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>> miejski sylwester
Nowy, 2018 rok,  suwalczanie powitali pod chmurką na Placu Marii Konopnickiej. Gwiazdą wieczoru był 

zespół Wonder Years. Były też konkursy z nagrodami oraz podziękowania i życzenia, które złożyli Czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec (na zdjęciu obok).

– Chcemy Wam bardzo serdecznie po-
dziękować za miniony rok 2017. Na 
rok 2018 życzymy  miłości, radości, sa-
mych pogodnych, słonecznych dni  
w naszym kochanym mieście – Suwał-
kach. Wielu sukcesów w pracy zawodo-
wej, w życiu osobistym. Niech dzieje się 
bardzo dobrze w Waszych domach, 
w Waszych rodzinach, w Waszych fir-
mach, w Waszych szkołach, 
w Suwałkach

Rok 2018 rozpoczął się 
w Suwałkach pokazem 
sztucznych ogni. 

pierwszy suwalczanin
Tradycyjnie – jak co roku – Czesław 

renkiewicz, prezydent Suwałk pogratu-
lował rodzicom pierwszego suwalczani-
na urodzonego w Nowym Roku i wręczył 
im wyprawkę: wózek, fotelik, matę edu-
kacyjną, komplet dziecięcy: kombine-
zon pajacyk, body, kocyk, łóżeczko tury-
styczne, karuzelę z pozytywką, śpiochy, 
zabawki o łącznej wartości 2.700 złotych.

W Suwałkach już od kilku lat utrzy-
muje się stały dodatni przyrost natu-
ralny. W 2017 roku liczba urodzeń o 154 
przewyższała liczbę zgonów. W ubie-
głym roku w Suwałkach urodziło się  
735 osób. To mniej o 27 suwalczan niż 
przed rokiem. 

>>

Katarzyna i Marek Naruszewicz to rodzice pierwszego 
suwalskiego dziecka urodzonego w 2018 roku. Łukasz to 
ich trzecie dziecko. Po urodzeniu ważył 4,6 kg. Urodził 
się 1 stycznia 2017 r. o godz. 6.00.

ślepsk wraca 
do suwałk

Po półtora miesięcznej przerwie siatkarze Ślepska rozegrają w naj-
bliższą sobotę 13 stycznia mecz w suwalskiej hali OSiR. W miniona nie-
dzielę wygrali ostatni z kolejnych pięciu meczów rozgrywanych na 
wyjeździe. W Siedlcach Ślepsk pokonał 3:1 (32:30, 20:25, 25:17, 25:19) 
zespół KPS. 

Po piętnastej ligowej kolejce Ślepsk z dorobkiem 30 pkt zajmuje 
czwartą lokatę w tabeli. Do zakończenia rundy zasadniczej suwalska 
drużyna pięć z siedmiu meczów rozegra w Suwałkach. Najbliższy z AZS 
Stal Nysa rozpocznie się 13 stycznia o godz. 16. Zespół z Nysy zajmuje  
w tabeli lokatę tuż za Ślepskiem i wywalczył dotąd 26 pkt.

W ostatnim meczu w suwalskiej hali OSiR rozegranym 25 listopada Ślepsk po-
konał 3:2 drużynę Exact System Norwid Częstochowa. Mamy nadzieję, że naj-
bliższy mecz będzie co najmniej równie udany 
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pieniądze 
dla pwik-u i pec-u

Suwalskie spółki komunalne zdobyły pieniądze z funduszy unij-
nych. Ponad 8,6 mln zł pozyskało Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja gospo-
darki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach”. 

Całkowita wartość projektu to niemal 14,5 mln zł. Za te pieniądze zo-
stanie wybudowanych około 2 km nowych sieci wodociągowych i kana-
lizacyjnych oraz zmodernizowanie ponad 11 km starych odcinków ka-
nalizacji sanitarnej m.in. przy ul. Klonowej, Klasztornej, Armii Krajowej 
i w rejonie ul. Zastawie. Planowana jest także modernizacja systemu 
mieszania osadów w oczyszczalni ścieków oraz zakup sprzętu i syste-
mu komputerowego do monitoringu szczelności sieci wodociągowej. 

7,2 mln zł trafi do suwalskiej spółki Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej. Za te pieniądze pozyskane z UE zostanie przebudowanych 
ponad 10 km sieci w latach 2018-2020. Wartość tego zadania to 16,1 
mln zł. Jego realizacja wpłynie na redukcję strat ciepła na rurociągach 
ciepłowniczych.
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Zdaniem PreZydenta

>> więcej na pomoc
starszym i niepełnosprawnym

Ponad 95,5 mln zł m.in. na 500 Plus, zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz 
gorące posiłki i pomoc rzeczową wydano z suwalskiego budżetu w 2017 ro-
ku – tak wynika  z podsumowania ubiegłego roku przedstawionego przez 
Leszka Lewoca, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pieniądze 
z zasiłków mogą stanowić wysoką kwotę. Jedna z suwalskich rodzin pobie-
ra w suwalskim MOPR 10 tys. zł miesięcznie, w tym 5 tys. zł jako świadcze-
nie z 500 Plus. 

W 2017 r. w Suwałkach ze świadczeń 500 plus skorzystało 8 488 dzieci. To 
więcej niż przed rokiem, gdy skorzystało z tego 7 674 dzieci.

– Program 500+ nie spowodował w Suwałkach boomu 
urodzin Możemy mówić nawet o ich spadku, co pokazu-

ją statystyki. W 2016 roku urodziło się 762 dzieci, 
a w ubiegłym tylko 735 – poinformował Leszek Lewoc.

W naszym mieście zmniejszyła się znacznie  licz-
ba świadczeń udzielanych z   powodu bezrobo-
cia –  z 966 w 2016 r., do 743 w ubiegłym roku, ale 
zwiększyła się pomoc z tytułu niepełnosprawno-
ści, odpowiednio z 966 do 1062. Według dyrekto-
ra Lewoca świadczy to o  starzeniu się społeczeństwa i to nie tylko w skali 
naszego miasta, ale i całego kraju. Być może w najbliższych latach pomoc 
MOPR-u powinna być przekierowana  właśnie na osoby starsze i niepeł-
nosprawne.

Mimo podejmowanych działań nie powstają na terenie miasta nowe ro-
dziny zastępcze. Suwalski MOPR  opiekuje się 126 rodzinami zastępczymi,  
w których przebywa 199 dzieci. Z braku miejsc 32 dzieci przebywa w ro-
dzinnych formach pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

Rozpoczynamy nowy 2018 rok. Z tej okazji 
niech Państwo przyjmą moje najserdeczniej-
sze życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia 
dla Was i dla Waszych rodzin.

Rok 2018 to rok wielu wyzwań, o których jak 
zawsze będę Państwa informować na łamach 
DwuTygodnika Suwalskiego. W tym wydaniu 
chciałbym poruszyć bardzo istotną sprawę,  
a mianowicie 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  

Już rozpoczęliśmy przygotowania do ob-
chodów tego, tak ważnego dla Polski i Polaków, 
wydarzenia. Zaplanowaliśmy wiele wydarzeń 
społeczno-kulturalno-sportowych, które zor-
ganizuje specjalny Komitet składający się  
z mieszkańców Suwałk.

W grudniu minionego roku wystąpiłem z za-
proszeniem do pracy w komitecie organizacyj-
nym do około 150 osób. Zaproszenie spotkało 
się z dużym zainteresowaniem. Szeroki odzew 
umożliwi nam realizację wielu przedsięwzięć 
związanych z obchodami tego ważnego święta. 

Zaproszenie do pracy w Komitecie trafiło do 
osób, które reprezentują praktycznie wszyst-
kie środowiska oraz grupy wiekowe, m.in. su-
walskich parlamentarzystów, radnych Sejmiku 
Województwa Podlaskiego z naszego miasta  
i regionu, radnych Rady Miejskiej w Suwałkach, 

przedstawicieli suwalskich instytucji kultury, 
sportu i spółek miejskich, suwalskich parafii, 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wy-
chowawczych, samorządowych i niepublicz-
nych, wojska i służb mundurowych, środowiska 
seniorów, przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych działających na rzecz dziedzictwa kul-
turowego w Suwałkach.

Lista osób, które mogą wziąć udział w pra-
cach Komitetu nie jest jeszcze zamknięta. Jeżeli 
jakaś instytucja bądź organizacja, a nawet oso-
ba chce wesprzeć te gremium swoją pracą i po-
mysłami, powinna zgłosić się w tej sprawie do 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Tak rozbudowany sk ład personalny 
Komitetu będzie odpowiednio reprezentatyw-
ny dla społeczności naszego miasta i umożliwi 
realizację małych i dużych projektów – poczy-

nając od przedszkoli, a kończąc na działaniach 
ogólnomiejskich dla mieszkańców i z ich udzia-
łem.

Wśród już planowanych w Suwałkach 
przedsięwzięć w ramach obchodów 100-le-
cia niepodległości znajdą się m.in. konferencja 
popularnonaukowa poświęcona tematyce nie-
podległości Polski, koncert gwiazdy czy plene-
rowe rekonstrukcje historyczne.

Program obchodów będzie też zawierał su-
walski wątek. Pomysł dotyczy zainaugurowa-
nia obchodów 100-lecia wyzwolenia Suwałk  
i Suwalszczyzny w 2019 r. – podczas obchodów 
99. rocznicy tego wydarzenia, przypadającej na 
24 sierpnia tego roku. W dniach 23-24 sierpnia 
2018 roku planujemy Wielki Piknik Rodzinny, 
który będzie okazją do upowszechnienia te-
matyki związanej z tymi rocznicami. W pro- 
gramie wydarzenia są m.in. koncert Zespołu 
Pieśni i Tańca Suwalszczyzna, wspólne śpie-
wanie czy potańcówka przy muzyce z lat dwu-
dziestych ubiegłego wieku w strojach z epoki.

W p l a n a ch j e s t  r ów n i e ż  Sp o r towe 
Zakończenie Wakacji, związane z obchodami 
100-lecia niepodległości.

O wszystkich rocznicowych przedsięwzię-
ciach mieszkańcy dowiedzą się ze strony inter-
netowej Urzędu Miejskiego, z lokalnych me-
diów,  np. „DwuTygodnika Suwalskiego.”

>>
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Ciąg dalszy na str. 5

StyCZeń

n Na Placu Marii Konopnickiej przy piosen-
kach Lanberry tłumy suwalczan powitały 2017 
rok. Życzenia suwalczanom złożyli m.in. prezy-
dent miasta Czesław renkiewicz i przewod-
niczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec.

n Pierwsza suwalczanka urodzona w 2017 ro-
ku ma na imię antosia i ważyła 3,8 kg po uro-
dzeniu. To pierwsze dziecko edyty i marcina 
rojek.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 31-latka po-
dejrzanego o zabójstwo 29-letniego brata. Do 
tragedii doszło na początku stycznia w jednym 
z mieszkań przy ul. Reja. 

n Wioska eskimoska dla dzieci, kąpiele mor-
sów, wyścigi psich zaprzęgów, pokaz rzeź-
bienia w lodzie – to tylko niektóre atrakcje 
pierwszej, dwudniowej, zimowej imprezy pod 
hasłem Stacja Pogodne Suwałki.

n Na suwalskim odcinku drogi krajowej nu-
mer 8 na wniosek suwalskiej policji wprowa-
dzono zakaz wyprzedzania dla ciężarówek.

n elżbieta Bednarko została Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

n 24 stycznia uka-
zało się setne wyda-
nie „DwuTygodnika 
Suwalskiego”. 

n Rezygnację ze stanowiska prezesa Parku 
Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód 
w Suwałkach złożył rafał Peszka. Jego następ-
cą został dariusz Bogdan.

n Ponad 76 tys. zł zebrano w Suwałkach 
w c zasie 25. Finału Wielk iej Ork iestr y 
Świątecznej Pomocy zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie „Akty wni Suwalczanie”  
z Bogdanem Pieklikiem na czele.

n Suwalski Sąd Rejonowy  uniewinnił  pięciu 
oskarżanych przez policję o zakłócenie otwar-
cia w Archiwum Państwowym w Suwałkach 

bez zanęty
Suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji wprowadził 

ograniczenia dla wędkarzy łowiących ryby w suwalskim 
Zalewie Arkadia. Od 1 stycznia do odwołania wpro-
wadzono zakaz zanęcania ryb i dokarmiania dzikiego 
ptactwa poprzez wrzucanie pokarmu do tego akwenu. 
A wszystko po to by utrzymać czystość wody.

Formuła „od najemcy do właściciela” 
oznacza, że mieszkania są przeznaczo-
ne dla tych, których nie stać co praw-
da na zakup mieszkania od dewelope-
ra (bo nie mają zdolności kredytowej na 
zaciągnięcie wysokiego kredytu), ale 
jednocześnie ich dochody są zbyt duże, 
by otrzymać mieszkanie komunalne. to 
właśnie z myślą o nich suwalski samo-
rząd postanowił budować mieszkania, 
które po spłaceniu, staną się własnością 
najemców.

– Okazało się, że zainteresowanie miesz-
kaniami budowanymi przez nas w tym sys-
temie jest naprawdę bardzo duże – mó-
wi Jarosław Lebiediew, prezes Zarządu 
Budynków Mieszkalnych TBS w Suwałkach, 
powołanej przez miasto spółki, która jest 
wykonawcą mieszkań budowanych w tym 
systemie. 

Czy to oznacza, że powstaną kolejne?
– Tak. Przygotowujemy się do budo-

wy dwóch bloków, każdy po 24 mieszka-
nia. Opracowany już jest projekt budowlany, 
Podjęta została również niezbędna do rozpo-
częcia realizacji budowy odpowiednia uchwa-
ła Rady Miejskiej w sprawie planu zagospo-
darowania przestrzennego. Tak więc możemy 
podjąć stosowne czynności w kierunku reali-
zacji tych dwóch bloków.

Kiedy powstaną?
– Harmonogram jest następujący: w pierw-

szym kwartale 2018 zostanie ogłoszone postę-
powanie na wyłonienie banku kredytującego 
inwestycję i ruszy procedura naboru kandyda-
tów na najemców. W drugim kwartale ogłosimy 
postępowanie w sprawie wyłonienia generalne-
go wykonawcy. Zakładamy, że lokatorzy wpro-
wadzą się do tych mieszkań wiosną 2019 roku.

To szybko. Czy ten termin jest realny?
– Tak, oczywiście. Przypomnę, że 48 miesz-

kaniowy budynek, zrealizowany na terenie by-
łych koszar i który właśnie został przekazany 
lokatorom, powstał w ciągu 12 miesięcy. Tak 
więc można założyć że i tym razem termin bę-
dzie dotrzymany. 

Kto ma szansę zostać najemcą w tych 
blokach?

– Zasady naboru będą podobne jakie obo-

wiązywały w już wybudowanym budynku 
mieszkalnym TBS. Preferowani będą kandyda-
ci młodzi, bez zdolności kredytowej, ale też da-
jący gwarancję, że będą rzetelnie rozliczać się 
ze swoich zobowiązań. A te zobowiązania to 
spłata zaciągniętego przez naszą Spółkę kre-
dytu i oczywiście terminowe wnoszenie innych 
opłat wynikających z tytułu korzystania z lokali.

Wspomnieliśmy, że mieszkania te cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem. Z cze-
go to wynika?

– Podstawową przyczyną jest możliwość 
stopniowego dochodzenia przez najemcę do 
własności, jak również fakt, że to Spółka a nie 
klient zaciąga zobowiązanie kredytowe

 Ponadto, miesięczne opłaty obejmujące 
czynsz oraz raty z tytułu wykupu (bez opłat 
za media) wynoszą aktualnie za mieszkanie  
o powierzchni 45 m kw. 800 złotych, natomiast 
za mieszkanie o powierzchni 54 m.kw. trzeba 
zapłacić 960 złotych. Ostateczny termin spła-
ty to listopad 2036 roku, ale istnieje możliwość 
wcześniejszego uregulowania zobowiązań, 
nie wcześniej jednak niż po upływie 3 lat naj-
mu. Mogę powiedzieć, że suwalski samorząd 
poprzez przygotowaną przez ZBM TBS ofertę, 
stworzył, szczególnie młodym mieszkańcom 
naszego miasta, atrakcyjne warunki najmu,  
a następnie wykupu mieszkań. 

Dziękujemy za rozmowę.

zbudujemy kolejne mieszkania

Przed Nowym Rokiem 48 rodzin otrzymało klucze do 
mieszkań zbudowanych przez ZBM TBS w formu-
le „Od Najemcy do Właściciela”. Na zdjęciu przecinają 
wstęgę do swojego bloku wspólnie z Czesławem Renkie-
wiczem, prezydentem Suwałk (drugi od lewej) i Jarosła-
wem Lebiediewem, prezesem ZBM TBS w Suwałkach 
(pierwszy z prawej)

>>
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Z całego kraju dochodzą coraz bardziej 
niepokojące wiadomości o protestach leka-
rzy, w tym szczególnie lekarzy rezydentów. 
tysiące z nich wypowiedziało tak zwaną 
klauzulę opt-out., która pozwalała praco-
wać lekarzom ponad 48 godzin tygodniowo. 
według samych zainteresowanych umowę 
wypowiedziało już ponad  5 tysięcy lekarzy, 
według ministra zdrowia to „tylko” około 
3,5 tysiąca osób. tak, czy owak coraz więcej 
szpitali staje na progu zamknięcia działal-
ności, bo bez dodatkowych dyżurów po pro-
stu nie ma kto zająć się chorymi.

A jak jest w Suwałkach, 
w największym szpitalu 
naszego regionu? –  pyta-
my o to adama Szałandę 
(na zdjęciu), dyrektora su-
walskiej placówki. 

– Na szczęście nas ten 
problem jeszcze nie doty-
czy i – mam taką nadzieję – nie dotknie i w przy- 
szłości – mówi dyrektor Szałanda. – W porę za-
dbaliśmy o to, by zatrudnieni u nas lekarze, rów-
nież lekarze – rezydenci,  mieli możliwie  najlep-
sze warunki pracy, co dotyczy także zarobków. 
Nie raz i nie dwa marszałek dość ostro zwracał mi 
uwagę, że przepłacamy naszych lekarzy, ale teraz 
okazuje się, że to my mieliśmy rację, bo od nas le-
karze nie odchodzą. Praktycznie tylko dwie oso-
by nie wyraziły zgody na dodatkowe dyżury, ale 
one i tak wcześniej dyżurów nie pełniły. 

To nie koniec dobrych informacji płynących 
z suwalskiego szpitala. Okazuje się, że stał się 
on atrakcyjnym miejscem pracy dla lekarzy zza 
wschodniej granicy, którzy chcą tu podjąć pra-
cę. Są to specjaliści z Białorusi. Jeden z nich już 
pracuje na oddziale okulistycznym, kolejnych 
sześciu lekarzy przechodzi proces nostryfikacji.  
– Są to naprawdę świetni, wysokiej klasy specja-
liści – podkreśla A. Szałanda. – Nasz szpital bar-
dzo ich potrzebuje.  

Pracą w suwalskim szpitalu wykazują zainte-
resowanie również lekarze z Litwy. Właśnie roz-
poczyna tu pracować lekarka z Kowna. 

Oczywiście lekarzy z Białorusi czy Litwy 
przyciągają atrakcyjne dla nich zarobki, ale 

nie tylko to; suwalski szpital jest coraz bardziej 
atrakcyjnym miejscem pracy i dlatego, że po-
wstają tu nowe oddziały, zaś już istniejące od 
dawna są remontowane, doposażone w nowo-
czesną aparaturę.

– Po dziewięciu latach znowu jest okuli-
styka, jest zalążek oddziału geriatrycznego. 
Trwają remonty oddziału położniczego, chirur-
gii dziecięcej, ortopedii. Modernizację i remont 
przechodzi oddział pulmonologii. A pamiętać 
trzeba, że niedawno doposażyliśmy Szpitalny 
Oddział Ratunkowy w sprzęt o wartości 1,5 mln 
złotych. No i bardzo hojny był dla nas Mikołaj 
– cieszy się dyrektor Szałanda. – Na gwiazdkę 
dostaliśmy nową, wartą półtora miliona pra-
cownię RTG, a od 1 stycznia ruszyła pracow-
nia histopatologii, co oznacza, że nie musimy 
już zlecać badań diagnostycznych na zewnątrz.

To rzecz jasna nie wszystkie zmiany doko-
nane w ostatnich latach w szpitalu. A. Szałanda 
może się pochwalić, że za jego dyrektorowa-
nia, to jest przez ostatnich siedem lat, w suwal-
ski szpital zainwestowana została kwota ponad 
120 milionów złotych, zaś jednocześnie znaczą-
co spadło zadłużenie szpitala; z ponad 50 mln 
złotych przed laty, do 19 dziś. To ciągle dużo, ale 
w stwierdzeniu, że suwalski szpital sobie radzi, 
przesady nie ma.

bezpłatne przedszkola
Bardzo dobra wiadomość dla rodziców przedszko-

laków w Suwałkach. Od 1 stycznia 2018 roku zostali oni 
zwolnieni z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Tak 
zdecydowali suwalscy radni

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłat, rodzice 
muszą spełnić pewne warunki. To zamieszkiwanie  
w Suwałkach i odprowadzanie podatku dochodowe-
go PIT na rzecz Miasta Suwałk. Do tej pory ulga doty-
czyła tylko rodziców dzieci 5- i 6-letnich, którzy nie 

ukończyli 35 roku życia. Teraz kryterium wieku nie będzie brane pod uwagę, a zwolnienie z opła-
ty  dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych wszystkich przedszkolaków.

5
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Ciąg dalszy na str. 6
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minął rok
w SuwałkaCh

wystawy poświęconej Armii gen. Andersa, 
w którym uczestniczyli mariusz Błaszczak 
– minister MSWiA, jego zastępca Jarosław 
Zieliński i kandydująca w wyborach do Senatu 
anna maria anders. Sprawa ta jeszcze wielo-
krotnie w ciągu roku będzie powracała na są-
dową wokandę. 

Luty

n 3 lutego firma 
Budimex rozpoczę-
ła prace przy bu-
dowie obwodnicy 
Suwałk. Przez wie-
le lat t ysiące su-
walczan, samorząd  
i Społeczny Komitet 
Wspierania Budowy 
Obwodnicy Suwałk 
domagali się rozpo-
częcia tej budowy. 
Podpisy pod pety-

cją domagającą się obwodnicy w dwóch kolej-
nych akcjach złożyło ponad 22 tysiące miesz-
kańców Suwałk.

n Dyżurującego lekarza pod wpływem al-
koholu zatrzymali w suwalskim Szpitalu 
Wojewódzkim policjanci. Podejrzany o prze-
bywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szpi-
tala lekarz został zwolniony z pracy.

n Grzegorz mackiewicz, przewodniczący 
Rady Powiatu Suwalskiego, b. prezes Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej został dy-
rektorem Oddziału Zakładu Gazowniczego  
w Białymstoku Polskiej Spółki Gazownictwa.

marZeC

n Od 1 marca Barbara klimiuk, dyrektor 
Centrum Transferu Technologii suwalskiej 
PWSZ, została wiceprezesem ds. operacyjnych 
koncernu energetycznego Energa. W latach 
2006-2007 B. Klimiuk była prezesem tej firmy.

n Wiosnę suwalscy seniorzy i młodzież roz-
poczęli od wspólnego spaceru suwalską ścież-
ką klasycystyczną. W „międzypokoleniowym” 
spacerze uczestniczyło prawie sto osób.

szpital sobie radzi

Dziś suwalski szpital to 166 zatrudnionych  
w różnych formach lekarzy i 436 pielęgniarek 
i położnych. W 2017 roku szpitalne przychod-
nie przyjęły 110 tysięcy osób, zaś pogotowie 
przyjęło 50 tysięcy pacjentów.
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n  O d  6  m a r c a  o b o w i ą z k i  d o w ó d -
cy 14 Suwalskiego Dy wizjonu Ar tylerii 
Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego przejął mjr mariusz Cisek. 

n Zmarł Janusz Płoński – były suwalski rad-
ny, przedsiębiorca, nestor Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej „Garnizon Suwałki”. 

n Suwalscy komendanci policji podzięko-
wali za wzorową postawę obywatelską ko-
biecie i mężczyźnie, którzy przyczynili się 
do zatrzymania nietrzeźwego kierującego. 
Telefonicznie poinformowali policjantów o 
nietrzeźwym  kierowcy.

kwieCień

n  Z as a d z e n i e m 
pamiątkowego dę-
bu przed SOK-iem 
oraz otwarciem wy-
stawy plakatów i fo-
to g r a f i i  A n d r z ej a 
Strumił y i koncer-
tem zainaugurowa-
no w Suwałkach rok 
andrzeja Strumiłły.

n Około 250 osób wybrało się pieszo  
z Suwałk do Augustowa w Ekstremalnej Drodze 
Krzyżowej. Przed Wielkim Tygodniem przeszli 
oni samotnie nocą ok. 44 km.    

n anna olender, magdalena Płatonow  
i Grzegorz Jarmocewicz – wygrali drugą edy-
cję konkursu na najlepszą pracę dyplomową  
o tematyce związanej z Suwałkami.

n Odbyły się spotkania konsultacyjne  
z mieszkańcami ulic, których nazwy podlega-
ły zmianie zgodnie z ustawą o tzw. dekomu-
nizacji. O zmianach nazw ulic ich mieszkańcy 
decydowali w głosowaniach. Radni zaakcepto-
wali ich decyzje.

n „Suwałki. Przewodnik turystyczny” wydany 
przez suwalską Bibliotekę Publiczną im. Marii 
Konopnickiej otrzymał nagrodę w konkursie 
„Na najlepsze wydawnictwa turystyczne wo-
jewództwa podlaskiego w 2016 roku”.

maJ

n Na miejskich obchodach Święta Konstytucji 
3 Maja i Dnia Zwycięstwa zabrakło wojska, poli-
cji i innych służb mundurowych.

n Do tragicznego zdarzenia doszło na przej-
ściu dla pieszych na ul. Noniewicza. Kierujący 
motocyklem potrącił przechodzącego przez 
przejście dla pieszych 82-letniego suwalcza-
nina, który zmarł po przewiezieniu do szpitala.

n Nowe władze w suwalskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego „Ares” . Rada Nadzorcza Agencji 

minął rok
w SuwałkaCh W czasie XL sesji Rady Miejskiej suwalscy 

radni przyjęli dziesięć uchwał dotyczących 
m.in. spraw finansowych, wydania Suwalskiego 
Słownika Biograficznego, nadania nazwy no-
wym dziesięciu ulicom oraz ustalili terminy 
przyjmowania mieszkańców przez radnych  
w 2018 roku.

BędZie SuwaLSki Słownik 
BioGraFiCZny

Jednogłośnie suwalscy radni zdecydowa-
li o przystąpieniu do wydania Suwalskiego 
Słownika Biograficznego dla uczczenia 300-le-
cia Suwałk w 2020 roku. W jednotomowym 
słowniku zostaną zamieszczone biogramy oko-

ostatnia w roku
ło 600 nieżyjących osób, ilustrowane czarno-
białymi fotografiami. Będą to biogramy zasłu-
żonych dla miasta w różnych dziedzinach życia 
społecznego oraz osób funkcyjnych i urodzo-
nych w Suwałkach.

Prace redakcyjno-wydawnicze nad słow-
nikiem potrwają do 2020 roku, a prowadzić je 
będzie suwalskie Muzeum Okręgowe. Wydanie 
słownika kosztować będzie 180 tys. zł.

nowe uLiCe
Suwalscy radni nadali nazwy nowym uli-

com. Ulica, która powstanie za plebanią przy 
konkatedrze pw. św. Aleksandra, pomiędzy 
ulicami Emilii Plater i Tadeusza Kościuszki 

Na zakończenie sesji radni z przewodniczącym Zdzisławem Przełomcem oraz prezydent Czesław Renkie-
wicz pożegnali wieloletnią kierownik Biura Rady Miejskiej – Grażynę Herbaczewską, która odchodzi na 
emeryturę

nie żegnam się
z „suwalszczyzną”

Po blisko czterdziestu latach spędzonych z Zespołem Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” małgorzata 
wojdełko, która najpierw była tancerką w zespole, a następnie przez wiele lat jego choreografem, 
odchodzi na emeryturę. 

W pięknych słowach żegnali ją m.in. – Czesław renkiewicz, prezydent miasta, ewa Sidorek  
– zastępca prezydenta, alicja andrulewicz – dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury, który jest 
siedzibą „Suwalszczyzny”. 

Wszystko wskazuje na to, że koniec pracy etatowej nie oznacza końca współpracy M. Wojdełko  
z zespołem. Przed rokiem, kiedy rozmawialiśmy z nią z okazji 65 rocznicy powstania  „Suwalszczyzny”, 
przypomniała słowa Janusza Kopciała, byłego dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury, jednego 
z tych, dzięki którym zespół przetrwał trudne chwile. Mówił on, że „Suwalszczyzna” to więcej niż 
śpiew i taniec; to miłość do swojego regionu, kraju, do narodowej kultury.  A ponieważ zgadza się 
z nim całkowicie, więc nie ma takiej możliwości, by ze swoją ukochaną „Suwalszczyzną” mogła się 
rozstać zupełnie.

>>
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na prezesa wybrała suwalczankę, pracownicę 
„Aresu” monikę Lipińską.

n Na przełomie pierwszej i drugiej dekady 
maja w Suwałkach spadł śnieg. Zalegał przez 
trzy dni. Takie anomalie pogodowe zdarzają się 
raz na trzydzieści lat.

n Kolejna zmiana  dowódcy 14. Suwalskiego 
Dy wizjonu Ar t yleri i  Przeciwpancernej . 
Niedawno mianowany dowódca ppłk mariusz 
Cisek kierując audi miał uczestniczyć w zdarze-
niu drogowym. Jak stwierdziła policja kierow-
ca samochodu miał w organizmie 0,25 promila 
alkoholu. Obowiązki dowódcy dywizjonu prze-
jął zastępca dowódcy suwalskiego dywizjonu.

CZerwieC

n Jubileusz 90-lecia świętował suwalski 
Zespół Szkół Technicznych.

n Rekordowe Juwenalia w Suwałkach. 
Tysiące suwalczan i mieszkańców okolicznych 
miejscowości bawiło się na Święcie Żaków su-
walskiej PWSZ zorganizowanym na stadio-
nie przy ul. Zarzecze. Największe tłumy poja-
wiły się na koncercie discopolowego zespołu 
Akcent z Zenkiem martyniukiem.

n Około 200 uczniów suwalskich szkół gim-
nazjalnych i średnich, ale również dorośli wy-
startowali w Suwalskim Historycznym Biegu na 
Orientację im. Anieli Wysockiej, który odbył się 
w  Lesie Szwajcarskim.

n Sukces studentów ratownictwa medyczne-
go suwalskiej PWSZ. Przemysław wasilewski, 
Sebastian Czarniecki, mateusz Gutkowski 
oraz Paweł kopiczko zajęli trzecie miejsce  
w Ogólnopolskich Mistrzostwach Ratownictwa.

7

wtorek Z radnym

W każdy wtorek można spotkać się z su-
walskimi radnymi, przekazać im swoje uwa-
gi i pomysły.

We wtorek 2 stycznia zapraszają Bogdan 
Bezdziecki i tadeusz Czerwiecki z Prawa  
i Sprawiedliwości, natomiast 9 stycznia na  
suwalczan czekają andrzej P. Chuchnowski 
i Zbigniew r. de-mezer z Klubu Radnych 
„Łączą nas Suwałki”.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec lub wyznaczony przez niego wi-
ceprzewodniczący przyjmuje w każdy ponie-
działek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na  
I piętrze Urzędu Miejskiego.

minął rok
w SuwałkaCh

ZaPytania radnyCh 

Trzech radnych zadało pytania podczas 
ostatniej w 2018 roku sesji.

Jacek Juszkiewicz zapytał o kandyda-
ta na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji. Prezydent Czesław 
Renkiewicz poinformował, że zarekomendo-
wał Radzie Nadzorczej PWiK-u powołanie 
na prezesa Leszka andrulewicza, długo-
letniego pracownika tej komunalnej spółki. 
Jednocześnie, prezydent uzgodnił z przecho-
dzącym na emeryturę dotychczasowym pre-
zesem Grzegorzem Kochanowiczem, że ten 
będzie pracował do końca marca 2018 r., czy-
li do czasu wdrożenia nowego prawa wodne-
go. Radny pytał o możliwość zwiększenia licz-
by miejsc parkingowych w pobliżu centrum 
handlowego Plaza i w sobotę przy targowi-
sku na ul. Bakałarzewskiej. Prezydent stwier-
dził, że miejsc parkingowych jest w mieście za 
mało, zwłaszcza w centrum. Brakuje tu jednak 
miejsca na tworzenie kolejnych parkingów 
naziemnych, a samochodów przybywa. W tej 
chwili na 1000 mieszkańców Suwałk przypada 
450 samochodów osobowych. Jedynym roz-
wiązaniem byłaby budowa parkingów pod-
ziemnych w centrum, ale na to nie stać bu-
dżetu miejskiego.

andrzej łuczaj zapytał o plany dotyczą-
ce remontu budynku ratusza, bo odpada tynk  
z wieży ratuszowej. Cz. Renkiewicz poinfor-
mował, że w trosce o bezpieczeństwo prze-
chodniów zbito część tynku na wieży ratu-
szowej. Na wiosnę zostanie to naprawione. 
Na kompleksowy remont ratusza nie ma pie-
niędzy w budżecie miejskim.

Józef wiesław murawko zaniepoko-
ił się przerwami w transmisji on-line z sesji 
Rady Miejskiej. Prezydent stwierdził, że była 
to chwilowa przerwa z powodu awarii tech-
nicznej. 

otrzymała nazwę Księdza Jerzego Aleksandra 
Popiełuszki. W tej sprawie radni byli jedno-
myślni.

Nowe ulice, które powstaną na osiedlu po-
między ul. Stanisława Staniszewskiego a torami 
kolejowymi (naprzeciw akwenu w Sobolewie), 
będą nosiły imiona polskich pisarzy: Czesława 
M i ł o s z a ,  J a n a  Ko c h a n ow s k i e g o,  J a n a 
Brzechwy, Henryka Sienkiewicza, Zbigniewa 
Herberta, Wisławy Szymborskiej, Bolesława 
Prusa, Stanisława Wyspiańskiego i Juliusza 
Słowackiego. Za tą uchwałą głosowało dzie-
więtnastu radnych, dwóch się wstrzymało.

Prezydent Czesław Renkiewicz poinformo-
wał o rozwiązaniu zespołu do spraw nazew-
nictwa suwalskich ulic i rond. Teraz, po konsul-
tacjach, propozycje nowych nazw ulic będzie 
przedstawiał prezydent miasta.

FinanSowe deCyZJe
Radni określili wydatki, które nie wygasają  

z upływem 2017 r., co oznacza że realizacja tych 
inwestycji będzie trwała jeszcze w 2018 roku. 
Największe z nich to: budowa ul. Krzywólka, 
budowa hali sportowo-widowiskowej przy  
ul. Zarzecze oraz rewitalizacja budynku byłej 
łaźni i budowa kompleksu boisk przy Zespole 
Szkół Technicznych.

Jak zwykle w końcu roku rajcowie doko-
nali ostatecznych zmian w budżecie miasta. 
Suwalski budżet w 2017 r. po stronie dochodów 
wyniósł nieco ponad 392,5 mln zł, a po stronie 
wydatków ponad 405,5 mln zł.

oPłaty, mieJSCowy PLan 
i PożeGnanie

Radni ustalili wysokość opłat za usunię-
cie i przechowywanie pojazdów. Za usunięcie  
z drogi samochodu do 3,5 tony jego właściciel 
będzie musiał zapłacić 245 zł, a za jego prze-
chowywanie 20 zł za dobę. Za większe pojaz-
dy stawki są odpowiednio wyższe. Uchwalili też 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenu pomiędzy ulicami Reja, Pułaskiego 
i Tysiąclecia Litwy.

Ciąg dalszy na str. 8 
Małgorzata Wojdełko (z lewej) żegnają Alicja An-
drulewicz i Ewa Sidorek 
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obwodnica coraz bliżej
Budowa kilkunastokilometrowej obwodnicy Suwałk nabiera tempa. Postępy prac widać na 

wszystkich głównych drogach prowadzących do miasta; od strony Filipowa i Bakałarzewa widocz-
ne są potężne wykopy i konstrukcje przyszłych wiaduktów. Najbardziej jednak cieszy oczy suwal-
czan widoczny, praktycznie już gotowy, odcinek trasy pomiędzy ulicami Reja i Pułaskiego. Przy go-
towej już betonowej drodze zainstalowano ekrany dźwiękochłonne, oświetlenie trasy, od strony 

Pułaskiego gotowe są już wia-
dukty wchodzące w skład wie-
lopoziomowych węzłów komu-
nikacyjnych, prawie gotowe są 
drogi serwisowe (na zdjęciu).

Nic dziwnego, że mieszkań-
cy Suwałk coraz częściej pyta-
ją, kiedy ten odcinek zostanie 
oddany do użytku, czy da się 
termin realizacji całej inwesty-
cji skrócić.

Na te i inne pytania posta-
ramy się odpowiedzieć w kolej-
nych wydaniach „DTS”. 

8

>>minął rok
w SuwałkaCh

n 702 osoby w suwalskim Zespole Szkół  
nr 7 włączyło się do akcji masowego jednocze-
snego publicznego czytania książek zorgani-
zowanego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii 
Konopnickiej oraz Zespół Szkół nr 7.

n Wszyscy kierowcy byli trzeźwi w czasie akcji 
„Trzeźwy poranek” przeprowadzonej w czerw-
cu na  suwalskich ulicach. Funkcjonariusze 
skontrolowali ponad 300 kierowców. 

n 40 jeźdźców w historycznych mundurach 
ułanów i szwoleżerów II RP rywalizowało w sie-
demnastym Pikniku Kawaleryjskim zorganizo-
wanym przez suwalskie Muzeum Okręgowe.

n Joanna hofman-delbor została wy-
brana prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół 
Suwalszczyzny.

LiPieC

n Muzyka na światowym poziomie, wspa-
niała atmosfera, dobra organizacja i lepsza niż  
w ostatnich latach pogoda – tak najkrócej moż-
na podsumować jubileuszowy 10. Suwałki 
Blues Festival. Po raz pierwszy SBF trwał czte-
ry dni. Na suwalskich scenach pojawili się m.in. 
laureat nagrody Grammy Fantastic negrito  
i the original Blues Brothers Band.

n Ponad siedmiuset pątników wyruszy-
ło z Suwałk w 27. Międzynarodowej Pieszej 
Pielgrzymce do Wilna.

n Jarosław Borejszo został dyrektorem 
Wigierskiego Parku Narodowego. Zastąpił 
Jacka łozińskiego, który na początku ro-
ku został odwołany ze stanowiska dyrekto-
ra WPN.

n Nagi 33-letni mężczyzna wszedł do skle-
pu na Osiedlu Północ i zabrał z lodówki trzy 
piwa. Później udał się do pobliskiego lokalu 
gastronomicznego. Tam zatrzymali go funk-
cjonariusze policji. Badanie alkomatem wy-
kazało u niego 1,5 promila alkoholu.  

n Dotychczasow y zastępca dowódcy  
14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciw- 
pancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
ppłk krzysztof Świderski został dowódcą 
tej jednostki. 

Ciąg dalszy na str. 9

Ubiegłoroczną działalność podsumowała  Suwalska Rada Seniorów. Na spotkaniu z Czesławem 
renkiewiczem, prezydentem Suwałk opowiedzieli o swoich osiągnięciach. Były życzenia, gratu-
lacje i rozmowy o planach na 2018 rok.

– Dziękujmy panu prezydentowi za zielone światło dla naszych inicjatyw i wsparcie ich realiza-
cji, za naszą siedzibę przy ul. Ciesielskiej, której zazdrości nam cała Polska – mówiła maria Jolanta 
Lauryn, przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów.  

– Będziemy chcieli żeby suwalscy seniorzy wzięli czynny udział w organizacji suwalskich obchodów 100-le-
cia niepodległości naszego kraju. Chcę też poinformować, że mamy bardzo zaawansowane prace nad Suwal-
ską Kartą Mieszkańca, której jedną z odsłon będzie Karta Seniora – stwierdził Cz. Renkiewicz

Wśród ubiegłorocznych osiągnięć Suwalskiej Rady Seniorów trzeba wymienić m.in. organizację 
Europejskiego Dnia Seniora, wspieranie działań zmierzających do utworzenia poradni i oddziału ge-
riatrycznego w suwalskim szpitalu, współpracę przy uruchomieniu Domu Dziennego Pobytu w DPS 
„Kalina”, wprowadzenie dwóch zwycięskich projektów do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego: 
Encyklopedii Suwalskiego Seniora i modernizacji placu przy Pomniku Straceń.

seniorzy podsumowują

>>

Z powodu śmierci

Stanisława Staszkiewicza 
długoletniego pracownika Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

wyrazy głębokiego współczucia

rodZinie 
składają Dyrektor i Pracownicy biblioteki15/2017
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n  Po d  s i e d z i b ą  s u w a l s k i e g o  S ą d u 
Okręgowego ponad setka   suwalczan,  
a wraz z nimi były prezydent RP Bronisław 
komorowski  protestowali przeciw reformie 
sądownictwa w wersji przegłosowanej przez 
polski parlament. Po manifestacji przed są-
dem zebrani przeszli do Parku Konstytucji  
3 Maja, gdzie odśpiewali hymn i zapalili świe-
ce pod Dębem Wolności. 

n Prokuratura Rejonowa postawiła 55-let-
niemu suwalczaninowi zarzut publicznego 
nawoływania do popełnienia przestępstwa 
wobec wiceministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Jarosława Zielińskiego. 
Mężczyzna miał nawoływać na portalu  in-
ternetowym lokalnego radia do popełnienia 
przestępstwa. J. Zieliński zawiadomił policję 
o komentarzu zawierającym groźby pod adre-
sem jego i rodziny. 

n W nocy  z 26 na 27 lipca w miejscowo-
ści Krzywa koło Suchowoli na trasie Białystok  
– Suwałki doszło do wypadku, w którym uczest-
niczył wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński. 
Samochodem, którym podróżował jako pasażer, 
kierowała żona wiceministra. Prawdopodobnie 
na prostym odcinku drogi samochód z wice-
ministrem zjechał na przeciwległy pas ruchu  
i uderzył bokiem w jadące z naprzeciwka auto. 
J. Zieliński trafił do szpitala w Sokółce, gdzie le-
karze stwierdzili niegroźne obrażenia.  

n Barbara Burba została dyrektorem Domu 
Pomocy Społecznej „Kalina”. Poprzednia dy-
rektor krystyna Jaśkiewicz przeszła na eme-
ryturę.

SierPień

n Prezydent Suwałk Czesław renkiewicz 
i prezes Forte maciej Formanowicz podpi-
sali umowę, w której jeden z największych 
w Polsce producentów mebli zobowiązał się 
przekazać 10 mln zł na budowę pasa startowe-
go na suwalskim lotnisku.

n Nagrody Prezydenta Miasta Suwałki 
włócznie Jaćwingów otrzymali: firma RESO 
Europa Service Spółka z o.o., Zakład Wyrobów 
Metalowych Dojnikowscy Spółka Jawna, 
Urszula Rutkowska – dyrektor Przedszkola 
nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ks. Dawid 
Banach – proboszcz Parafii Ewangelicko-

Ciąg dalszy na str. 12

wośp w suwałkach
Już za kilka dni po raz 26 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Suwalski 

finał organizuje Fundacja EGO. Szefem Sztabu jest Anna Walijewska-Maksymowicz 
(kontakt:sztabwospsuwalki@gmail.com). Suwalski sztab znajduje się w Centrum 
Trójki (ul. T. Kościuszki 71. Dyżury: wtorek: 12-20, środa 8-12, czwartek 12-16.

W czasie tegorocznego finału WOŚP pieniądze będą zbierane dla wyrównywania 
szans w leczeniu noworodków. 

„DwuTygodnik Suwalski” objął patronatem medialnym suwalski finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

>> minął rok
w SuwałkaCh
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>>
kacper, melchior i Baltazar w otoczeniu legio-

nistów, pastuszków i aniołów oraz tłumy suwal-
czan przeszły w corocznym suwalskim orszaku 
trzech króli. tegoroczny przebiegł pod hasłem 
“Bóg jest dla wszystkich”.

Orszak wyruszył spod suwalskiego Aqua- 
parku. Pierwszym przystankiem na trasie pochodu 
był Suwalski Ośrodek Kultury. Kolejne sceny to „Dwór 
Heroda”, przy kościele pw. Chrystusa Króla i „Gospoda” 
na Placu Marii Konopnickiej. Następnie przemaszero-
wali ulicą Chłodną pod pomnik Jana Pawła II, gdzie od-
była się „Walka dobra ze złem”, a następnie przeszli do 
stajenki w Parku Konstytucji 3 Maja. 

Barwny Orszak Trzech Króli to nie tylko przypo-
mnienie tradycji, ale też integracja mieszkańców we 
wspólnej zabawie. W Suwałkach zorganizowano 
po raz szósty te tradycyjne jasełka na ulicach mia-
sta, przedstawiające drogę jaką Mędrcy ze Wschodu 
wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się nowonaro-
dzonemu Jezusowi. Prowadzeni przez betlejemską 
gwiazdę, przynieśli mu drogocenne dary: złoto, ka-
dzidło i mirrę. W Biblii są przedstawiani jako Mędrcy 
ze Wschodu, a dopiero w VIII wieku nadano im imio-
na Kacper, Melchior i Baltazar – symbolizujące trzy 
kontynenty Europę, Azję i Afrykę, a także trzy po-
kolenia mężczyzn – młodzieńca, mężczyznę w sile 
wieku i starca. 

orszak trzech króli

Na schodach budynku uczestnicy obejrzeli inscenizację kuszenia Ewy

W suwalskim 
orszaku brały 
udział całe ro-
dziny

Na koniec scena w Parku Konstytucji 3 Maja ze stajenką i inscenizacja nadejścia mędrców, wspólnie 
z którymi mieszkańcy miasta pokłonili się Jezusowi

Liczni suwalczanie przeszli w orszaku z Osiedla  Północ 
do centrum miasta Więcej zdjęć na stronie: www.dwutygodniksuwalski.pl
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Jednym z najciekawszych wydarzeń Stacji Pogodne Suwałki był efek-
towny pokaz  rzeźbienia w lodzie przy użyciu m.in. piły mechanicznej  
w niedzielny wieczór na Placu Marii Konopnickiej. A wszystko zakoń-
czyło się koncertem „Cygańskie czary” w wykonaniu Eleny Rutkowskiej 
z zespołem. 
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Po raz drugi odbyła się zimowa impreza pod hasłem Stacja Pogodne 
Suwałki, podczas której suwalczanie mogli obejrzeć wyścigi psich za-
przęgów, wioskę eskimoską, kąpiele morsów i ice show czyli pokaz rzeź-
bienia w lodzie.  

Wszystko rozpoczęło się Festiwalem Ludzi Północy w Suwalskim 
Ośrodku Kultury, czyli spotkaniami z podróżnikami. Największe zaintere-
sowanie (nie wszystkim chętnym udało się zdobyć wejściówki) wywoła-
ło spotkanie z Leszkiem Cichym, pierwszym zdobywcą Mount Everestu 
zimą. Przed rokiem gościem Stacji Pogodne Suwałki był krzysztof 
wielicki, który towarzyszył mu w tej wyprawie. L. Cichy jako pierwszy 
Polak zdobył Koronę Ziemi, czyli najwyższe szczyty wszystkich konty-
nentów.  Jego śladem podąża suwalczanka Zuzanna andruczyk, która 
opowiadała o swoich wyprawach na Mount Blanc, Kilimandżaro i Elbrus. 
Teraz przygotowuje się  do wyprawy na Aconcagua – najwyższy szczyt 
Ameryki Południowej.

W osadzie 
psich zaprzę-
gów nad Zale-
wem Arkadia 
można było po-
strzelać z łuku 
lub przejechać 
się psim za-
przęgiem, nie-
stety ze wzglę-
du na brak 
śniegu nie były 
to sanie,  
a tylko wózek 
na kółkach

Były też pokazy żywieniowe, wystawa oryginalnych eskimoskich eks-
ponatów oraz ekspozycja północnego zaprzęgu wyprawowego. Odbyły 
się też zawody w canicrossie, czyli w biegu z psami dookoła zalewu. Dla 
rozgrzewki chętni mogli wziąć udział w zimowym marszu nordic walking 
bądź w biegach „Zimowa mila”. 

Suwalscy WOPR-owcy zaprezentowali pokaz ratownictwa wodnego

stacja pogodne suwałki>>

Przybyli licznie suwalczanie mogli zobaczyć, jak miejscowe morsy kąpią się w 
zimnej wodzie Zalewu Arkadia

Każdy chętny mógł spraw-
dzić się w biegu ze swoim 
pupilem

Ostre cięcie 
w wykonaniu  
Adama 
Pieśniewskiego 
– prawdopo-
dobnie najszyb-
szego rzeźbia-
rza lodowego 
w Polsce

Elena Rutkowska 
z zespołem, cygańskimi 
rytmami zaczarowała 
suwalską publiczność

Pokaz Fire Ice Carni-
val i koncert „Cygań-
skie czary” najbardziej 
podobał się najmłod-
szym suwalczanom

Więcej zdjęć na stronie: www.dwutygodniksuwalski.pl
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n na DKF 13: projekcja filmu „Punkt krytycz-
ny. Energia od Nowa” – 24.01 (środa) godz. 18, 
Sala Kameralnej przy ul. Jana Pawła II 5, bile-
ty: 12 zł, karnety (na wszystkie 6 filmów): 54 zł; 

PańStwowa SZkoła muZyCZna 
zaprasza na:

n XX koncert kolęd „Dzieci dzieciom”  na 
rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 14.01 
godz. 13.00 w konkatedrze św. Aleksandra.

muZeum okręGowe 
w SuwałkaCh, ul. T. Kościuszki 81 

zaprasza na:
n  wystawę „Solus Christus Sola Fide – 

Ewangelicy na Suwalszczyźnie”.

 „roZmarino”, ul. T. Kościuszki 75 
zaprasza na:

n koncert poezji śpiewanej, ballad rosyjskich 
i innych w wykonaniu Doroty Bujnowskiej  
i Emila Kulbackiego czyli Duetu z Przypadku  
– 13.01 (sobota), godz. 19.00, rezerwacja miejsc 
– 5 zł osoba, tel. 87 563 24 00.

BLaCk PuB komin, ul. E. Plater 1 
zaprasza:

n  na koncert muzopatii – 13.01 w godz 
20.00-22.00.

n koncert Cochise – 19.01 
w godz 21.00-0.00

Cinema
Lumiere 

zaprasza na filmy:

– 9 stycznia godz. 20.00 – „Mother!” (thriller) 
– Kino Konesera;

– do 18 stycznia 
– „Paddington 2” 
(kom. przygod.), 
„Jumanji: Przygoda 
w dżungli” (przy-
g o d .  f a n t a s y ) , 
„Gotowi na wszyst-
ko. Exterminator” 
(komedia), „Gra o 
wsz ystko” (dra-
mat),  „Fernando” 
2 D + 3 D  ( k o m . 
anim.); 

– od 12 stycznia 
– „Narzeczony na 
niby” (komedia), „Pasażer” (thriller);

– 17 stycznia – „Kobieta z lodu” (komediodra-
mat) – Babskie wieczory;

– od 19 stycznia – „Tedi i mapa skarbów” 
(anim./przyg.), „Atak paniki” (komediodramat), 
„Escape room” (horror). „Cudowny chłopak” 
(komediodramat/familijny);

– 23 stycznia – „Party” (czarna komedia)– 
Kino Konesera.

n na spotkanie z łukaszem orbitowskim 
– pisarzem, publicystą, prowadzącym pro-
gram „Dezerterzy” w TVP 
Kultura. Za powieść „Inna 
dusza” otrzymał Paszport 
Polityki 2015. Był dwukrotnie 
nominowany do Nagrody 
Literackiej „Nike” za powie-
ści „Szczęśliwa ziemia” i „Inna dusza” – 18 stycz-
nia (czwartek), godz. 17 w Sali im. J. Towarnickiej 
przy ul. E. Plater 33A, wstęp wolny;

n  w s p ó l n i e  
z Cinema Lumiere  
w  S u w a ł k a c h  

do udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” – 
zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj 
książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety 
do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upo-
ważnia do zakupu biletu do kina na film 2D  
(w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte 
akcją: „Paddington” i „Fernando”. 

SuwaLSki oŚrodek kuLtury
zaprasza na: 

n na wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa 
Ślachciaka – 19.01. (piątek) godz. 18.00, Galeria 
PAcamera, ul. T. Noniewicza 71; wystawa czyn-
na do 11.03;

n  Koncert Noworoczny „Witaj Gwiazdko 
złota” – w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry 
Kameralnej oraz muzyków pochodzących  
z Suwalszczyzny: Natalii Ołów (mezzosopran), 
Wiktorii Krużyk (klarnet) oraz Klaudii Koryckiej 
(skrz ypce), z towarz yszeniem Mariusza 
Dubrawskiego (fortepian) i Tomasza Bielskiego 
saksofon), którzy zaprezentują utwory z pre-
mierowej płyty „Witaj Gwiazdko…!” – 20.01 
(sobota) godz. 19.00, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana 
Pawła II 5, bilety: 30/15 zł; 

DwuTygoDnik SuwalSki
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Augsburskiej Świętej Trójcy, Stowarzyszenie 
Aktywności Społeczno-Kulturalnej „Nie Po 
Drodze”. Specjalną Włócznie Jaćwingów z dia-
mentem otrzymał Andrzej Strumiłło. 

n Suwalczanie i turyści bawili się na Jarmarku 
Kamedulskim – Dniach Suwałk, w czasie które-
go m.in. odsłonięto mural z psem Reksiem, za-
prezentowano etiudę „Okres carski, powstania 
narodowe. Kartki z historii miasta”, a na sce-
nie przy ratuszu wystąpił zespół Enej i Sylwia 
Grzeszczak.

n Wiesław Różański otrzymał pierwszą 
nagrodę w XI konkursie „Suwalskie limery-
ki latem” zorganizowanym przez suwalską 
Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej.

n Fabryka Mebli Forte otrzymała honorowy 
tytuł „Mecenasa Suwalskiej Kultury” za wspie-
ranie wydarzeń kulturalnych w Suwałkach.

n Umowy na rekordowe dofinansowanie bu-
dowy dróg w Suwałkach z pieniędzy unijnych 
podpisały władze miasta i województwa pod-
laskiego. Zostaną wybudowane drogi za po-
nad 78,5 mln zł, z czego ponad 59 mln zł po-
chodzi z funduszy unijnych.

n Ponad 4 mln zł wygrał szczęśliwiec, 
k tór y odwiedzi ł  kolek turę Lot to pr z y  
ul. Dwernickiego.

n Suwalscy policjanci zatrzymali mężczy-
znę, który usiłował ukraść figurkę z kościo-
ła pw. Matki Bożej Miłosierdzia. To ten sam 
mieszkaniec Osiedla Północ, który w lipcu na-
go wszedł do sklepu i ukradł piwo.

wrZeSień

n Ponad 11 tysięcy uczniów suwalskich szkół 
rozpoczęło rok szkolny. Po wielu latach, w związ-
ku z reformą oświatową, w szkołach podstawo-
wych pojawili się znów siódmoklasiści. Nie było 
za to naboru do gimnazjów, które są wygaszane.

n Jubileusz 70-lecia działalności święto-
wał Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców  
w Suwałkach.

n Jedenaście suwalskich firm prowadzą-
cych działalność przy ul. Bakałarzewskiej 
podpisało z suwalskim samorządem specjal-
ne porozumienie, na mocy którego zosta-
nie wybudowana droga dojazdowa do ich 
przedsiębiorstw.

minął rok
w SuwałkaCh

Ciąg dalszy na str. 13

BiBLioteka PuBLiCZna 
im. m. konoPniCkieJ 

w SuwałkaCh zaprasza:
n na spotkanie z kingą tanajewską, 
suwalczanką, która samotnie motocyklem  
pokonała trasę z Australii do Suwałk,  
11 stycznia (czwartek) o godz. 17 
w Sali im. J. Towarnickiej przy 
ul. E. Plater 33A, 
wstęp wolny;

zaproszenia suwalskie

w kinie
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n W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 
„Malwa” odbyły się okręgowe obchody Dnia 
Działkowca.

n Po trzydziestu latach blok porodowy  
w suwalskim Szpitalu Wojewódzkim przeszedł 
gruntowny remont.

n Zakończyła się przebudowa ul. Mły- 
narskiego na Osiedlu Północ.

n Studio Piosenki „Beciaki” świętowało 25 lat 
swoich urodzin. Jego założycielem jest marek 
Zborowski-weychman.

PaźdZiernik

n Budowa Fabryki Mebli Forte na terenie 
SSSE oraz budowa suszarni osadów ścieko-
wych w Suwałkach znalazły się wśród najlep-
szych inwestycji Polski Wschodniej, a suwalska 
firma Malow okazała się najlepszym praco-
dawcą w regionie.

n Obywatelskie zatrzymanie na suwalskiej 
stacji benzynowej. Jej pracownik zabrał klu-
czyki od samochodu pijanemu kierowcy i we-
zwał policję. Nietrzeźwy kierowca i pasażer je-
go samochodu (obaj mieli ponad 3 promile 
alkoholu) wystraszyli się i uciekli ze stacji paliw. 
Okazało się jednak, że chyba nie mieli sił, bo 
policjanci, odnaleźli ich w pobliskich zaroślach. 

n Rutyna bywa zgubna. Suwalscy policjanci 
zatrzymali podejrzanego o włamanie do jed-
nego z suwalskich lokali gastronomicznych. 
Okazał się nim 33-letni suwalczanin, który już 
po raz drugi włamał się do tego samego lokalu. 

n Wystawa książek Andrzeja Strumiłły  
w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej  
i jego benefis w SOK zakończyły suwalskie  
obchody 90-lecia urodzin artysty.

n Podinspektor adam miezianko został 
Komendantem Miejskim Policji w Suwałkach.

n Sędzia Jacek Sowul nowym prezesem 
Sądu Okręgowego w Suwałkach.

n 50 suwalskich nauczycieli otrzymało na-
grody Prezydenta Miasta Suwałki w czasie 
miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. 

n 102 uczniów suwalskich szkół otrzyma-
ło stypendia za szczególne osiągnięcia w na-
uce i sporcie.

minął rok
w SuwałkaCh

Ciąg dalszy na str. 14

Starzy bywalcy MK Bowling w Suwałki Plaza 
często spotykają tam ćwiczących zawodników 
Klubu Sportowego „Jaćwing”. 

– Nasz klub powstał 
w 1999 roku. Początkowo 
jego członkami byli pra-
cownicy nieistniejącej już 
Spółdzielni Niewidomych 
w Suwałkach z dysfunkcją 
narządu wzroku w stop-
niu znacznym i umiarko-
wanym – mówi andrzej 

Świtaj (na zdjęciu), Instruktor Rekreacji Ruchowej 
Osób Niepełnosprawnych – Bowling. Mamy 
cztery sekcje: szachy, warcaby, strzelectwo, krę-
gle klasyczne i w wersji bowling. Siedmiu za-
wodników posiada licencje zawodnicze wyda-
ne przez Polski Związek Kręglarski, którego Klub 
jest Członkiem. To oni właśnie osiągają duże suk-
cesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

naJwiękSZe SukCeSy SekCJi 
BowLinGoweJ

n Stanisław Poświa- 
towski (na zdjęciu) – ka-
tegoria B2 – złoty me-
dal na Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski 
Niewidomych i Słabo- 
widzących w Bowlingu 
w 2014, dwukrotny zdo-
bywca Pucharu Polski  

w 2014 i 2015. Srebrny medalista na IBSA WORLD  
GAMES – Mistrzostwach Świata w Bowlingu  
w Seulu (Korea Południowa) w 2015 r. 

n Stanisław Poświatowski/andrzej Świtaj  
– gra parami kategoria B2 + B2 – na Drużynowych 
Mistrzostwach Polski w Bowlingu, II miejsce  
w 2014 a w 2015 pierwsze miejsce.

naJwiękSZe SukCeSy SekCJi 
warCaBoweJ

Drużyna w składzie Petronela dapkiewicz, 
teresa Bonik, ewa Gorlewska, zdobyła brą-
zowy medal w Drużynowych Mistrzostwach 
Polski Kobiet w Warcabach Stupolowych  
w 2015 roku. Zaś na Mistrzostwach Polski  
w Warcabach Stupolowych Kobiet w 2017 roku 
Dapkiewicz – zajęła III miejsce.

– Tych sukcesów nie było by gdyby nie tacy 
społecznicy jak A. Świtaj, który odbył w Warszawie 
kurs trenerski bowlingu – mówi S. Poświatowski. W 
ostatnich latach sporo się zmieniło, ale nadal sport 
niepełnosprawnych jest traktowany po macosze-
mu. Reprezentanci Polski na Mistrzostwa Świata  
w Bowlingu Osób Niewidomych i Nie - 
dowidzących 2015 w Seulu z przyczyn finan-
sowych (ograniczenie wagi bagażu) na po-
kład samolotu mogli zabrać jedynie po trzy ku-
le z ośmiu, którymi mogli rzucać na zawodach. 
Podobnie było z trenerami, w ekipach azjatyc-
kich każdy zawodnik miał swojego trenera, a u nas  
– jeden trener zajmował się całą drużyną.

Działacze i zawodnicy Klubu Sportowego 
„Jaćwing” widzą też inne zagrożenie dla spor-
tu osób niepełnosprawnych.

– Poza problemem zbyt małych środków 
finansowych przeznaczanych na sport osób 
niepełnosprawnych, jest drugi, jeszcze gorszy, 
braku naszych następców – mówi Stanisław 
Poświatowski. Gdy byliśmy młodzi sami gar-
nęliśmy się do sportu, a teraz nie można zna-
leźć chętnego by wstąpił do naszego klubu.  
A przecież wiemy, że w Suwałkach takie osoby 
są. Jedyny warunek jaki muszą spełniać to z ty-
tułu wzroku być zaliczonym do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do pre-
zesa klubu romana Jana wrześniewskiego, 
e -mail :  k s . jac wing.suwalk i@gmail .com,  
tel. 505 311 533.

kto zastąpi mistrzów

Stanisław Poświatowski (w środku) z reprezentacją 
Polski w Seulu 2015 r.

>>

PreZydent miaSta Suwałk
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do 
publicznej wiadomości, że w dniu 4 stycznia 2018 
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywie-
szony został na okres 21 dni (od 04.01.2018 r. do 
25.01.2018 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność miasta Suwałki, przeznaczonej do od-
dania w użytkowanie wieczyste w drodze bez-
przetargowej (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 4/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku). 
Dotyczy oddania w użytkowanie wieczyste działki 
położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki na rzecz 
Muzeum Okręgowego w Suwałkach.  12/2018

PreZydent miaSta Suwałk
działając na podstawie art. 35 ust.1 ust-

awy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomoś-
ci, że w dniu 4 stycznia 2018 roku w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywi-
eszony został na okres 21 dni (od 04.01.2018 
r. do 25.01.2018 r.) wykaz nieruchomoś-
ci stanowiącej własność miasta Suwałki, 
przeznaczonej do zamiany (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 5/2018 z dnia 4 
stycznia 2018 roku). Dotyczy zbycia w drodze 
zamiany działki położonej w Suwałkach przy 
ul. Staniszewskiego.  13/2018



9.01.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

14

n Na budynku przy ul. Wojska Polskiego 27, 
w którym na świat przyszedł andrzej wajda 
została odsłonięta przez jego żonę krystynę 
Zachwatowicz, tablica poświęcona najwybit-
niejszemu polskiemu reżyserowi. 

n W Muzeum Okręgowym otwarto wystawę 
„Ewangelicy na Suwalszczyźnie”.

LiStoPad

n alicja andrulewicz rozpoczęła pełnienie 
obowiązków dyrektora Suwalskiego Ośrodka 
Kultury.

n Wybite szyby i uszkodzone karoserie  
w ponad dwudziestu zaparkowanych sa-
mochodach. Suwalscy policjanci zatrzyma-
li dwóch suwalczan w wieku 20 i 32 lat po-
dejrzanych o  dokonanie tego  bezmyślnego 
wandalizmu, do którego doszło w nocy na su-
walskich ulicach. 

n aleksandra ida mikołajczyk z Liceum 
Ogólnokształcącego została wybrana prze-
wodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta 
Suwałki.

n Branży rolno-spożywczej było poświęcone 
drugie Forum Biznesowe Pogranicza.

n Pod pomnik iem Marsz ałka Józefa 
Piłsudskiego suwalczanie wspólnie obchodzi-
li Dzień Niepodległości.

n 83-letnia kobieta kierująca autem tico spo-
wodowała kolizję na skrzyżowaniu ulic Jana 
Pawła II i Podhorskiego. Przyczyną zdarze-
nia było wymuszenie pierwszeństwa przez 
kierującą przy wykonywaniu manewru skrę-
tu w lewo. 

StyCZeń

¿  Lekkoatletka Hańczy 
Suwałk maria andrejczyk 
została wybrana odkryciem 
2016 roku w 82. Plebiscycie 
„Przeglądu Sportowego”  
i TVP.

Luty

¿ Dwa brązowe medale wywalczyli zawodni-
cy UKŻ Grot Suwałki ola i maciej Chmielewscy  
w mistrzostwach Polski z w żeglarstwie lodo-
wym w klasach DN Junior i Ice Optymist.
¿ Jubileusz 70-lecia działalności obchodzi-

li suwalscy modelarze w czasie Mistrzostw 
Polski Modeli Halowych F1N rozegranych  
w suwalskiej hali OSiR. Suwalczanie wywalczy-
li siedem medali. Złote wśród seniorów zdoby-
li Sławomir truchan i drużyna oSir Suwałki.
¿ 3 tysiące kibiców oglądało pierwszy mecz 

półfinału piłkarskiego Pucharu Polski rozegra-
ny na suwalskim stadionie przy ul. Zarzecze 
26. Takiej rangi meczu jeszcze w Suwałkach nie 
rozgrywano. Niestety pierwszoligowe suwal-
skie Wigry przegrały 0:3 z ekstraklasową Arką 
Gdynia. Tracąc trzeciego gola w ostatniej ak-
cji meczu. Jak się później okazało, ten gol zde-
cydował o awansie do finału Pucharu Polski.

marZeC

¿ Siatkarze Ślepska Suwałki po dwóch zwy-
cięstwach z AGH Kraków i wygranej 2:1 z KPS 
Siedlce awansowali do finału play-off I ligi.
¿  Trzy medale wywalczyli uczniowie su-

walskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawc zego nr 1 na Światow ych 
Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. 
tomasz dowtort zdobył złoty medal w nar-
ciarskim biegu sztafetowym oraz brązowy w 
indywidualnym biegu rozgrywanym techni-
ką klasyczną. wojciech Górnicki wywalczył 
srebrny medal w alpejskim slalomie.

kwieCień

¿  Piłkarze suwalskich wigier wygrali 4:2 
rewanżowy mecz półfinału Pucharu Polski z 
Arką w Gdyni. Do końca Wigry miały szansę na 

awans do finału. Nie udało się. Ale i tak piłka-
rze Wigier odnieśli największy sukces w 70-let-
niej historii klubu. 
¿ Siatkarze Ślepska przegrali 2:3 w finale  

z drużyną Aluron Warta Zawiercie i zajęli dru-
gie miejsce w I lidze. To największy sukces w hi-
storii suwalskiej i podlaskiej męskiej siatkówki.

¿ Suwalczanka aleksandra mozerys wy-
walczyła brązowy medal w kata juniorek na 
Mistrzostwach Europy juniorów i seniorów. 
¿  Badmintonistka SKB Suwałki maria 

taraszkiewicz wywalczyła Mistrzostwo Polski 
w grze mieszanej młodzieżowców. Grała w pa-
rze z Piotrem wasilukiem z Choroszczy.

maJ

¿ Badmintoniści SkB 
Litpol-malow wygrali 
4:1 z Hubalem Białystok 
w finale drużynowych 
Mistrzostw Polski roze-
granym w Suwałkach. 
Tym samym suwalcza-
nie zdobyli szesnasty ty-
tuł Mistrza Polski w dyscyplinie olimpijskiej.
¿ Zawodniczka suwalskiego klubu Hańcza 

maria andrejczyk została wybrana naj-
piękniejszą polską sportsmenką w plebiscy-
cie Sportowych Faktów. Z powodu kontuzji  
Andrejczyk przez cały sezon lekkoatletyczny 
nie mogła rywalizować w rzucie oszczepem.

CZerwieC

¿ Piłkarze suwalskich Wigier na dziewiątym 
miejscu zakończyli swój najlepszy sezon w I li-
dze. Wywalczyli 52 pkt, czyli najwięcej w jednym 
sezonie w historii swoich występów w I lidze.
¿  Dwa medale w y walc z yli  karatec y 

Suwalskiego Klubu Karate w Mistrzostwach 
Polski seniorów. damian Biłbak zdobył złoty 
medal w kategorii do 65 kg, a jego brat daniel 
wywalczył brąz w kategorii do 70 kg.
¿ eryk i kinga martynko zajęli trzecie miejsce 

w klasie Cadet w regatach o puchar Prezydenta 
Miasta Suwałki rozegranych na jez. Wigry. W re-
gatach rywalizowało aż 104 młodych żeglarzy.
¿ Piłkarze suwalskich Wigier II awansowa-

li do IV ligi.
¿ abel kibet rop z Kenii wygrał „Suwalską 

Ćwiartkę”, czyli bieg główny drugiej edycji 
RESO Suwałki 10,5. W różnych biegach wy-
startowało kilkaset przedszkolaków, seniorów, 
amatorów i zawodowców.

minął rok
w SuwałkaCh

rok  2017  w  SPorCie
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n Kierującą samochodem posłankę Bożenę 
kamińską zatrzymali policjanci – przekro-
czyła prędkość o ponad 50 km/h na dro-
dze krajowej nr 61 w okolicach Szczuczyna.  
B. Kamińska nie zasłaniała się immunitetem 
poselskim, przyjęła mandat i opłaciła go 
zgodnie z taryfikatorem. 

n 60 granatów oraz 96 zapalników z cza-
sów II wojny światowej odnaleziono przy 
ul. Mickiewicza. Ewakuowano 450 osób, 
w tym uczniów I LO im. M. Konopnickiej. 
Niebezpieczne materiały trafiły na poligon, 
gdzie zostały zdetonowane.

GrudZień

n Suwalscy policjanci zatrzymali 37-latka, 
który na przełomie listopada i grudnia pod-
palił 15 kontenerów śmietnikowych i zniszczył 
cztery altany śmietnikowe w centrum miasta  
i na ul. Daszyńskiego.

n Zmarł pochodzący z Suwałk znany poeta 
i autor tekstów piosenek Leszek aleksander 
moczulski, autor słów hymnu Suwałk.

n Kilkaset suwalczan uczestniczyło w Wigilii 
Miejskiej po raz kolejny zorganizowanej na 
Placu Marii Konopnickiej.

n Czterdzieści osiem rodzin otrzymało klu-
cze do swoich mieszkań w wielorodzinnym 
budynku wybudowanym przez suwalską spół-
kę ZBM TBS w ramach programu „od najemcy 
do właściciela”.

n 14 głosami za, przy 9 przeciw suwalscy rad-
ni uchwalili budżet na 2018 rok.

n Nie doszło do przestępstwa, a jedynie do 
wykroczenia w czasie wypadku drogowego 
w Krzywej koło Suchowoli, w którym uczest-
niczył samochód kierowany przez żonę wi-
ceministra Jarosława Zielińskiego – uzna-
ła białostocka prokuratura. I w związku z tym 
policja złożyła do sądu wniosek o ukaranie żo-
ny wiceministra. Za wykroczenie grozi jej ka-
ra grzywny. Wiceminister podróżował z żoną 
jako pasażer.

n Suwalski Sąd Rejonowy  ponownie wzno-
wił rozprawę wobec trójki oskarżonych przez 
policję o zakłócenie otwarcia w Archiwum 
Państwowym w Suwałkach wystawy poświę-
conej Armii gen. Andersa, w którym uczest-
niczyli mariusz Błaszczak – minister MSWiA, 
jego zastępca Jarosław Zieliński i kandydująca 
w wyborach do Senatu anna maria anders.

¿  Trzy medale wywalczyli badmintoniści 
SKB Litpol-Malow Suwałki w indywidualnych 
Mistrzostwach Polski. Złoto adam Cwalina 
w grze podwójnej mężczyzn grając w parze 
z robertem mateusiakiem, srebro zdobyły 
kamila augustyn i monika Bieńkowska w 
grze podwójnej kobiet, a brąz michał łogosz 
i kamila augustyn w mikście. 
¿ artur Skowronek został nowym trenerem 

pierwszoligowych Wigier Suwałki, po rezygna-
cji Dominika Nowaka.
¿  Młode piłkarki RESO Akademia 2012 

Suwałki awansowały do II ligi piłki nożnej kobiet.
¿ Młode lekkoatletki z suwalskiej SP nr 11 

zdobyły wicemistrzostwo Polski w czwórboju 
lekkoatletycznym. Ich opiekunem i trenerem 
jest wanda Bujnowska.

LiPieC 

¿  Najlepsi polscy lekkoatleci rywalizo-
wali w Mistrzostwach Polski rozegranych 
na suwalskim stadionie lekkoatletycznym. 
Najwartościowsze wyniki osiągnęli kulo-
mioci konrad Bukowiecki wśród mężczyzn  
i klaudia kardasz wśród kobiet.

¿  eryk i kinga martynko zajęli pierw-
sze miejsce w mistrzostwach Polskiego 
Stowarzyszenia Klasy Cadet.
¿  Jerzy Broc wywalczył złoty medal na 

800 m i srebro na 400 m w lekkoatletycznych 
Mistrzostwach Polski weteranów.

SierPień

¿  Ponad trzystu szachistów rywalizowało  
w Suwałkach w i memoriale ireny wara- 
komskiej. Turniej główny wygrał Ukrainiec 
wołodymyr wetoshko.
¿ eryk i kinga 

martynko z UKŻ 
Grot Suwałki zo-
stali  mistrzami 
świata w klasie 
Cadet w re ga -
t a c h  r o z e g r a -
nych w Holandii. Ich koleżanki klubowe Julia 
hościłowicz i Julia kundzicz zajęły 6 miejsce 
uzyskując najlepszy wynik wśród załóg żeń-
skich. Ich trenerem jest Paweł Cherubin.

wrZeSień

¿  Jubileusz 70-lecia istnienia obchodził 
klub Wigry Suwałki. Były wspomnienia, gra-
tulacje i wyrazy uznania oraz mecz Wigry–
Górnik Zabrze. 1:0 wygrał zespół będący 
rewelacją jesiennych rozgrywek polskiej eks-
traklasy.

¿ Akademia Piłkarska Wigry Suwałki wygrała 
Turniej im. Grzegorza Wołągiewicza.
¿ Siatkarze Ślepska Suwałki zwyciężyli w VIII 

memoriale Józefa Gajewskiego.
¿ Piąte urodziny świętowało Stowarzyszenie 

na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 
2012”.

PaźdZiernik

¿ Drużyna suwalskiego OSiR wywalczyła zło-
ty medal w Mistrzostwach Polski modeli swo-
bodnie latających. Bartłomiej Skibicki zdobył 
złoty medal indywidualnie.
¿  Dwóch byłych piłkarzy Wigier maciej 

makuszewski i damian kądzior zostało po-
wołanych przez trenera adama nawałkę do 
reprezentacji Polski na mecze decydujące  
o awansie do mistrzostw świata w Rosji.

LiStoPad

¿  Dwa medale wywalczyli zawodnicy 
Suwalskiego Klubu Karate w Mistrzostwach 
E u r o p y  k a d e t ó w  i  m ł o d z i e ż o w c ó w. 
aleksandra rybacka zdobyła srebrny medal, 
a Piotr Barwicki brązowy.
¿ Po meczach rozegranych jesienią suwal-

skie Wigry z dorobkiem 26 pkt zajmują dzie-
siątą lokatę w tabeli I ligi. Do rozegrania pozo-
stał im zaległy mecz w Olsztynie ze Stomilem, 
którego dwukrotnie nie udało się rozegrać ze 
względu na zły stan boiska.

GrudZień

¿ Suwalczanka Joanna mendak wywalczyła 
srebrny medal w mistrzostwach świata w pły-
waniu parasportowców na 50 m st. dow.
¿ Suwalczanka angelika koniecko zdobyła 

brązowy medal w pływaniu na 200 m st. grzb. 
w mistrzostwach świata federacji INAS.
¿  Młodzi badmintoniści SKB Suwałki wy-

walczyli sześć medali w Mistrzostwach Polski 
juniorów, młodzików i młodzików młod-
szych. Medale zdobyli: michał Sobolewski, 
mateusz hołub, michał aleksandrowicz, 
Jan Filipowicz, Sebastian Lenczewski, 
natalia Lenczewska i natalia Skindzier.
¿ Drużynowe Mistrzostwo Polski wśród mło-

dzieżowców wywalczyli karatecy Suwalskiego 
Klubu Karate. Złote medale indywidualnie zdo-
byli: daniel i damian Biłbak oraz aleksandra 
mozerys.

¿  Połączona Drużyna Prezydenta Miasta 
Suwałk i suwalskich Wigier wygrała XVIII 
Mikołajkowy Turniej im. T. Godlewskiego.
¿ Po rozegraniu czternastu meczów siatka-

rze Ślepska Suwałki zajmują czwartą lokatę  
w tabeli I ligi.

minął rok
w SuwałkaCh
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Pani
elżbiecie Jurewicz 

pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 

z powodu śmierci 

oJCa 
składają 

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

5/2018

Pwik w Suwałkach prosi o zamieszczenie komunikatu o następującej treści:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie badań wykonanych przez laborato-

rium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (sprawozdanie z dnia 18 grudnia 2017 r.) informuje, że jakość i skład wody dostarczanej odbiorcom 
przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989).
Poniżej aktualne parametry jakości wody:

wyniki Badań FiZykoChemiCZnyCh

Miejsce pobrania próbki Stacja wodociągowa   
  ul. Sikorskiego 14

Przedszkole nr 1
 ul. Buczka

Urząd Celny
ul. Buczka

SWISS Bar
ul. Szwajcaria

Szkoła Podstawowa
nr 11, ul. Szpitalna

Najwyższa dopuszczalna war-
tość (lub kryterium) określone 
w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopada 
2015 r. (Dz. U. 2015  poz. 1989)

Rodzaj próbki wody Woda uzdatniona Woda w sieci wodociągowej
lp. Oznaczenie Jednostki wynik wynik wynik wynik wynik

1. Amonowy jon (NH4
+) mg/l < 0,18 <0,18 <0,18 <0,18 <0,18 0,5

2. Barwa mg/l Pt < 5 <5 <5 <5 < 5 akceptowalny przez konsumen-
ta i bez nieprawidłowych zmian

3. Stężenie jonów wodo -
ru (pH)

- 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 6,5÷9,5

4. Mętność NTU 0,4 < 0,2 < 0,2 <0,2 0,2 1
5. Przewodność elektryczna 

właściwa w 25 oC
µS/cm 529 527 532 537 530 2500

6. Smak - brak smaku brak smaku brak smaku brak smaku brak smaku akceptowalny przez konsumen-
ta i bez nieprawidłowych zmian

7. Zapach - brak zapachu brak zapachu brak zapa-
chu

brak zapachu brak zapachu akceptowalny przez konsumen-
ta i bez nieprawidłowych zmian

8. Azotyny mg/l < 0,008 <0,008 < 0,008 <0,008 <0,008 0,5
9. Azotany µg/l 5,0 4,2 4,6 5,2 4,2 50
10. Mangan µg/l < 8 <8 <8 <8 <8 50
11. Indeks nadmanganiano-

wy (utlenialność z KMnO3 )
mg/l 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 5

12. Żelazo µg/l < 50 <50 <50 < 50 <50 200
13. Chlorki mg/l 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 250
14. Fluorki mg/l 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 1,5
15. Arsen µg/l < 5 <5 <5 <5 <5 10
16. Chrom µg/l < 4 <4 <4 <4 <4 50
17. Kadm µg/l < 0,2 <0,2 <0,2 < 0,2 <0,2 5
18. Ołów µg/l < 5 <5 <5 <5 <5 10
19. Nikiel µg/l < 10 <10 <10 <10 <10 20

wyniki Badań mikroBioLoGiCZnyCh
Miejsce pobrania próbki Stacja wodociągowa    

 ul. Sikorskiego 14
Przedszkole nr 1
ul. Buczka

Urząd Celny
ul. Buczka

SWISS Bar
ul. Szwajcaria

Szkoła Podstawowa
nr 11, ul. Szpitalna

Najwyższa dopuszczalna war-
tość (lub kryterium) określone w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 13 listopada 2015 r.
 (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Rodzaj próbki wody Woda uzdatniona Woda w sieci wodociągowej
lp. Oznaczenie Jednostki wynik wynik wynik wynik wynik

1. Ogólna liczba organizmów w 22±2OC
 w 1 ml wody po 72 h

jtk nie wykryto nie wykryto nie wykryto nie wykryto nie wykryto bez nieprawidłowych zmian

2. Liczba bakterii grupy coli w 100 ml jtk 0 0 0 0 0 0

3. Liczba Escherichia coli w 100 ml jtk 0 0 0 0 0 0
4. Liczba paciorkowców kałowych (ente-

rokoków) w 100 ml
jtk 0 0 0 0 0 0

6/2017

Pani agnieszce 
wojtych-kowalewskiej 

Pracownikowi Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej 
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 

z powodu śmierci 

męża 
składają Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
14/2018
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Prezydent miasta Suwałk
ogłasza kolejny przetarg ustny nieogra-

niczony na sprzedaż następujących nieru-
chomości niezabudowanych, stanowiących 

własność miasta Suwałki:

1. oznaczona działką nr 33928/2 o powierzch-
ni 0,1647 ha, położona w  Suwałkach przy ul. 
Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę 
wieczystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość 
przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego nr 61 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. 
Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projek-
towanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 
29KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga 
wewnętrzna 29KDW jest nie urządzona, uzbrojo-
na jest w sieć wod-kan. 

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

Wadium: 13 180 zł (słownie: trzynaście tysię-
cy sto osiemdziesiąt złotych).

2. oznaczona działką nr 33928/4 o powierzch-
ni 0,1648 ha, położona w  Suwałkach przy ul. 
Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę 
wieczystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość 
przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego nr 61 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. 
Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projek-
towanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 
29 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga 
wewnętrzna 29 KDW jest nie urządzona, uzbrojo-
na jest w sieć wod-kan. 

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

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

3. oznaczona działką nr 33928/14 o  po-
wierzchni 0,2403 ha, położona w Suwałkach przy 
ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoją-
cej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną prze-
widuje się z projektowanej drogi wewnętrznej, 
oznaczonej na planie 29KDW. Obecnie wydzie-
lona geodezyjnie droga wewnętrzna 29KDW jest 
nie urządzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 192 300 zł brutto (słownie: 
sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych).

Wadium: 19 230 zł (słownie: dziewiętnaście 
tysięcy dwieście trzydzieści złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości.

Poprzednie przetargi na działki wymienione 
w pkt. 1 i 2 odbyły się w dniach 29 maja, 3 lipca, 
21 sierpnia oraz 23 października 2017 r. i zakoń-
czyły się wynikami negatywnymi.

Poprzedni przetarg na działkę wymienioną w 
pkt. 3 odbył się w dniu 30 października 2017 r. i za-
kończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 
2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie urzędu 
miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 
1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wy-

sokości na rachunek Urzędu Miejskiego w 

Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia  
1 lutego 2018 roku. W tym dniu kwota wadium mu-
si być uznana na rachunku Urzędu. Komisja prze-
targowa przed otwarciem przetargu stwierdzi 
wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pi-
semnego oświadczenia o zapoznaniu się z tre-
ścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem 
przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z 
rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób re-
prezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu 
osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu 
przetargu z dowodem tożsamości lub reprezen-
towanie przez pełnomocnika na podstawie peł-
nomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu 
jednego ze współmałżonków – przedłożenie pi-
semnej zgody drugiego małżonka na nabycie 
nieruchomości z podpisem notarialnie poświad-
czonym. Osoby pozostające w związku mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z 
majątku odrębnego zobowiązane są złożyć sto-
sowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w 
związku małżeńskim zobowiązane są złożyć ko-
misji przetargowej przed przystąpieniem do 
przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją w związku małżeńskim.

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

Koszty sporządzenia umowy notarialnej po-
nosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących prze-
targu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; 
telefon (87) 562-81-41.   7/2018

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 17 grudnia 2017 roku

Leszka aleksandra moczulskiego
poety

Leszek Aleksander Moczulski urodził się 18 lutego 1938 roku w Suwałkach. 
W rodzinnym mieście i na Suwalszczyźnie spędził dzieciństwo i wczesną młodość. 

Maturę z wyróżnieniem zdał w suwalskim liceum. 
Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (1961) i zamieszkał w Krakowie. 

Nigdy nie zerwał związków z rodzinnym miastem. 
Suwałkom i jego mieszkańcom z ulicy Żeromskiego, pięknym imionom na Suwalszczyźnie, 

jeziorom, lasom, obłokom poświecił wiele utworów. W literaturze polskiej był obecny od ponad pół wieku. 
Należał do poetów wybitnych, pozostawił po sobie wiersze piękne i nieprzemijające. Był posłańcem Wiary, Nadziei i Miłości.

Spoczął w krypcie grobowej na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

żonie, Synowi, SioStrom i Bratu
przekazujemy wyrazy współczucia

Przyjaciele z Muzeum Okręgowego w Suwałkach  
10/2018
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o B w i e S Z C Z e n i e o wydaniu decyzji
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 97a ust. 4 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 
r. poz. 2147 ze zm.), zawiadamia o wydaniu z urzędu następujących decyzji 
w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości   o nieuregulowanym sta-
nie prawnym, położonych w Suwałkach, obręb nr 5, przy ul. W. Gałaja, w ce-
lu wydzielenia działek pod publiczny ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż rze-
ki Czarnej Hańczy:
1. GR.6831.19.3.2017.BT z dnia 5 grudnia 2017 r. – podział działki nr geod. 

10017 o pow. 0,3515 ha, (ul. W. Gałaja 95) w celu wydzielenia działki nr 10017/1 
o pow. 0,0345 ha, przeznaczonej pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy,
2. GR.6831.20.3.2017.BT z dnia 5 grudnia 2017 r. – podział działki nr ge-

od. 10018 o pow. 0,2050 ha, (ul. W. Gałaja 93) w celu wydzielenia działki nr 
10018/1 o pow. 0,0156 ha, przeznaczonej pod publiczny ciąg pieszo-rowe-
rowy,
3. GR.6831.21.3.2017.BT z dnia 5 grudnia 2017 r. – podział działki nr geod. 

11586 o pow. 0,2958 ha, (ul. W. Gałaja 91) w celu wydzielenia działki nr 11586/1 
o pow. 0,0259 ha, przeznaczonej pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy,
4. GR.6831.27.3.2017.BT z dnia 5 grudnia 2017 r. – podział działki nr geod. 

11599 o pow. 0,2909 ha, (ul. W. Gałaja 75) w celu wydzielenia działki nr 11599/1 
o pow. 0,0235 ha, przeznaczonej pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy,
5. GR.6831.28.3.2017.BT z dnia 5 grudnia 2017 r. – podział działki nr ge-

od. 11600 o pow. 0,4046 ha, (ul. W. Gałaja 73) w celu wydzielenia działki nr 
11600/1 o pow. 0,0337 ha, przeznaczonej pod publiczny ciąg pieszo-rowe-
rowy,
6. GR.6831.37.3.2017.BT  z dnia 5 grudnia 2017 r. – podział działki nr geod. 

11619 o pow. 0,3002 ha, (ul. W. Gałaja 49) w celu wydzielenia działki nr 11619/1 
o pow. 0,0371 ha, przeznaczonej pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy,
7. GR.6831.41.3.2017.BT  z dnia 5 grudnia 2017 r. – podział działki nr geod. 

11625 o pow. 0,1402 ha, (ul. W. Gałaja) w celu wydzielenia działki nr 11625/1 o 
pow. 0,0096ha, przeznaczonej pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy,
8. GR.6831.43.3.2017.BT  z dnia 5 grudnia 2017 r. – podział działki nr geod. 

11313 o pow. 0,2249 ha, (ul. W. Gałaja 37) w celu wydzielenia działki nr 11313/1 
o pow. 0,0208 ha, przeznaczonej pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy,
9. GR.6831.46.3.2017.BT  z dnia 5 grudnia 2017 r. – podział działki nr geod. 

11317 o pow. 0,1570 ha, (ul. W. Gałaja 29) w celu wydzielenia działki nr 11317/1 
o pow. 0,0155 ha, przeznaczonej pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy,
10. GR.6831.49.3.2017.BT  z dnia 5 grudnia 2017 r. – podział działki nr geod. 

11320/13 o pow. 0,0319 ha i 11320/16 o pow. 0,0907 ha, (ul. Bakałarzewska 
6), w celu wydzielenia działek nr 11320/17 o pow. 0,0024 ha, 11320/18 o pow. 
0,0131 ha i 11320/20 o pow. 0,0099 ha, przeznaczonych pod publiczny ciąg 
pieszo-rowerowy.

Podziałów dokonano z urzędu, w związku z koniecznością wydzielenia 
działek niezbędnych do realizacji celu publicznego. Dzielone nieruchomo-
ści na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
stanowią nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Projekty podziału są zgodne z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego rejonu ulic: Staszica, Sikorskiego, Gałaja i Mickiewicza 
w Suwałkach, uchwalonym uchwałą nr XXIX/277/08 Rady Miejskiej w 

Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 roku, (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 16 
grudnia 2008 r., Nr 318, poz. 3380) i uzyskały pozytywne opinie Prezydenta 
Miasta Suwałk wyrażone w następujących postanowieniach:

– AGP-RU.6724.136.2017 z dnia 16.10.2017 r. – działka nr 10017,
– AGP-RU.6724.137.2017 z dnia 16.10.2017 r. – działka nr 10018,
– AGP-RU.6724.138.2017 z dnia 16.10.2017 r. – działki nr 11586,
– AGP-RU.6724.139.2017 z dnia 16.10.2017 r. – działka nr 11599,
– AGP-RU.6724.140.2017 z dnia 16.10.2017 r. – działka nr 11600,
– AGP-RU.6724.142.2017 z dnia 16.10.2017 r. – działka nr 11619,
– AGP-RU.6724.143.2017 z dnia 16.10.2017 r. – działka nr 11625,
– AGP-RU.6724.144.2017 z dnia 16.10.2017 r. – działka nr 11313,
– AGP-RU.6724.145.2017 z dnia 16.10.2017 r. – działka nr 11317,
– AGP-RU.6724.146.2017 z dnia 16.10.2017 r. – działki nr 11320/13, 

11320/16.
Wydzielone działki nr: 10017/1, 10018/1, 11586/1, 11599/1, 11600/1, 

11619/1, 11625/1, 11313/1, 11317/1, 11320/17, 11320/18 i 11320/20 przezna-
czone są na cele publicznego ciągu pieszo-rowerowego. Dokumentacje 
zostały zarejestrowane w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Suwałkach dnia 5.09.2017 r. pod pozycją P.2063.2017.710, 
dnia 22.09.2017 r. pod pozycją P.2063.2017.776 oraz dnia 13.10.2017 r. pod 
pozycją P.2063.2017.845. Mapy projektu podziału nieruchomości stanowią 
załączniki do ww. decyzji.

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulo-
wanym stanie prawnym z dnia 14 czerwca 2017 r, została podana do publicz-
nej wiadomości na okres 2 miesięcy, poprzez zamieszczenie:

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
– na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
– w prasie o zasięgu ogólnopolskim – Monitor Urzędowy.pl, w dniu 

14.06.2017 r,
– w „Dwutygodniku Suwalskim” Nr 14/112 z dnia 04.07. 2017 r.
W terminie 2 miesięcy od ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przy-

sługiwałyby prawa rzeczowe do nieruchomości, wobec czego Prezydent 
Miasta Suwałk zawiadomieniem z dnia 5.09.2017 r. powiadomił o wszczęciu 
postępowania, które zamieszczono na tablicach ogłoszeń i stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w „Dwutygodniku Suwalskim” 
z dnia 12 września 2017 r.

Strony mogą zapoznać się z wydanymi decyzjami i uzyskać ich odpisy 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, w Wydziale 
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój 37, tel. 87 
5628037, w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, pozostałe dni pra-
cy Urzędu Miejskiego od godz. 7.30 do 15.30.

Na wydane decyzje służy stronom prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem 
Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty ich publikacji.

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego zamieszcza się na okres 14 dni na stronie internetowej 
Miasta Suwałki, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz 
w „Dwutygodniku Suwalskim”. Uważa się je za dokonane po upływie 14 dni 
od daty publicznego ogłoszenia.  2/2018

oGłoSZenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu ograni-
czonego ulicami: Północną, armii krajowej, Prymasa 
Stefana wyszyńskiego i granicą administracyjną mia-

sta Suwałk
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXXVIII/492/2017 z dnia 
29 listopada 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renu ograniczonego ulicami: Północną, armii krajowej, 
Prymasa Stefana wyszyńskiego i granicą administracyj-
ną miasta Suwałk.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymie-
nionego miejscowego planu. 

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej 
– pokój nr 5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. 
Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 14 lu-
tego 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy. 3/2018

oGłoSZenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sianożęć w Suwałkach
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXXVIII/491/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. o przystąpie-
niu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 
ulicy Sianożęć w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu. 
Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub w punkcie przyjęć 

korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 14 lutego 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 4/2018

PreZydent miaSta Suwałk
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-

mościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 
grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy 
ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 20.12.2017 r. do 10.01.2018 r.) wykaz nierucho-
mości stanowiących własność miasta Suwałki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 404/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku). 
Dotyczy sprzedaży działek położonych w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej i 1 Maja.  1/2017
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Wkraczamy w nowy rok. Chcąc 
nie chcąc prowokuje ten fakt do 
podsumowań, do oceny tego, co 
było i do prognozowania tej bliskiej,  
i tej trochę dalszej, przyszłości.

 
Jeśli spojrzymy na uchwalony 

właśnie budżet Suwałk na 2018 rok 
to widać, że ogromne środki prze-
znaczone są na budowę nowych cią-

gów komunikacyjnych. Mam tu na myśli tzw. Trasę Wschodnią. 
Powstaną nowe ulice, tunel kolejowy przy Sejneńskiej, który 
zakończy koszmar na kolejowym przejeździe, most na Czarnej 
Hańczy. A przecież suwalczanie cieszą się już od paru miesięcy 
budową obwodnicy miasta, która opasze Suwałki od zachodu. 
Jednoczesna realizacja tak potężnych inwestycji musi powodo-
wać utrudnienia w ruchu, co bardziej nerwowych skłania do py-
tań, „czemu to wszystko na raz?” 

Jedyna odpowiedź brzmi: „jeśli nie teraz, to kiedy”? Wiele 
wskazuje na to, że to ostatni czas, kiedy korzystamy z napraw-
dę wielkich pieniędzy unijnych, że deszcz euro, który padał na 
Polskę bardzo obficie, z czego Suwałki więcej niż sporo wywalczy-
ły dla siebie, właśnie się kończy. Nie wykorzystać tych pieniędzy, 
nie stworzyć infrastruktury komunikacyjnej miasta, która starczy 
na pokolenia, byłoby ciężkim grzechem zaniechania. Choć dziś, 
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tu zaszła zmiana>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy 

archiwalne zdjęcia Suwałk ze zbiorów Archiwum Państwowego  
w Suwałkach oraz te same miejsca współcześnie. Autorem zdjęcia 
archiwalnego jest Tadeusz Smagacz. Do Czytelników „DTS” ma-
my pytanie dotyczące tego miejsca.

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową 
odpowiedź, będzie bilet ufundowany przez Cinema Lumiere 
Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicznie naj-
nowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu: https://
www.facebook.com/dwutygodnik/

Fo
t. 

ze
 z

bi
or

ów
 A

rc
hi

w
um

 P
ań

st
w

ow
eg

o 
w

 S
uw

ał
ka

ch

w którym roku utworzono państwową wyższą szkołę 
zawodową w suwałkach?

Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź 
na adres internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

Na odpowiedź czekamy do 19 stycznia.

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl;
suwalki@cinema-lumiere.pl  
Telefon – rezerwacje, kasa: (87) 618 20 23

chłodnym
okiem

gdy się poruszamy po rozkopanych ulicach, pewnie nie raz i nie 
dwa mamy ochotę trochę ponarzekać. Pocieszać nas powinien 
fakt, że rozpoczęty właśnie 2018 rok jest ostatnim, w którym na-
sze miasto rozjeżdżane jest przez tysiące tirów, że cały ruch tran-
zytowy ominie nas dzięki tym obydwu trasom, których budowa  
i związane z tym trudności dziś nas, bywa, denerwuje. Naprawdę 
warto pocierpieć.

Tyle o miejskiej infrastrukturze, która jest nam niezbędna. 
Skomunikowanie z krajem i światem powinna zapewnić siec dróg 
i szlaków kolejowych. Via Balatica, która poprowadzi nas już za pa-
rę lat do stolicy, powstaje; rusza budowa obwodnicy Łomży, któ-
ra była zawsze tzw. wąskim gardłem, już omijamy Marki, za rok 
zakończy się budowa odcinka Ostrów Mazowiecka – Wyszków. 
Gorzej z budową i modernizacją szlaków kolejowych. Tu, mimo 
wielu rządowych zapowiedzi, ciągle jesteśmy w „czarnej dziurze”.

Nie pozostaje nam więc nic innego, jak „robić swoje”, co zale-
cał mistrz Młynarski. 

Jeżeli przypomnimy, że Suwałki mają już naprawdę bardzo 
dobre obiekty sportowe (a dojdzie hala), służące kulturze i wy-
poczynkowi, to trzeba przyznać, że powoli stajemy się miastem 
kompletnym, takim, które zaspakaja różnorodne potrzeby jego 
mieszkańców.

Stanisław Kulikowski

być miastem kompletnym



>>

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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lodowisko
pod dachem 

Suwalskie lodowisko pod dachem na Osiedlu Północ przy SP nr 11 już 
otwarte. Wejście na lodowisko jest bezpłatne. 

Lodowisko jest ogólnodostępne:
n od poniedziałku do piątku w godz.15- 19.45, 
n w soboty- niedziele od 11.30 do 17.15. 
n w ferie (od 22 stycznia do 4 lutego) od 10 do 17.45. 

Od poniedziałku do piątku   do godz. 14 z lodowiska korzystają gru-
py szkolne z nauczycielem lub opiekunem. 

Dach nad lodowiskiem to odpowiedź na głosy mieszkańców, którzy 
od dawna zwracali uwagę na to, że zadaszenie tego obiektu jest potrzeb-
ne. Poza okresem funkcjonowania lodowiska płyta obiektu jest przysto-
sowana do wykorzystania przez rolkarzy. Inwestycję za 633 450 zł zreali-
zowała firma z Cieszyna. 

tel. 87 566 28 25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

www.dwutygodniksuwalski.pl


