ulic: T. Kościuszki,  
A. Mickiewicza i parking przy ul. Ks. K. A. Hamerszmita (na całej długości Parku 
Konstytucji 3 Maja) w Suwałkach.

Ponadto w dniu 6 sierpnia od godz. 06:00 do godz. 17.00 zostanie zamknię-
ty parking przy ul. Ks. K. A. Hamerszmita (na całej długości Parku Konstytucji 
3 Maja) w Suwałkach.

Objazd będzie odbywał się ulicami:  J. Dwernickiego – T. Noniewicza  
– Wigierska – E. Plater – Ks. K. A.l Hamerszmita – A. Mickiewicza – Zarzecze  
– 24 Sierpnia w Suwałkach.

W związku z przemarszem uczestników ww. imprezy w dniu 5 sierpnia 
w godz. 11.30-12.00 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na następu-
jących ulicach: E. Plater (wymarsz spod bloku nr 30) – Ks. K. A. Hamerszmita  
– Plac Marszałka J. Piłsudskiego – T. Kościuszki (do Parku Konstytucji 3 Maja) 
w Suwałkach.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie 
się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

>>
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500 plus pO nOwemu
Wnioski o ustalenie prawa do 

świadczenia 500 Plus będą przyjmo-
wane od 1 sierpnia w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w Suwałkach przy ul. 
Filipowskiej 20 w godz. 8-15 (ponie-
działek w godz. 8-17). Godziny przyj-
mowania wniosków będą korygowa-
ne w zależności od potrzeb.

Z uwagi na zmiany prawne zawarte w procedowanym projekcie usta-
wy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin, 
które wejdą w życie od dnia 1 sierpnia 2017 roku. MOPR informuje, że ule-
gną zmianie wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz funduszu alimentacyjne-
go (zarówno na trwający jak i nowy okres zasiłkowy).

W związku z powyższym wnioski o ustalenie prawa do wyżej wymie-
nionych świadczeń będą dostępne w pierwszych dniach sierpnia w sie-
dzibie suwalskiego MOPR oraz na stronie internetowej suwalskiego MOPR 
w zakładce Interesanci – druki do pobrania. 

Więcej na: mopr.suwalki.pl
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Program 500 Plus w suwałkachZmiany na spotkaniu prasowym przed-
stawił Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, który apeluje 
także o staranne i rzetelne wypełnianie 
wniosków, co znacznie usprawnia rozpa-
trzenie i przyznanie pomocy.

*** 2016 i połowa 2017
Dzieci objęte programem 7 674 7 763
Rodziny objęte programem  4 469  5 021
Wypłacona kwota   32 287 229 zł 22 395 778 zł

FilharmOnia auksO
30 lipca spotkaniem z zygmuntem koniecznym w Hucie koło Suwałk oraz koncertem w Sali 

im. A. Wajdy w SOK dedykowanym pamięci Alojzego Nawrata rozpoczęła się „Letnia Filharmonia 
AUKSO”, która odbywa się już po raz osiemnasty. Ta impreza to unikatowy projekt kulturalno-edu-

kacyjny, który co roku latem w Suwałkach 
i na Suwalszczyźnie umożliwia kontakt ze 
sztuką o najwyższych walorach wykonaw-
czych. Gwarantem tego jest jedna z najlep-
szych orkiestr kameralnych w Polsce – AUKSO 
Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrek-
cją marka mosia oraz „dobry duch” tej impre-
zy Justyna rekść-raubo.

W ramach wydarzeń festiwalowych od-
bywaja się koncerty orkiestrowe, kameral-
ne, warsztaty, spotkania, a także wydarzenia 
o charakterze promocyjnym i prezentacje ar-
tystów związanych z kulturą Polski północ-
no-wschodniej. W gronie artystów zapro-
szonych do najbliższej edycji FILHARMONII 
znaleźli się m.in.  kompozytor, twórca legen-
darnej krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”, 
autor warstwy muzycznej do wielu filmów  
– Zygmunt Konieczny, tenor młodego pokole-
nia – karol kozłowski, charyzmatyczny wio-
lonczelista – dominik połoński oraz zespół 
zakopower.

1.08 (wtorek), godz. 18.00 – Stadnina Koni 
„Nad Wigrami”, Mikołajewo 25 A. Spotkanie  
z Burkhardem Dammannem „Muzyka a zdrowie 
muzyka” w programie: wykład i rozmowa na te-
mat zagadnień zdrowotnych w zawodzie muzy-
ka instrumentalisty

1.08 (wtorek), godz. 20.00 – Galeria Andrzeja 
Strumiłło, Maćkowa Ruda 17; spotkanie domo-
we „Wieczór z Suwalszczyzną” w programie: pre-
zentacja 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, wykonaw-
cy: 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 orkie-
strowy, wykonawcy: zespół ZAKOPOWER oraz 
AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dy-
rekcją Marka Mosia; bilety: 65 i 45 zł

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

program  XViii LetnieJ  FiLHarmOnia
aUkSO – wigry 2017 (1.08–3.08) >>

Łatwiej dO streFy
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Raczkowskiej oraz zakup nowego przegu-

bowego autobusu komunikacji miejskiej, który docelowo będzie obsługiwał 
kursy do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To udogodnienia, które 
w najbliższym czasie odczują osoby pracujące w strefowych zakładach pracy.

– Mieszkańcy Suwałk oraz suwalscy radni często pytają o ścieżkę rowe-
rową w kierunku Strefy Ekonomicznej przy ul. Raczkowskiej. Postanowiliśmy 
wykonać tę ścieżkę jeszcze w tym roku. Jej budowa rozpocznie się w połowie 
sierpnia – tłumaczy Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

Kolejne udogodnienie m.in. dla osób pracujących w strefie ekono-
micznej to zakup nowego przegubowego autobusu komunikacji miej-
skiej. Szacuje się, że autobus będzie kosztował w granicach 1 250-1 300 
tys. zł. Przetarg został już ogłoszony. Oczekiwany czas dostarczenia au-
tobusu to koniec lutego 2018 roku.

>>

Karol Kozłowski wraz z Orkiestrą Kameral-
ną Miasta Tychy w koncercie inauguracyjnym 
wykonali m.in. utwory Z. Koniecznego, B. 
Brittena, W. A. Mozarta i G. F. Telemanna
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XXXV sesja suwalskiej Rady Miejskiej od-
była się niet ypowo w Parku Naukowo -
Technologicznym Polska-Wschód. A to za spra-
wą tego, że radnym przedstawiono informację 
z działalności tej spółki. Radni m.in. przyjęli 
też jedenaście uchwał oraz zapoznali się z ra-
portem z realizacji Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020.

O parkU
Z informacji przedstawionej przez Dariusza 

Bogdana, prezesa suwalskiego Parku Naukowo-
Technologicznego wynika, że zależy mu na 
tym, by ta spółka była postrzegana poprzez 
pryzmat swojej działalności, a nie jako infra-
struktura i budynki. Grzegorz Gorlo zapytał  
o przyczynę roszczeń wobec Parku w kwocie 
ponad 4 mln zł i o odpowiedzialność prezesa 
spółki i Rady Nadzorczej za te roszczenia. Prezes  
D. Bogdan wyjaśnił, że spółka jeszcze nie zwró-
ciła żadnych pieniędzy, bo procedury odwo-
ławcze w tej sprawie wciąż trwają. Korekta 
finansowa dotyczy okresu budowy i wypo-
sażenia Parku. Karol Korneluk zapytał o ter-
min realizacji projektu „Innowacyjne Suwałki 
– Słoneczne Miasto – zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych”. 

CentrUm dO rewitaLizaCJi
Radni jednogłośnie przyjęli „Zintegrowany 

zapytania radnyCH

Pięcioro radnych zadało pytania w czasie lipcowej sesji Rady Miejskiej.
anna ruszewska z klubu „Łączą nas Suwałki” poprosiła o informację o działaniach podejmo-

wanych przez oficera rowerowego funkcjonującego w ramach Zarządu Dróg i Zieleni. Prezydent 
Suwałk Czesław renkiewicz poinformował, że oficer rowerowy przygotował program rozwo-
ju ścieżek rowerowych w Suwałkach, który został przed trzema miesiącami zaprezentowany 
radnym. Jednocześnie prezydent wyraził oczekiwanie, że oficer rowerowy będzie spotykał się  
z mieszkańcami Suwałk. tomasz drejer, dyrektor ZDiZ dodał, że oficer rowerowy na bieżąco re-
aguje na uwagi zgłaszane przez suwalczan oraz zadeklarował organizację przynajmniej dwóch 
otwartych spotkań oficera rowerowego z mieszkańcami Suwałk.

andrzej turowski z klubu „Łączą nas Suwałki” zapytał o przeznaczenie 59 mln zł, któ-
re Suwałki otrzymały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 
Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że są to najwyższe w podlaskiem dotacje na inwesty-
cje drogowe otrzymane z RPO. Wszystkie inwestycje są już po przetargach. Ulicę Armii Krajowej 
na odcinku od Pułaskiego do Północnej ma wykonać firma Pribex do 21 sierpnia 2018 r. Przebicie 
ul. Leśnej do ul. Utrata chce wybudować oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe do 1 wrze-
śnia 2018 r. Ta firma zamierza też przebudować ul. Sejneńską do 1 października 2018 r. Z kolei fir-
ma Pribex podjęła się budowy przebicia od ul. Sejneńskiej do ul Utrata z nowym mostem i tune-

program rewitalizacyjny Miasta Suwałki na 
lata 2017-2023”. Wynika z niego, że centrum 
Suwałk potrzebuje rewitalizacji społecznej  
i technicznej. Ożywienia wymaga obszar po-
łożony pomiędzy ulicami: gen. Dwernickiego, 
E. Plater, Gałaja, wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy, 
Wigierskiej, Utraty, Waryńskiego, Sejneńskiej 
i Noniewicza. W czasie przygotowań tego pro-
gramu przeprowadzono szerokie konsultacje 
społeczne. Dzięki temu dokumentowi osoby 
i instytucje z terenu objętego programem re-
witalizacji będą mogły ubiegać się o pienią-
dze z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego.

Obszar przeznaczony do rewitalizacji zaj-
muje 2,3% powierzchni miasta, a mieszka tutaj 
10 563 osoby, czyli 15% suwalczan. Autorzy te-
go programu– Instytut Rozwoju Miast wskazu-
ją, co trzeba zrobić by ożywić centrum Suwałk. 
Prowadzić do tego ma m.in. wsparcie bezro-
botnych w znalezieniu pracy, ograniczenia 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, aktywi-
zowanie dzieci i młodzieży oraz wzbogacanie 
ofert edukacyjnej, kulturalnej, a także tworze-
nie zielonych miejsc wypoczynku i remonty 
budynków.

W programie znalazł się m.in. zapis o rewi-
talizacji starej łaźni nad Czarną Hańczą, rewita-
lizacji bulwarów nadrzecznych oraz przebudo-
wie budynku przy ul. Sejneńskiej 22, w którym 
powstanie 42 lokali socjalnych. Dokument prze-
widuje też szereg działań o charakterze szkole-
niowym, warsztatowym, edukacyjnym, w tym 
m.in. powołanie spółdzielni socjalnej przez or-
ganizacje pozarządowe zajmującej się aktywi-
zacją zawodową i społeczną osób niepełno-
sprawnych.

więCeJ na pOmOC 
niepełnOSprawnym

Suwalscy radni zdecydowali o przezna-
czeniu dodatkowych 80  032 zł przyzna-
nych Suwałkom przez Państwowy Fundusz 

sesja w Parku

D. Bogdan poin-
formował, że prze-
targ na realiza-
cję tego projektu 
zostanie ogłoszony 
w najbliższych 
dniach, a instala-
cje fotowoltaiczne 
będą zamontowa-
ne w budynkach 
mieszkalnych do 
końca tego roku.

Ciąg dalszy na str. 7

>>wydarzyłO Się
n Pożar jednego z pomieszczeń w mieszka-

niu przy ul. Daszyńskiego ugasili strażacy. W ak-
cji gaśniczej brało udział 5 wozów strażackich.
n  Jarosław Borejszo został dyrektorem 

Wigierskiego Parku Narodowego. Dotąd pełnił 
obowiązki dyrektora WPN. J. Borejszo wygrał 
konkurs na stanowisko dyrektora ogłoszony 
przez Ministerstwo Środowiska. Zastąpił Jacka 
łozińskiego, który na początku roku został od-
wołany ze stanowiska dyrektora WPN.
n Nie żyje mężczyzna, który 21 lipca po po-

łudniu wyskoczył z okna na czwartym piętrze 
budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 
na Osiedlu Północ.
n Zakończyła się I tura rekrutacji do suwalskiej 

PWSZ. Ponad 660 osób zarejestrowało się na stu-
dia stacjonarne i niestacjonarne. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się kierunki: bezpie-
czeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, finanse  
i rachunkowość oraz pedagogika. 7 sierpnia zosta-
nie ogłoszona lista osób przyjętych. Wtedy ruszy 
również II tura rekrutacji – potrwa do 22 września.
n W siódmą rocznicę śmierci prezydenta Su- 

wałk Józefa Gajewskiego odprawiono w ko-
ściele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pa- 
na Jezusa mszę świętą w jego intencji, a przed-
stawiciele władz miasta zapalili znicze na gro-
bie zmarłego prezydenta. Prezydent Suwałk  
J. Gajewski zmarł 25 lipca 2010 r. podczas urlopu.
n Suwalscy policjanci zatrzymali 22-latka po-

szukiwanego dwoma listami gończymi. Miał 
on przy sobie amfetaminę. Mężczyzna zasnął 
w jednym z autobusów komunikacji miejskiej. 
Obudzili go policjanci wezwani na pomoc 
przez kierowcę. Mężczyzna usłyszał już zarzut, 
do którego się przyznał.
n W wieku 87 lat zmarł marian konieczny  

– rzeźbiarz, profesor i były rektor Akademii Sztuk 
w Krakowie, twórca m.in. pomnika warszaw-
skiej Nike oraz suwalskiego pomnika Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, który został odsłonięty  
11 listopada 2014 roku.

n W sobotnie (22 lipca) po-
południe całkiem nagi 33-let-
ni mężczyzna wszedł do sklepu 
na Osiedlu Północ i zabrał z lo-
dówki trzy piwa. Później udał się 
do pobliskiego lokalu gastrono-
micznego. Tam został zatrzyma-
ny przez funkcjonariuszy policji. 
Badanie alkomatem wykazało  
u niego 1,5 promila alkoholu.

n 26 lipca po mszy św. w konkatedrze pw św. 
Aleksandra na pielgrzymkowy szlak w ramach 
Jubileuszowej XXV Ełckiej Pielgrzymki Pieszej do 
Częstochowy wyrusza grupa suwalska. Suwalscy 
pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 11 sierpnia. 
n Bardzo dobra wiadomość. Prawie 300 prze-

badanych kierowców i wszyscy trzeźwi – to 
efekt policyjnej akcji „Trzeźwe popołudnie” 
przeprowadzonej w powiecie suwalskim. 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na po-
moc osobom niepełnosprawnym.

Dodatkowo 40 tys. zł przeznaczono na 
dofinansowanie likwidacji barier architekto-
nicznych, a na dofinansowanie zaopatrzenia  
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortope-
dyczne i środki pomocnicze zostanie przezna-
czonych 40 032 zł.

W tym roku w Suwałkach z pieniędzy PFRON 
na pomoc osobom niepełnosprawnym zosta-
nie przeznczonych ponad 1,5 mln zł, z czego 
rozdysponowano już 94% tej kwoty. Za te pie-
niądze m.in.:

– 282 osoby wzięły udział w turnusach re-
habilitacyjnych,

– 24 niepełnosprawnym zlikwidowano ba-
riery architektoniczne w miejscu zamieszkania,

– 12 osób otrzymało sprzęt rehabilitacyjny,
– 35 niepełnosprawnych uczestniczyło w te-

rapii zajęciowej,
– rozpatrzono 514 wniosków na dofinanso-

wanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedycz-
ne i środki pomocnicze (np. aparaty słuchowe, 
wózki inwalidzkie, protezy, ortezy, pielucho-
majtki, materace przeciwodleżynowe, kule, bal-
koniki, laski, soczewki korekcyjne i aparaty do 
bezdechu sennego).

kOSztOwne tereny 
dLa wSzyStkiCH

Radni przyjęli uchwały w sprawie miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzen-
nego rejonu Osiedla Północ II i terenu ogra-
niczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I,  

lem. Ta inwestycja ma zakończyć się do 1 października 2018 r. 
wiesław murawko z Bloku Samorządowego podziękował w imieniu mieszkańców za pra-

ce drogowe przy ul. Zastawie i Kawaleryjskiej i zapytał o budowę chodników przy ul. Lotniczej. 
Prezydent Suwałk poinformował, że w przyszłym roku priorytet będą miały inwestycje drogo-
we realizowane przy dofinansowaniu zewnętrznym, a będzie ich wyjątkowo dużo w Suwałkach. 
Zatem prace przy budowie chodników będą możliwe, przede wszystkim z wykorzystaniem 
pracowników Zarządu Dróg i Zieleni. Trudno powiedzieć w tej chwili, czy będą to prace przy  
ul. Lotniczej.

zbysław Grajek z Platformy Obywatelskiej poprosił o informację o efektach akcji „Koperta 
życia”. Cz. Renkiewicz zapowiedział, że takie informacje zostaną zebrane i przedstawione rad-
nym. Radny poprosił też o informację o funkcjonowaniu suwalskiej służby zdrowia po zmianach 
wprowadzonych przez rząd (DTS pisał o tym w poprzednim wydaniu). Prezydent Suwałk zapo-
wiedział, że zwróci się do dyrektorów suwalskich szpitali oraz pogotowia ratunkowego o przed-
stawienie takich informacji radnym.

Przewodniczący zdzisław przełomiec zaproponował stworzenie zbioru suwalskich fotogra-
fii i innych materiałów archiwalnych dostępnych mieszkańcom w formie cyfrowej.

Prezydent Cz. Renkiewicz zadeklarował, ze przekaże tę propozycję do realizacji przez Muzeum 
Okręgowe, które ma takie zadania wpisane do swojego statutu.

Filipowską i granicami admi-
nistracyjnymi miasta. W tym 
drugim planie nie uwzględ-
niono wniosków właścicie-
li gruntów we wschodniej 
części miasta, by ich działki 
przekształcić z rolnych na bu-
dowlane, i przeznaczyć pod 
budownictwo jednorodzin-
ne. Zgoda na tą propozycję 
wymagałaby najpierw zmia-
ny studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego,
Zdaniem prezydenta Suwałk, miejskich te-

renów, na których już dzisiaj można stawiać do-
my, wystarczy nawet na kilkadziesiąt lat. Mowa 
o 135 ha w siedmiu lokalizacjach, z których naj-
większymi są obszary przy ul. Staniszewskiego 
oraz Krzywólce. Uzbrojenie terenów i ich sko-
munikowanie pochłania olbrzymie pieniądze. 
Już teraz, na wykup z obszarów przeznaczo-
nych na domy jednorodzinne działek i wybu-
dowanie na nich infrastruktury oraz nowych 
ulic i dróg potrzeba prawie 300 milionów zł czy-
li prawie tyle, ile wynosi roczny budżet miasta.

UCHwały OświatOwe 
i FinanSOwe

Radni jednogłośnie dostosowali sieć szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz ponadgim-
nazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego. Uchwalili też zmiany w budżecie 
miejskim, w którym zaplanowano pieniądze 
na zakup autobusu oraz zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, które były niezbędne 
przede wszystkim ze względu na nierozstrzy-
gnięcie przetargów na remonty siedmiu szkół, 
przedszkoli i placówek oświatowych, do któ-
rych zgłosiła się tylko jedna firma chcąca je re-
alizować za kwoty wyższe niż w kosztorysach. 
Teraz przetargi zostaną ogłoszone z dłuższymi 
terminami realizacji, co może spowodować, że 
inne firmy zainteresują się wykonaniem tych 
remontów. 

wydarzyłO Się
n Dzięki monitoringowi suwalscy policjan-

ci zatrzymali 22-latka, który nocą w centrum 
miasta uderzył przypadkowego mężczyznę. 
Suwalczanin usłyszał już zarzut, do którego 
się przyznał.
n W nocy z 26 na 27 lipca w miejscowości 

Krzywa koło Suchowoli na trasie Białystok  
– Suwałki doszło do wypadku, w którym uczest-
niczył wiceminister SWiA Jarosław zieliński. 
Samochodem, którym podróżował jako pasa-
żer kierowała żona wiceministra. J. Zieliński tra-
fił do szpitala w Sokółce, gdzie lekarze stwier-
dzili niegroźne obrażenia. Wiceminister został 
wypisany ze szpitala. 
n Pod siedzibą suwalskiego Sądu Okręgowego 

ponad setka suwalczan, a wraz z nimi były pre-
zydent RP Bronisław Komorowski  protesto-
wali przeciw reformie sądownictwa w wersji 
przegłosowanej przez polski parlament. Po ma-
nifestacji przed sądem zebrani przeszli do Parku 
Konstytucji 3 Maja, gdzie odśpiewali hymn i za-
palili świece pod Dębem Wolności. Przed su-
walskim Sądem Okręgowym protestowano 
przez kilka dni.

n Prokuratura Rejonowa w Suwałkach po-
stawiła 55-letniemu suwalczaninowi zarzut 
publicznego nawoływania do popełnie-
nia przestępstwa wobec wiceministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosława 
zielińskiego. Mężczyzna miał nawoływać na 
portalu internetowym lokalnego radia do po-
pełnienia przestępstwa. Jarosław Zieliński za-
wiadomił policję o takim komentarzu, zawiera-
jącym groźby pod adresem jego i rodziny. 
n  Prezydent Miasta Suwałk powierzył 

adamowi zdzisławowi kowalskiemu stano-
wisko dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach  
na pięć lat. Zespół Szkół nr 9 tworzą Szkoła 
Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 4.
n Do tragicznego w skutkach wypadku do-

szło w minioną sobotę (29 lipca) wieczorem 
w miejscowości Rudniki na trasie Suwałki – 
Raczki w pobliżu skrzyżowania z drogami do 
Bakałarzewa i Stok. W wyniku zderzenia dwóch 
samochodów osobowych śmierć poniósł 28-let-
ni mężczyzna, a pięć osób zostało rannych.
n Ratownicy z suwalskiego WOPR urato-

wali trójkę turystów z Warszawy. Żaglówka  
z mężczyzną i dwiema kobietami przewróci-
ła się na jeziorze Wigry na Plosie Wigierskim. 
Zmarzniętych i osłabionych żeglarzy wyciągnę-
li z wody suwalscy WOPR-owcy. 
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w
Suwałkach

trwają wakacje. na łamach papierowego wydania „dwutygodnika 
Suwalskiego” oraz na naszej stronie internetowej informujemy  
o imprezach i działaniach adresowanych do najmłodszych suwal-
czan spędzających wakacje w mieście. poniżej propozycje na naj-
bliższe dwa tygodnie.

2 pracownia „Smykałka” w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej 
przy ul. E. Plater 33A zaprasza dzieci 3 sierpnia w godz. 11-13 na zajęcia li-
teracko-plastyczne „Marzenie” oraz 10 sierpnia w godz. 11-13 na zajęcia 
literacko-plastyczne „Paweł i Gaweł” i 17 sierpnia w godz. 11-13 na zaję-
cia literacko– plastyczne „Ja i UFO”.
2 Filia nr 2 przy ul. Klonowej 41 zaprasza dzieci 2 i 9 sierpnia w godz. 

11-13 na zajęcia literacko-plastyczne wakacje w bibliotece;
2 Filia nr 3 Biblioteki przy ul. Północnej 26 zaprasza 2 sierpnia w godz. 

11– 13 na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem klocków Lego „A może 
samolotem na wakacje?”, 9 sierpnia na zajęcia edukacyjne z użyciem kloc-
ków lego „Mars jest bliżej niż myślisz” oraz 16 sierpnia na zajęcia eduka-
cyjne z użyciem klocków „Pojazdy budowlane”.
2 Midicentrum przy ul. Witosa 4A przez całe wakacje zaprasza dzieci 

w godz. 9-12 na zajęcia:
– filmowy wtorek,
– zgrana środa – gry planszowe lub Playstation,
– twórczy czwartek – kreatywne zabawy ze sztuką w tle,
– familijny piątek – dzieci z opiekunami w godz. 10-14 mogą swobod-

nie korzystać z zasobów Midicentrum.

2 muzeum Okręgowe przy ul. Kościuszki 81 zaprasza 8 sierpnia  
w godz. 10-12 na zwiedzanie wystaw z przewodnikiem dla dzieci i opie-
kunami.

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

Krymską od 31lipca do 4 sierpnia w godz. 10-12 w Sali 2.13;
– Dziecięcą Akademię Rękodzieła prowadzoną 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 prowadzone przez Emila 

Kulbackiego – 31 lipiec – 2 sierpnia w godz. 10-11 w Sali 1.20;
– warsztaty wokalne dla dzieci 11-13 lat prowadzone przez Emila 

Kulbackiego – 31 lipiec – 2 sierpnia w godz. 11-12 w Sali 1.20;
– warsztaty taneczne dla dzieci 7-9 lat prowadzone przez Irynę Popową 

– 1-4 sierpnia w godz. 10-12 w Sali 2.13;
– warsztaty dla wokalistów i instrumentalistów, wspólne granie z Dino 

Jazz Band – 3-4, 10-11 sierpnia w godz. 17-18.30 w Sali 1.30.
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;
– warsztaty plastyczne „Wakacje z akwarelą” dla dzieci 9-15 lat prowa-

dzone przez Halinę Mackiewicz 7-11 sierpnia w godz. 11-13, Pracownia 
plastyczna Centrum;

– warsztaty plastyczne „Wakacyjne spotkania ze sztuką” dla młodzieży 
16-19 lat prowadzone przez Jerzego Malinowskiego – 7-11,14, 16-18 sierp-
nia w godz. 9-13, Pracownia plastyczna Kolor;

– wakacyjne warsztaty dla początkujących gitarzystów dla dzieci 4-6 
lat prowadzone przez Tomasza Kierejszę – 7-11 sierpnia w godz. 11-12 
oraz dla młodzieży 14-16 lat– 7-11 sierpnia w godz. 14-15 w pracowni 
muzycznej.

2 Ośrodek 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 ;

– szkolenie podstawowe z żeglarstwa dla dzieci i młodzieży 10-12 lat– 
7-11 i 14-18 sierpnia w godz. 10-13 w Ośrodku Żeglarskim nad Zalewem 
Arkadia;

– wycieczkę rowerową szlakiem Green Velo oraz ścieżkami Wigierskiego 
Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego; uczestnicy mu-
szą posiadać własny rower oraz kask – 9 sierpnia w godz. 9.30-14;

– Suwalską Akademię Tenisa Ziemnego (do lat 13 i 8 do 16 lat) – na kor-
tach tenisowych OSiR – zajęcia 1, 3,8,10,17 sierpnia w godz. 10-12 (do 13 
lat), godz.12-14 (do 16 lat);

– animacje sportowe na wesoło czyli mini-festyn sportowo – rekre-
acyjny nad Zalewem Arkadia w czwartki – najbliższe 3, 10 i 17 sierpnia 
w godz. 10-14;

– Suwałki Beach Soccer Cup – turniej piłki nożnej plażowej dla dzieci  
i młodzieży do lat 12 i do lat 15, drużyny sześcioosobowe, zapisy w OSiR 
– 18 sierpnia w 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, zajęcia płatne;

– zawody w biegach na orientację połączone z nauką orientacji w te-
renie w tzw. Zielonym Punkcie Nadleśnictwa w Suwałkach – 21 sierpnia 
w godz. 10-14;

– zajęcia bezpłatne na ściance wspinaczkowej – 10 sierpnia w godz. 
12-14;

– zajęcia rekreacyjne w aquaparku – zajęcia bezpłatne dla dzieci ponad 
10 lat – 11 sierpnia w godz. 11-13 – zapisy na zajęcia; 

– nauka i doskonalenie pływania w aquaparku dla dzieci w wieku 6-16 
lat – 31 lipca – 4 sierpnia oraz 7– 11 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 sierpnia codziennie od poniedziałku do 
piątku w godz. 10-13 oraz 15-18. 

Szczegóły na stronie: www.osir.suwalki.pl 

2 pttk Oddział w Suwałkach im. Jerzego klimki zaprasza na:
– Letnie spacerki po Suwałkach z przewodnikiem turystycznym – 5,6,12 

lub 13 sierpnia, pierwsza grupa– godz. 10, druga grupa – godz. 13, zbiórka 
w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Hamerszmita 16;

– rajdy rowerowe po Suwałkach i Suwalszczyźnie w ramach XVII Lata 
na rowerze z PTTK – 5 i 12 sierpnia, zapisy i informacje tel. 87 566 59 61.

BluesOwe limeryki
wiesław różański z Białegostoku wygrał jede-

nastą edycję konkursu „Suwalskie limeryki latem” 
i otrzyma nagrodę ufundowaną przez Prezydenta 
Miasta Suwałki. Ponadto jury przyznało:

–  pawłowi Szczecińskiemu z Ostrołęki – na-
grodę  Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej,

– zygmuntowi królakowi z Witolubia – nagro-
dę „DwuTygodnika Suwalskiego”,

– elżbiecie Lenic ze Stróża – nagrodę Suwalskiego Ośrodka Kultury.
Wyróżnienia (dyplomy) otrzymują uczestnicy konkursu, których po-

jedyncze utwory zwróciły uwagę   jury ze względu na szczególne po-
traktowanie bluesowych rytmów:  Grzegorz Żak ze Studniska Dolnego, 
Jarosław andrasiewicz z Łodzi, karol wysocki z Olecka. Na konkurs 
wpłynęły 102 limeryki od 23 autorów. 

 Podobnie, jak w latach poprzednich krótkie wierszowane utwory do-
tyczyły Suwałk i Suwalszczyzny oraz – w tej edycji konkursu, ze wzglę-
du na 10-tą jubileuszową edycję Suwałki Blues Festivalu, specjalnie oce-
niane były utwory odwołujące się do muzyki „płynącej” przez Suwałki 
w lipcu. Nagrody zostaną wręczone 5 sierpnia o godz. 12.20 w Parku 
Konstytucji 3 Maja. 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach. Nagrodzone limeryki opublikujemy w na-
stępnym wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

>>
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gli” w wykonaniu Teatru Katarynka w ramach Niedzielnego Poranku 
Teatralnego, na zakończenie – pokaz wielkich baniek mydlanych – 6.08. 
(niedziela) godz. 11:00 w Parku Konstytucji 3 Maja, wstęp wolny;

n „Letnie Koncerty przy Fontannie” – koncert na instrumenty dęte za-
grają muzycy Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Pierwszy koncert – 6.08. 
(niedziela) godz. 19.00, Park Konstytucji 3 Maja, wstęp wolny;

n Maraton szantowo-folkowy nad Zalewem Arkadia, wstęp wolny za-
grają:

– 19 sierpnia (sobota) godz. 
17: Vieśnova, Shamrock, Marek 
Majewski, Czeremszyna;

– 20 sierpień  (niedziela) 
godz. 17.30 zespoły: Zmiana 
Wachty (na zdjęciu), EKT Gdynia, 
Zejman & Garkumpel;

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 września; 

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

SUwaLSkie tOwarzyStwO mUzyCzne im. emiLa 
młynarSkieGO zaprasza na:

n I Cykl Koncertów 
Kameralnych – Nowe 
Interpretacje 2017 w 
wykonaniu Marleny 
Borowskiej (sopran) 
i Dalii Jatautaitė (or-
gany, poz y t y w) – 
13 sierpnia o godz. 
12.30 w Klasztorze 
Pokamedulskim w 
Wigrach.

„rOzmarinO”, ul. t. kościuszki 75 zaprasza na:
n Jam Session, prowadzenie Wojtek WuWu Wasilewski – 4 sierpnia (pią-

tek) godz. 19.00, wstęp wolny.

Cinema LUmiere 
zaprasza na filmy:

– do 4 sierpnia – „Gru, dru 
i minionki” (komedia anim.), 
„Rock Dog. Pies ma głos” (ko-
media anim./przygod.), „Spider 
Man: Homecoming” (akcji/s-
-f ), „Kapitan Matjas: pierwszy 
wielki f ilm” (komedia anim.) 
2D+3D, „Albi.com” (komedia), 
„Dunkierka” (dramat wojenny), 
„Mała wielka stopa” (komedia 
anim.), „Atomic Blonde” (thril-
ler/akcji).;

– od 4 sierpnia – „Wojna o pla-
netę małp” (akcji/s-f), „Valerian  
i miasto tysiąca” 2D+3D (akcj/s-f); 

– od 11 sierpnia – „Moje wa-
kacje z Rudym” (familijny/przy-
god.), „Annabelle: Narodziny zła” 
(horror), „Mroczna wieża” (hor-
ror/akcji);

– od 18 sierpnia – „Gang Wiewióra2’ (komedia anim./przygod.), 
„Bodyguard Zawodowiec” (komedia sens.).

9

BiBLiOteka pUBLiCzna im. marii 
kOnOpniCkieJ 

w SUwałkaCH zaprasza:
n  na wystawę ilustracji, rysunków i graf ik  

„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, zbiory specjalne (sobota) – 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 – nie-

czynne;

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

rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na 
bilety do kina. Kupon Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu 
do kina na film 2D (w cenie 17 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: 
„Kapitan Majtas” i „Mroczna wieża”. 

mUzeUm OkręGOwe w SUwałkaCH, 
ul. t. kościuszki 81 zaprasza na:

n wystawę „Witold 
Urbanowicz” – ze zbiorów 
W. Urbanowicza,  
M. Urbanowicza, 
B. Stettner-Stefańskiej, 
E. Dudy i s. M. 
Pstrągowskiej.

mUzeUm im. marii kOnOpniCkieJ w SUwałkaCH, 
ul. t. kościuszki 31 zaprasza na:

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

CentrUm SztUki wSpółCzeSneJ& GaLeria an-
drzeJa StrUmiłły, ul. t. kościuszki 45 zaprasza na:
n wystawę Andrzeja Strumiłły z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin – pra-

ce ze zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły  
i zbiorów prywatnych artysty. 

SUwaLSki OśrOdek kULtUry 
zaprasza na:

n koncerty z cyklu „Na dywaniku u Marii”, 
wstęp wolny – wszystkie rozpoczynają się w 
piątki o godz. 20 na Placu Marii Konopnickiej:

– 4 sierpnia – warszawski zespół „Those 
Who Dream By Day”;

– 11 sierpnia – zespół „Mist” z Warszawy;
– 18 sierpnia – warszawski zespół „Ad 

Astra”;

n interaktywny, zabawny i edukacyjny spektakl „W miejskiej dżun-

zaproszenia suwalskie

w kinie

 fot. str. internetowa SOK
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pOraŻki na pOCzątek
Od porażki 1:2 z GKS Tychy rozpoczęli nowy sezon I ligi w Suwałkach 

piłkarze Wigier. Gola dla Wigier strzelił Mariusz Rybicki w 17 min., a dla 
rywali Błanik (5 min.) i Ćwielong (77 min.). Mecz trwał ok. 110 min., bo sę-
dzia przedłużył go po tym, jak na początku drugiej połowy na kilkanaście 
minut zgasło sztuczne oświetlenie na stadionie przy ul. Zarzecze 26. Po 
pierwszej kolejce I ligi niespodziewanym liderem jest Odra Opole, któ-
ra wygrała 3:0 ze spadkowiczem z ekstraklasy Górnikiem Łęczna. W na-
stępnej kolejce Wigry zagrają 5 sierpnia w Grudziądzu z Olimpią. O punk-
ty będzie niezwykle trudno bo Olimpia okazała się niezwykle skuteczna  
w pierwszej kolejce. Wygrała 1:0 z Zagłębiem w Sosnowcu.

Już po pierwszym meczu zakończyła się tegoroczna przygoda pił-
karzy suwalskich Wigier. W Bełchatowie Wigry przegrały 1:2 z GKS. 

Wszystkie gole padły w koń-
cówce meczu. Gole zdobyli: 
dla Wigier w 90 min samobój-
czy gol Klepczyńskiego (GKS), 
dla GKS: Flaszka (88 min.) i Giel 
(90 min.). 

W poprzednich rozgrywkach pił-
karskiego Pucharu Polski suwal-
skie Wigry awansowały aż do pół-
finału, w którym przegrały z Arką 
Gdynia

pOGOdne SUwałki CUp
W pierwszy weekend sierpnia (5-6.08) na boiskach do sportów plażo-

wych położonych na terenach rekreacyjnych Zalewu Arkadia odbędzie 
się druga edycja ogólnopolskiego turnieju siatkówki plażowej Pogodne 
Suwałki Cup. W turnieju rozgrywanym w kategorii OPEN pula nagród wy-
nosi aż 15.000 zł, co sprawia, że suwalski turniej będzie jednym z najlepiej 
opłacanych amatorskich turniejów siatkówki plażowej tego lata w Polsce.

Na specjalną nagrodę finansową będą mogli liczyć także siatkarze z 
Suwałk. Najwyżej sklasyfikowana para z Suwałk otrzyma  nagrodę w wy-
sokości 500 zł.

W przygotowanie  imprezy, którego głównym organizatorem jest 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach włączył się Ślepsk Suwałki i su-
walskie PWSZ. Sponsorami turnieju są Catering Dietetyczny Kredens 
Smaku i Vitamin Shop Suwałki.

FeStiwaL Siły 2017
W samo południe 6 sierpnia nad suwalskim Zalewem Arkadia roz-

poczną się zawody siłaczy organizowane przez OSiR. Oprócz rywaliza-
cji strongmenów, którzy będą walczyć o miano „Siłacza Suwalszczyzny”, 
odbędzie się także rywalizacja w trójboju siłowym gdzie będzie liczyć się 
przede wszystkim wytrzymałość. Zawodnicy zmierzą się w ćwiczeniach 
tj. brzuszki, podciąganie na drążku, pompki na poręczach. Finałowa trój-
ka stanie do rywalizacji w tzw. „pompkach olimpijskich” zwanych również 

„kapitańskimi”, gdzie zawodnicy zaczynają kolejno od 1 pompki i kończą 
w momencie… w którym skończy się ich wytrzymałość. 

Zapisy do konkurencji Siłacz Suwalszczyzny oraz trójboju siłowego oraz 
szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 509 489 373 lub 
87 566 32 81. W przerwie zawodów swoich sił będą mogli spróbować kibice, 
dla których OSiR wspólnie z marką MAJSTER przygotowali specjalne upominki.

tUrnieJ teniSOwy reCman CUp
12 i 13 sierpnia na suwalskich kortach przy ul. Wojska Polskiego 17 zo-

stanie rozegrany Recman Cup –  najbardziej prestiżowy amatorski turniej 
tenisowy w Polsce północno-wschodniej, rozgrywany pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Początek gier 12 sierpnia o godz. 
9.00. Więcej na: https://cup2017.recman.pl/ 

kOrty przy arkadii dOStępne
Suwalski OSiR zaprasza na zmodernizowane korty tenisowe ze sztucz-

ną nawierzchnią trawiastą przy Zalewie Arkadia. Do dyspozycji graczy 
są udostępnione dwa korty tenisowe czynne od poniedziałku do piątku  
w godzinach 8.00-21.00, a w weekendy od 10 do 18.

Cena za godzinę treningową gry (50 minut) uzależniona jest od dnia 
oraz godziny wynajęcia kortów. Najtaniej, czyli 15 zł zapłaci młodzież 
szkolna, która zechce skorzystać z kortów do godziny 14:00 w dni powsze-
dnie, po tej godzinie cena wzrośnie do 20 zł. Taką samą kwotę zapłacą 
dorośli bez względu na godzinę wynajęcia kortu. W weekendy wynaję-
cie kortu do godziny 14.00 wynosi 20 zł, po 14.00 – 25 zł.

nOwy śLepSk
Przygotowania do nowego sezonu rozpo-

częli I-ligowi siatkarze Ślepska Suwałki. Będzie 
to dziewiąty sezon Ślepska w I lidze, a klub ma 
w dorobku dwa medale: srebrny (w poprzednim 
sezonie) i brązowy (sezon 14/15). Ekipa wicemi-
strza I ligi kończy kompletowanie składu na se-
zon 2017/2018. Aktualnie tworzą go:

trenerzy: Dima Skoryj, Andrzej Sawicki  
i Mateusz Kuśmierz oraz Wojciech Śliwowski;

atakujący: Wojciech Winnik (na zdjęciu), 
Kevin Sasak; przyjmujący: Jan Lesiuk, Kamil 

Skrzypkowski, Łukasz Szarek, Mateusz Laskowski; rozgrywający: Kacper 
Gonciarz, Witalij Szczytkow; środkowi: Adrian Hunek, Łukasz Rudzewicz, 
Cezary Sapiński; libero– Paweł Filipowicz, Jakub Krupiński.

Nowi zawodnicy w Ślepsku to: Kevin Sasak (z MDK Warszawa), Łukasz 
Szarek (grał w AZS Olsztyn i Warcie Zawiercie), Witalij Szczytkow (grał 
już Ślepsku w 2015 r., ostatnio w Krispol Września), Paweł Filipowicz (grał  
w Czarnych Radom, Espadon Szczecin i Warcie Zawiercie), Cezary Sapiński 
(MDK Warszawa, SKS Hajnówka), Kacper Gonciarz (gra w Ślepsku w 2015 
r., ostatnio Czarni Radom) i Mateusz Laskowski (grał w młodzieżowej dru-
żynie Cerrad Czarni Radom).

Inaugurację nowego sezonu I ligi siatkówki mężczyzn zaplanowano 
na 30. września, a pierwszy mecz suwalczanie rozegrają we własnej ha-
li z beniaminkiem Olimpią Sulęcin. Zapewne wcześniej siatkarze Ślepska 
zaprezentują się suwalskim kibicom w czasie wrześniowego Memoriału 
Józefa Gajewskiego.

pOrOzUmienie dLa miStrzOStw eUrOpy
W Ośrodku WOSiR Szelment podpisano porozumienia o współpracy 

partnerskiej przy organizacji Mistrzostw Europy w Narciarstwie Wodnym 
za Wyciągiem. To sportowe wydarzenie odbędzie się dzięki wsparciu su-
walskiego samorządu oraz prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza, 
który objął wydarzenie honorowym patronatem, oraz prezesa RESO 
Europa Service Bronisława Woźnialisa Sponsora Generalnego Mistrzostw.

Najpierw w mistrzostwach Europy od 8 do 11 września rywalizować 
będą zawodnicy w kategorii juniorów i seniorów, a od 15 do 17 września  
– w tym samym miejscu rozpocznie się walka o medale indywidualne  
i drużynowe w kategorii OPEN.

wydarzenia SpOrtOwe
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nad nimi sprawuje ponad stu znakomicie przygoto-
wanych pracowników. 

– To im właśnie i naszym przyjaciołom zawdzię-
czamy, że nasza placówka stała się prawdziwym do-
mem dla blisko dwustu podopiecznych – mówiła  
Krystyna Jaśkiewicz.

Nowym dyrektorem od 28 lipca 
jest Barbara Burba

11

pOżegnanie z „kaliną”
Po 18 latach dyrektoro-

wania krystyna Jaśkiewicz 
– dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej „Kalina”, poże-
gnała się z tą placówką, któ-
ra za jej szefowania stała się 
chlubną wizytówką  miasta 
i regionu. 

Obecni byli Czesław ren- 
kiewicz – prezydent mia-
sta, zdzisław przełomiec 
– przewodnicząc y Rady 
Miejskiej, dyrektorzy po-
krewnych placówek z regio-
nu i Litwy oraz liczni przyja-
ciele. Były kwiaty, życzenia, 

podziękowania za znakomitą pracę, która owocuje coraz lepszą opieką 
nad pensjonariuszami DPS. 

Dziś „Kalina” to jedna z najlepszych, najlepiej wyposażonych tego 
typu placówek, która zapewnia swoim podopiecznym również aktyw-
ny udział w zajęciach kulturalnych, oświatowych i sportowych. Opiekę 

>>

pwik w Suwałkach Sp. z o.o. informuje 
o jakości wody dostarczanej mieszkańcom miasta Suwałki.

1. Jakość wody
Badania fizykochemiczne wody z dnia 21.07.2017 r.

lp. Oznaczenie Jednostka

Miejsce pobrania próbki Najwyższa dopuszczalna
wartość lub kr y terium określone w 
Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dn. 
13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1989)

Hydrofornia – stacja pomp 
ul. Sikorskiego 14
Wynik

1 Mętność NTU 0,23 1

2 Barwa mg/l Pt mniej niż 5,0 akceptowalny przez konsumentów i bez 
nieprawidłowych zmian 

3 Zapach (N) - brak zapachu akceptowalny przez konsumentów i bez 
nieprawidłowych zmian 

4 Odczyn pH - 7,6 6,5-9,5

5
Przewodność elek-
tryczna właściwa w 
25ºC

µS/cm 533 2500

6 Amonowy jon mg/l mniej niż 0,18 0,5
7 Azotyny mg/l mniej niż 0,008 0,5
8 Azotany mg/l 5,5 50
9 Żelazo µg/l mniej niż 50,0 200
10 Mangan µg/l mniej niż 8,0 50
11 Smak (N) - brak smaku akceptowalny przez konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian 
Badania bakteriologiczne wody z dnia, 21.07. 2017 r.

lp. Oznaczenie Jednostka

Miejsce pobrania 
próbki

Najwyższa dopuszczalna war-
tość lub kryterium określone w 
Rozporządzeniu Ministra zdro-
wia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 
2015, poz. 1989)

Hydrofornia– stacja 
pomp ul. Sikorskiego 
14

1 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml jtk 0 0
2 Liczba Escherichia coli w 100 ml jtk 0 0

3 Liczba paciorkowców kałowych 
(enterokoków) w 100 ml jtk 0 0

4 Ogólna liczba mikroorganizmów 
w 22 ± 2ºC, w 1 ml wody, po 72 h jtk nie wykryto bez nieprawidłowych zmian

– Wyniki badań objęte są zakresem akredytacji. 
– Wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone są literą (N) 
2. Woda badana była przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach 

w ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej.
3. Nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody.
4. Nie nastąpiło pogorszenie organoleptyczne wody. Woda pod względem bakteriologicznym, fizyko

-chemicznym oraz organoleptycznym odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra 
zdrowia z dnia 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi zgodnie z sprawozdaniem nr SWŻ. 51.192.2017 z dnia 16.05.2017 r. 

5. Woda badana jest w następujących punktach: • Hydrofornia – stacja pomp ul. Sikorskiego 14 • „Swiss 
Bar”, Szwajcaria 36 • Szkoła podstawowa nr 11, ul. Szpitalna 66 • Przedszkole nr 1, ul. Buczka 41 • Urząd Celny, 
ul. Buczka 183 192/2017

K. Jaśkiewicz żegnali podopieczni z „Kaliny” oraz jej współpracownicy i goście

Chyba każdy chciałby być tak żegnany. Cie-
płe słowa pod adresem byłej już dyrektor skie-
rowali prezydent Czesław Renkiewicz

memOriaŁ 
warakomskiej
Najpiękniej jak 

m o ż n a  u c z c z o -
n a  z o s t a n i e 
p ier ws z a ro c zni -
c a śmierc i  i r e ny 
w a r a k o m s k i e j , 
wieloletniej Prezes 
Javeny Hańczy Suwałki, szachowego klu-
bu, który mocno zaznaczył swoją obec-
ność na szachowej mapie Polski; będzie 
to I Międzynarodowy Memoriał im. Ireny 
Warakomskiej. Organizatorem Memoriału 
jest powołane niedawno Stowarzyszenie 
im. Ireny Warakomskiej. Memoriał zosta-
nie rozegrany w dniach 11-18 sierpnia w 
Suwałkach. Honorowym patronatem tę 
imprezę objął Czesław Renkiewicz, prezy-
dent Suwałk.

– Będzie to drugi co do wielkości 
turniej szachowy w Polsce – informu-
je Monika Krupa, córka I. Warakomskiej, 
główna organizatorka Memoriału. – 
Udział zapowiedziało ponad trzystu sza-
chistów z całego świata, między innymi 
z Chin, Indii, Iranu,  mocne ekipy przy-
będą z krajów od zawsze mocnych w tej 
dziedzinie – Ukrainy, krajów bałtyckich,  
z wielu innych krajów Europy. W tej licz-
bie będzie 13 szachowych arcymistrzów, 
pośród nich będzie oczy wiście arcy-
mistrz Tomasz Warakomski. Zagra tak-
że mistrz yni międz ynarodowa Anna 
Warakomska. 

Więcej o Memoriale na 
www.dwutygodniksuwalski@wp.pl

>>
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Ogłoszenia „dtS” 
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

www.dwutygodniksuwalski.pl 

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

piLOtaŻOwy  prOGram  
„aktywny SamOrząd”

FinanSOwany 
ze śrOdków pFrOn

Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilota-
żowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2017 roku.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Suwałkach ul. Filipowska 20.

Wnioski dostępne są w MOPR w Dziale Pomocy Instytucjonalnej 
pok. nr 2, tel. 875628984 oraz na stronie www.mopr.suwalki.pl 

Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyelimi-
nowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo be-
neficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w do-
stępie do edukacji. 

W 2017 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełno-
sprawnych, które  są zatrudnione. 

moduły, obszary i zadania programu realizowane w 2017 roku: 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społecz-

ną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania 

do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia 

w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub  

jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi  

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i opro-
gramowania,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej  

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której  

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co 
najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej  
posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowocze-
sne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej  
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyż-
szym.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu składa się  
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Filipowska 20,  
pok. nr 2, w następujących terminach:

1) Moduł I (tryb ciągły): 
od dnia 25.04.2017 r. do 30.08.2017 r. 

2) Moduł II (dotyczy roku akademickiego 2017/2018):
od dnia 01.09.2017 r. do 10.10.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego programu 
„aktywny samorząd” można uzyskać w miejskim Ośrodku 
pomocy rodzinie w Suwałkach lub na stronie internetowej 
www.pfron.org.pl

191/2017
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przyGarniJ   przyJaCieLa 
ze  SCHrOniSka  „SianOŻęć”

W „DTS” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów lub kotów czeka-
jących na dom, które teraz przebywają w suwalskim schronisku przy  
ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weteryna-
ryjną: zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

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

www.e-schronisko.pl

prOFeSJOnaLne
weSeLe 

w przyStępneJ Cenie

Pary młode rezerwują tu salę weselną do 220 osób 
i miejsca noclegowe dla swoich gości. cenią sobie 
Profesjonalizm i doświadczenie. mowa o obiekcie 
hotelarsko-gastronomicznym holiday w starym folwarku.
o organizacji Przyjęć weselnych rozmawiamy 
z renatą FreJman – kierownikiem obiektu.

Ile kosztuje wesele w Holiday?
– Jest to oczywiście zależne od opcji cenowej, jednak najczęściej Klienci 

wybierają pakiet w cenie 160,00 zł za osobę. W czasie przyjęcia serwuje-
my minimum cztery dania gorące, wiele przekąsek, sałatek, owoce oraz 
napoje. Oferujemy także usługi dodatkowe jak fontanny czekoladowe  
i alkoholowe, obsługę barmańską, ochronę czy stół wiejski. Dzięki ponad  
15-letniemu doświadczeniu umiemy dostosować ofertę pod konkretne  
potrzeby klienta.

Dlaczego przyszli małżonkowie wybierają państwa obiekt  
na przyjęcie weselne?

– Młodzi cenią naszą infrastrukturę, w tym klimatyzowane pomiesz-
czenia, dużą ilość pokoi noclegowych oraz bezpłatny parking, plac zabaw 
z miejscem rekreacji dla dzieci, przestronne patio oraz altanę. O wybo-
rze Holiday decyduje jego położenie z dala od zgiełku Suwałk w otocze-
niu natury Wigierskiego Parku Narodowego, ścieżek pieszych i rowero-
wych oraz jezior. Coraz częściej Goście spędzają u nas kilka dni, nie tylko 
w dniu wesela.

Czy macie jeszcze wolne terminy na ten rok?
– Posiadamy ostatnie wolne soboty we wrześniu i październiku. 

Zapraszam do rezerwacji sali na nowy sezon. Chętnie spotkam się  
z Państwem i przedstawię szczegóły naszej oferty.

zainteresowanych ofertą Holiday zapraszamy do kontaktu  
mailowego restauracja@hotel-holiday.pl oraz telefonicznego pod  
numerem 500 724 242. 

szczegóły także na stronie www.hotel-holiday.pl.
167/2017

Rodzinka do 
adopcji (nie-
pełna).  Mama,  
mała 2-letnia 
suczka 
i jej 
2-miesięczny 
synek.

Mały słodki czteroty-
godniowy  czarno-bia-
ły piesek  szuka nowej 
rodziny.

prezydent miasta Suwałk
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32282/21 o powierzchni 0,1180 ha, 
położonej w Suwałkach przy ul. Zamojskiej, posiadającej urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do 
sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej z usługa-
mi nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 roku. Na ww. 
nieruchomości znajdują się sieci energetyczne. Nabywca zobowiązany bę-
dzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostęp-
nienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.

Cena wywoławcza: 136 000 zł brutto (słownie: sto trzydzieści sześć ty-
sięcy złotych).

Wadium: 13 600 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 27.03. oraz 29.05.2017 roku i za-
kończyły się wynikiem negatywnym.

przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 roku o godz. 1130 
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 kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
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 – przedłoże-
nie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste sta-
wiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowa-
nie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzone-
go notarialnie;

w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – 
przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości 
z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowią-
zane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku mał-
żeńskim 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.

189/2017

dyŻUry kOnSULtaCyJne członków Suwalskiej Rady Seniorów 
w sierpniu (godz. 10.00-13.00)

8 sierpnia – piotr marian Luto, 29 sierpnia – Lucyna śniecińska
Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgod-

nieniu telefonicznym: 780 540 089
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Chyba nie ma takiego lata, by 
suwalczanie nie narzekali na „brak 
odpowiedniej oferty” na czas let-
niego w ypoc z ynku. S łowem  
– nic się nie dzieje! – twierdzą na-
si kochani ziomale, nie ma na co 
pójść, nie ma czego obejrzeć, nie 
ma czego posłuchać. Żeby było 
śmieszniej, pierwsze pomruki nie-
zadowolenia pojawiły się tuż po 

zakończeniu (!) bodaj jednego z najlepszych suwalskiego festiwalu 
bluesa, za który – już tradycyjnie – zebraliśmy niepoliczone gratula-
cje od gości z Polski i świata.

Nic to – pomyślałem – przecież nie każdy musi kochać bluesa. 
Zapraszam na „Dywanik u Marii”, czyli na Plac M. Konopnickiej, gdzie 
w każdy piątek grają dobre kapele, gdzie fontanny grają, i gdzie zim-
ne piwo. Co, znowu coś nie tak? Muzyka nazbyt ekspansywna, by nie 
powiedzieć zbyt głośna? 

No to zapraszam na koncerty Filharmonii AUKSO! Warto się przy 
tym wydarzeniu na chwilę zatrzymać, bo to rzeczywiście absolutnie 
godne podkreślenia zjawisko. AUKSO, czyli orkiestra koncertująca 
pod dyrekcją znakomitego Marka Mosia (i jego, i orkiestrę powitali-

chŁOdnym
okiem
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śmy na okładce) gości u nas, na Suwalszczyźnie, już po raz osiemna-
sty. I za każdym razem jest to wielkie wydarzenie, każdego roku prze-
konujemy się, że takich gości warto mieć, że takich artystów trzeba 
cenić i hołubić. Kto był w niedzielny wieczór na inaugurującym festi-
wal koncercie, ten niechybnie przyzna mi rację. 

To tylko pierwsze z brzegu przykłady, bo przecież dzieje się każ-
dego dnia nieporównanie więcej. Przecież ani słowa nie było jeszcze 
o bardzo, ale to bardzo ciekawych wystawach w salach muzeum. Nic 
jeszcze nie powiedzieliśmy o bardzo ciekawych, trafiających w każdy 
gust ekspozycjach w salach Suwalskiego Ośrodka Kultury. Warto tam 
pójść by się przekonać, jak liczne i utalentowane mamy środowisko 
plastyków w Suwałkach. Pamiętajmy, że obchodzimy rok Andrzeja 
Strumiłły, którego świetne prace możemy podziwiać w jego gale-
rii na Kościuszki 45. Warto iść tam samemu, jeszcze bardziej pokazać 
tę galerię gościom. Piękne książkowe ilustracje Strumiłły można też 
obejrzeć w bibliotece przy ul. E. Plater.

Za nami Suwalski Jarmark Folkloru, przed nami Jarmark 
Kamedulski, czyli Dni Suwałk, które przyniosą moc ciekawych zda-
rzeń. A to tylko garść możliwości. Naprawdę jest w Suwałkach w co 
się bawić, chcieć tylko trzeba.

Stanisław Kulikowski

w cO się Bawić?

prezydent miasta Suwałk
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowią-
cych własność miasta Suwałk:

1. oznaczona działką nr 20703/5 o powierzchni 0,1608 ha, położona w Suwałkach 
przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00045537/3. 
Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami 
nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 136 000 zł brutto (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych).
Wadium: 13 600 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych).
2. oznaczona działką nr 20703/6 o powierzchni 0,1823 ha, położona w Suwałkach 

przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00045537/3. 
Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami 
nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 153 600 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześć-
set złotych).

Wadium: 15 360 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt 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 przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 czerwca 2017 roku i zakończył się wyni-
kiem negatywnym.

przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 roku o godz. 11.00 w sie-

dzibie 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 przetargowa przed otwarciem przetargu 
stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualne-
go wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, do-
wodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennic-
two w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełno-
mocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedło-
żenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem 
notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamie-
rzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosow-
ne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są 
złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświad-
czenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

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

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

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy 
ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41. 188/2017

inFOrmaCJa
W ramach dodatkowego naboru ogłoszone-

go zgodnie  z ust. 18 załącznika do uchwały NR 
XXXI/378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzie-
lania dotacji na prace konserwatorskie, restaurator-

skie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 
Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. 
poz. 1356), w terminie do dnia 30.06.2017 r. wpły-
nęły 2 wnioski o udzielenie dotacji: 1) wniosek Pana 
Tomasza Ślużyńskiego (Zakład Usługowo Montażowy 

TOMKAR Tomasz  Ślużyński) dotyczący remontu 
dachu budynku pokoszarowego przy ul. Wojska 
Polskiego 21 w Suwałkach oraz

2) wniosek Pani Agnieszki Mazur dotyczący re-
montu i odnowienia elewacji budynku przy ul. T. No- 
niewicza 42 w Suwałkach.  190/2017
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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 prezentujemy archiwalne zdjęcia architektury 
Suwałk ze zbiorów alicji i Jana roszkowskich oraz   te same miej-
sca współcześnie. Do Czytelników „DTS” mamy pytania dotyczące 
tych miejsc.

Mamy nagrodę dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidło-
wą odpowiedź. Będzie to bilet ufundowany przez Cinema Lumiere 
Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić najnowsze wydanie 
„DTS” na naszym fanpagu: https://www.facebook.com/dwutygodnik/

Jak w XiX wieku nazywał się plac, przy którym znajdują się te bu-
dynki? 

Nagrodę za odpowiedź z nr 15 „DTS” otrzymał: Bartosz Bałdyga  
z Suwałk. Na odpowiedzi czekamy do 14 sierpnia.

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

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. Jan roszkowski

wakacje z reksiem 
na suwalszczyźnie

Uczniowie suwalskich szkół marcin mikulski z SP nr 2, damian 
Laszkowski z SP nr 5 oraz dorian Sawicki z SP w Nowej Wsi zdoby-
li pierwsze miejsca w konkursie plastycznym „Wakacje z Reksiem na 
Suwalszczyźnie” zorganizowanym przez suwalską Bibliotekę Publiczną 
im. M. Konopnickiej.

Drugie miejsca uzyskali: Julia mindziukiewicz z SP nr 6, michał 
dębski i anna maria Bacewicz, obydwoje z SP nr 7. Trzecie miejsca zaję-
li antoni Sztelmer-Stabiński z SP nr 10 oraz anna Stefanowicz i Oliwia 
nikścin obie z SP nr 7. Wyróżnienia otrzymali:  anna Czarniecka,  miłosz 
Szender, patryk paszko, maria popławska z SP nr 7 oraz karolina 
połom i Gabriela makarewicz z SP nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego oraz wręczenie nagród lau-
reatom nastąpi podczas spotkania, które odbędzie się 5 sierpnia o godz. 
11.00 w Bibliotece przy ul. E. Plater 33A, Pracownia „Smykałka” (parter). 

Po spotkaniu wszystkich uczestników organizatorzy zapraszają na od-
słonięcie muralu przy ul. E. Plater 30 z okazji 50-lecia istnienia psa Reksia.
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>> akcja krzyś pO raz 14
W ubiegłą niedzielę, 30 lip-

ca na terenie parafii pw. św. 
Kazimierza Królewicza przy ul. 
Witosa w Suwałkach odbyła się 
kolejna 14 edycja Akcji Krzyś.  
W tym roku przebiegała ona 
pod hasłem „Pomagaj potrze-
bującym na drodze”.

Suwalska Akcja „Krzyś 2017” 
rozpoczęła  mszą świętą o się  
o godz. 9.00. Na kolejnych 
mszach wygłoszone zostały 
prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a po nabożeń-
stwach zaplanowano święcenie pojazdów. W tym czasie w specjalnym 
ambulansie  można było oddać krew.

W latach poprzednich przedsięwzięcie to poświęcone było bezpie-
czeństwu na drogach, wodzie, bezpieczeństwu pieszych, jednośladów, 
bezpieczeństwu na przejazdach kolejowych. Podobnie jak w tym ro-
ku inicjowano również działania związane z pozyskaniem cennego da-
ru jakim jest krew. 

>>
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Centrum Obsługi nieruchomości

międzynarodowy koncern Obrotu nieruchomościami

e-mail: suwalki@wgn.pl www.wgn.pl

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 87 566 64 14. Zapraszamy do współpracy!

NAJLEPsI AGENCI, NAJsZYBsZE TRANsAKCJE
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ul. 1 maja 1, 16-400 Suwałki

jarmark Folkloru
Przez dwa dni w Parku Konstytucji 3 Maja suwalczanie i turyści mieli znakomitą 

okazję, żeby przyjrzeć się regionalnym wyrobom, spróbować lokalnych przysmaków, 
ale także przypomnieć sobie lub poznać rodzime tradycje. Jak co roku na Suwalskim 
Jarmarku Folkloru czekała na nich bogata oferta lokalnych rękodzielników, m.in. unika-
towych, ręcznie wykonywanych ozdób i pamiątek, oraz regionalne jadło: sery, wędliny, 
chleby i inne pieczywo i słodycze.

Podziwianie i smakowanie suwalskich wyrobów urozmaicił przegląd folkloru ludo-
wego Suwalszczyzny, w tym prezentacja laureatów 51. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą – reprezentantów regionu.

Do udziału w festiwalu w Kazimierzu nad Wisłą jury wytypowało:
– zespoły śpiewacze: Zajączkowiaki z Zajączkowa i Zorniczenka z gm. Raczki, 
– śpiewaków: Janinę Chmielewską z Przerośli i Małgorzatę Makowską z Suwałk,
– mistrz-uczeń: Grzegorza Jurgucia z gm. Sztabin i Marcina Lićwinko.

Suwalczanom zaprezentowały się zespoły:  
Hilluley Adar z Izraela (u góry) 
oraz Skaz z Pskowa w Rosji (poniżej)

170/2017


