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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.

11/2018

W Suwałkach po raz dwudziesty szósty zagrała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Wolontariusze zebrali około 90 tys. zł. czyli o kilka-
naście tysięcy więcej niż przed rokiem. To duży sukces tegorocznej WOŚP 
zorganizowanej przez Fundację EGO.

W tym roku najwięcej suwalczan pojawiło się w Parku Konstytucji  
3 Maja w czasie koncertów i nietypowego „Światełka do Nieba”. Na sce-
nie zaprezentowały się: Zespół Wokalny Ocean Życia, Densi, MUV, Od/no-
wa, Spook Light, Blue Mahoe.

rekordowa suwalska wośp 

Na suwalskich 
ulicach kwesto-
wało ponad stu 
wolontariuszy, 
którzy w tym 
roku zbiera-
li pieniądze na 
wyrównywanie 
szans w leczeniu 
noworodków

Do tańca porwał zespół Densi

Trasę nieco ponad 4 kilometrów najszybciej pokonali: Tadeusz Walendykiewicz 
wśród mężczyzn i Joanna Karczewska wśród kobiet. W rywalizacji juniorów 
najszybszy okazał się Jakub Szulc

Na lodowisku przy Szkole Podstawowej nr 11 rozegrano pierwszy w Suwałkach  
mecz hokejowy pod dachem

Stoisko z pysznościami przygotował 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Wincentego Witosa

W hali OSiR przygotowano mnóstwo atrakcji m.in. SOCATOS Piłkarskie Ma-
luszki, Zumba z Studio Dance-Fit Lidia Kulik, strzelnica Airsoftowa zorgani-
zowana przez Perun Suwałki oraz animacje prowadzone przez Hufiec ZHP 
Suwałki

Tak jak w całym kraju o dwudziestej pojawiło się „Światełko do Nieba”. 

W tym roku organizatorzy suwalskiej WOŚP pomyśleli o zwierzętach, które boją się 
huku fajerwerków. Suwalczanie mogli podziwiać pokaz laserów z muzyką na żywo

 Nad Zalewem Arkadia blisko stu biegaczy rywalizowało w II Suwalskim 
Biegu „Policz się z cukrzycą”. 

W Centrum Handlowym Plaza Suwałki stoiska zorganizowały suwal-
skie organizacje pozarządowe. Patronat medialny nad suwalskim finałem 
WOŚP sprawował „DwuTygodnik Suwalski”.
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zdaniem
prezydenta

rozlicz się w suwałkach
Do rozliczania PIT-ów w Suwałkach zachęca Urząd Miejski. 

Płacąc podatki w Suwałkach mieszkańcy współfinansują 
transport i komunikację miejską, przyczyniają się do jako-
ści oświaty, ochrony dziedzictwa kulturowego i oferty spor-
towej w mieście. 

Aby podatek trafił do suwalskiego samorządu wystarczy 
zameldować się w Suwałkach lub zaktualizować swój adres 
zamieszkania w urzędzie skarbowym, wypełniając zgłosze-
nie aktualizacyjne ZAP– 3 i przesyłając je na adres suwalskie-
go Urzędu Skarbowego.

–  Już od stycznia tego roku rodzice, którzy rozliczają się w 
Suwałkach mogą za darmo korzystać z miejskich przedszkoli. 
To nie wszystko. Chcemy, aby od lipca w mieście zaczęła funkcjonować Suwalska Karta Mieszkańca. Będzie 
to dokument uprawniający suwalczan, rozliczających się w mieście do szeregu zniżek zarówno przy korzy-
staniu z usług komercyjnych, jak i tańszych biletów na ofertę kulturalną czy sportową przygotowaną przez 
miejscowe placówki – zapowiada Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

W planach jest aby Suwalska Karta Mieszkańca miała cztery odsłony: Kartę Mieszkańca, Kartę Seniora, 
Kartę Osoby Niepełnosprawnej i Kartę Rodziny Wielodzietnej.

Do otrzymania karty uprawniony będzie każdy pełnoletni mieszkaniec Suwałk, który rozlicza się z po-
datku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach, niepracujący współmałżo-
nek, dzieci do ukończenia 18 roku życia, a kontynuujące naukę lub studia do 26 roku życia, osoby niepełno-
sprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dzieci przebywające w suwalskiej 
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

Ostateczna decyzja w sprawie karty będzie należała do radnych Rady Miejskiej w Suwałkach.

>>

Już niebawem wprowadzone zo-
staną zapowiadane podwyżki wyna-
grodzeń dla 1461 pracowników jed-
nostek budżetowych Miasta Suwałki 
(bez nauczycieli, którzy otrzymają 5% 
podwyżkę od 1 kwietnia 2018 roku) 
oraz trzech miejskich instytucji kultury. 

Na wprowadzenie podwyżek prze-
znaczyliśmy w tegorocznym budżecie 
miasta 4,8 mln zł. Wystąpiłem już do 
wszystkich dyrektorów z pismem, w 
którym określam wysokość środków 
przeznaczonych dla danej jednostki 
na wdrożenie podwyżek.

W piśmie zostały też wskazane me-
toda kalkulacji środków na podwyżki i 
zasady ich wprowadzenia. Dodatkowo 
poinformowałem dyrektorów jedno-
stek, że szczególny nacisk mają poło-
żyć na zwiększenie wynagrodzeń osób 
dotychczas najmniej zarabiających (do 
2.500 zł brutto miesięcznie). Na pod-
wyżkę dla tej grupy została zarezer-
wowana kwota 2,2 mln zł. Dotyczy to 
578 pracowników administracji i ob-
sługi suwalskich placówek oświato-
wych, Ośrodka Sportu i Rekreacji, miej-
skich jednostek pomocy społecznej 
oraz 18 pracowników instytucji kultu-
ry tj. 13 z Suwalskiego Ośrodka Kultury,  
3 z Biblioteki Publicznej i 2 z Muzeum 
Okręgowego.

W sugerowanych zasadach zazna-
czyłem również, że podwyżka po-
winna wynikać z oceny pracy dane-
go pracownika i nie może zastępować 
funkcjonującego systemu pomocy 
społecznej.

Na podwyżki wynagrodzeń mogą 
również liczyć pracownicy suwalskich 
spółek komunalnych. Wysokość ich 
podwyżek będzie znana po zatwier-
dzeniu planów finansowych na rok 
2018. Nastąpi to na przełomie stycznia 
i lutego tego roku.

najpopularniejsze 
imiona

W 2017 roku rodzice w Suwałkach najczęściej swoim cór-
kom nadawali imię Zuzanna. Otrzymało je 53 dziewczynki. 
Pozostałe najpopularniejsze imiona w 2017 r. w Suwałkach: 
Julia (49 razy), Maja (45), Jakub (45), Amelia (42), Aleksandra  
i Lena (41), Antoni (40).

Wśród imion najrzadziej nadawanych (tylko jedno dziecko 
otrzymało je) znalazły się m.in. Jarosław, Sławomir, Zbigniew, 
Jerzy, Kazimierz, Grzegorz, Józef, Elżbieta, Roman oraz Arwid, 
Mortimer, Kevin, Lea i Brian.

>>

ZuZanna

Maja
Jakub
Amelia

Aleksandra
Lena
Antoni

Julia

>> patroni na górze
Znane jest miejsce, w którym staną rzeź-

by świętych  Romualda i Rocha, które są efek-
tem ubiegłorocznego Międzynarodowego 
Pleneru Rzeźbiarskiego pod patronatem 
Andrzeja Strumiłły.  Wybrano miejsce i zro-
biono wstępną przymiarkę. Całość nadzoro-
wał sam A. Strumiłło, pomysłodawca wyrzeź-
bienia patronów Suwałk, z okazji zbliżających 
się obchodów 300-lecia miasta.

Dwumetrowej wysokości rzeźby świętych 
z herbu Suwałk zostały już wykonane z pia-
skowca i umieszczone będą na dużym kamie-
niu z Suwalszczyzny. Dzieło stanie central-
nie na rondzie obok Placu Świętego Krzyża. 
Kameduli patrzeć będą w kierunku południo-
wym obserwując z góry miasto, którego by-
li założycielami.
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230 serdecznych darów
To była już 21. choinka organizowana przez ks. Lecha Łubę, proboszcza parafii 

św. Kazimierza Królewicza i działającą tu parafialną Akcję Katolicką. 
– W tym roku przygotowaliśmy dla potrzebujących dzieci 230 paczek – mówił 

Bogdan Cichocki, który współorganizuje tę piękną akcję. – Koniecznie proszę na-
pisać, że nie byłoby tych podarunków, gdyby nie nasi wspaniali suwalscy przed-
siębiorcy, właściciele firm i hurtowni. To dzięki nim kolejny raz wspomagamy po-
trzebujących.

Darczyńcom dziękował równie serdecznie Czesław Renkiewicz, prezydent mia-
sta, który  przybył na spotkanie z dziećmi z koszem pełnym słodyczy. Gościnnych 
progów dzieciom, rodzicom i gościom użyczyła, jak zwykle życzliwa, SP nr 10. 

szkoły w rankingu
Podobne do tych sprzed roku notowania osiągnęły suwal-

skie szkoły średnie w rankingu czasopisma „Perspektywy”, 
klasyfikującym najlepsze placówki w Polsce. Część z suwal-
skich szkół utrzymała ubiegłoroczny znak jakości, a niektó-
re poprawiły go. Niestety kilka szkół nie zdołało się zakwali-
fikować do tego rankingu.

Najwyżej uplasowało się I Liceum Ogólnokształcące im. 
M. Konopnickiej, które zajęło 155 miejsce wśród polskich lice-
ów i piąte w klasyfikacji w województwie podlaskim. Od kilku 
lat I LO w tym rankingu otrzymuje znak jakości srebrnej szko-
ły. Po raz pierwszy w rankingu znalazło się suwalskie VII Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, które sklasyfi-
kowano na 237 miejscu w kraju i siódmym w podlaskim. Znak ja-
kości srebrnej szkoły otrzymało też III Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego, które za-
jęło 262 miejsce w Polsce i ósme w podlaskim. To awans, bo 
w ubiegłym roku to liceum miało status brązowej szkoły.  
W rankingu 500 najlepszych polskich liceów zabrakło II Liceum 
Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego.

W klasyfikacji najlepszych polskich techników suwal-
skie Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 zajęło 237 miejsce,  
a w podlaskim siódme. Od kilku lat Technikum nr 4 otrzymu-
je status brązowej szkoły. Wśród najlepszych polskich techni-
ków zabrakło Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych  
i Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 6.

W rankingu uwzględniono wyniki matur, sukcesy w olim-
piadach przedmiotowych, a w przypadku techników jeszcze 
wyniki egzaminów zawodowych. 
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>> Ulice osiedlowe odnowione

Suwalski Urząd Miejski ogłosił przetarg na budowę ul. Zastawie. Mieszkańcy tej 
części miasta często zwracali uwagę na konieczność poprawy stanu nawierzchni uli-
cy dojazdowej do ich osiedla. Dlatego w 2016 roku ulica Zastawie została przebudo-
wana do wysokości ogródków działkowych. W tym roku inwestycja będzie kontynu-
owana. Wykonany zostanie kolejny odcinek – od ogrodów działkowych do zjazdu 
na osiedle przy ul. Zastawie.

Kolejne suwalskie osiedlowe ulice, na które lada moment będą ogłaszane przetar-
gi to: ul. Falka, która wygrała w głosowaniu na Suwalski Budżet Obywatelski oraz ulice 
Kazimierza Wielkiego i Bolesława Śmiałego, a także Mariana Piekarskiego. W 2017 ro-
ku podpisane zostały umowy na budowę ulic: Włocławskiej, Legnickiej, Katowickiej  
i Gorzowskiej. Prace zakończą się w czerwcu. Jest też umowa na ul. Krzywólka.

Koszt wszystkich tegorocznych inwestycji na ulicach osiedlowych to aż 10 570 000 
zł. W sumie w tym roku zostanie przebudowanych 10 dróg i wybudowana jedna zu-
pełnie nowa.

Zastawie

posprzątaj
po swoim psie

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Posprzątaj 
po swoim psie” ogłosiła suwalska Straż Miejska. Jest on adre-
sowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, 
wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych i świetlic 
terapeutycznych. A wszystko po to by upowszechnić wśród 
najmłodszych suwalczan obowiązek sprzątania przez wła-
ścicieli nieczystości pozostawionych przez psy, którymi się 
opiekują.

Termin przekaz y wania 
prac na adres Straży Miejskiej 
przy ul. Noniewicza 71 A upły-
wa 20 lutego. Więcej infor-
macji można uzyskać pod tel. 
87 563 56 07.

Autorzy trzech najlep-
szych prac zostaną nagrodzeni. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi 1 marca, oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na stro-
nie internetowej UM w Suwałkach. 

Więcej na: www.um.suwalki.pl

>>

Ksiądz L. Łuba w otoczeniu dzieci
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Widoczne na każdym kroku postępy  

w budowie suwalskiej obwodnicy budzą  
w suwalczanach nadzieję na to, że być może 
deklarowany wcześniej  i zatwierdzony sto-
sownymi umowami pomiędzy inwestorem 
– czyli białostockim oddziałem Generalnej 
dyrekcji dróg Krajowych i autostrad a wy-
konawcą – czyli firmą Budimex Sa termin 
wykonania i oddania do użytku upragnio-
nej drogi omijającej miasto będzie nieco 
przyśpieszony. 

– Przecież gołym okiem widać, że robota idzie 
im dobrze, że nic takiego, co mogłoby mocno 
przyhamować prace raczej nie wystąpiło, więc 
może jednak trochę szybciej będzie? – mówią z 
nadzieją w głosie liczni mieszkańcy Suwałk. I pro-
szą o aktualne informacje.

Osobą najlepiej poinformowaną w tej  proble-
matyce jest niewątpliwie zbigniew Hamerlik, 
dyrektor kontraktu odpowiedzialny z ramienia 
Budimexu za budowę suwalskiej obwodnicy  
(na zdjęciu). I właśnie jego pytamy, czy rzeczywi-

oddamy do użytku tę obwodnicę wcześniej, by-
łoby z naszej strony niepoważne. Zbyt wiele tu 
niewiadomych, choćby pogoda, która bardzo 
nam się zmieniła.

I faktycznie, jeszcze przed dwoma tygodniami 
aura była prawdziwie wiosenna, ale w dniu, w któ-
rym rozmawialiśmy z dyrektorem Hamerlikiem 
(we wtorek 15 stycznia), było 8 stopni poniżej 
zera i powiewał momentami przenikliwy wiatr.  
– W takich warunkach wiele prac, choćby wylewa-
nie betonu, jest wykluczone – mówi mój rozmów-
ca. – Ale to nie znaczy, że robota zupełnie stanęła. 
To co jest możliwe, choćby niektóre prace ziem-
ne, są wykonywane.

I faktycznie, prace takie szły między inny-
mi przy drodze wylotowej na Filipów, a także 
przy Raczkowskiej, gdzie już niedługo nasza 
obwodnica spotka się z obwodnicą augustow-
ską przy węźle Suwałki – Południe. Uwijały 
się tu potężne ciężarówki i spychacze, któ-
re przygotowują teren pod kolejne kilome-
try obwodnicy. Rozmiar tych prac budzi praw-
dziwy respekt. Nic zresztą dziwnego, bowiem 
przy budowie obwodnicy trzeba będzie prze-
mieścić milion metrów sześciennych gruntu.  
– Zostało nam jeszcze około 100 tys. m.kw.  
– informuje dyrektor Z. Hamerlik, co oznacza, 
że te prace są na ukończeniu. – A jak  będą od-
powiednie warunki ruszą prace przy budowie 
obiektów inżynieryjnych; mostów, wiaduktów, 
dróg serwisowych. Po nich przyjdzie czas na tzw. 
„galanterię mostową”, czyli po prostu na prace 
wykończeniowe.

 – Na pewno nie zabraknie nam pracy i na 
pewno wykorzystamy sprzyjające warunki, je-
śli tylko nadejdą – zapewnia nasz rozmówca,  
z którym już teraz umawiam się w imieniu czytel-
ników DTS na kolejne spotkanie.

O przebieg prac zapytaliśmy również inwe-
stora.

– Prace prowadzone są zgodnie z harmono-
gramem, termin ich zakończenia wydaje się nie 
zagrożony. Obecne zaawansowanie robót szacuje-
my na około 55 procent – mówi rafał malinowski,  
rzecznik  białostockiego oddziału GDDKiA.

oBwodnica zgodnie z planem

ście są uzasadnione powody do przypuszczeń, że 
planowany termin oddania inwestycji do użytku 
może być przyśpieszony. 

– Termin oddania do użytku suwalskiej ob-
wodnicy wyznaczony jest na 17 marca 2019 ro-
ku i mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, by 
zgodnie z planem nasze zobowiązania wykonać. 
Jednakże jakiekolwiek obietnice, że zbudujemy i 

z australii do suwałk
Tłumy pojawiły się w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii 

Konopnickiej na spotkaniu z pochodzącą z Suwałk podróżniczką Kingą 
tanajewską. Podróżuje ona samotnie motocyklem po świecie.

Kinga Tanajewska do dwudziestego roku życia mieszkała w Suwałkach. 
Po ukończeniu studiów wyjechała do Australii. Motocykle były jej pasją od 
wczesnych lat młodości. Najpierw sama odbyła podróż dookoła Australii 
przejeżdżając 19 tys. km, a teraz jest w podróży dookoła świata. W ciągu sze-
ściu miesięcy przyjechała z Australii przez Azję Środkową do Polski, przemie-
rzyła 28 tys. km i odwiedziła 19 krajów. Do Suwałk zawitała w październiku 
2017 r., gdzie zamierza spędzić zimę. A wiosną gdy „lody stopnieją” planuje 
ruszyć do Afryki by kontynuować swoją wymarzoną podróż dookoła świata.

Podróż jest nie tylko spełnieniem jej marzeń, ale także ma swój cel, 
zbiera pieniądze na leczenie Franka, synka koleżanki.
Przygody Kingi Tanajewskiej można śledzić na jej blogu: onherbike.com.

>>
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opadowe spływają do kanalizacji deszczowej.

Kto będzie naliczał należności za odpro-
wadzanie wód opadowych?

Nowopowstała rządowa insty tucja – 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie. Przy założeniu, że za 1metr sześcien-
ny wód opadowych zapłacimy 75 groszy, opła-
ta za cały rok od naszego miasta wyniesie oko-
ło 1,2 miliona zł. Dzieląc to przez 69 tysięcy 
(tylu mieszkańców liczy nasze miasto) daje to 
17,4 zł na „głowę” i 52,2 zł na statystyczną su-
walską rodzinę. 

Według naszych szacunków to obywatel 
miasta posiadający dom jednorodzinny za-
płaci najwięcej. Za dom z podjazdem – 20 m2 
i dachem – 50 m2 opłata może wynieść 106 zł 
rocznie. Podwyżki nie ominą też mieszkańców 
spółdzielni, dla których opłaty za kanalizację 
deszczową wzrosną o ponad 60 proc.

Kiedy zapłacimy nowy podatek?
Na początku drugiego kwartału tego ro-

ku. Wcześniej nasza firma PWiK będzie musiała 
zawrzeć umowy na odprowadzanie wód opa-
dowych z 5 500 naszymi odbiorcami – właści-
cielami nieruchomości mieszkalnych i produk-
cyjnych.

O wyjaśnienie tej sytuacji zapytaliśmy preze-
sa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Suwałkach Grzegorza Kochanowicza. 

Czy do tej pory nie płaciliśmy za odpro-
wadzanie wód opadowych?

– Płacili tyko niektórzy. Nasza Spółka do 
ubiegłego roku w ramach opłat za korzystanie 
ze środowiska, do których zaliczono opłaty za 
odprowadzanie wód opadowych, przekazywa-
ła do podlaskiego urzędu marszałkowskiego 
corocznie 130 tysięcy złotych. Opłaty te zbiera-
ne były od przedsiębiorców i spółdzielni miesz-
kaniowych. Naliczano je od tzw. „powierzchni 
zanieczyszczonych” czyli ulic, parkingów, te-
renów przemysłowych, baz transportowych  
z których, zdaniem ustawodawcy, spływały za-
nieczyszczone wody opadowe czyli najprościej 
mówiąc ścieki opadowe.

Co więc zmieniło się w nowym prawie 
wodnym?

 – Z grubsza można powiedzieć, że zastąpio-
no wyrażenie „powierzchnie zanieczyszczone”, 
wyrażeniem „tereny uszczelnione”. Zaliczono 
do nich dodatkowo m.in. chodniki, podjaz-
dy, alejki polbrukowe i dodatkowo oraz dachy,  
z których spływają wody opadowe do miejskiej 
kanalizacji burzowej. Tym samym opłatami za 
korzystanie z kanalizacji deszczowej objęto 
wszystkich właścicieli posesji, z których wody 
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>> Będziemy płacili 
za deszcz i śnieg

1 stycznia 2018 roku weszło w życie uchwalone przez posłów nowe prawo Wodne. zgodnie 
z jego zapisami, prawie każdy przysłowiowy „Kowalski” mieszkający w mieście zapłaci za od-
prowadzanie deszczówki lub wody z topniejącego śniegu do kanalizacji deszczowej.

WtOreK z radnym

W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 23 stycznia zapraszają irena B. Schabieńska oraz Zdzisław Koncewicz z Prawa  

i Sprawiedliwości. Natomiast 30 stycznia na suwalczan czekają Bożena m. Kamińska oraz zbysław 
W. Grajek z Platformy Obywatelskiej. Na spotkanie z radnymi 6 lutego zapraszają Karol Korneluk  
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Stanisław Kulikowski 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 wiceprze-
wodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na 
pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

WydarzyłO Się
n Zmarła znana suwalska twórczyni ludowa 

Władysława racis, którą suwalczanie mogli 
spotkać na różnych imprezach folklorystycz-
nych organizowanych w mieście.

n Policjanci zatrzymali w Suwałkach podej-
rzanego o kradzież z włamaniem do budynku 
stacji paliw na terenie jednej z podsuwalskich 
gmin. Sprawca zabrał z pomieszczenia dwa 
„czteropaki” piwa. W miejscu jego zamiesz-
kania policjanci zatrzymali też mężczyznę po-
szukiwanego listem gończym. 48-letni spraw-
ca usłyszał zarzut, do którego się przyznał,  
a jego poszukiwany kompan trafił do aresztu.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 26-latkę 
podejrzaną o uporczywie nękanie swoich są-
siadów. Jak ustalili śledczy 26-latka miała wie-
lokrotnie wyrzucać na  posesję sąsiadów reszt-
ki jedzenia, noże oraz szklane przedmioty. 
Kobieta usłyszała już zarzuty. Grozi jej do 3 lat 
pozbawienia wolności.

n Na spotkaniu noworocznym ubiegły rok 
podsumowała suwalska Izba Przemysłowo- 
Gospodarcza. Organizacja zrzesza ponad 100 
firm.  

n Pierwszy rok trzeciej kadencji podsumo-
wała Suwalska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego, która konsultuje nie tylko regu-
lacje dotyczące współpracy suwalskiego sa-
morządu z organizacjami pozarządowymi, ale 
także wszystkie miejskie dokumenty strate-
giczne. W 2017 r. trzy na cztery zgłoszone przez 
Radę uwagi zostały uwzględnione w miejskich 
programach i strategiach. Praca w SRDPP ma 
charakter społeczny.

n Po dc z as uro c z ys tości  w koście le 
pw.  Kazimierza Królewicza na stanowisko 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Suwałkach powołany został młod-
szy brygadier arkadiusz Buchowski. Ma on 
45 lat i dotąd był zastępcą suwalskiego ko-
mendanta PSP. Ostatnio pełnił obowiązki 
komendanta, po powołaniu na szefa woje-
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statystycznie Bezpieczniej
Suwalscy policjanci podsumowali 2017 r. na  rocznej odprawie w Komendzie Miejskiej Policji 

w Suwałkach, w której uczestniczył wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jarosława 
Zieliński i nadinsp. Daniela Kołnierowicza, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Z policyjnego podsumowania przedstawionego przez suwalskiego komendanta miejskiego poli-
cji młodszego inspektora Adama Miezianko, wynika, że w 2017 roku w Suwałkach i powiecie suwalskim 
popełniono mniej o 218 przestępstw niż w 2016 r. Zwiększył się wskaźnik ich wykrywalności do 75%.

Dobre statystyki psują jednak wypadki drogowe. Zginęło w nich 10 osób czyli o 3 więcej niż 
w 2016 r. Było w nich również więcej rannych. Wypadki śmiertelne wydarzyły się poza granicami 
miasta. Zdaniem komendanta to wina zwiększającej się ilości samochodów. Podczas wystąpie-
nia, szef suwalskich policjantów podkreślił rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako 
skutecznego narzędzia współpracy policji ze społeczeństwem. Z platformy tej efektywnie ko-
rzystają w swojej codziennej służbie policjanci.

W tym miesiącu suwalska Komenda Miejskiej Policji wzbogacił się o pojazd marki BMW (2000 
cm3, 252 KM). Pieniądze na zakup auta pochodziły z budżetu Komendy Głównej Policji. 

WydarzyłO Się
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Odprawę podsumo-
wał wiceminister 
Jarosław Zieliński, 
który podziękował 
suwalskim policjan-
tom za ich efek-
tywną służbę oraz 
omówił znaczenie 
programu moderni-
zacji służb mundu-
rowych. 

Skąd zmiany w segregacji?
Przyczyną jest nowe rozporządzenie mi-

nistra środowiska w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych 
frakcji odpadów w którym określono szczegó-
łowo wykaz odpadów komunalnych podlega-
jących obowiązkowi selektywnego zbierania.

W Suwałkach selektywny odbiór odpa-
dów komunalnych nie jest nowością. Już od 
kilku lat w mieście widać pojemniki w róż-
nych kolorach do których zbierane są odpa-
dy komunalne:
n czarny pojemnik na tzw. zmieszane odpa-

dy komunalne,
n niebieski z przeznaczeniem na papier, tekturę,
n zielony na szkło, 
n żółty na metale i tworzywa sztuczne.

Nowością są pojemniki brązowe na odpa-
dy ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów.

Czy to oznacza kolejną „rewolucję śmie-
ciową” w Suwałkach

Nie. Dzięki wcześniejszemu sposobowi 
odbioru odpadów komunalnych z podzia-
łem na wymienione frakcje odpadów zbiera-
nych selektywnie, w Suwałkach doszedł je-
den pojemnik koloru brązowego. Powoduje 
on oczywiście trochę zamieszania w odbiorze 
od mieszkańców i sposobie zagospodarowania 
przez Przedsiębiorstwo gospodarki Odpadami 
w Suwałkach. Ale nie jest to rewolucja. 

Jakie korzyści płyną z selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych

Selektywna zbiórka opadów komunalnych 
to przede wszystkim czystsze środowisko na 
czym wszystkim powinno bardzo zależeć. Ale 
efektem powinno być również obniżenie kosz-
tów zagospodarowania odpadów co przekła-
da się na wydatki z portfela każdego miesz-
kańca Suwałk.

segregacja po nowemu>>
W Suwałkach w nowym roku pojawiły się pojemniki na odpady w kolorze brązowym. 
Wcześniej takich pojemników nie było. 

O tym rozma-
wiamy z Jerzym 
Gałązką, 
naczelnikiem 
Wydziału Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki 
Komunalnej su-
walskiego ratusza.

wódzkiej komendy w Olsztynie dotychcza-
sowego suwalskiego komendanta Bogdana 
Wierzchowskiego. A. Buchowski służbę za-
czynał w Sejnach, ale szybko trafił do Suwałk, 
gdzie przeszedł wszystkie szczeble w jednost-
ce ratowniczo-gaśniczej i w komendzie miej-
skiej.

n Ruszyła budowa nowej siedziby su-
walskiej Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej. W niedzielę (14.01) przy uli-
cy Witosa odbyło się poświęcenie placu bu-
dowy i symboliczne wbicie łopat przez m. 
in. Jarosława zielińskiego, sekretarza sta-
nu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, Bohdana paszkowskiego, wo-
jewodę podlaskiego, Jarosława Wendta, 
Podlaskiego Komendanta  PSP i arkadiusza 
Buchowskiego, nowego komendanta PSP w 
Suwałkach. Nowa komenda ma być gotowa 
jesienią przyszłego roku. Koszt budowy to 12 
milionów zł.

n W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej odbyło się spotkanie z łukaszem 
Orbitowskim – pisarzem i publicystą specja-
lizującym się głównie w literaturze grozy oraz 
prozie fantastycznej, choć coraz częściej sięgają-
cym do realiów codzienności. Za powieść „Inna 
dusza” otrzymał Paszport Polityki 2015. Od mar-
ca 2016 r. prowadzi program „Dezerterzy” na an-
tenie TVP Kultura. Był dwukrotnie nominowa-
ny do Nagrody Literackiej „Nike” za powieści 
„Szczęśliwa ziemia” i „Inna dusza”.

Dyrektor Biblioteki Maria Kołodziejska z Łuka-
szem Orbitowskim

n Wieczorny spacer z psem w centrum mia-
sta mógł się zakończyć tragicznie dla 14-let-
niej suwalczanki. Dziewczyna została napad-
nięta przez 20-letniego mężczyznę. Napastnik 
przyłożył jej broń do brzucha i próbował zmu-
sić, aby poszła z nim w nieznanym kierunku. 
Na szczęście, całą sytuację zauważył przypad-
kowy przechodzień, który spłoszył napastni-
ka. Mężczyzna uciekł do klatki w jednym z po-
bliskich bloków. Został zatrzymany, jednak 
początkowo zastosowano wobec niego tyl-
ko środki zapobiegawcze o charakterze wol-
nościowym, w tym dozór policyjny. No, i na-
pastnik zniknął. Teraz prokuratura wystąpiła 
o areszt dla mężczyzny. Sąd przychylił się do 
tego wniosku. Za poszukiwanym rozesłano 
list gończy.
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dzieci dzieciom
– To już kolejne pokolenie muzyków bierze 

udział w koncercie, którego celem jest wspomo-
żenie dzieci – mówiła po koncercie sopranistka 
marlena Borowska, która od dwudziestu lat ten 
piękny projekt realizuje.

Dwudziesty jubileuszowy koncert wypadł  
i pięknie – za sprawą wykonawców, i okazale – za 
sprawą organizatorów i przede wszystkim licznej 
publiczności zgromadzone w suwalskiej konka-
tedrze, która od lat gościnnie przyjmuje uczest-
ników koncertu.

Wśród licznych wykonawców byli zupełni no-
wicjusze – jak maciej Wawrzyniak, który wyko-
nał na akordeonie „Cichą noc”, wykonawcy stojący u progu wielkiej, miejmy nadzieję kariery, jak 
mezzosopranistki siostry Justyna i natalia Ołów, które przepięknie zaśpiewały kilka najbardziej 
znanych kolęd, aż po Marlenę Borowską, która jest obecna na wielu scenach od lat.

Prócz nich wystąpili liczni uczniowie PSM I i II stopnia w Suwałkach.
Wszystkim dziękowała Lilianna zielińska, prezes Oddziału Okręgowego TPD w Suwałkach.

>>

n 500 zł grzywny ma zapłacić Lilianna  
Z. – żona wiceministra  spraw wewnętrznych 
i administracji za wykroczenie w czasie lipco-
wego wypadku drogowego w Krzywej koło 
Suchowoli, w którym uczestniczył kierowany 
przez nią samochód – orzekł sąd w Sokółce. 
Ponadto musi ona pokryć koszty postępowa-
nia sądowego. Wiceminister podróżował z żo-
ną jako pasażer. To nie pierwszy wypadek dro-
gowy z udziałem Lilianny Z. W 2003 r. jadąc 
samochodem należącym do męża, skręciła 
nagle na suwalskiej ulicy Szwajcaria i uderzyła  
w bok innego samochodu. Podróżująca nim 
kobieta trafiła do szpitala.

n Siedem suwalskich szkół podstawowych 
otrzymało w sumie prawie 47 tys. zł na wypo-
sażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej  
w sprzęt i aparaturę medyczną. 

n Policja wyjaśnia okoliczności kradzieży, 
do której doszło w plebanii św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Suwałkach. Skradziono 20 
tysięcy zł. Najprawdopodobniej złodzieje 
do środka budynku dostali się przez drzwi 
balkonowe. 

n W SOK  w Koncercie Noworocznym zapre-
zentowała się Suwalska Orkiestra Kameralna   
z utworami Johanna Straussa oraz utalento-
wani muzycy pochodzący z Suwalszczyzny: 
natalia Ołów (mezzosopran), Wiktoria 
Krużyk (klarnet) oraz Klaudia Korycka 
(skrzypce), z towarzyszeniem warszawskich 
muzyków, którzy wykonali utwory z premie-
rowej płyty „Witaj Gwiazdko…!”.

n Pelagia Pietkiewicz – położna z Oddziału 
Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa z su-
walskiego szpitala zajęła drugie miejsce w wo-
jewództwie podlaskim w ogólnopolskim kon-
kursie „Położna na medal”.

n Uczniowie suwalskich szkół średnich bawili 
się na studniówkach. Niezwykły przebieg mia-
ła studniówka w Zespole Szkół Technicznych. 
W czasie poloneza Dawid oświadczył się uko-
chanej Ani. Oświadczyny zostały przyjęte. 
Tego jeszcze  nie było. Zarówno maturzyści jak 
i przybyli goście bawili się tej nocy wspaniale.

n Jak dowiadujemy się nieoficjalnie była 
przewodnicząca suwalskiej Rady Miejskiej, 
ostatnio zatrudniona jako Podlaski Kurator 
Oświaty Jadwiga mariola Szczypiń poże-
gnała się z pracownikami białostockiego ku-
ratorium. Ma objąć kierownicze stanowisko  
w placówce centralnej zajmującej się doskona-
leniem nauczycieli.

WydarzyłO Się
Bezrobocie rekordowo niskie, praco-

dawcy narzekają na brak chętnych do pra-
cy, wielu bezrobotnych nie pracuje, bo nie 
ma takiego zamiaru, by pracować. Czy  rze-
czywiście w Suwałkach jest więcej ofert pra-
cy niż chętnych do jej podjęcia?

Po potwierdzenie tych i innych informacji 
i przypuszczeń udaliśmy się do Powiatowego 
Urzędu Pracy w Suwałkach.

– Rzeczywiście – mówi teresa dzienuć, dy-
rektor PUP – bezrobocie jest w tej chwili rekor-
dowo niskie, wynosi na koniec 2017 roku 2283 
osoby. Jest to liczba o 637 osób mniejsza w po-
równaniu z końcem 2016 roku.

Co istotniejsze, malejące bezrobocie jest 
tendencją utrzymującą się już od kilku lat.  
W 2013 roku mieliśmy w Suwałkach 5190 zareje-
strowanych bezrobotnych w 2014 było ich 3792, 
w 2015 roku – 3344 i w 2017 – 2283.

Jak wyglądamy na tle województwa pod-
laskiego i kraju? Oto dane z października 
2017r. – Tylko takie dane  Głównego Urzędu 
Statystycznego są dostępne obecnie, ale na 
pewno oddaja one rzeczywisty obraz sytu-
acji – mówi T. Dzienuć. Wskaźnik stopy bez-
robocia w Suwałkach wynosił 5,9 %, w woje-
wództwie podlaskim 8,5%, w kraju 6,5%. Te 
dane dobrze świadczą o aktywności suwal-
skich przedsiębiorców, którzy potrafią tworzyć 
nowe miejsca pracy, ale i o suwalskim samo-
rządzie, który umie ich do tego odpowied-
nio zachęcać. Fakt, że taka firma jak Forte bu-
duje kosztem setek milionów złotych zakłady,  
w których znajdzie zatrudnienie kilkuset suwal-
czan, to przykład najbardziej znaczący, ale nie 
jedyny. Wszystko to sprawia, że suwalscy pra-
codawcy zaczynają narzekać na brak chętnych 
do pracy. – A skoro tak, to – pytamy dyrektor  
T. Dzienuć – jaka jest przyszłość PUP, skoro licz-
ba bezrobotnych tak bardzo maleje?

– Na pewno pracy nam nie zabraknie – od-
powiada. – Wystarczy powiedzieć, że mamy 
ogromny ruch na rynku pracy. Mówimy tu o „na-
pływie” bezrobotnych i o ich „odpływie”  Chodzi 
tu o tysiące ludzi, którzy w tym samym czasie 
pracę tracą, albo ją podejmują.  Nie wchodząc 
w szczegóły jakie są tego przyczyny, fakty są na-
stępujące: w ubiegłym roku przybyło nam 5148 
bezrobotnych, ale też jednocześnie ubyło 5785 
tych, którzy podjęli pracę. Oznacza to, przypo-
mnijmy, że w 2017 roku liczba bezrobotnych  
w Suwałkach spadła o 637 osób. Naszym obo-
wiązkiem jest wszystkich ich stosownie do ich 
potrzeb obsłużyć. Więc nam, pracownikom PUP, 
pracy raczej przybywa, a nie ubywa.

Z informacji uzyskanych w PUP, ale tak-
że u przedsiębiorców, wynika, że jesteśmy już  
w momencie, w którym zaczyna brakować 
chętnych do pracy, choć ta jest. Czy rozwią-
zaniem tego problemu będą pracownicy ze 
Wschodu, w tym przede wszystkim Ukraińcy, 
liczbę których zatrudnionych w suwalskich 
przedsiębiorstwach ocenia się już na ponad 
tysiąc? Czy malejąca liczba chętnych do pracy 
wymusi na pracodawcach podwyżki płac i lak 
to się odbije na kondycji ich przedsiębiorstw? 
O tym w kolejnych wydaniach „DTS”.

pracy nie zaBraknie>>
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tylko (na zajęcia należy przynieść druty).
25 stycznia, 11.00-13.00 – „Teatr Kamishibai 

inaczej” – ilustrowanie wybranej bajki do 
papierowego teatru kamishibai.

26 stycznia, 11.00-13.00 – „Suwałki z kloc-
ków” – zespołowe budowanie z klocków 
lego oraz robotyka.

27 stycznia, 11.00-13.00 – „Kino w Bibliotece” 
– projekcja filmu animowanego.

30 stycznia, 11.00-13.00 – „Być jak Pippi 
Pończoszanka” – zajęcia ruchowe pro-
wadzone metodą Ruchu Rozwijającego 
Weroniki Sherborne.

31 stycznia, 11.00-13.00 – „Nie tylko w 
zimowym klimacie” – zajęcia plastycz-
ne – wykonywanie papierowych witra-
ży na okna.

1 lutego, 11.00-13.00 – „Zapraszamy do 
podróży” – ruchowa inscenizajca wiersza 
Juliana Tuwima „Lokomotywa”.

2 lutego, 11.00-13.00 – „Karnawału nad-
szedł czas” – zajęcia plastyczne – przygo-
towanie strojów karnawałowych na bal.

3 lutego, 13-15 – BAL KARNAWAŁOWy 
„Na ludową nutę”.

FiLia nr 2, ul. Klonowa 41
tel. 87 567 11 09

24 stycznia, 13.00-15.00 – „Smerfuj z na-
mi w bibliotece” – zajęcia literacko – pla-
styczne.

25 stycznia, 13.00-15.00 – „Przez różowe 
okulary patrz na świat” – zajęcia literac-
ko – plastyczne.

26 stycznia, 13.00-15.00 – „Jak się zaprzy-
jaźnić z lwem” – zajęcia literacko – pla-
styczne.

31 stycznia, 13.00-15.00 – „Jak ten czas le-
ci” – zajęcia literacko – plastyczne.

1 lutego, 13.00-15.00 – „A ja gram tu i tam” 
– dzień gier planszowych.

2 lutego, 13.00-15.00 – „Pisać każdy może” 
– zajęcia literacko – plastyczne.

FiLia nr 3, ul. północna 26
tel. 87 567 48 15

23 stycznia, 11.00-13.00 – „A zima wciąż 
trwa…” – przygotowywanie zimowych 
ozdób i dekoracji na okna biblioteki.

24 stycznia, 11.00-13.00 – „Zbudujmy coś 
razem” – zajęcia z klockami LEGO

25 stycznia, 11.00-13.00 – „Maski karna-
wałowe” – zajęcia plastyczne.

26 stycznia, 11.00-13.00 – „Zajęcia z origa-
mi” – warsztaty zostaną poprowadzone 
przez grupę Mroczne Bractwo.

30 stycznia, 11.00-13.00 – Wspólne wyjście 
do kina lub do innego ośrodka kultury.

DwuTygoDnik SuwalSki

9

Ciąg dalszy na str. 10

ferie’2018 w suwałkach

22 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe w suwalskich szkołach. Suwalskie in-
stytucje kultury, Ośrodek Sportu i rekreacji oraz szkoły przygotowały szereg 
imprez, które pozwolą uczniom suwalskich szkół spędzić czas wolny od nauki 
w sposób możliwie atrakcyjny. Oto propozycje na ferie zimowe w Suwałkach.

BiBLiOteKa puBLiCzna
im. marii Konopnickiej w Suwałkach
ul. E. Plater 33 A, tel. 87 565 62 46
(Oddział dla Dzieci – Pracowania
Smykałka)

Wszystkie zajęcia proponowane przez bi-
bliotekę są bezpłatne.

23 stycznia, 11.00-13.00 – „Tego bociany 
nie zobaczą” – plastyczne wariacje na te-
mat zimowego pejzażu.

24 stycznia, 11.00-13.00 – „Szaliki dla 
Krężołka i jego znajomych krasnolud-
ków z Suwałk” – dzianie na drutach i nie 

31 stycznia, 11.00-13.00 – Budujemy, kon-
struujemy, programujemy – zajęcia z 
klockami LEGO.

1 lutego, 11.00-13.00 – Warsztaty biżute-
rii handmade.

2 lutego, 15.00-17.00 – BAL KARNAWA-
ŁOWy.

midiCentrum, ul. Witosa 4a
tel. 87 565 62 47

23 stycznia, 9.00-12.00. – Zajęcia fami-
lijne (dzieci do klasy 3 włącznie przy-
chodzą z opiekunami) – bez zapisów; 
15.00-16.30 – Robotyka (9-16 lat) – zapi-
sy telefoniczne.

24 stycznia, 9.00-12.00 – Zajęcia familijne 
(dzieci do klasy 3 włącznie przychodzą z 
opiekunami) – bez zapisów; 15.00-16.30 
– Spotkanie z astronomią (8-10 lat) zapi-
sy telefoniczne.

25 stycznia, 9.00-12.00 – Zajęcia familij-
ne (dzieci do klasy 3 włącznie przycho-
dzą z opiekunami) – bez zapisów; 15.00-
16.30 – Eksperymenty (5-6 lat)– zapisy 
telefoniczne.

26 stycznia, 15.00-17.00 – Legodzinki (za-
bawa klockami lego dla małych i dużych) 
– bez zapisów.

27 stycznia, 10.00-14.00 – Familijna 
Sobota – bez zapisów.

29 stycznia, 15.00-17.00 – Legodzinki (za-
bawa klockami lego dla małych i dużych) 
– bez zapisów.

30 stycznia, 9.00-12.00 – Zajęcia familijne 
(dzieci do klasy 3 włącznie przychodzą z 
opiekunami) – bez zapisów; 15.00-16.30 
– Decoupage – sztuka zdobienia przed-
miotów (wiek 10+) – zapisy telefoniczne.

31 stycznia, 9.00-12.00 – Zajęcia familijne 
(dzieci do klasy 3 włącznie przychodzą z 
opiekunami) – bez zapisów; 15.00-16.30 
– Tworzenie biżuterii z koralików (wiek 
10+) – zapisy telefoniczne.

1 lutego, 9.00-12.00 – Zajęcia familijne 
(dzieci do klasy 3 włącznie przychodzą z 
opiekunami) – bez zapisów; 15.00-16.30 
– Zabawy z językiem angielskim (wiek 
5-6 lat) – zapisy telefoniczne.

2 lutego, 15.00-17.00 – Legodzinki (zaba-
wa klockami lego dla małych i dużych).

26 stycznia, 2 lutego, 13.00-14.30 – Gry 
planszowe i playstation (od 10 lat) – bez 
zapisów.

3 lutego, 10.00-14.00 – Familijna Sobota 
– bez zapisów.

Prosimy dzieci o przynoszenie ze sobą 
obuwia na zmianę.

Drodzy uczniowie suwalskich szkół,

22 stycznia rozpoczęły się ferie. Nadszedł 
czas odpoczynku od szkolnych obowiązków. 

Uczniowie, którzy czas ferii będą spę-
dzać w mieście, mogą skorzystać z bogatej 
oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji, Biblioteki 
Publicznej (w tym Midicentrum), Muzeum 
Okręgowego, Suwalskiego Ośrodka Kultury, 
a tak że jednostek oświatowych publicznych  
i niepublicznych. Wszystko to gwarantuje ak-
tywny wypoczynek i świetną zabawę. 

Mając na uwadze potrzeby dzieci nie-
pełnosprawnych, przygotowaliśmy też dodat-
kową ofertę adresowaną do tej grupy dzieci i 
młodzieży.

Zapraszam także do bezpłatnego korzy-
stania z zadaszonego lodowiska przy Szkole 
Podstawowej nr 11 w Suwałkach. Informację 
o ofercie znajdziecie na szkolnych tablicach 
ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach (www.um.suwalki.pl),  
szkół oraz instytucji.

Podczas wszelkich aktywności pamię-
tajcie o bezpieczeństwie swoim oraz kolegów. 
Odpoczywajcie i cieszcie się wolnym czasem. 

Mam nadzieję, że każdy z Was znaj-
dzie w proponowanej ofercie coś odpowied-
niego, zgodnego ze swoimi zainteresowaniami  
i upodobaniami. Wracajcie zadowoleni i wy-
poczęci, z nową energią do pracy w kolejnym 
semestrze. Udanych ferii. 
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Ferie z SOK 
– zimowa akademia artystyczna
ul. Papieża Jana Pawła II 5,
tel. 87 563 85 10

23 stycznia
t10.00-12.00 – Warsztaty teatralne dla 

młodzieży. Wiek. 13-17 lat, ul. Noniewicza 
71, sala granatowa, 5 zł/osoba/jedno 
spotkanie
t10.30-12.00 – Zimowe warsztaty ręko-

dzieła. Wiek. 7-12 lat (ilość miejsc ogra-
niczona), sala 0.28, 7 zł /osoba/ jedno 
spotkanie
t12.00-13.00 – Zajęcia taneczne „W kręgu 

tańca”. Wiek. 8-12 lat, sala 2.13, 7 zł /oso-
ba/ jedno spotkanie
t14.00-15.30 – Zajęcia taneczne „Zabawy i 

tańce suwalskie”. Wiek. 7-11 lat, sala 2.15, 
7 zł /osoba/ jedno spotkanie
t14.30 -18.00 – Zajęcia plastyczne „Ferie 

ze sztuką”. Wiek. 5-15 lat sala 0.30, 5 zł /
osoba/ jedno spotkanie
t16.00-18.00 – Warsztat improwizacji tek-

stu – „Słowa, słowa…”. Wiek. 15-18 lat, sa-
la 2.25, bezpłatne

24 stycznia
t10.00-12.00 – Warsztaty teatralne dla 

młodzieży. Wiek. 13-17 lat ul. Noniewicza 
71, sala granatowa, 5 zł /osoba/ jedno 
spotkanie
t10.30-12.00 – Zimowe warsztaty ręko-

dzieła. Wiek. 7-12 lat, ilość miejsc ograni-
czona, sala 0.28, 7 zł /osoba/ jedno spo-
tkanie
t11.00 -13.00 – Warsztaty plastyczne dla 

dzieci. Wiek. 7-10 lat. Temat. Książka ar-
tystyczna – projektowanie i wykony-
wanie ilustracji do bajek związanych  
z zimą. Pracownia Plastyczna CENTRUM 
SOK ul. Noniewicza71, 5 zł /osoba/ jed-
no spotkanie
t12.00-13.30 – Zajęcia taneczne – „Magia 

tańca”. Wiek. 7-10 lat, sala 2.13, 7 zł /oso-
ba/jedno spotkanie
t14.00-15.30 – Zajęcia taneczne „Zabawy  

i tańce suwalskie”. Wiek. 7-11 lat, sala 2.15, 
7 zł /osoba/jedno spotkanie

14.30 -18.00 – Zajęcia plastyczne „Ferie ze 
sztuką”. Wiek. 5-15 lat, sala 0.30, 5 zł /oso-
ba/ jedno spotkanie
t16.00-18.00 – Warsztat improwizacji tek-

stu – „Słowa, słowa…”. Wiek. 15-18 lat, sa-
la 2.25, bezpłatne

25 stycznia
t10.00-12.00 – Warsztaty teatralne dla 

młodzieży. Wiek. 13-17 lat, ul. Noniewicza 
71, sala granatowa, 5 zł /osoba/ jedno 
spotkanie
t10.30-12.00 – Zimowe warsztaty ręko-

dzieła. Wiek. 7-12 lat (ilość miejsc ogra-
niczona), sala 0.28, 7 zł /osoba/ jedno 
spotkanie
t11.00 -13.00 – Warsztaty plastyczne dla 

dzieci. Wiek. 7-10 lat. Temat. Książka ar-
tystyczna – projektowanie i wykony-
wanie ilustracji do bajek związanych  
z zimą. Pracownia Plastyczna CENTRUM 
SOK, ul. Noniewicza71, 5 zł /osoba/ jed-
no spotkanie
t14.00-15.30 – Zajęcia taneczne „Zabawy 

i tańce suwalskie”. Wiek. od 12 lat, sala 
2.15, 7 zł /osoba/ jedno spotkanie
t14.30 -18.00 – Zajęcia plastyczne „Ferie 

ze sztuką”. Wiek. 5-15 lat, sala 0.30, 5 zł  
/osoba/ jedno spotkanie
t16.00-18.00 – Warsztat improwizacji tek-

stu – „Słowa, słowa…”. Wiek. 15-18 lat, sa-
la 2.25, bezpłatne

26 stycznia
t10.00-12.00 – Wierszykarnia – warsz-

taty teatralne dla dzieci (konkurs na 
wiersz lub inscenizację). Wiek. 7-12 lat, 
ul. Noniewicza 71, sala granatowa, 5 zł  
/osoba /jedno spotkanie
t 11.00-12.30 – Warsztaty rękodzieła 

„Hafty, koronki– szydełka”. Wiek. od 12 
lat, ul. Noniewicza 71, Galeria PAcamera, 
5 zł /osoba/ jedno spotkanie
t11.00 -13.00 – Warsztaty plastyczne dla 

dzieci. Wiek. 11-15 lat. Temat. Maski – for-
mowanie z papieru. Pracownia Plastyczna 
CENTRUM SOK ul. Noniewicza71, 5 zł  
/osoba/ jedno spotkanie
t12.00-13.30 – Zajęcia taneczne – „Magia 

tańca”. Wiek. 7-10 lat, ul. Papieża Jana 
Pawła II, sala 2.13, 7 zł /osoba/ jedno 
spotkanie

14.00-15.30 – Zajęcia taneczne „Zabawy 
i tańce suwalskie”. Wiek. od 12 lat, ul. 
Papieża Jana Pawła II, sala 2.15, 7 zł /oso-
ba/ jedno spotkanie
t14.30 -18.00 – Zajęcia plastyczne „Ferie 

ze sztuką”. Wiek. 5-15 lat, sala 0.30, 5 zł  
/osoba/ jedno spotkanie
t16.00-18.00 – Warsztat improwizacji tek-

stu – „Słowa, słowa…”. Wiek. 15-18 lat, sa-
la 2.25, bezpłatne

29 stycznia
t 11.00-12.00 – Mała Akademia Gitary. 

Wiek. 11-15 lat (uczestnicy muszą posia-
dać podstawowe umiejętności gry na in-
strumencie oraz własny instrument), ul. 
Noniewicza71, sala 208, 5 zł /osoba/ jed-
no spotkanie
t11.00 -13.00 – Warsztaty plastyczne dla 

dzieci. Wiek. 11-15 lat. Temat. Maski – for-
mowanie z papieru, Pracownia Plastyczna 
CENTRUM SOK ul. Noniewicza71, 5 zł  
/osoba/ jedno spotkanie
t12.00-13.00 – Mała Akademia Gitary. 

Wiek. od 16 lat (uczestnicy muszą po-
siadać podstawowe umiejętności gry na 
instrumencie oraz własny instrument),  
ul. Noniewicza 71, sala 208, 5 zł /osoba/ 
jedno spotkanie
t13.00-14.30 – Klub Miłośników Bluesa, 

spotkania warsztatowe dla osób, którzy 
chcą grać w zespole muzycznym (uczest-

nicy muszą posiadać umiejętności gry na 
instrumencie oraz własny instrument – 
perkusja i wzmacniacze są do dyspozycji 
w sali prób), ul. Noniewicza 71, sala 208, 
5 zł /osoba/ jedno spotkanie
t14.30-18.00 – Zajęcia plastyczne „Ferie 

ze sztuką”. Wiek. 5-15 lat, sala 0.30, 5 zł /
osoba/ jedno spotkanie

30 stycznia
t 10.30 -12.00 – Warsztaty rękodzieła. 

Wiek. 7-12 lat (ilość miejsc ograniczona), 
sala 0.28, 7 zł /osoba/ jedno spotkanie
t 11.00-13.00 – Mała Akademia Gitary. 

Wiek. 11-15 lat (uczestnicy muszą posia-
dać podstawowe  umiejętności gry na 
instrumencie oraz własny instrument), 
ul. Noniewicza 71, sala 208, 5 zł /osoba/ 
jedno spotkanie
t 11.00 -13.00 – Warsztaty plastycz-

ne dla dzieci. Wiek. 11-15 lat. Temat. 
Małe formy tkackie – pasiak, aplikacja. 
Pracownia Plastyczna CENTRUM SOK  
ul. Noniewicza71, 5 zł /osoba/ jedno spo-
tkanie
t12.00-13.00 – Mała Akademia Gitary. 

Wiek. od 16 lat (uczestnicy muszą posia-
dać podstawowe umiejętności gry na in-
strumencie oraz własny instrument), ul. 
Noniewicza 71, sala 208, 5 zł /osoba/ jed-
no spotkanie
t12.00-13.00 – Zajęcia taneczne „W kręgu 

tańca”. Wiek. 8-12 lat, sala 2.13, 7 zł /oso-
ba/ jedno spotkanie
t12.00-14.00 – Warsztaty ekspresji sce-

nicznej. Wiek. od lat 14, sala 2.23, bez-
płatne
t13.00-14.30 – Klub Miłośników Bluesa 

– spotkania warsztatowe dla osób, 
którzy chcą grać w zespole muzycz-
nym. Wiek. od 16 lat (uczestnicy mu-
szą posiadać umiejętności gr y na 
instrumencie oraz własny instrument – 
perkusja i wzmacniacze są do dyspozycji  
w sali prób), ul. Noniewicza 71, sala 208, 5 zł  
/osoba/ jedno spotkanie
t14.30-18.00 – Zajęcia plastyczne „Ferie 

ze sztuką”. Wiek. 5-15 lat, , sala 0.30, 5 zł /
osoba/ jedno spotkanie

31 stycznia
t10.30-12.00 – Warsztaty rękodzieła. 

Wiek. 7-12 lat (ilość miejsc ograniczo-
na), sala 0.28, 7 zł /osoba/ jedno spo-
tkanie
t 11.00-12.00 – Mała Akademia Gitary. 

Wiek. 11-15 lat (uczestnicy muszą posia-
dać podstawowe umiejętności gry na 
instrumencie oraz własny instrument),  
ul. Noniewicza 71, sala 208, 5 zł /osoba/ 
jedno spotkanie
t 11.00 -13.00 – Warsztaty plastycz-

ne dla dzieci. Wiek. 11-15 lat. Temat. 
Małe formy tkackie – pasiak, aplikacja. 
Pracownia Plastyczna CENTRUM SOK  
ul. Noniewicza71. 5 zł /osoba/ jedno spo-
tkanie
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9 StyCznia odbyła się pierwsza edy-
cja wydarzenia Stacja Pogodne 
Suwałki, które ma promować mia-
sto zimą. Było wejście morsów do 
lodowanej wody, wyścigi psich za-
przęgów, IceShow i odsłonięcie 
wielkiego termometru. 

2 LuteGO Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział 
w Białymstoku przekazała firmie 
Budimex plac budowy obwodnicy 
Suwałk, co oznaczało rozpoczęcie 
prac przy inwestycji. 

2 0  K W i e t n i a  w  D o m u  Po m o c y 
Społecznej Kalina został otwarty 
Dom Dziennego Pobytu. To dwa 
pomieszczenia wyposażone w me-
ble, sprzęt RTV, aneks kuchenny  
i łazienkę. Wszystko to ma pomóc  
w organizacji czasu osobom star-
szym z terenu miasta. W otwar-
ciu Domu wziął udział Czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk.

nologicznych w suwalskim Parku 
N a u k o w o -Te c h n o l o g i c z n y m 
Polska–Wschód. 

12 CzerWCa Czesław renkiewicz , 
prezydent Suwałk i artur Kra- 
sowski, dyrektor STRABAG sp. z o.o. 
Oddział Białystok podpisali umo-
wę na przebudowę ulicy Krzywólka  
w Suwałkach. Koszt inwestycji to 
ponad 5,5 mln zł. W 2017 roku wy-
budowano także ulice na osie-
dlu Kamena: Kowieńską Wileńską 
i Północną na osiedlu Staszica: 
Miodową i Kołątaja oraz rozpoczę-
to kolejne prace na os. Hańcza przy 
ulicach: Wrocławskiej, Katowickiej, 
Legnickiej i Gorzowskiej.

17 CzerWCa odbyła się II edycja RESO 
Suwałki 10,5 czyli miejskiego świę-
ta biegania. W zmaganiach na uli-
cach miasta wystartowało kilkuset 
uczestników z całego kraju i zagra-
nicy. Po raz kolejny impreza okazała 
się wielkim, sportowym sukcesem.

I

rok  2017  w  suwałkach
21 KWietnia Czesław renkiewicz , 

prezydent Suwałk podpisał umo-
wę na wykonanie placów zabaw 
przy dziewięciu suwalskich przed-
szkolach. Wszystko w ramach unij-
nego projektu „Bądź aktywny  
– bądź zdrowy” z programu Polska 
Litwa 2014-2020. Wartość projektu 
to 0,5 mln Euro. Place zabaw zosta-
ły oddane do użytku we wrześniu 
2017 roku.

12 m a Ja  suwalsk i  s amor z ąd,  p o 
raz pierwszy, przyznał ponad  
90 000 zł Rodzinnym Ogródkom 
Działkowym działającym na tere-
nie Suwałk. Pieniądze trafiły do 
sześciu ogrodów. Zostały prze-
znaczone na budowę lub moder-
nizację infrastruktury służącej 
wszystkim użytkownikom działek. 
Przekazanie dotacji dla Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych było działa-
niem pionierskim w skali naszego 
województwa.

8 CzerWCa Fińska firma Va Varuste  
– jeden z największych skandy-
nawskich producentów mebli, 
stelaży i tkanin do jachtów oraz 
łodzi – oficjalnie otworzyła swój 
zakład produkcyjny, który zloka-
lizowała w suwalskiej podstrefie 
SSSE. To pierwszy przykład inku-
bacji firmy w hali procesów tech-
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6-9 LipCa w Suwałkach wybrzmiała 
jubileuszowa, 10. edycja Suwałki 
Blues Festival. Miasto przez czte-
ry dni było stolicą bluesa. Na 
dwóch plenerow ych scenach  
w centrum wystąpiły polskie i za-
graniczne gwiazdy gatunku m.in.: 
The Original Blues Brothers Band, 
Doyle Bramhall II, Fantastic Negrito 
czy polski Dżem. 10. edycja SBF do-
bitnie pokazała, że wydarzenie na 
stałe wpisało się w kalendarz tego 
typu imprez w naszym kraju, a na-
wet w Europie. 

18 LipCa suwalski samorząd otrzy-
mał rekordowe dofinansowanie 
na budowę dróg w Suwałkach 
z  R e g i o n a l n e g o  P r o g r a m u 
Operac yjnego Wojewódz t wa 
Podlaskiego na lata 2014-2020. 
Mowa o kwocie ponad 59 mln 
złotych. Wnioski o dofinansowa-
nie dotyczyły trzech inwestycji  
– przebudowy ulicy Sejneńskiej  
i budowy zupełnie nowych dróg: 
przebicia ulicy Sejneńskiej do uli-
cy Utrata z nowym mostem i tu-
nelem pod torami, przebiciem 
ulicy Leśnej do ulicy Utrata oraz 
budowy ulicy Armii Krajowej na 
odcinku od ulicy Pułaskiego do 
ulicy Północnej.

2 S i e r pn ia  w Ur zę dzie Miejsk im  
w Suwałkach odbyło się pod-
pisanie porozumienia na mocy 
którego FABRyKI MEBLI „FORTE” 
S.A. przekazały Miastu Suwałki 
10 milionów złotych na budo-
wę pasa startowego w sąsiedz-

twie Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. 

4 Sierpnia w Suwalskim Ośrodku Kultury, 
podczas Dni Miasta – Jarmarku Ka- 
medulskiego, odbyło się uroczy-
ste wręczenie Włóczni Jaćwingów 
– dorocznych Nagród Prezydenta 
Suwałk. Prestiżowe wyróżnienia tra-
fiły do osób, firm i instytucji szcze-
gólnie zasłużonych dla Suwałk w mi-
nionym roku: RESO Europa Service 
Spółka z o.o., Urszuli Rutkowskiej, 
dyrektor Przedszkola nr 8, Bogda- 
na Dojnikowskiego, właściciela  
Zakładu Wyrobów Metalowych 
Dojnikowscy Spółka Jawna, ks. Da- 
wida Banacha, proboszcza Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy i Stowarzyszenia Aktywności 
Społeczno-Kulturalnej „Nie Po 
Drodze”.  Specjalną Włócznię 
Jaćwingów z diamentem za cało-
kształt twórczości otrzymał profe-
sor Andrzej Strumiłło. 

1 WrzeŚnia władze miasta i partnerzy 
przedsięwzięcia zainaugurowali 
program dofinansowania szkoleń 
zawodowych, nauki języków ob-
cych i studiów podyplomowych 
pn. „Rozwój kompetencji kadr 
subregionu suwalskiego”. Wartość 
projektu to 30 mln zł, wartość do-
finansowania wyniosła 27 mln zł. 

28 CzerWCa radni Rady Miejskiej prze-
głosowali zmianę nazwy ostat-
niej ulicy w Suwałkach, której do-
tyczyła dekomunizacja. Mowa  
o ulicy Mereckiego. Po konsultacjach 
z mieszkańcami, nowa nazwa uli-
cy to Łąkowa. Pozostałe ulice, któ-
re zmieniły swoje nazwy w proce-
sie dekomunizacji w Suwałkach to: 
30-lecia PRL – obecnie Kawaleryjska, 
Mariana Buczka – teraz Raczkowska, 
23 Października – Filipowska oraz 
Tadeusza Paweckiego – obecnie 
Pogodna.

30 CzerWCa zostały oddane do użytku 
kładka i wyspa na zalewie Arkadia. 
Suwalska firma Danbud zrealizo-
wała tę inwestycję za 827 tys. zł. 
Pomost i wyspa tworzą zupełnie no-
we miejsce do rekreacji i odpoczyn-
ku w mieście. 

2-3 LipCa na stadionie lekkoatletycz-
nym w Suwałkach odbył y się  
34. Mistrzostwa Polski LA U23. 
Podczas zmagań zaprezentowa-
ło się prawie 400 młodych lekko-
atletów z ponad 100 klubów z całe-
go kraju. Kibice mogli dopingować 
m.in. Konrada Bukowieckiego czy 
marcelinę Witek. 

II
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9 LiStOpada w Suwałkach zaczęło się 
dwudniowe Forum Biznesowe 
Pogranicza. Druga edycja wydarze-
nia była poświęcona branży rolno
-spożywczej. Forum przyciągnęło 
do miasta przedstawicieli admini-
stracji rządowej i samorządowej 
nie tylko z Polski, ale też z Litwy  
i Rosji. Bardzo silnie było reprezen-
towane również środowisko przed-
siębiorców.

14 LiStOpada odbyło się podpisanie 
umowy na budowę Suwałki Arena, 
czyli hali sportowo-widowiskowej 
przy ulicy Zarzecze. Największy do 
tej pory obiekt sportowo-widowi-
skowy w mieście za ponad 36 mln 
zł wybuduje i wyposaży warszaw-
skie Przedsiębiorstwo Budowlane 
UNIMAX Sp. z o.o.

23 LiStOpada  Zar ząd Suwalsk iej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A. wydał zezwolenie na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
w Podstrefie Suwałki dla spół-
ki Padma 3.0. Do 2025 roku firma 
zainwestuje w Suwałkach 55 mln 

3 WrzeŚnia na stadionie piłkarskim przy 
ul. Zarzecze, 70-lecie istnienia świę-
tował klub Wigry Suwałki. Były na-
grody, gratulacje, piknik rodzinny, 
mecz towarzyski Wigry Suwałki – 
Górnik Zabrze i pokaz fajerwerków. 

13 WrzeŚnia zakończyła się przebudo-
wa ul. Młynarskiego w Suwałkach. 
W sumie trzyetapowa inwesty-
cja kosztowała ponad 4 450 000 
zł i była współfinansowana przez 
Miasto Suwałki, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Su- 
wałkach oraz Suwalską Spółdzielnię 
Mieszkaniową. Dzięki współpracy 
i porozumieniu udało się dostoso-
wać ulicę o długości 1700 metrów 
do standardów XXI wieku, powstało 
416 nowych miejsc parkingowych. 

30 WrzeŚnia 5-lecie istnienia obchodził 
Suwalski Ośrodek Kultury. Były gra-
tulacje, kwiaty i tort. Rocznie ośro-
dek organizuje 250 wydarzeń za-
równo u siebie, jak i w przestrzeni 
miejskiej. Imprezy te na stałe wpi-
sały się już w kalendarz miejskich 
wydarzeń. 

21 paŹdzierniKa dość nietypowo, bo 
występami najmłodszych uczniów 
i prezentacją multimedialną zwień-
czono zakończone inwestycje  
w Zespole Szkół nr 10. Przez 3 la-
ta Miasto Suwałki zainwestowało  
w placówkę ponad 6 mln zł. Dzięki 
temu powstał nowoczesny kom-
pleks boisk oraz wykonano termo-
modernizację całego budynku.

23 paŹdzierniKa w Suwalskim Ośrodku 
Kultury odbył się benefis Andrzeja 
Strumiłły. Wydarzenie zakończy-
ło obchody 90-lecia urodzin arty-
sty, który od lat mieszka i tworzy 
na Suwalszczyźnie. Benefis był jed-
nym z elementów obchodów Roku 
Profesora w województwie pod-
laskim. 

26 paŹdzierniKa na budynku przy 
ul. Wojska Polskiego 27, w którym  
6 marca 1926 roku przyszedł na świat 
wybitny suwalczanin – Andrzej 
Wajda została odsłonięta tablica po-
święcona zmarłemu przed rokiem 
reżyserowi. W uroczystości wzię-
ła udział Krystyna zachwatowicz-
Wajda, żona artysty. 

III
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20 Grudnia podczas sesji radni Rady 
Miejskiej w Suwałkach przegłoso-
wali rekordowy budżet miasta na 
2018 rok. Plan finansowy przewi-
duje wydatki na poziomie 504 mln 
złotych, dochody na poziomie 452 
mln złotych i inwestycje warte po-
nad 142 mln złotych. 

31 Grudnia  suwalczanie tradycyj-
nie spotkali się na Placu Marii 
Konopnickiej by powitać nowy 
2018 rok pod chmurką. Odbył się 
koncert zespołu Wonder years, 
były również konkursy i pokaz 
sztucznych ogni. 
O północy życzenia pomyślności  
złożyli zebranym Czesław ren- 
k i e w i c z ,  p r e z y d e n t  S u w a ł k  
i zdzisław przełomiec ,  prze- 
w o d n i c z ą c y  R a d y  M i e j s k i e j  
w Suwałkach.

2 StyCznia 2018 r. na oddziale gine-
kologii, patologii ciąży i położnic-
twa miejscowego szpitala, Czesław 
renkiewicz prezydent Miasta zło-
żył gratulacje i wręczył wyprawkę 
rodzicom pierwszego suwalskie-
go dziecka urodzonego w nowym 
roku. Szymon naruszewicz przy-
szedł na świat 1 stycznia 2018 roku  
o godz. 6.00.

złotych i zwiększy swoje zatrud-
nienie. Było to piąte pozwolenie 
na prowadzenie działalności go-
spodarczej w Podstrefie Suwałki 
wydane w 2017 roku przez Zarząd 
Suwalsk iej  Sp e cjalnej  Stref y 
Eekonomicznej. 

29 LiStOpada zapadła decyzja o dofi- 
n a n s o w a n i u  z  P r o g r a m u 
Operac yjnego Infrastruk tura 
i Środowisko 2014-2020 Przed- 
siębiorstwa Wodociągów i Ka- 
nalizacji w Suwałkach. Mowa  
o kwocie ponad 8,6 mln złotych.  
W ramach projektu modernizacji 
doczeka się gospodarka osado-
wa w oczyszczalni ścieków i nastą-
pi renowacja kanalizacji w obrębie 
kilku ulic.

7 Grudnia Czesław renkiewicz, pre-
zydent Suwałk podpisał umowę  
z f irmą Anatex na przebudowę 
budynku po byłej łaźni. To kolejny 
etap rewitalizacji suwalskich bul-
warów. Koszt inwestycji opiewa 
na ponad 8 mln zł. Prace zakoń-
czą się w mają 2019 roku. 

8 Grudnia  zapadła decyzja o po-
większeniu Podstref y Suwałki 
w Suwalskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej o 14,5 hektara.  
W opublikowanym 8 grudnia 
rozporządzeniu Rada Ministrów 
p o d j ę ł a  s t o s o w n ą  d e c y z j ę  

IV

w tej sprawie. O rozszerzenie 
Podstrefy Suwałki wnioskował 
do władz Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Eekonomicznej Czesław 
renkiewicz , prezydent Suwałk. 
Grunty, o które powiększyła się 
strefa to w 100 % miejskie dział-
ki.  

18 Grudnia suwalczanie po raz ko-
lejny spotkali się na placu Marii 
Konopnickiej przy wspólnym, wi-
gilijnym stole. Były życzenia od 
Czesława renkiewicza, prezy-
denta Suwałk, łamanie się opłat-
kiem, wspólne kolędowanie, po-
częstunek, wizyta św. Mikołaja  
i żywa szopka.

19 Grudnia Czesław renkiewicz , 
prezydent Suwałk wręczył klucze 
nabywcom mieszkań w pierw-
szym w mieście bloku wybudowa-
nym w ramach programu „Od na-
jemcy do właściciela”. W budynku 
przy ul. Brzostowskiego 1 powsta-
ło 48 mieszkań. 
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t12.00-13.00 – Mała Akademia Gitary. 
Wiek. od 16 lat (uczestnicy muszą po-
siadać podstawowe umiejętności gry na 
instrumencie oraz własny instrument),  
ul. Noniewicza71, sala 208, 5 zł /osoba/ 
jedno spotkanie
t12.00-14.00 – Warsztaty ekspresji sce-

nicznej. Wiek. od lat 14, sala 2.23, bez-
płatne
t13.00-14.30 – Klub Miłośników Bluesa 

spotkania warsztatowe dla osób, którzy 
chcą grać w zespole muzycznym. Wiek. 
od 16 lat (uczestnicy muszą posiadać 
umiejętności gry na instrumencie oraz 
własny instrument – perkusja i wzmac-
niacze są do dyspozycji w sali prób)
t14.30-18.00 – Zajęcia plastyczne „Ferie 

ze sztuką”. Wiek. 5-15 lat

1 lutego
t 10.30-12.00 – Warsztaty rękodzieła, 

Wiek. 7-12 lat (ilość miejsc ograniczona), 
sala 0.28, 7 zł /osoba/ jedno spotkanie
t 11.00-12.00 – Mała Akademia Gitary. 

Wiek. 11-15 lat (uczestnicy muszą posia-
dać podstawowe umiejętności gry na in-
strumencie oraz własny instrument), sala 
0.30, 5 zł /osoba/ jedno spotkanie
t 11.00 -13.00 – Warsztaty plastycz-

ne dla dzieci. Wiek. 11-15 lat. Temat. 
Małe formy tkackie – pasiak, aplikacja. 
Pracownia Plastyczna CENTRUM SOK ul. 
Noniewicza71, 5 zł /osoba/ jedno spo-
tkanie
t12.00-13.00 – Mała Akademia Gitary. 

Wiek. od 16 lat (uczestnicy muszą posia-
dać podstawowe umiejętności gry na in-
strumencie oraz własny instrument) ul. 
Noniewicza 71, sala 208, 5 zł /osoba/ jed-
no spotkanie
t12.00-14.00 – Warsztaty ekspresji sce-

nicznej. Wiek. od lat 14, sala 2.23, bez-
płatne
t13.00-14.30 – Klub Miłośników Bluesa 

spotkania warsztatowe dla osób, którzy 
chcą grać w zespole muzycznym. Wiek. 
od 16 lat (uczestnicy muszą posiadać 
umiejętności gry na instrumencie oraz 
własny instrument – perkusja i wzmac-
niacze są do dyspozycji w sali prób), ul. 
Noniewicza 71, sala 208, 5 zł /osoba/ jed-
no spotkanie
t14.30-18.00 – Zajęcia plastyczne „Ferie 

ze sztuką”. Wiek. 5-15 lat, sala 0.30, 5 zł /
osoba/ jedno spotkanie

2 lutego
t 11.00-12.00 – Mała Akademia Gitary. 

Wiek. 11-15 lat (uczestnicy muszą posia-
dać podstawowe umiejętności gry na in-
strumencie oraz własny instrument), ul. 
Noniewicza 71,sala 208, 5 zł /osoba/ jed-
no spotkanie
t 11.00-12.30 – Warsztaty rękodzieła 

„Hafty, koronki– szydełka”. Wiek. od 12 
lat, ul. Noniewicza 71, Galeria PAcamera, 

5 zł /osoba/ jedno spotkanie
t 11.00 -13.00 – Warsztaty plastycz-

ne dla dzieci. Wiek. 11-15 lat. Temat. 
Pejzaż zimowy – malarstwo akrylowe. 
Pracownia Plastyczna CENTRUM SOK  
ul. Noniewicza71, 5 zł /osoba/ jedno spo-
tkanie
t12.00-13.00 – Mała Akademia Gitary. 

Wiek. od 16 lat (uczestnicy muszą po-
siadać podstawowe umiejętności gry na 
instrumencie oraz własny instrument),  
ul. Noniewicza 71,sala 208, 5 zł /osoba/ 
jedno spotkanie
t13.00-14.30 – Klub Miłośników Bluesa 

spotkania warsztatowe dla osób, któ-
rzy chcą grać w zespole muzycznym. 
Wiek. od 16 lat (uczestnicy muszą po-
siadać umiejętności gry na instru-
mencie oraz własny instrument – per-
kusja i wzmacniacze są do dyspozycji  
w sali prób), ul. Noniewicza 71, sala 208, 5 zł  
/osoba/ jedno spotkanie

(więcej na www.dwutygodniksuwalski.pl
oraz www.soksuwalki.eu)

muzeum Okręgowe w Suwałkach, 
ul. T. Kościuszki 81
tel./fax. cent. 87 566-57-50
www.muzeum.suwalki.pl

24 stycznia, 10.00-12.00 – Bezpłatne zwie-
dzanie wystaw z przewodnikiem

25 stycznia, 10.00-12.00 – Jaskiniowcy – 
ludzie epoki kamienia 

29 stycznia, 10.00-12.00 – Zwyczaje kar-
nawałowe na Suwalszczyźnie

1 lutego, 10.00-12.00 – Zostań rzeźbia-
rzem – warsztaty ceramiczne

muzeum im. marii Konopnickiej 
w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 31

23 stycznia, 10.00-12.00 – Czy to bajka czy 
nie bajka – spotkania z baśnią i legendą

30 stycznia, 10.00-12.00 – Czy to bajka czy 
nie bajka – spotkania z baśnią i legendą

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Dzieci do 
lat 7 zapraszamy z opiekunami.

OSir Suwałki, tel. 87 566 32 32

23-25 stycznia
q 10.00-14.00 – yOU CAN FLy – zajęcia dla 

dzieci i młodzieży prowadzone przez in-
struktora modelarstwa lotniczego OSiR, 
modelarnia, stadion LA, ul. W. Polskiego 
17, bezpłatne
q 10.00-11.30 – Zajęcia ogolnorozwojo-

we prowadzone w siłowni OSiR przez 
instruktora dla młodzieży szkolnej po-
wyżej 16 roku życia, siłownia OSiR,  
ul. Wojska Polskiego 2, bezpłatne

23, 25, 30 stycznia
q 10.30-13.30 – MŁODy ALPINISTA – zaję-

cia na ściance wspinaczkowej dla dzieci  
i młodzieży – hala OSiR, bezpłatne
q 11.30-13.00 – SPORTOWE MIASTO – za-

jęcia bazujące na ćwiczeniach ogólno-
rozwojowych z elementami sztuk walki, 
hala OSiR, bezpłatne

23-26 stycznia
q 10.30-12.00; 18.00-19.30 – RING WOLNy 

– treningi bokserskie dla dzieci i mło-
dzieży prowadzone przez instruktora 
sekcji bokserskiej OSiR, hala ZS nr 8,  
ul. T. Kościuszki 126, bezpłatne
q 09.00-09.45 – 2 grupy początkujące po 

15 osób; 10.00-10.45 – 2 grupy począt-
kujące po 15 osób; 11.00-11.45 – 1 gru-
pa zaawansowana 15 osób – NAUKA 
PŁyWANIA – zajęcia ogólnorozwojowe  
z elementami nauki pływania prowadzo-
ne przez instruktorów nauki pływania, 
Aquapark, zajęcia płatne, szczegółowe 
informacje: 87 562 62 33

24 stycznia
q 10.00-15.00 – ZIMOWy MUNDIAL – tur-

niej piłki nożnej dla dzieci U – 10, hala 
OSiR, bezpłatne

26 stycznia
q  10.00-14.00 – SZKÓŁKA MAŁEGO 

NURKA – zajęcia teoretyczne oraz zaję-
cia praktyczne prowadzone w wodzie 
z wykorzystaniem sprzętu do nurkowa-
nia (dzieci umiejące pływać w wieku 8-14 
lat); zajęcia prowadzone będą w dwóch 
grupach 10 osobowych po dwie godziny 
zegarowe /grupa, Aquapark, 10 zł /osoba

29 stycznia
q 10.00-15.00 – VOLLEy MIX – turniej dru-

żyn mieszanych w piłkę siatkową dla 
szkół ponadgimnazjalnych, hala OSiR, 
bezpłatne
q  10.00-14.00 – ZORIENTOWANI ZIMĄ 

– nauka poprzez zabawę w warun-
kach leśnych (czytanie mapy, posłu-
giwanie się kompasem, orientacja  
w terenie – Zielony Punkt Nadleśnistwa  
w Suwałkach), Gospodarstwo Szkół- 
karskie Papiernia, bezpłatne

31 stycznia
q 10.00-14.00 – TURBO KOZAK – turniej 

piłkarzyków stołowych, rywalizacja spor-
towa w konkurencjach Turbo Kozaka, bi-
lard nożny, rywalizacja sportowa 1vs1, 
hala OSiR, bezpłatne

29 stycznia – 2 lutego
q 09.00-09.45 – 2 grupy początkujące po 

15 osób; 10.00-10.45 – 2 grupy począt-
kujące po 15 osób; 11.00-11.45 – 1 gru-
pa zaawansowana 15 osób – NAUKA 

Ciąg dalszy na str. 12
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PŁyWANIA – zajęcia ogólnorozwojowe  
z elementami nauki pływania prowadzo-
ne przez instruktorów nauki pływania, 
Aquapark, zajęcia płatne, szczegółowe 
informacje: 87 562 62 33

1 lutego
q 10.30-13.30 – MŁODy ALPINISTA – zaję-

cia na ściance wspinaczkowej dla dzieci 
i młodzieży, 
q 11.30-13.00 – SPORTOWE MIASTO – za-

jęcia bazujące na ćwiczeniach ogólno-
rozwojowych z elementami sztuk walki, 
hala OSiR, bezpłatne
q 10.00-12.00 – AQUAPARK REKREACyJNIE 
– zajęcia rekreacyjne w Aquaparku. 
Warunkiem koniecznym uczestnictwa 
jest umiejętność pływania. Aquapark, 
bezpłatne

2 lutego
q  10.00 -14.00 – SZKÓŁKA MAŁEGO 

NURKA – zajęcia teoretyczne oraz zaję-
cia praktyczne prowadzone w wodzie z 
wykorzystaniem sprzętu do nurkowa-
nia (dzieci umiejące pływać w wieku 
8-14 lat); zajęcia prowadzone będą w 
dwóch grupach 10 osobowych po dwie 
godziny zegarowe / grupa, Aquapark, 
10 zł / osoba

4 lutego
q  12.00-14.00 – FAMILy CUP – blok im-

prez sportowo – rekreacyjnych dedy-
kowanych dzieciom wraz z rodzicami 
(m.in.: rywalizacja dzieci według kate-
gorii wiekowych na torach wyścigowych 
oraz torze przeszkód, sztafeta rodzinna), 
Aquapark, bezpłatne

Ferie 
z aQuaparKiem

aquapark – basen oraz grota solna czyn-
ne dla dzieci niepełnosprawnych w po-
niedziałek (22 i 29 stycznia) oraz środę 
(24 i 31 stycznia) w godz. 10.00-12.00.

Jak co roku OSiR w Suwałkach przygoto-
wał dla dzieci mnóstwo ciekawych atrak-
cji na czas ferii zimowych. Jedną z nich 
są organizowane w naszym Aquaparku 
i uwielbiane przez nasze pociechy gry i 
zabawy w wodzie z elementami nauki 
pływania.

Zapraszamy dzieci w wieku 6-16 lat na 
5-dniowe zajęcia prowadzone przez in-
struktorów pływania, podczas których 
oferujemy dzieciom czas spędzony na 
fantastycznej zabawie w basenie połą-
czonej z nauką podstawowych elemen-
tów pływania.
terminy zajęć.
i cykl: 22–26 stycznia
ii cykl: 29 stycznia – 2 lutego

Godziny zajęć:
9.00-9.45 2 grupy początkujące (2 x 15 

osób)
10.00 -10.45  2 grupy początkujące  

(2 x 15 osób)
11.00-11.45 1 grupa doskonalenia* pły-

wania (dzieci od 6 lat, max. 15 osób – za-
jęcia na basenie sportowym)

* Uczestnikiem grupy doskonalenia może 
być tylko to dziecko, które uczęszczało na 
zajęcia nauki pływania (grupowe lub indy-
widualne) i potrafi przepłynąć min. 1 dłu-
gość basenu sportowego bez sprzętu po-
mocniczego.

ilość miejsc jest ograniczona (grupy po-
czątkujące. 4 x 15 osób, grupy doskona-
lenia. 2 x 15 osób)

zapisy. w kasie Aquaparku od dnia 15 
stycznia (poniedziałek) od godz. 10.00 
do wyczerpania miejsc. przyjmowane 
są tylko zgłoszenia osobiste – nie ma 
możliwości dokonywania zapisów  
i rezerwacji telefonicznych!

W celu zapisania dziecka na zajęcia rodzi-
ce/opiekunowie prawni zobowiązani są 
do zgłoszenia się do kasy Aquaparku  
i wypełnienia formularza zgłoszeniowe-
go (druk dostępny poniżej).

Opłaty.  Udział w zajęciach wiąże się  
z opłatą wpisową za 5-dniowy cykl zajęć 
w wysokości 30 zł, którą należy obowiąz-
kowo uiścić podczas zapisu.

inne inStytuCJe

przedszkole nr 8 
z Oddziałami integracyjnym

Oferta zajęć dla dzieci posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego.

23 stycznia
10.00-11.00, „Widzę, czuję, słyszę, poznaję” 

Sensoplastyka. Beata Safinowska, Sylwia 
Izdebska. (Prosimy o zgłoszenie udziału 
w zajęciach tel. 87 567 15 54)

11.00-12.00, „Dni otwarte” – konsultacje 
dla rodziców (psycholog, logopeda, tera-
peuta Integracji Sensorycznej, terapeuta 
ręki, nauczyciele wspomagający)

25 stycznia
10.00-11.00, „Zwinne rączki” – Terapia Ręki. 

Maria Starzyńska, Marta Górska. (Prosimy 
o zgłoszenie udziału w zajęciach tel. 87 
567 15 54)

30 stycznia
10.00-11.00, Integracja Bilateralna – zaba-

wy wspomagające rozwój ruchowy i po-
znawczy. Anna Szlaszyńska, Aleksandra 
Zielińska. (Prosimy o zgłoszenie udziału 
w zajęciach tel. 87 567 15 54)

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 

nr 1 w Suwałkach

23 stycznia, 11.00, Zajęcia sportowe – 
marsz z kijami nordic walking, spotka-
nie nad Zalewem Arkadia – zajęcia skie-
rowane do dzieci oraz rodziców, Marcin 
Ostrowski

30-31 stycznia, 10.00-13.00 – Porady i 
konsultacje dla rodziców. Specjaliści i te-
rapeuci ze SOSW nr 1

niepubliczne przedszkole 
terapeutyczne „Koniczynka” 

w Suwałkach

1 lutego

„Warsztaty rozwijające wyobraźnię”
9.00-11.00 – grupa 12 dzieci od 3 do 5 ro-

ku życia
12.00-14.00 – grupa 12 dzieci – 6 i 7-letnich, 

prosimy o zgłaszanie udziału w zajęciach 
do 30 stycznia, tel. 502 469 009

niepubliczna terapeutyczna Szkoła 
podstawowa „Bajka” w Suwałkach

23 stycznia, 8.00-12.00 – ogólnorozwojo-
we zajęcia ruchowe, bocca

LOdOWiSKO
przy Szkole podstawowej nr 11, 

ul. Szpitalna 66

Od poniedziałku 22 stycznia do nie-
dzieli 4 lutego, wstęp bezpłatny, bezpłat-
ne wypożyczanie łyżew na legitymację 
szkolną lub dokument tożsamości ze zdję-
ciem.

CZyNNE CODZIENNIE 10.00-17.45
10.00-10.45 – tercja 
11.00-11.45 – tercja 
12.00-12.45 – tercja 
13.00-13.45 – tercja 
14.00-14.45 – tercja
15.00-15.45 – tercja 
16.00-16.45 – tercja 
17.00-17.45 – tercja 
17.45-18.30 – czyszczenie lodowiska

Więcej informacji na stronie: 

www.dwutygodniksuwalski.pl
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BiBLiOteKa puBLiCzna 
im. m. KOnOpniCKieJ 

W SuWałKaCH zaprasza:
n na spektakl dla dzieci „Gdzie jest mój talent” w wykonaniu grupy 

„Niezły cyrk” – 24 stycznia (środa) o godz. 17 w Sali im. J. Towarnickiej 
przy ul. E. Plater 33A, wstęp wolny;

n na spotkanie z podróżnikiem Michałem Synowcem pt. „Pustynia 
Namib i zwierzęta Afryki” – 1 lutego o godz. 17 w Sali im. J. Towarnickiej 
przy ul. E. Plater 33A, wstęp wolny;

n na wystawę fotografii „Ptaki polskie” autor-
stwa Krzysztofa Szymańskiego – białostoccza-
nina, którego pasja są „bezkrwawe łowy” apa-
ratem fotograficznym oraz „ucieczki wycieczki” 
z rodziną lub samotnie. Zawsze w towarzystwie 
nieodłącznego sprzętu. Brał udział w wielu kon-
kursach fotograficznych. Prezentował swoje 
prace w wielu bibliotekach i domach kultury 
– galeria „Na schodach” przy ul. E. Plater 33A;

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

zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniż-
kowy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zaku-
pu biletu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte 
akcją: „Paddington2”, „Więzień Labiryntu: Lek na śmierć”, „Nowe oblicze 
Greya”, „Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska” i „Fernando”. 

muzeum OKręGOWe W SuWałKaCH przy uL. t. 
KOŚCiuSzKi 81 zapraSza na:

n wystawę „Solus Christus Sola Fide – Ewangelicy na Suwalszczyźnie”.

SuWaLSKi OŚrOdeK KuLtury zapraSza na: 
n na DKF 13: projekcja filmu „Punkt krytyczny. Energia odNowa”– 24.01, 

godz. 18 w Sali Kameralnej przy ul. Jana Pawła II 5, bilety: 12 zł, karnety 
(na wszystkie 6 filmów): 54 zł; 

n wernisaż wystawy prac Pabla Picassa, na której zobaczymy oryginal-
ne akwaforty, linoryty i seriografie ze słynnej teki Vollarda z 1933 roku, 
cyklu „Korrida i Bachanalie”, litografie do „Wojny i Pokoju” oraz teki ero-
tyków z 1969 roku. Prezentowane prace pochodzą z kolekcji Dariusza 
Matyjasa – 26.01, godz. 18.00 w Galerii Patio przy ul. Jana Pawła II 5, wy-
stawa czynna do 18.03; 

n Środy Seniora – koncert zespołu „Suwalskie Starszaki” z piosenkami z re-
pertuaru Mieczysława Fogga, Jerzego Petersburskiego, Edith Piaf i innymi 
popularnymi przebojami karnawałowymi z lat 40. i 60. dwudziestego wie-
ku – 31.01, godz. 17.00 w Sali Kameralnej przy ul. Jana Pawła II 5, bilety: 5 zł; 

n spektakl „Krajobraz z Tobiaszem” w wykonaniu Teatru Efemerycznego 
w reżyserii Jolanty Hinc-Mackiewicz – 4.02 (niedziela) godz. 17 w Sali im. 
A. Wajdy przy ul. Jana Pawła II 5, bilety w cenie 15 i 10 zł;

Zdjęcia SOK
n spektakl „Zuzia i przyjaciele” w wykonaniu młodych artystów z grup 

tanecznych SOK: Radość, Dance Academy, Dotyk Mini i Fleksik, aktorów 
Teatru Form Czarno-Białych PLAMA i wokalistów Studia Piosenki Świetlik 
w reżyserii Iryny Popowej. Muzykę napisał Grzegorz Bogdan, dialogi i tek-
sty piosenek – Paweł Bydelski– 10.02 (sobota), godz. 18.00 w Sali im. A. 
Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 20 zł; 

n na wystawę prac Wiesława Prędysia – GSW Chłodna 20, ul. Noniewicza 
71, wystawa czynna do 28.01;

n na wystawę fotografii Krzysztofa Ślachciaka – w Galerii PAcamera przy 
ul. T. Noniewicza 71,wystawa czynna do 11.03;

n na wystawę ,,Kontrasty” malarstwa Grupy Plastycznej SZTALUGI, któ-
rą tworzy 14 suwalskich malarek – Galeria „Na marmurach”, SOK przy ul. 
T. Noniewicza 71, wystawa czynna do 12.03;

BLaCK puB KOmin, ul. E. Plater 1 zaprasza:
n na koncert Analog vs.Digital # 2, 26.01, godz. 20.00-3.00, wjazd 10 zł.
n na COME INTO KOMIN jam session, 27.01, godz. 19.20 do świtu.

Cinema Lumiere zapraSza na 
FiLmy:

n 23 stycznia godz. 18.45 – „Party” (czarna kome-
dia) – Kino Konesera; 

n do 25 stycznia – „Paddington 2” (kom. przygod.), 
„Pasażer” (thriller), „Escape room” (horror);

n do 1 lutego – Fernando” (kom. anim.), „Narzeczony 
na niby” (komedia), „Tedi i mapa skarbów” (anim./
przyg.), „Atak paniki” (komediodramat), „Cudowny 
chłopak” (komediodramat/familijny); 

n od 26 stycznia – „Gnomy rozrabiają” (komedia 
anim./familijny), „Podatek od miłości” (komedia), 
„Więzień labiryntu: Lek na śmierć” (thriller/akcji), 
„Wszystkie pieniądze świata” (thriller); 

n od 2 lutego – „Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska” 
(kom. anim./ przygod.), „Plan B” (komediodramat);

n 6 lutego – „The Florida Project” (dramat) – Kino 
Konesera.

wieczór romski
10 stycznia seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku powitali Nowy 

Rok 2018 w rytmie przebojów romskich. Po wygłoszonym wykładzie 
„Romowie – przyszłość bez uprzedzeń” 
przez Jadwigę milewską (na zdjęciu) – 
prezesa Stowarzyszenia „Integracja” roz-
począł się w Auli PWSZ wspaniały kon-
cert. Wystąpiły w nim zespoły artystyczne 
działające przy UTW: zespół taneczny 
„Srebrne Pierwiosnki”, zespół wokalny 
„Złota Jesień” i grupa teatralno – kabare-
towa „Uniwersalni”. Choreografię opraco-

wała maria Lauryn, a koncert poprowadziła wg własnego scenariusza 
– Barbara Grabowska.

Scena mieniła się od barw strojów. Tradycyjne, porywające do tańca 
melodie romskie – dodały naszym artystom wiele wigoru. Podziwialiśmy 
z zachwytem ich energię i umiejętności taneczne. Piosenki i tańce prze-
platały wiersze Papuszy. 

13

ZaprosZenia suwalskie

w kinie

Koncert wieńczyła pieśń – przesłanie: „Jedno jest niebo dla wszystkich”. To był 
niepowtarzalny wieczór.

Fot. T. Wysocka-Kluczny

>>
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Wydarzenia SpOrtOWe
SKB LitpOL-maLOW Liderem

Drużyna SKB Litpol-Malow Suwałki z kompletem zwycięstw prowadzi 
w tabeli badmintonowej ekstraklasy. W turnieju rozegranym w Krakowie 
SKB Litpol-Malow wygrał wszystkie mecze. Suwalska drużyna po 6:1 po-
konał UKS Unię Bieruń i AZS AGH Kraków oraz 7:0 KS Chojnik Jelenia Góra. 
Warto zwrócić uwagę na stałe 
postępy jakie czyni najmłodszy 
w zespole Michał Sobolewski, 
który zaczął zdobywać punk-
ty ligowe. W meczu z zespołem 
Chojnik Jelenia Góra wygrał grę 
pojedynczą i wspólnie z Łuka-
szem Moreniem pokonali rywali 
w męskim deblu. 
 Fot. Jerzy Szuliński

Kolejny turniej badmintonowej ekstraklasy drużyna SKB Litpol-
Malow Suwałki rozegra w dniach 26-28 stycznia w Białymstoku, a rywa-
lizować będzie z zespołami: UKS Aktywna Piątka Przemyśl, UKS Feniks 
Kędzierzyn-Koźle oraz niepokonany dotąd UKS Hubal Białystok. Turniej 
finałowy zostanie rozegrany 10-11 lutego (prawdopodobnie w Zielonce 
k. Warszawy).

ze zmiennym pOWOdzeniem
Dwa zwycięstwa i jedna porażka to bilans ostatnich meczów roze-

granych w I lidze przez siatkarzy Ślepska. Najpierw w Suwałkach drużyna 
Ślepska wygrała 3:0 (25:21, 25:23, 25:19) z mającą duże aspiracje drużyną 
AZS Stal Nysa. Nieco gorzej było w meczu rozegranym w Sanoku, gdzie 
suwalski zespół wygrał z TSV Sanok 3:2 (21:25,25:20, 21:25, 25:18,15:10).  
W Sanoku siatkarze Ślepska zagrali dość nierówno. Były fragmenty cał-
kiem dobrej gry, ale więcej było tych słabszych. Jednak nic nie zapowia-
dało porażki w następnym meczu rozegranym w Suwałkach. Ślepsk prze-
grał z Aqua Zdrój Wałbrzych 1:3 (22:25, 25:15, 23:25, 11:25). 

Teraz przed siat-
karzami suwalskiej 
drużyny kilka dni 
na otrząśniecie się 
z porażki i poprawę 
gry, bo już w najbliż-
szy piątek (26.01) o 
godz. 18 kolejny 
mecz w Suwałkach. 
Ślepsk zagra z AZS 
AGH Kraków, wy-
ż e j  n o t o w a n y m 
niż ostatni rywal z 
Wałbrzycha. Po 18 
kolejce Ślepsk z do-
robkiem 35 pkt zaj-
muje trzecie miej-
sce w tabeli.

WiGry Się przyGOtOWuJą
Piłkarze pierwszoligowych suwalskich Wigier rozpoczęli przygoto-

wania do rundy wiosennej. Trenują w Suwałkach na boisku ze sztuczną 
nawierzchnią, przy SP10. Rozegrali swój pierwszy sparing. W pełnowy-
miarowej hali w Mariampolu Wigry wygrały 3:1 z klubem litewskiej eks-
traklasy Atlantas Kłajpeda. Gole dla Wigier strzelili: Rybicki (w 27 min. 
na 1:1), Kościelny (w 33 min. na 2:1) i Iorga (w 85 min. na 3:1). Wyjściowy 
skład Wigier: Hieronim Zoch – Artur Bogusz, Rafał Remisz, Kamil 
Kościelny, Mateusz Spychała, Patryk Sokołowski, Robert Obst, Serhii 
Pylypchuk, Mariusz Rybicki, Robert Dadok, Patryk Klimala. Na zmiany 
wchodzili: Damian Węglarz, Adrian Piekarski, Bartosz Olszewski, Piotr 
Kwaśniewski, Laurentiu Iorga, Mateusz Radecki, Maciej Radaszkiewicz, 

Przemysław Żukowski.
W meczu w Mariampolu nie zagrali kontuzjowani Karol Mackiewicz 

i Damian Gąska oraz Krzysztof Sztukowski, Adrian Jurkowski, Paweł 
Olszewski i Bartosz Gużewski.

Z drużyny suwalskich Wigier, która z powodzeniem walczyła jesienią 
na pierwszoligowych boiskach, ubyli: Radosław Bukacki, bramkarz Łukasz 
Budziłek (trafił do Pogoni Szczecin), Luka Asatiani (trafił do Jagiellonii 
Białystok), Krzysztof Wołkowicz i Przemysław Wróbel.

Piłkarze Wigier zagrają jeszcze sparingi z litewskimi drużynami: 
Lietava Jonava (24.01), Baltija Panevezys (27.01), Żalgiris Kowno (2.02), 
Żalgiris Wilno (17.02) oraz zespołem Olimpia Zambrów.

dOBry SezOn
Poprzedni sezon podsumowali lekkoatleci Ludowego Klubu 

Sportowego „Hańcza”. To był dla nich dobry sezon.
Maciej Pietras zdobył tytuł wicemistrza kraju w 10-boju na 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Emilia Michałowska (wzwyż) 
i Gabriela Butkiewicz (rzut oszczepem) wywalczyły odpowiednio sre-
bro i brąz na Mistrzostwach Polski do lat 16. Łącznie zawodnicy U16 i 
U18 zdobyli 45 medali i 59.5 pkt w zawodach mistrzowskich w Systemie 
Sportu Młodzieżowego. W czasie podsumowania nagrody za osią-
gnięcia oprócz wyżej wymienionych otrzymało 11 zawodników: Agata 
Andryszczyk, Daria Bobrowska, Kornel Rybacki, Zuzanna Strzyżewska, 
Inez Strzyżewska, Kamil Brankiewicz, Patryk Makowski, Natalia Sak, 
Radosław Pomian, Gabriela Staniewicz i Adam Andrejczyk. Za pracę 
szkoleniową podziękowano także nauczycielom i trenerom: Wandzie 
Bujnowskiej, Dorocie Ćwikowskiej, Magdalenie Roguckiej, Jerzemu 
Zalewskiemu i Agnieszce Kozłowskiej.

N a j l e p s z a  z a -
wodniczka „Hańczy”, 
o l i m p i j k a  M a r i a 
Andrejczyk nie star-
towała w zawodach, 
le c z ąc op erowa -
ny bark prawej ręki. 
Życzymy jej zdrowia i 
jak najlepszego przy-
gotowania się do se-
zonu 2018. 

Fot. Hańcza Suwałki

SuKCeS SzaCHiStóW
Kamil Jasiulewicz z Klubu Szachowego Hańcza Suwałki wywal-

czył trzecie miejsce w kategorii do 7 lat w Szkolnych Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski rozegranych w Szklarskiej Porębie. W kategorii do 
lat 9 czwarte miejsce zajął Dawid Jasiulewicz.

ap WiGry naJLepSza W pOdLaSKiem
Akademia Piłkarska suwalskich Wigier wygrała  wojewódzkie elimina-

cje rozgrywek halowych o Puchar  Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
AP Wigry reprezentowała drużyna z rocznika 2006. Chłopcy nie przegry-
wając żadnego meczu zajęli pierwsze miejsce i to oni będą reprezento-
wali województwo podlaskie w finale krajowym. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju wybrano Adama Minkiewicza. Turniej finałowy zostanie 
rozegrany 17-18 lutego w Warszawie.

iGrzySKa SaLOS
Suwałki będą gospodarzem XXII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży 

Salezjańskiej w Futsalu, których organizatorem jest  SL SALOS  
w Suwałkach. W Igrzyskach weźmie udział ponad 350  chłopców i dziew-
cząt z całej Polski.

Program: 
26 stycznia – godz. 18.00 – uroczyste otwarcie w SOK
27 stycznia – godz. 8-16 – rozgrywki w halach OSiR, ZS nr 2,  I LO, ZS 

nr 3.
28 stycznia – godz. 9-11.30 – finały w halach OSiR, ZS nr 2,  I LO, ZS nr 3;  

godz. 12.00 – rozdanie i zakończenie Igrzysk – hala OSiR.
Honorowy patronat Prezydenta Miasta Suwałk.

W meczu z drużyną z Wałbrzycha w suwalskiej 
hali OSiR kibice przeżyli duży zawód, zwłaszcza w 
czwartym secie, w którym siatkarze Ślepska zostali 
rozbici przez niżej notowanych rywali
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Ogłoszenia „dtS” 
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

tel. 87 566-28-25

prezydent miasta Suwałk
ogłasza drugi przetarg ustny 

nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 

stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczo-
nej działkami nr 10932/4 i 10942/4 o łącznej po-
wierzchni 0,1346 ha, położonej w Suwałkach przy 
ul. Wigierskiej, posiadającej urządzone księgi wie-
czyste nr SU1S/00040234/4 i SU1S/00037261/8. 
Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabu-
dowy mieszkaniowej w formie zwartej pierzei. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego nr 4.1 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 28.12.2016 roku. Na działce 10942/4 zloka-
lizowana jest sieć kanalizacyjna. Nabywca zobo-
wiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej 
sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia 
na grunt w związku z awarią bądź konserwacją. 
Na działkach znajdują się drzewa. W przypadku 
kolidowania roślinności z nową inwestycją, na-
bywca usunie ją na koszt własny. 

Cena wywoławcza: 178 000 zł brutto (słow-
nie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Wadium: 17 800 zł (słownie: siedemnaście ty-
sięcy osiemset złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie 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.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 paź-
dziernika 2017 r. i zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.

przetarg odbędzie się w dniu 12 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 wysoko-

ści na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 8 lutego 2018 
roku. W tym dniu kwota wadium musi być uzna-
na na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
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 prze-
targu z dowodem tożsamości lub reprezentowa-
nie przez pełnomocnika na podstawie pełno-
mocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jed-
nego 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.  9/2017

praca
n Poszukuję osoby do pracy za granicą (Niemcy), sprzątanie, 

tel. 510 589 264.  17/2018

n Wynajmę mieszkanie, 35 m.kw. na osiedlu Olimpijskie 
Ogrody, tel. 694 629 537.  22/2018 

praca

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w uroczystościach pogrzebowych mego męża 

Dariusza Kowalewskiego 
oraz odpowiedzieli na prośbę o wsparcie 

Stowarzyszenia Spełniona Nadzieja, 
jestem niezmiernie wdzięczna i serdeczne dziękuję 

– Agnieszka Wojtych-Kowalewska 
z synem Aleksandrem i szwagrem Tomaszem

26/2018

informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu położonego między ulicami: m. reja, 

tysiąclecia Litwy i Gen. K. pułaskiego w Suwałkach
Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wia-
domości, że Uchwałą nr XL/510/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
28.12.2017 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego między ulicami: M. Reja, Tysiąclecia Litwy i Gen. K. 
Pułaskiego w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowa-
niem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1, pok. nr 139 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-16.00, od wtor-
ku do piątku 7.30-15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicz-
nie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.
um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. 
Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.

27/2018

prezydent miaSta SuWałK działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 
stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
10.01.2018 r. do 31.01.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność 
miasta Suwałki, przeznaczonej do dzierżawy na cele sportu i rekreacji 
na okres 30 lat (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 18/2018 z dnia 
10 stycznia 2018 roku). Dotyczy oddania w dzierżawę działki położonej w 
Suwałkach przy ul. Sikorskiego.

21/2018
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Wyrazy głębokiego współczucia

rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci

śp. WładySłaWy raCiS
twórczyni ludowej

składają Dyrekcja i Pracownicy
Suwalskiego Ośrodka Kultury

16/2018

O B W i e S z C z e n i e
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 10 § 1 i art. 61 
§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 
2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam, iż Prezydent 
Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta 
Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z 
dnia 18.10.2017 r. znak:I.7011.04.46.2016/2017.
IS, decyzję nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018r. 
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlane-
go i udzielenia zezwolenia na realizację inwesty-
cji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy 
zastawie (od ul. Bałtyckiej do granicy admi-
nistracyjnej miasta) wraz z budową i przebu-
dową infrastruktury technicznej w Suwałkach 
w zakresie robót budowlanych obejmujących:

– rozbiórkę istniejących elementów komunika-
cyjnych i uzbrojenia terenu kolidujących z rozbu-
dową ww. ulicy

– budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej 
szerokości 6 m, 

– budowę obustronnych chodników oraz ścież-
ki rowerowej po stronie północnej ulicy (od dział-
ki nr 31324/2 do działki nr 31924/25)

– budowę ciągu pieszo-rowerowego (od dział-
ki nr 31924/25 do granicy administracyjnej mia-
sta – strona północna),

– budowę dwóch skrzyżowań z ulicami ozna-
czonymi działkami nr 35320 i 31924/25,

– przebudowę i budowę zjazdów indywidual-
nych i publicznych,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej, 
– budowę kanalizacji sanitarnej,
– budowę oświetlenia ulicznego,
– budowę kanału technologicznego,
– budowę niekolizyjnych odcinków napo-

wietrznej linii energetycznej (przestawienie 
dwóch słupów linii SN),

– wycinkę drzew,
– przebudowę sieci gazowej na odcinku A-B

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-
westycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w 
zakresie:

a) budowy lub przebudowy dróg innych ka-
tegorii:

– budowa skrzyżowania z ulicą oznaczoną 
działką nr 31924/25,

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

– budowa odcinka oświetlenia ulicznego (dział-
ka nr 31924/25),

– budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
i sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami 
(działka nr 31924/25),

c) budowa i przebudowa zjazdów:
– wysokościowe dowiązanie zjazdów z ul. 

Zastawie na działkach nr: 31938, 35226/1, 31291, 
31292/1, 31294, 31295, 31933, 31932, 31296, 
31297/1, 31298, 31930, 35224/2, 31924/1, 35320, 
31319, 31322, 31929, 31928.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do 
realizacji na nieruchomości oznaczonej dział-
kami nr: 31916, 31324/1, 31919/1, 30823/4, 
31323/1, 31926 (granice istniejącego pasa dro-
gowego), 35290 (w całości przeznaczona pod 
drogę) oraz w części na działkach nr: 31921, 
31322, 31319, 31923/1, 31323/2 (obręb nr 0007, 
Miasto Suwałki) 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-
westycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy w zakresie przebudowy in-
frastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) 
na nieruchomościach oznaczonych działkami 
o nr geod.: 31924/25, 31938, 35226/1, 31291, 
31292/1, 31294, 31295, 31933, 31932, 31296, 
31297/1, 31298, 31930, 35224/2, 31924/1, 
35320, 31319, 31322, 31929, 31928, (obręb 
0007, Miasto Suwałki), według obowiązującego 
katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 
1) 31921 o pow. 4,0730 ha dzielona na działki: 

31921/1 o pow. 0,0155 ha (wchodząca w granice 
pasa drogowego) i 31921/2 o pow. 4,0575 ha (po-
zostająca w dotychczasowym władaniu)

2) 31322 o pow. 0,5874 ha dzielona na działki: 
31322/1 o pow. 0,0299 ha (wchodząca w granice 
pasa drogowego) i 31322/2 o pow. 0,5575 ha (po-
zostająca w dotychczasowym władaniu)

3) 31319 o pow.3,0591 ha dzielona na działki: 
31319/1 o pow. 0,0427 ha (wchodząca w granice 
pasa drogowego) i 31319/2 o pow. 3,0164 ha (po-
zostająca w dotychczasowym władaniu)

4) 31923/1 o pow.0,1114 ha dzielona na dział-
ki: 31923/14 o pow. 0,0409 ha (wchodząca 
w granice pasa drogowego) i 31923/15 o pow. 
0,0705 ha (pozostająca w dotychczasowym wła-
daniu)

5) 31323/2 o pow. 0,6522 ha dzielona na 
działki: 31323/3 o pow. 0,0286 ha (wchodzą-

ca w granice pasa drogowego) i 31323/4 o pow. 
0,6236 ha (pozostająca w dotychczasowym wła-
daniu) obręb nr 0007, Miasto Suwałki. 

Numery działek, po podziale, wchodzących 
w granice projektowanego pasa drogowego 
drogi powiatowej nr 2414B: 31921/1, 31322/1, 
31319/1, 31923/14, 31323/3 (obręb nr 0007, 
Miasto Suwałki), według załączonego projek-
tu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza 
pasem drogowym drogi powiatowej nr 2414B: 
31921/2, 31322/2, 31319/2, 31923/15, 31323/4 
(obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączo-
nego projektu podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą 
w granice pasa drogowego: 31324/1, 31919/1, 
30823/4, 31323/1, 31926 (granice istniejące-
go pasa drogowego), 35290, (obręb nr 0007, 
Miasto Suwałki).

Działki, które w części znajdują się w grani-
cach projektowanej rozbudowy pasa drogowe-
go ulicy Zastawie i nie podlegają podziałowi o 
nr geod. 31916 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) 
(w całości położone w granicach istniejącego pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 2414B). 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu po-
działu w całości jest zlokalizowana na nierucho-
mości oznaczonej działkami nr geod.: 31916, 
31324/1, 31919/1, 30823/4, 31323/1, 31926 
(granice istniejącego pasa drogowego), 35290 
(w całości przeznaczona pod drogę) 31345/16, 
31325/3, 31331/6, 31921/1, 31322/1, 31319/1, 
31923/14, 31323/3 (działki po zatwierdzeniu pro-
jektów podziału) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-
westycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym drogi powiatowej w zakresie przebudo-
wy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie tere-
nu) na nieruchomościach oznaczonych działka-
mi o nr geod.: 31938, 35226/1, 31291, 31292/1, 
31294, 31295, 31933, 31932, 31296, 31297/1, 
31298, 31930, 35224/2, 31924/1, 35320, 31319, 
31322, 31924/25, 31929, 31928, (obręb 0007, 
Miasto Suwałki).

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w 
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, 
ul. A Mickiewicza 1, pok. 138. 

 19/2018

pani
JuStynie KramKOWSKieJ

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

matKi
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
23/2018
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prezydent miasta Suwałk
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 
Suwałk, oznaczonej działką nr 23573/2 o powierzchni 0,0529 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Bukowej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 
SU1S/00022395/8. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte 
są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 48, zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2011 r. 
Na ww. nieruchomości znajdują się sieci kanalizacyjne i energetyczne. Nabywca 
zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatne-
go udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W 
przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny doko-
na ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci. Na nie-
ruchomości zlokalizowane są drzewa i w przypadku kolidowania drzew z nową 
inwestycją, nabywca usunie je na koszt własny.

Cena wywoławcza: 68 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy 
złotych).

Wadium: 6 800 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 stycznia 2018 r. i zakończył się wyni-
kiem negatywnym.

przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 roku o godz. 12.00 w siedzi-
bie 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 22 lutego 2018 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 zapozna-
niu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktu-
alnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarial-
nie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawien-
nictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez peł-
nomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego 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 małżeń-
skim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane 
są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim 
zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu 
pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży 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.

prezydent miasta Suwałk
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 
Suwałki, oznaczonej działką nr 21905/5 o powierzchni 0,0954 ha, położonej 
w Suwałkach przy ul. Zacisze, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 
SU1S/00028124/0. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci wodociągowe, ener-
getyczne i telekomunikacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatne-
go znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w 
przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową 
inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z 
właścicielami poszczególnych sieci. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że z 
uwagi na bliskość rzeki oraz obniżenie poziomu działki w stosunku do jezdni, na 
działce jest wysoki poziom wód gruntowych. W związku z powyższym nabywca 
na koszt własny wykona badania geotechniczne gruntu i dostosuje posadowie-
nie budynku do warunków geotechnicznych. Nieruchomość przeznaczona jest 
do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego Nr 64 zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/541/2014 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.05.2014 roku. 

Cena wywoławcza: 126 000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysię-
cy złotych).

Wadium: 12 600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 stycznia 2018 r. i zakończył się wyni-
kiem negatywnym.

przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 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 22 lutego 2018 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 zapozna-

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

tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych nota-
rialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawien-
nictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez peł-
nomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego 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 małżeń-
skim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane 
są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim 
zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu 
pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży 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.
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W ostatnich miesiącach wiele było mo-
wy o rekonstrukcji rządu. Dywagacjom i 
nocnym rozmowom Polaków nie było koń-
ca; czy odejdzie ten, czy tamten? A jeśli 
odejdzie ten i ów, to kto na ich miejsce? A co 
to znaczy, że odwołali (toż to sziok! – jak ma-
wiał Pawlak) Macierewicza? Czy to już na-
prawdę koniec niezatapialnego Antoniego?

Kiedy większość rodaków pasjonowa-
ła się personalnymi, których znaczenie jest 

prawdę mówiąc prawie żadne, następowały po cichu zmiany prawdziwie 
ważne, bo ustrojowe, mające olbrzymie znaczenie dla nas wszystkich, bez 
wyjątku. Mowa o zmianach w ustawach dotyczących wymiaru sprawie-
dliwości w Polsce. Te ostatnie oddały pełnię władzy nad sądami i proku-
raturą w ręce jednego polityka, który nie dość, że jest jednocześnie mini-
strem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, to jeszcze w dodatku 
został uzbrojony w ustawę, która pozwala mu dowolnie wymieniać pre-
zesów sądów. Dowolnie, bowiem nie musi pan Ziobro podawać przyczyn 
odwołania takiego, czy innego prezesa. Odwołuje i już. Masowo, co bar-
dziej  pachnie czystką, niż rzeczywistą potrzebą. Wszystko to przebiega 
pod hasłem dobrej zmiany, która  ma uzdrowić również wymiar sprawie-
dliwości. Szczególnie przyśpieszyć orzekanie i – ma się rozumieć (wszak 
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przyGarniJ przyJaCieLa 
ze SCHrOniSKa „SianOżęć”

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

Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną:  
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

chłodnym
okiem nie wystarczy czystka 

akademia
programowania i roBotyki

W każdą sobotę w suwalski Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego 
odbywają się zajęcia pn. „Akademia Programowania i Robotyki” finanso-
wane ze środków Miasta Suwałki w ramach programu „Zdolny suwalcza-
nin”. W ich ramach uczniowie suwalskich szkół podstawowych i gimna-
zjów poznają tajniki programowania i robotyki oraz uczą się tworzenia 
gier i aplikacji w środowisku graficznym Scratch.

Najmłodsi uczestnicy zajęć zaczynają swoją przygodę z programo-
waniem i robotyką. Budują i programują roboty korzystając z zestawów 
klocków Lego WeDO. Stawiają pierwsze kroki w świecie programowania 
wizualnego, przeżywają przygody z kodowaniem na platformie code.org. 
Starsi uczniowie z klas 5 i 6 podczas kursu tworzenia gier i robotyki wy-
korzystują zestawy klocków lego Mindstorm oraz programują gry w śro-
dowisku graficznym Scratch. 

Najstarsi zajmują się programowaniem w języku JavaScript. Młodzież 
poznaje podstawowe pojęcia takie jak typy danych, zmienne i funkcję. 

dobry szeryf czuwa) – dać popalić wszystkim przestępcom, by nie cho-
dzili bezkarnie i bezczelnie po naszych ulicach. Tymczasem…

Tymczasem, w chwili gdy piszę ten felieton, po Suwałkach, póki co 
bezkarnie, chodzi młody facet, który grożąc pistoletem usiłował upro-
wadzić czternastolatkę. Czy nasz lokalny wymiar sprawiedliwości, wszak 
już odnowiony przez ministra Ziobrę, nie ma wyobraźni, czy może przy-
puszcza, że ów młody człowiek przy użyciu broni zaprasza czternasto-
letnią dziewczynę, by oglądać znaczki pocztowe? Nie, ani sędziów, ani 
prokuratorów nie podejrzewam o naiwność i brak wyobraźni. Po prostu, 
w wielu przypadkach,  nie mają właściwych narzędzi, brakuje im właści-
wych procedur, których zastosowanie daje dobre efekty. 

Wynika to z tego, że wszystkie dotychczasowe zmiany w polskim wy-
miarze sprawiedliwości, od Trybunału Konstytucyjnego po sądy rejono-
we, pomyślane były tak, by władzę nad sądownictwem oddać „swoim”. 
Ostatni przykład z Suwałk tylko potwierdza tę prawdę, że reformy są-
downictwa i w ogóle wymiaru sprawiedliwości, nie robi się przy pomo-
cy personalnych czystek.

Stanisław Kulikowski

PS.  Napastnik prawdopodobnie jest już bardzo daleko; nie stawił 
się na policję, zapewne więc uciekł. Dopiero teraz wydano na niego  

nakaz aresztowania i list gończy. Ciut za późno. 

Kot arystokrata, czarny, biały krawat 
i skarpetki, zielone oczy,  
wiek ok. 6 miesięcy 
umili życie każdej rodzinie.

Czteromiesięczny szczeniak, 
drobny piesek maści czarnej 

z białymi skarpetkami, szuka opiekuna.

Duży pies o umaszczeniu wilczastym, 
wiek ok. 2 lata będzie wdzięczny 
za suchy kąt i miskę strawy.

Suczka rudo-biała, niska ok. 5 lat
pokocha każdego, 
kto ją przygarnie.

>>
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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/
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Jaka instytucja kulturalna funkcjonowała w tym budynku 
na ul. noniewicza, dawniej lenina, od 1963 r.?

Nagrodę za odpowiedź z nr 1 „DTS” otrzymała Sylwia Jasielon.
Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź 

na adres internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

Na odpowiedź czekamy do 2 lutego.

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

>> święto BaBć 
i dziadków

W Polsce Dzień Babci i Dzień Dziadka obchodzi się odpowiednio  
21 i 22 stycznia. Święta te mają w naszym kraju już ponad 50-letnią tra-
dycję. Jest to czas, kiedy wnukowie mogą podziękować swoim dziadkom 
za wszystko, co ci dla nich zrobili, za ich opiekę i troskę.

Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta 
i Życie” w 1964 roku. Później powstała również tradycja obchodzenia 
Dnia Dziadka.

W Przedszkolu nr 3 im. Ojca Św. Jana Pawła II trzylatki śpiewały i tańczyły 
dla swoich dziadków

W Szkole Podstawowej nr 5 po gromkim sto lat od-
śpiewanym przez uczniów kl. II c dzieci swoim naj-
bliższym rozdały prezenty

W Przedszkolu nr 5 z Odziałem Integracyjnym 
dzieci swoim dziadkom przedstawiły jasełka,  
a następnie zaprosiły ich na wspólny słodki po-
częstunek



>>

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

20
/2

01
8

ul. 1 maja 1, 16-400 Suwałki
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www.b-dent.suwalki.info

Stomatologia B-Dent
Barbara Waraksa-Jatowczyc

Suwałki, ul. Bydgoska 30
pon.-pt. 11.00-18.00

sob. – po uzgodnieniu telefonicznym
tel. 87 565-51-05; kom. 607-228-128

dojazd mpK linie 10, 11 i 19
Samochodem, jadąc z centrum Suwałk 

ul. Wojska Polskiego pierwsza w prawo za salonem Skody
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jak się roBi gazetę?
W redakcji „DwuTygodnika Suwalskiego” gościliśmy młodzież z klas 

siódmych suwalskich szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych, któ-
ra uczestniczyła w warsztatach dziennikarskich organizowanych przez 
suwalską Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej.

Młodzież na warsztatach poznawała zasady obowiązujące przy 
tworzeniu tekstów dziennikarskich. Dowiadywała się też jak przygo-
tować tekst do druku i jak złożyć gazetę. Następnie uczniowie sami 
redagowali gazetki szkolne i oceniali przygotowany materiał. Na za-
kończenie zapoznawali się z praktycznym sposobem redagowania 
„DwuTygodnika Suwalskiego”. Mamy nadzieję, że wkrótce w suwal-
skich szkołach pojawią się kolejne gazetki szkolne. 

Młodzież z klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Piłsudskiej  
w Suwałkach zapoznaje się z pracą redakcji „DTS”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pawłówce w redakcji „DTS”


