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Następne wydanie „dwuTygodnika suwalskiego” 
ukaże się wyjątkowo w Wielki czwartek 29 marca

Po raz pierwszy od niepamiętnych 
czasów sklep spożywczy na rogu ulic 
Chłodnej i Noniewicza był zamknięty 
w niedzielę

Czytaj str. 6i 18

Niedziela  bez  haNdlu 
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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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>> koNcerT pasyjNy
W kościele pw. Chrystusa Króla suwalczanie obejrzeli Koncert Pasyjny, 

w wykonaniu Jerzego Zelnika i Baltic Neopolis Ensemble. Na program 
złożyły się medytacje ks. Grzegorza Strzelczyka oraz Oratorium Josepha 
Haydna „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu”. Dopełnienie ca-
łości stanowiły prezentacje multimedialne na podstawie filmu „Pasja” 
Mela Gibsona.

Suwalski Koncert Pasyjny odbył się w ramach projektu „14 Katedr”, czy-
li cyklu koncertów prezentowanych w czasie Wielkiego Postu w 14 kate-
drach i świątyniach w Polsce.

Wizyta na pierwszej w Polsce ulicy noszącej imię Andrzeja Wajdy, 
złożenie kwiatów pod tablicą pamięci umieszczoną na kamienicy przy 
ulicy Wojska Polskiego 27, w której reżyser przyszedł na świat 6 marca 
1926 roku oraz spotkania w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej  
i Suwalskim Ośrodku Kultury – to główne punkty suwalskich obchodów  
92. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy. Gościem honorowym uroczystości 
była Krystyna Zachwatowicz-Wajda, żona reżysera. 

W Suwalskim Ośrodku Kultury zaprezentowano dwa filmy – „Katyń” 
w reżyserii Andrzeja Wajdy i dokument „Szabla Mojego Ojca” Marka 
Brodzkiego.

– Mamy ten zaszczyt, że w zaplanowanych przez nas wydarzeniach 
bierze udział żona reżysera – Pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda, którą 
zawsze bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że nasza przy-
jaźń będzie trwała – powiedział Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

 – Jestem zbyt wzruszona żeby cokolwiek mówić. Mogę tylko podzię-
kować za serdeczność i obiecać, że dopóki starczy mi sił będę przyjeżdża-
ła do Suwałk – powiedziała K. Zachwatowicz-Wajda. 

Żona reżysera gościła też na ulicy Andrzeja Wajdy.

– To pierwsza ulica Andrzeja Wajdy w Polsce – powiedziała K. Za- 
chwatowicz-Wajda.

Przypomnijmy, że na ostatniej sesji suwalskiej Rady Miejskiej radni, na 
wniosek prezydenta miasta, przyjęli uchwałę w sprawie nadania imienia 
Andrzeja Wajdy nowej ulicy prowadzącej od ul. Mickiewicza do nowobu-
dowanych Bulwarów nad Czarną Hańczą.

W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej odbyło 
się spotkanie z autorami książki „Andrzej i Krystyna. Późne Obowiązki”  
– Witoldem Beresiem i Krzysztofem Burnetko.

Opowieści o Andrzeju Wajdzie i Krystynie Zachwatowicz wysłucha-
li licznie przybyli suwalczanie, wśród których nie zbrakło licealistów  
z I LO  i II LO oraz Ewy Sidorek, zastępcy prezydenta Suwałk. O wielkich 
osiągnięciach w przestrzeni publicznej  najwybitniejszego polskiego re-
żysera i jego żony: muzeum Manggha, wspólnych filmach i spektaklach 
oraz o społecznych obo-
wiązkach artystów opowia-
dali W. Bereś i K. Burnetko. 

 Więcej na: 
www.dwutygodniksuwalski.pl 

pierWsza W polsce 
ulica  aNdrzeja Wajdy

>>

Tablicę z nazwą ulicy odsłonili (na zdjęciu od prawej) K. Zachwatowicz-Waj-
da, Cz. Renkiewicz, prezydent Suwałk i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Sławomir J. Szeszko

Na zdjęciu od lewej
Maria Kołodziejska dyrektor

biblioteki, Witold Bereś
i Krzysztof Burnetko
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MiNisTer o uczelNiach zaWodoWych
Na spotkaniu z pracownikami i studentami suwalskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Jarosław 

Gowin, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwierdził, że polskich uczelni nie można dzielić na lepsze 
– akademickie i gorsze – zawodowe. Zapowiedział dodatkowe wsparcie dla najlepszych polskich szkół za-
wodowych.

Trwają prace nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
– Nowe regulacje przewidują dla uczelni zawodowych ogromną rolę, gwarantują im finansowe wspar-

cie – zapowiedział J. Gowin
Zapowiadana jest dodatkowa ścieżka finansowania dla tych wyższych szkół zawodowych, których ab-

solwenci najlepiej będą radzili sobie na lokalnym rynku pracy. Co roku resort będzie przyznawać 15 najlep-
szym uczelniom zawodowym premię w wysokości 1 mln zł na jedną szkołę.

Minister wręczył Marcie Wiszniewskiej, rektor suwalskiej uczelni czek na blisko 1,5 mln zł. Ten grant 
PWSZ zdobyła w jednym z konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pieniądze zostaną przezna-
czone m.in. na podnoszenie jakości kształcenia.

3

ZDaniEM PrEZyDEnta

>>

coraz Młodsi 
urzędNicy

Średnia wieku pracowników suwalskiego Urzędu Miejskiego obni-
ża się. Teraz wynosi 46 i pół roku, i prawdopodobnie będzie coraz niż-
sza. A wszystko to za sprawą niedawnych licznych przejść na emerytu-
rę urzędników i kolejnych zapowiedzi odejść. W ciągu ostatniego roku 
z ratusza na emeryturę przeszło 11 osób, a kolejna jedenastka dekla-
ruje odejście. Zastępują ich młodsi pracownicy. Wśród 26 urzędników 
zatrudnionych w ubiegłym roku, dziesięcioro miało mniej niż 35 lat. 
Najmłodszy pracownik suwalskiego magistratu ma 24 lat. Aktualnie 
w ratuszu pracuje 216 osób, z czego 138, to kobiety.

Przed nami realna i duża szansa na rozbu-
dowę szkół zawodowych w Suwałkach. W naj-
bliższym czasie wystąpimy o pieniądze z Unii 
Europejskiej przeznaczone na modernizację  
i rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych oraz 
Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach. Przygotowane 
są dwa projekty o łącznej wartości ponad  
12 mln zł. Jeżeli uda nam się pozyskać dofi-
nansowanie to obie inwestycje ruszą jeszcze 
w tym roku.

Wspomniane projekty to:
„Poprawa jakości k sz tałcenia zawo -

dowego w mieście Suwałki poprzez inwe-
stycje w infrastrukturę Zespołu Szkół nr 6  
w Suwałkach”. Koszt tego zadania szacujemy na 
7 906 592,02 zł, a planowane dofinansowanie aż 
na 6 720 603,12 zł.

„Poprawa jakości kształcenia zawodowe-
go w mieście Suwałki poprzez rozbudowę 
infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych  
w Suwałkach”. Koszt drugiego projektu sięgnie 
4.204.542,44 zł. Z unii Europejskiej chcielibyśmy 
pozyskać na ten cel 3.573.860,99zł. 

Obecnie posiadamy gotową dokumenta-
cję budowlaną obu obiektów, obowiązujące 
pozwolenie na budowę, ogłosiliśmy przetargi 
na realizację obu inwestycji. W przypadku po-
zyskania dofinansowania z Unii Europejskiej 
zostaną one rozstrzygnięte, a prace budow-

lane zostaną zrealizowane do końca przyszłe-
go roku.

Przedmiotem projektu w Zespole Szkół  
nr 6 jest budowa nowego budynku warszta-
towego do praktycznej nauki zawodu. Obiekt 
będzie podzielony ogólnodostępnym koryta-
rzem na 2 części: od wschodu mieścić się będą 
klasy branży mechanicznej, od zachodu bran-
ży drzewnej. Większość pomieszczeń posiadać 
będzie niezależne, bezpośrednie wejścia/wjaz-
dy – głównie bramami segmentowymi. 

Ponadto zaplanowano tam utworzenie pra-
cowni dla 5 zawodów nauczanych w ZS nr 6 
(technik pojazdów samochodowych, elektro-
mechanik pojazdów samochodowych, mecha-
nik pojazdów samochodowych, technik tech-
nologii drewna, stolarz) i 3 nowych zawodów 
(kierowca mechanik, blacharz samochodo-

wy, mechanik operator maszyn do produkcji 
drzewnej), w sumie aż 11 pracowni. 

W przypadku inwestycji w Zespole Szkół 
Technicznych projekt obejmie rozbudowę bu-
dynku warsztatowego Centrum Kształcenia 
Praktycznego nr 2. Przebudowany obiekt bę-
dzie przeznaczony  do realizowania zajęć  
z  kształcenia praktycznego, przedmiotów 
branży budowlanej, odnawialnych źródeł ener-
gii i mechanicznej oraz jako ośrodek egza-
minacyjny do przeprowadzania egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodach: 
technik budownictwa, technik urządzeń i sys-
temów energetyki odnawialnej, technik me-
chanik, monter zabudowy i robót wykończe-
niowych w budownictwie.

W sumie powstanie 14 pracowni do prak-
tycznej nauki zawodu, a budynek będzie  przy-
stosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych.

Te inwestycje realizujemy, by dostosować 
warunki kształcenia w suwalskich placówkach 
do potrzeb prężnie rozwijającego się rynku 
pracy w Suwałkach. Tej pracy jest coraz więcej,  
a pracodawcy liczą na dobrze przygotowanych 
nowych pracowników. Obie inwestycje mają na 
celu to, by suwalska młodzież spełniła te ocze-
kiwania i mogła od razu po skończeniu szkoły 
rozpocząć pracę w Suwałkach.

>>
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SuWalSKa Karta MiESZKańCa 
– JaK BęDZiE WyGląDała?

Suwalska Karta Mieszkańca będzie wyda-
wana w czterech wersjach:
1. Suwalska Karta Mieszkańca 

– zwykła – kolor biały
2. Suwalska Karta Mieszkańca 

– rodzina wielodzietna – kolor zielony
3. Suwalska Karta Mieszkańca 

– osoba niepełnosprawna – kolor niebieski
4. Suwalska Karta Mieszkańca 

– senior – kolor żółty

Rozpoczęły się konsultacje społeczne  
w sprawie Suwalskiej Karty Mieszkańca. Za na-
mi pierwsze spotkanie w Szkole Podstawowej 
nr 4. Kolejne odbędą się: 

– 20 marca, godz. 17.00 – II I Liceum 
Ogólnokształcące,

– 21 marca, godz. 17.00 – Aquapark,
– 22 marca, godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa 

nr 10.
Suwalska Karta Mieszkańca to komplek-

sowy program działań zmierzających do po-
prawy warunków życia mieszkańców Suwałk. 
Suwalska Karta Mieszkańca zacznie działać  
1 września 2018 roku.  

– Proponujemy program, który ma na ce-
lu zmniejszenie obciążeń finansowych miesz-
kańców Suwałk – wyjaśnia Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk.

SuWalSKa Karta MiESZKańCa 
– Co to taKiEGo?

Suwalską Kartę Mieszkańca będzie mógł 
otrzymać każdy mieszkaniec Suwałk, który:

a) rozlicza się z podatku dochodowego 
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym  
w Suwałkach i deklaruje w swoim zeznaniu, 
albo wynika to z decyzji Urzędu Skarbowego  
w Suwałkach, że jego miejscem zamieszkania 
na dzień 31 grudnia rozliczonego ostatnio ro-
ku podatkowego jest miasto Suwałki,

b) jest rolnikiem, posiadającym gospodar-
stwo rolne na terenie Suwałk, utrzymującym 
się wyłącznie z rolnictwa.

Suwalską Kartę Mieszkańca będą mogli 
otrzymać również bezrobotni, otrzymujący 
zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach oraz członkowie rodziny wy-
żej wymienionych osób nieuzyskujący do-
chodów, których miejscem zamieszkania są  
Suwałki. Suwalska Karta Mieszkańca skierowa-
na będzie też do dzieci przebywających w su-
walskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 
oraz w rodzinach zastępczych z terenu Suwałk. 
Szczegóły na: www.um.suwalki.pl 

SuWalSKa Karta MiESZKańCa 
– KonSultaCJE SPołECZnE

Do 20 marca  na adres:   Wydział Spraw 
Społecznych, ul. T. Noniewicza 71A, 16-400  
Suwałki, swoje opinie i sugestie w spra-
wie Suwalsk iej Kar t y Mieszkańca moż-
na złoż yć w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 
lub przesłać w formie elektronicznej na adres: 
 asmiejkowski@um.suwalki.pl

Suwalska Karta Mieszkańca zastąpi dzia-
łające dotychczas programy Aktywny Senior  
i Suwalska Rodzina PLUS. Do programu, ze swo-
im pakietem usług i zniżek, będą mogły przy-
stąpić również firmy komercyjne. O ostatecz-
nym kształcie Suwalskiej Karty Mieszkańca 
zdecydują radni Rady Miejskiej.

suWalska karTa Mieszkańca – koNsulTacje>>
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będzie NoWa droga
Suwalski ratusz poszukuje wykonawcy drogi, która będzie biegła 

wzdłuż osiedla Polna i docelowo połączy ul. Sportową z ul. Utrata. 
Droga stanowić będzie dojazd do nowo powstającego osiedla miesz-
kaniowego pomiędzy tymi ulicami oraz zupełnie nowe połączenie 
na linii wschód-zachód Suwałk.

Zamówienie, zostało podzielone na dwie części dotyczące budo-
wy fragmentu nowej drogi z kompletną infrastrukturą oraz przebu-
dowy części ul. Sportowej, na której powstanie również nowe ron-
do. Droga pobiegnie po nasypie. 

Ostatecznie wszystkie prace przy budowie drogi mają zakończyć 
się do 30 września 2019 roku. Oferty w przetargu można składać do 
27 marca 2018 roku.

Środki na realizację tej inwestycji zostały zapisane w tegorocz-
nym budżecie Suwałk. Budowę drogi będzie współfinansować fir-
ma deweloperska, która buduje osiedle pomiędzy ulicami Utrata 

>> i Sportowa. W kosztach partycypować będzie również suwalskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej.
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Zbliża się wiosna. To cZas grun-
Townych porZądków na pose-
sjach i odświeżania miesZkań. 
używamy do Tego sZcZoTek go-
spodarcZych i pędZli malarskich. 
cZy ZasTanawiamy się, kTo jesT 
ich producenTem? może wyTwo-
rZyło je prZedsiębiorsTwo pro-
dukcyjno usługowo-handlowe 
gabriela poświaTowska Z su-
wałk. Firma obchodZiła w ubie-
głym roku 25-lecie swego isTnie-
nia, dosTarcZa swoje produkTy 
do wielu sklepów budowlanych 
w nasZym mieście.

O  p o c z ą t-
k a c h  s w o j e j 
spółki opowia-
da Stanis ław 
Poświatowski.

– Razem ze 
swoim wspólni-
kiem śp. Janem 
Sienkiewiczem 
10 czerwca 1992 
roku założ yli -
śmy firmę. Nie 
mie l iśmy nic , 
poza dużym doświadczeniem i umiejętnościa-
mi, które zdobyliśmy pracując w Suwalskiej 
Spółdzielni Niewidomych. Za pieniądze z zacią-
gniętego kredytu kupiliśmy w Warszawie pół-
produkty do wytwarzania pędzli malarskich. 
Przewieźliśmy je do Suwałk w skrzyniach, po-
ciągiem. Gotowe wyroby zapakowane w kar-
tony dostarczaliśmy pieszo do suwalskich skle-
pów. Dopiero po pół roku działalności firma 
wzbogaciła się o pierwszy środek transportu, 
używany, ośmioletni samochód polskiej pro-
dukcji „Tarpan”.

Przedsiębiorstwo ciągle rozwijało się. 
Wzbogacało się o maszyny i urządzenia, 
wprawdzie używane, ale usprawniające ręcz-

ną produkcję. Przybywało pracowników, głow-
nie z likwidowanej Suwalskiej Spółdzielni 
Niewidomych. Obecnie zatrudnia 16 osób nie-
pełnosprawnych i tylko jedną pełnosprawną 
– kierowcę.

Firmą zarządza żona pana Stanisława, 
Gabriela Poświatowska. Jak widzi przyszłość 
swojego zakładu? 

– Nie będę odkrywcza jeśli powiem, że naj-
większym naszym zagrożeniem jest konku-
rencja. I to nie tania, niskiej jakości chińska, a 
właściwie azjatycka produkcja, lecz polska, ma-
szynowa. Automatyka wypiera naszą, ręczną 
produkcję. Balansujemy stale na granicy opła-
calności naszych wyrobów. Mamy wypróbo-
wanych, prawdziwych przyjaciół, właścicieli 
suwalskich sklepów budowlanych, którym od 
lat dostarczamy nasze produkty. Jesteśmy tak-

dają pracę NiepełNospraWNyM
>>

Pracownik z najdłuższym stażem Jerzy Wysocki 
przy dozowarce do naciągu szczotek

Jarosław Korenkiewicz obsługuje wiertarkę do 
opraw szczotek

że dystrybutorem trzonków do szczotek, wał-
ków malarskich i rękawic roboczych. Bez dota-
cji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, na część wynagrodzeń i 
składek zusowskich, nie bylibyśmy w stanie opła-
cić pracowników. Dla osób niepełnosprawnych, 
z przykrością to muszę powiedzieć, nie ma ryn-
ku pracy w Polsce, a tym bardziej w Suwałkach. 
Zmieniają się także nasi odbiorcy w kraju i to na 
niekorzyść. Są problemy z płatnościami za do-
starczony towar. Dawniej liczył się honor i do-
trzymywanie słowa. Obecnie jak najszybszy 
zysk. Dlatego tak ważne jest utrzymanie się na 
rynku. Nie poddajemy się. Nasi pracownicy po-
woli odchodzą na emeryturę, staramy się ich za-
stąpić nowymi, ale muszą posiadać minimum II 
grupę inwalidzką. Firma w ramach integracji, an-
gażuje się także w życie sportowe pracowników, 
którzy należą do Klubu Sportowego „Jaćwing”  
w Suwałkach.

Pracownicy firmy przy produkcji pędzli malarskich

25 lat suwalskiej firmy
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Ciąg dalszy na str. 7

WyDarZyło Się
n 11 marca w zespole poklasztornym nad 

Wigrami ordynariusz ełcki bp Jerzy Mazur 
rozpoczął obchody 350-lecia przybycia ka-
medułów na Suwalszczyznę. Kameduli po-
jawili się nad Wigrami w 1668 r. Wybudowali 
klasztor na wyspie. Założyli też Suwałki, a w 
1715 r. ich przeor Ildefons nadał grodowi nad 
Czarną Hańczą prawa miejskie.

n Prokuratura umorz yła postępowa-
nie w sprawie zastraszania prezesa suwal-
skiego Sądu Okręgowego Jacka Sowula . 
Prokuratura wszczęła postępowanie po opu-
blikowaniu w regionalnej prasie informacji o 
tym, że w styczniu prezes suwalskiego sądu 
usłyszał zapowiedź, że jeśli wobec sędziego, 
który wyznaczył odległy termin przesłucha-
nia 14-latki, zaatakowanej w Suwałkach przez 
mężczyznę z pistoletem w ręku, wyciągnię-
te zostaną konsekwencje, w mediach ukażą 
się krytyczne publikacje o prezesie Sowulu. 
Prokurator przesłuchał sędziego, który stwier-
dził, że nie zamierza składać zawiadomienia 
o popełnieniu przestępstwa, a straszenia na-
gonką medialną nie potraktował jako groź-
by karalnej.

n W c z as i e  I I  Ws ch o dni e g o Fo r um 
Drogowego Kruszywo-Cement-Beton wy-
konawcy dróg, inwestorzy, firmy budowlane 
rozmawiali w Suwałkach o tym jakie drogi, 
gdzie, kiedy i w jakiej technologii powsta-
ną. Podczas forum wyrażono zaniepokojenie 
budową szlaku Via Carpatia, która ma prze-
biegać z Białegostoku w stronę Knyszyna, 
Ełku, a dalej szlakiem Via Baltica do Suwałk. 
Korzystniejsze ze względów ekologicznych 
oraz ze względu na krótszy czas przejazdu 
oraz niższe koszty budowy byłoby poprowa-
dzenie tej trasy z Białegostoku, przez Korycin, 
Augustów do Suwałk. 

n Ponad 700 kontroli i wszyscy sprawdzeni 
kierowcy byli trzeźwi – to efekt akcji „Trzeźwy 
poranek” przeprowadzonej na terenie Suwałk 
przez policjantów. Ujawniono za to kierujące-
go pod wpływem narkotyków.

n Do napadu na kobietę doszło wieczorem 
5 marca na Osiedlu II. Najpierw mężczyzna 
przewrócił ją na ziemię. Potem wyrwał jej to-
rebkę i uciekł. Pokrzywdzona miała w niej do-
kumenty, telefon i pieniądze. Policja poszu-
kuje sprawcy.

n Mł. br yg. Kazimierz Golubiewski 
o t r z y m a ł  p o w o ł a n i e  n a  s t a n o w i s k o 
Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej 

To pierWsza Taka Niedziela
Puste parkingi przy suwalskich supermarketach, ale też przy mniejszych sklepach. Niewielu 

przechodniów na ulicach, mniejszy też ruch samochodów. Tak wyglądały Suwałki w niedziele bez 
handlu.Za nami pierwsze dwie niedziele, w które obowiązywały przepisy o ograniczeniu handlu.

W Suwałkach zamknięte były Biedronki, Stokrotki, Lidl, Kaufland, Tesco, a nawet Eden, który 
otwarty był zawsze i to 24 h. W centrum Suwałki Plaza czynna była część rozrywkowa obiektu przy 
Dwernickiego, w której mieści się centrum Mk Bowling i  kino Cinema Lumiere.

Zdania suwalczan są podzielone – jedni narzekają na ograniczenie w handlu, inni nie mają za-
strzeżeń, co do nowych przepisów. Na pełniejsza ocenę przyjdzie czas za kilka miesięcy, zwłasz-
cza po wakacjach, gdy w czasie wypoczynku częściej robimy zakupy w niedziele. Na razie też po-
goda nie zachęca do spacerów w niedziele wolne od handlu.

Najbliższe niedziele wolne od handlu to: 1, 8, 15 i 22 kwietnia oraz 13 i 20 maja. Zakupowemu 
niedzielnemu szaleństwu będzie można bez ograniczeń oddać się w najbliższą niedzielę (25 marca).

>>

głosujMy Na „suWalszczyzNę”
Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” znalazł się wśród finalistów XIV edycji nagrody Marszałka 

Województwa Podlaskiego – Podlaskiej Marki. To jedyna suwalska nominacja. Do 2 kwietnia moż-
na głosować na ZPiT „Suwalszczyzna” w głosowaniu internetowym.

W kategorii Kultura nominowani są: Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, Teatr Lalki i Aktora 
w Łomży, Białostocki Teatr Lalek.

Członkowie Kapituły Nagrody Podlaska Marka wybrali 21 firm, wydarzeń, inicjatyw które osta-
tecznie wezmą udział w walce o ten tytuł. Kapituła zbierze się jeszcze raz i spośród nominowa-
nych wybierze zwycięzców w siedmiu kategoriach, ale swoją nagrodę wybiorą w głosowaniu in-
ternetowym mieszkańcy. 

Do 2 kwietnia można głosować na swojego kandydata na stronie www.podlaskamarka.pl. 
Zwycięzców poznamy we wtorek 24 kwietnia podczas uroczystej gali w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej w Białymstoku.

>>
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(Nie)bajkoWo 
o NiepełNospraWNych

W Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej Bajka odbyła się pierwsza Bajkowa 
Kawiarenka Obywatelska. Przy kawie i ciastkach osoby niepełnosprawne opowiedziały o barie-
rach, z jakimi spotykają się w Suwałkach.

Najwięcej uwag było do komunikacji miejskiej. Uczestnicy stwierdzili m.in., że kierowcy pod-
jeżdżają zbyt daleko od krawężnika, co powoduje problem z wejściem do autobusu dla osób na 
wózkach, o kulach i niedowidzących. 

– Kierowcy czę-
sto nie umieją także 
otworzyć platformy 
d l a  w ó z kó w,  p o -
siadają odpowied-
nie klucze, jednak 
nie umieją ich użyć 
– stwierdzili uczest-
nicy.

Poruszający się na 
wózku Rafał Miszkiel 
z wrócił uwagę na 
brak podjazdów dla 
niepełnosprawnych 

na dworcu kolejowym. On, aby dostać się na dworcowy peron przejeżdża przez dziurę w płocie.
Niepełnosprawni mieszkają wśród nas, lecz często nie zdajemy sobie sprawy, jak codzienne 

czynności mogą sprawiać im trudności. Uczestnicy zaproponowali przeprowadzenie w szkołach 
akcji „Wejdź w moje buty”, która może ułatwić najmłodszym suwalczanom zrozumienie problemów 
z jakim muszą zmierzyć się niepełnosprawni. Multimedalistka paraolimpiad w pływaniu Joanna 
Mendak zapowiedziała organizację zajęć sportowych dla niepełnosprawnych dzieci w Suwałkach. 
 Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 
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WyDarZyło Się
Drużyna suwalskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej wygrała miejski finał 

Ogólnopolskiego Turnieju Debat Oksfordzkich, pn.”DeBBaty”. Najlepszym mówcą debaty został 
Marcin Urbanowicz, także z I LO.

W miejskim finale zmierzyły się czteroosobowe reprezentacje suwalskich liceów – I LO, II LO,  
III LO i VII LO wyłonione w eliminacjach wewnątrzszkolnych. Po kilkuminutowych wystąpieniach 
na określony temat każdego z mówców komisja konkursowa wyłoniła zwycięską drużynę, która 
będzie reprezentować Suwałki w finale krajowym w Warszawie.

Projekt “DeBBaty” ma promować sztukę kulturalnej dyskusji. Jest odpowiedzią na, niestety, co-
raz bardziej popularny hejt w Internecie. Dzięki wyrażaniu swoich poglądów, formułowaniu argu-
mentów oraz umiejętnie zadawanym pytaniom młodzi dyskutanci udowodnili, że kulturalna de-
bata na trudne tematy jest możliwa i potrzebna. 

Turniej organizowany jest przez studentów Szkoły Głównej Handlowej. W Suwałkach projekt 
koordynuje Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki. Finał miejski został objęty Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Suwałk.

Najlepsi dyskuTaNci

>>

>>
Straży Pożarnej w Suwałkach. Dotąd mł. 
bryg. K. Golubiewski pracował w Jednostce 
Ratowniczo – Gaśniczej w Grajewie.

n Reprezentanci Suwalskiego Ośrodka 
Kultury: Sylwia Berus, Bartosz Krzywicki  
i Hanna Krzyżewska z sukcesami wrócili z 12. 
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 
im. Hanki Bielickiej, który odbył się w Łomży. 
H. Krzyżewska zdobyła I nagrodę w kategorii 
monolog. Cała trójka to podopieczni Joanny 
łupinowicz ze Studia Monodramów „Sam 
na scenie”.

n Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki–
Białystok przez dwa dni prowadziło w suwal-
skich sklepach Wielkanocną Zbiórkę Żywności. 
Zebrana żywność trafi do samotnych rodziców 
i osób starszych, zmagających się z choroba-
mi, ludzi, których nie stać na zakup żywności. 

n S u w a l s k i  O ś r o d e k  D o s ko n a l e n i a 
Nauczycieli stracił akredytację Podlaskiego 
Kuratora Oświaty. To skutek przeprowadzo-
nych w Ośrodku kontroli, które wykazały wg. 
kontrolerów nieprawidłowości. Prezydent 
Suwałk zwrócił się do dyrektor Wioletty 
Cieślukowskiej o pisemne ustosunkowanie 
się do stawianych przez kuratorium zarzutów. 

n Jadwiga Milewska została wybrana  
w konkursie kierownikiem suwalskiej delega-
tury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.  Do 
jesieni ubiegłego roku pracowała w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie, a wcześniej  
w Domu Pracy Twórczej w Wigrach i była też 
dyrektorem biura poselskiego Jarosława 
Zielińskiego.

n Juliusz Błażewicz , uczeń II Liceum 
Ogólnokształcącego w Suwałkach zajął trzecie 
miejsce w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wy-
bory”. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
musieli wykazać się znajomością kodeksu wy-
borczego wśród uczniów. 

Fot. ze str. II LO w Suwałkach

n W suwalskim Szpitalu Wojewódzkim trwa-
ją rozmowy pielęgniarek i położnych z dyrek-
cją tej placówki. Kobiety niemal trzy tygodnie 
temu zwróciły się do dyrekcji z dziewięcio-
ma postulatami.  Domagały się m.in. likwida-
cji jednoosobowych dyżurów, zwiększenia za-
trudnienia i podwyżki wynagrodzeń. 21. marca 
przewidziano jeszcze jedno spotkanie dyrekcji 
z pielęgniarkami. 
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poMoc 
NiepełNospraWNyM 

Do 30 marca niepełnosprawni studenci mogą składać wnioski o dofinan-
sowanie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym na rok akademicki 
2017/2018. W Suwałkach wnioski  można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie przy ul. Filipowskiej, 20 pokój 2. Pilotażowy Program „Aktywny 
Samorząd” jest finansowany ze środków PFRON. 

Inne osoby niepełnosprawne wnioski o pomoc z tego programu bę-
dą mogły składać od 26 kwietnia do 30 sierpnia. Można będzie ubiegać 
się o pomoc finansową m.in. na zakup i montaż oprzyrządowania do po-
siadanego samochodu, zakup sprzętu elektronicznego lub jego elemen-
tów oraz oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicz-
nej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc  
w zakupie i w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończy-
ny, w której zastosowano no-
woczesne rozwiązania tech-
niczne, tj. protezy co najmniej 
na III poziomie jakości, pomoc 
w utrzymaniu aktywności za-
wodowej poprzez zapewnie-
nie opieki dla osoby zależnej.

W 2018 roku preferowane 
są wnioski dotyczące osób nie-
pełnosprawnych, które są za-
trudnione lub w latach 2017-
18 został y poszkodowane  
w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Szc ze gó łowe informacje dot yc z ące pi lotażowe go Pro gramu 
„Aktywny Samorząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie w Suwałkach (tel. 87 562 89 84) oraz na www.mopr.suwalki.pl 
 lub na stronie: www.pfron.org.pl

>>40 laT z FraNcuzaMi
W tym roku miasta: Suwałki i francuskie Grande-Synthe obcho-

dzą jubileusz 40 lat współpracy. Z tej okazji w obu miastach zapla-
nowano różne wydarzenia podsumowujące wspólną, długą już hi-
storię. W Grande-Synthe Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk 
podpisał porozumienie o współpracy na ten rok z merem tego mia-
sta Damien Careme (na zdjęciu). 

Suwalski samo-
rząd z okazji jubi-
leuszu zaplanował 
wydanie pamiąt-
kowej kroniki oraz 
organizację ple-
nerowej wysta-
wy pokazującej 
40 lat współpracy. 
Otwarcie wystawy 
wstępnie zaplano-
wano na tegorocz-
ne Dni Suwałk.

Grand-Synthe  
j e s t  p o ł o ż o - 

ne na północy Francji, w pobliżu Dunkierki. Współpraca 
Suwałk z tym miastem rozpoczęła się w latach 70 -tych. 
Wtedy to powstało Towarzystwo Przyjaciół Grande-Synthe.  
W 1978 r. podpisano pierwszą umowę o współpracy. Rozpoczęły 
się wymiany turystyczne i kulturalne. Do Francji wyjeżdżały zespo-
ły artystyczne (np. Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”), grupy 
młodzieży, sportowcy i przedsiębiorcy. Obecnie współpraca miast 
dotyczy głównie działań kulturalnych (wymiana artystów, którzy 
uczestniczą w Suwałki Blues Festival i Bay Car Blues Festival), edu-
kacyjnych (wymiana młodzieży) i sportowych.

>>

>> drogi osiedloWe
Kolejny w tym roku przetarg na budowę dróg osiedlowych ogłosił su-

walski samorząd. Właśnie rozpoczęła się procedura poszukiwania wyko-
nawcy ulic Władysława Jagiełły i Kazimierza Wielkiego. Inwestycja ma po-
wstać do 31 sierpnia tego roku. 

Mieszkańcy tych dwóch ulic już od września będą mogli cieszyć się  
z zupełnie nowych dróg. Przed ich domami zostanie wybudowana uli-
ca z kostki betonowej z kanalizacją deszczową. Będą chodniki, parkin-
gi oraz wykonane zjazdy na posesje. Do tego oczywiście oświetlenie, 
trawniki i niezbędne oznakowanie. Firmy chętne do wystartowania w 
przetargu powinny złożyć swoje oferty do 22 marca.

W tym roku suwalski samorząd ogłosił już cztery przetargi na budo-
wę dróg osiedlowych. To ulica Zastawie, Knuta Olofa Falka oraz drogi 

dojazdowe do szeregówek przy ul. Sikorskiego.
W przypadku pierwszej z ulic postępowanie zostało już rozstrzygnię-

te. Drogę dojazdową do osiedla przy ul. Zastawie wybuduje suwalska 
firma DANBUD za 1 198 500 zł. Poszukiwany jest projektant, który wyko-
na dokumentację techniczną budowy dróg osiedlowych sąsiadujących 
z Zastawiem.  Z kolei w przypadku ul. Knuta Olofa Falka najkorzystniej-
szą ofertę opiewającą na 464 968 zł złożył Zakład Ogólnobudowlany  
i Drogowy Stankiewicz z Suwałk. 

W 2018 roku na budowę dróg osiedlowych w budżecie miasta zare-
zerwowano ponad 10,5 mln zł. Od trzech lat w Suwałkach konsekwent-
nie są realizowane inwestycje drogowe, które wynikają z planu budowy 
dróg lokalnych. W tych latach powstały między innymi drogi na osie-
dlu Kamena: Północna, Wileńska i Kowieńska, na osiedlu Hańcza: Ełcka, 
Giżycka czy osiedlu Staszica: Ogrodowa, Piękna, Miodowa i Kołłątaja.
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Obowiązywały oryginal-
ne, gustowne stylizacje oraz 
obowiązkowo jak najdłuż-
sze obcasy, bo rywalizowano 
w sprincie w szpilkach, bie-
gu na 3,5 km oraz wybrano 

najbardziej szykow-
nie  ubraną i najbar-
dziej fotogeniczną 
biegaczkę. 
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SuWalSKiE HiStoriE

bądź bohaTereM WłasNej hisTorii MóWioNej 
U nas w pracy w PZGS [Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni] na 

dzień kobiet, a było nas kobiet 120, kupili nam zakładową pralkę „Franię”. 
Panowie do tego zrobili taki wózek od rowerów. Co dwa miesiące dosta-
wało się tę pralkę na dzień i noc. I tak raz na dwa miesiące wracam z pracy  
i wiozę pralkę uradowana, że mam pralkę, że będę prać … a w domu już na-
zbierane wszystko, co możliwe, do uprania. I na jutro wiozę oddać tę pralkę 
dla następnej koleżanki. Jakie to było już dla nas dobrodziejstwo, przecież 
nie stać było nikogo na pralkę. Później jak już dalej się tam jakoś dorobił, to 
na raty pralkę brał. Pamiętam, że z taką Todzią kupiłyśmy sobie te pralki na 
raty, każda sobie, ale na raty. No takie było życie… (Leokadia Wasilewska)

Takich historii nie znajdziemy w podręcznikach. 
Każdy człowiek nosi w sobie fascynującą historię – niepowtarzalne  

i wyjątkowe dzieje swojego życia. Wydarzenia wpisane w indywidualny 
życiorys pozwalają odkryć szczegóły, które tworzą obraz życia codzien-
nego naszego miasta w minionym stuleciu.

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach rozpoczy-
na akcję zbierania i utrwalania wspomnień najstarszych mieszkańców 
Suwałk i Suwalszczyzny. 

Prosimy o kontakt wszystkich, którzy pamiętają dawne czasy i chcą 
utrwalić wydarzenia, których byli świadkami. Chcemy nagrać i spisać 
wspomnienia (z podaniem nazwiska lub incognito), zrobić fotokopie 
zdjęć z domowych archiwów. Nasza pomoc digitalizacyjna pomoże oca-
lić przed zniszczeniem wyblakłe fotografie. 

Opowieści i zdjęcia będziemy prezentować na wystawach ukazujących 
dzieje miasta, wzbogacą nadchodzący jubileusz 300-lecia Suwałk. Dzięki 
udostępnionym nagraniom mamy też szansę, że opowieściami dziadków 
zainteresują się także wnukowie, zagłębieni w wirtualnym świecie – będą 
tam mogli odnaleźć materiały zaprezentowane w ciekawy sposób.

Zbierając i udostępniając wspomnienia suwalczan ocalimy zbiorową 
pamięć o naszej wspólnej przeszłości. 

O co m.in. chcemy zapytać Świadka Historii:
1. Historia życia (w tym miejsce urodzenia, rodzina, szkoła, praca)
2. Dzieciństwo – pierwsze wspomnienia, miejsca, zdarzenia
3. Suwałki: okres II wojny światowej, czasy powojenne do końca XX 

wieku

Kontakt:
Pracownia Historii Mówionej, Biblioteka Publiczna im. Marii  

Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki, 
tel. 87 565 62 46

>>

Prawie setka pań i dziewcząt z Suwałk, Sejn, Pisza, Gdańska, 
Augustowa, Gołdapi, Białegostoku, Wydmin i Sokółki rywalizowała  
w corocznych biegach kobiet nad Zalewem Arkadia zorganizowanych 
przez suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jednak Suwałki Miss Run to 
przede wszystkim świetna zabawa.

Miss ruN 2018

Największe emo-
cje wzbudził bieg 
w szpilkach na 
100 metrów. Naj-
szybsza była Justy-
na Kempisty (na 
zdjęciu w środku) 
przed Anną Ru-
szewską i Izabellą 
Barwicką

>>

Panie ambitnie 
rywalizowa-
ły w zimowym 
słońcu

Uczestniczkom Miss Run 
2018 nie zabrakło pomy-
słów na oryginalne „dresy 

sportowe”
Bieg główny na dwa okrążenia wokół zalewu wygrała Beata 

Pokrzywińska– Osior przed Katarzyną Gorlo i Izabellą Barwicką. 

Stroje i buty obowiązujące 
na biegach

Suwałki Miss Run
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tyczną, przedstawia bogatą ofertę edukacyjną  
w technikum na kierunkach: budownictwo, 
elektryk, elektronik, mechanik, mechatronik, 
grafik i poligraf cyfrowy, teleinformatyk, au-
tomatyk oraz technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej. Jeżeli chcesz SZYBCIEJ 
ZDOBYĆ zawód, wybierz jedną z propozycji 
branżowej szkoły I stopnia. Masz do wyboru po-
żądane na rynku pracy zawody: monter zabudo-
wy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
mechanik-monter maszyn i urządzeń, cukier-
nik, elektryk, elektromechanik, fotograf, fryzjer, 
krawiec, kucharz, piekarz, sprzedawca, ślusarz, 
operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych 
i drogowych, operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych i inne.

Wiedzę i umiejętności będą Ci przekazywać 
doświadczeni nauczyciele i specjaliści. Szkoła 
jest liderem kształcenia w branży mechatro-
nicznej, elektrycznej, budowlanej, teleinforma-
tycznej, graficznej, mechanicznej, energetyki 
odnawialnej. Dobrze wykształceni absolwen-
ci ZST doskonale odnajdują się na rynku pracy 
oraz chętnie podejmują dalszą naukę. Zatem 
nie ulega wątpliwości, że wszystkie Wasze dro-
gi powinny prowadzić do ZST.

tECHniKuM nr 2

Zespół nr 6 im. Karola Brzostowskiego 
w Suwałkach

WYBIERZ Z GŁOWĄ 
– POSTAW NA SZKOŁĘ ZAWODOWĄ

6 powodów, dla których wato wybrać ZS 6:

nienia dla osób niepełnosprawnych.
Oferujemy nowoczesne kierunki kształ-

cenia cieszące się dużym zainteresowaniem 
pracodawców, możliwość odbywania praktyk  
w kraju i za granicą oraz staży zawodowych 
w ramach programu Erasmus+. Nasi ucznio-
wie biorą udział w licznych projektach i pro-
gramach oraz korzystają z bogatej oferty zajęć 
pozalekcyjnych. 

Zapewniamy nie tylko wysoką jakość kształ-
cenia, ale również przyjazną atmosferę. Dbamy 
o bezpieczeństwo uczniów. Wejście do budyn-
ku odbywa się za pomocą karty szkolnej.

EKONOmIAK TO DOBRY WYBóR

tECHniKuM nr 3
Zespół Szkół technicznych 
– szkoła z pasją i tradycjami

Nadszedł czas, abyś podjął ważną decyzję! 
PAMIĘTAJ, szkoła ponadgimnazjalna to nie tyl-
ko wybór przyszłego zawodu, lecz także moż-
liwość rozwijania zainteresowań, pasji, kształ-
towania osobowości. Szkoła posiada bardzo 
dobrą lokalizację, nowoczesną bazę dydak-

>>
Wkrótce rozpocznie się nabór do suwalskich szkół ponadgimnazjalnych. Szczegółowy harmonogram rekrutacji określił Podlaski 

Kurator Oświaty w zarządzeniu nr 14/2018 z 29 stycznia tego roku. Wnioski o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych oraz bran-
żowych szkół I stopnia w podlaskim będzie można składać od 7 maja.

A zatem przed suwalskimi nastolatkami i ich rodzicami jest jeszcze trochę czasu na podjęcie tej ważnej decyzji. Właściwy wy-
bór szkoły, a potem studiów, to większa szansa na sukces zawodowy. Warto mocniej zastanowić się nad tym wyborem, który po-
winien być dostosowany do zainteresowań oraz możliwości nastolatka. „DwuTygodnik Suwalski” przygotował krótki informator  
o ofercie suwalskich szkół średnich. W dzisiejszym wydaniu DTS informacje o szkołach zawodowych, które umożliwiają kontynu-
owanie edukacji w uczelniach, a jednocześnie przygotowują do wykonywania konkretnego zawodu. W następnym wydaniu przed-
stawimy informacje o suwalskich liceach.

Zespół Szkół nr 6 im. Karola 
Brzostowskiego w Suwałkach
ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki
kontakt:

sekretariat@zs6.suwalki.eu
telefony: 87 565 85 70; 508 215 382

Zespół Szkół technicznych 
w Suwałkach
ul. Sejneńska 33
kontakt – centrala, sekretariat:

telefon 87-565 36 30, fax 87-565 36 34 
e-mail: zst@zst.suwalki.pl

Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki
kontakt:
sekretariat@zs4.suwalki.eu

telefon 87 566 42 39; 87 566 53 14
fax 87 566 42 39; 87 566 53 14

tECHniKuM nr 4
Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4  

w Suwałkach to nowoczesna szkoła ze 112-let-
nią tradycją. Zajmujemy 1 miejsce w Suwałkach,  
7 w województwie i 237 w kraju w Ogólnopol- 
skim Rankingu Techników 2018 oraz 16 w dru- 
gim Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości.

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy 
nabór na następujące kierunki:
– technik ekonomista 
– technik handlowiec 
– technik hotelarstwa 
– technik obsługi turystycznej
– technik technologii żywości na podbudowie 

kwalifikacji w zawodzie cukiernik (NOWOŚĆ) 
oraz w zawodzie wędliniarz

– technik żywienia i usług gastronomicznych
Posiadamy nowoczesną bazę do kształce-

nia zawodowego i ogólnokształcącego, w tym 
kompleksową pracownię gastronomiczno-ho-
telarską z czterogwiazdkowym pokojem hote-
lowym, recepcją z lobby hotelowym, salą ob-
sługi konsumenta oraz kuchnią o standardzie 
europejskim. Ponadto szkoła wyposażona jest 
w nowoczesne pracownie komputerowe, pra-
cownię handlową z kasami fiskalnymi, dwa la-
boratoria do nauki języków obcych, centrum 
multimedialne w bibliotece szkolnej, tablice 
interaktywne w pracowniach, odnowioną salę 
gimnastyczną, salę do fitnessu oraz udogod-
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1. Kierunki kształcenia dopasowane do po-
trzeb rynku lokalnego: dobry zawód = pew-
na praca.

2. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne  
w najlepszych przedsiębiorstwach w regionie.

3. Realizacja licznych projektów unijnych: 
dodatkowe zajęcia edukacyjne, kursy, szkole-
nia, wycieczki edukacyjne i zagraniczne sta-
że dla uczniów.

4. Wyjątkowe koła zainteresowań m.in.: ko-
ło filmowe „Czubakaz”, koło fotograficzne 
„Fotorewir”, Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne 
Koło PCK.

5. Nowoczesny budynek oraz bardzo dobrze 
wyposażone pracownie komputerowe i dydak-
tyczne, bezpieczne warunki nauki.

6. Doskonałe warunki do realizacji zajęć spor-
towych: sale do ćwiczeń, piłki siatkowej, fut-
salu, koszykówki, siłownia, zaplecze sanitarne  
z prysznicami.

oferta w roku szkolnym 2018/2019:

technikum nr 2:
– TECHNIK INFORMATYK
– TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
– TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
– TECHNIK LOGISTYK
– TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Szkoła branżowa i stopnia:
– ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH
– MECHANIK OPERATOR MASZYN DO 

PRODUKCJI DRZEWNEJ
– KLASA WIELOZAWODOWA (zawody branży 

drzewnej i samochodowej)

Zespół Szkół nr 6 łączy teorię z praktyką 
i czeka właśnie na Ciebie!

Wejdź na www.zs6.pl 
i odwiedź nas na facebooku

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek 
im. Jana Pawła ii w Suwałkach
ul. Sejneńska 10, 16-400 Suwałki
kontakt:

telefon 87 566 38 65; fax 87 565 12 88
e-mail: sekretariat@zssal.suwalki.pl

Zespół Szkół Centrum K ształcenia 
r o l n i c z e g o i m .  W i n c e n t e g o W i t o s a  
w Suwałkach to szkoła prowadzona przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wy- 
chodząc naprzeciw potrzebom rynku pra-
cy, kształcimy w zawodach: technik żywienia  
i usług gastronomicznych, technik architektu-
ry krajobrazu, technik agrobiznesu i technik rol-
nik oraz w branżowej szkole I stopnia w zawo-
dzie kucharz i mechanik-operator pojazdów  
i maszyn rolniczych. 

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczynamy 
nabór na dwa nowe kierunki: technik weteryna-
rii i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. 
Oprócz kształcenia w wybranym zawodzie, ist-
nieje możliwość zdobycia dodatkowych umie-
jętności na kursach: barmańskim, kelnerskim, 
kasy fiskalnej, operatora wózków widłowych, 
odbycia bezpłatnego kursu na prawo jazdy 
kat B i T. Nauczanie zawodu obejmuje zajęcia 
praktyczne w specjalistycznych pracowniach, 
warsztatach, praktyki zawodowe i wycieczki.

Uczniowie zdobywają nie tylko atrakcyjny 
zawód, zdają także egzamin maturalny i konty-
nuują naukę na wyższych uczelniach. Znajdują 
pracę w restauracjach, hotelach, agroturystyce, 
przedsiębiorstwach zajmujących się zielenią, 
gospodarstwach, warsztatach mechanicznych. 

Oferujemy miejsca w szkolnym interna-
cie, w odnowionych 2 i 3-osobowych poko-
jach z łazienkami, dostępem do internetu i wy-
żywieniem. 

Nasz Zespół to środowisko rozwijania kre-
atywności, współpracy i skutecznej komunika-
cji. Integracji sprzyja odpowiednio zaaranżo-
wana przestrzeń szkolna. Przyjazna atmosfera  
i poczucie bezpieczeństwa, dopełniają cel 
główny: zdobywanie wiedzy i umiejętności.

tECHniKuM nr 5

Technikum nr 5, kształci 
w następujących zawodach:

tECHniK oBSłuGi turyStyCZnEJ – za-
jęcia praktyczne realizowane są w pracowni 
symulacyjnej, która funkcjonuje jako Szkolne 
Biuro Turystyczne „Sales Tour”. W ramach za-
jęć uczniowie prowadzą mini przedsiębior-
stwo zdobywając doświadczenie prowadzenia 
własnej firmy, biorą udział w licznych wyjaz-
dach szkoleniowo-turystycznych, oraz projek-
tach edukacyjnych, dzięki którym zdobywają 
doświadczenie zawodowe w Suwałkach oraz 
innych miastach Polski (np. Kraków, Gdańsk, 
Sopot) i za granicą (np. staże w Irlandii). Szkoła 
przygotowuje do matury i startu na wyższą 
uczelnię oraz do pracy w biurach podróży, or-
ganizacjach i ośrodkach turystycznych, w urzę-
dach miast i gmin oraz do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej.

tECHniK PrZEMySłu MoDy – kierunek 
stworzony z myślą o tych, którzy lubią modę 
oraz chcą poznać tajniki powstawania i styliza-
cji ubiorów. Szkoła zapewnia dobre przygoto-
wanie do matury i studiów wyższych, zdoby-
cie umiejętności i fachowej wiedzy z zakresu 
konstrukcji i modelowania odzieży, przygoto-
wuje do założenia i prowadzenia własnej firmy. 
Umożliwia też rozwój uzdolnień artystycznych. 

Kształcenie na obydwu kierunkach obejmu-
je: praktykę zawodową w zakładach pracy, kur-
sy kwalifikacyjne, wyjazdy szkoleniowe, wizy-
ty studyjne w przedsiębiorstwach. Przedmioty 
rozszerzone: geografia, historia, język angielski. 
Języki obce do wyboru: włoski, rosyjski. Szkoła 
posiada internat oraz stołówkę, z której mogą 
korzystać wszyscy uczniowie.

W szkole funkcjonuje również szkoła bran-
żowa I stopnia, kształcąca w kierunkach: sprze-
dawca, ogrodnik, kucharz, krawiec.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
rolniczego im. Wincentego Witosa 
w Suwałkach
ul. Ogrodowa 49

kontakt:
telefon 87 567 90 81, fax 87 567 90 81
email: sekretariat@zs7.edu.pl
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– Technik usług fryzjerskich – z elementa-
mi kosmetyki.

– Technik informatyk – tworzenie gier kom-
puterowych.

W technikum usług fryzjerskich zdobę-
dziesz dwa zawody: fryzjer i kosmetyczka.

W technikum informatycznym zdobędziesz 
atrakcyjny zawód, oraz rozwiniesz swoje pasje: 
projektowanie gier komputerowych oraz mul-
timediów w grach. 

uCZnioWiE naSZEJ SZKoły:
– mają do dyspozycji nowoczesną w pełni wy-

posażoną pracownię fryzjerską
– pracownia fryzjerska świadczy pełny zakres 

usług fryzjerskich
– wyjeżdżają na międzynarodowe targi fry-

zjerskie
– uczestniczą w warsztatach, kursach i zagra-

nicznych stażach fryzjerskich w Hiszpanii
– biorą udział w konkursach fryzjerskich
– zdobywają dodatkowe doświadczenie pod 

nadzorem mistrzów fryzjerstwa Europy 
i Świata

– mają do dyspozycji nowoczesne pracownie 
oraz laboratorium komputerowe

– poznają zasady projektowania, naprawy i eks-
ploatacji komputera

– poznają zasady projektowania i wykonywania 
lokalnych sieci komputerowych

– poznają zasady projektowania i administro-
wania bazami danych

– poznają zasady instalacji programów kompu-
terowych i systemów operacyjnych

– biorą udział w konkursach informatycznych
– projektują grafikę 2D i 3D
– tworzą i administrują strony www oraz apli-

kacje internetowe
– projektują gry komputerowe oraz multime-

dia w grach
– obsługują silniki graficzne w grach

PrZEDMioty roZSZErZonE: 
– język angielski 
– matematyka

Zapraszamy

technikum ZDZ w Białymstoku 
z/s w Suwałkach
ul. T. Kościuszki 23,
16-400 Suwałki
kontakt:

telefon 87 566 37 87
www.suwalki.zdz.bialystok.pl 
www.zdz.suwalki.pl

Jak co roku w suwalskich 
szkołach ponadgimnazjal-
nych/ponadpodstawowych 
odbędą się „Dni otwarte”.  
W tym czasie uczniowie 
ostatnich klas gimnazjum  
i ich rodzice będą mogli od-
wiedzić szkoły, zapoznać się 
z ich ofertami, proponowa-
nymi rozszerzeniami i kierun-
kami kształcenia.

Podczas „Dni otwartych” 
gimnazjaliści będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć szkoły od „wewnątrz”, zobaczyć na-
uczycieli, pracownie szkolne i ich wyposażenie, poznać ofertę zajęć dodatkowych i warunki nauki. 
Wizyty w szkołach mają ułatwić uczniom dokonanie wyboru dalszej drogi kształcenia.

 
tErMiny Dni otWartyCH

lp. nazwa szkoły termin

1. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach 24-25 kwietnia 

2.
Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. 

gen. Z. Podhorskiego
27 kwietnia

3.
Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego
24-25 kwietnia 

4.
Zespół Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach Technikum 

nr 2 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
22 marca 

5.
Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Technikum nr 3 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3
27 marca i 24 kwietnia 

6. Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach Technikum nr 4 12 i 24 kwietnia

dNi oTWarTe>>

>> pieNiądze dla orgaNizacji 
pozarządoWych

40 umów na kwotę ponad 150 tys. zł podpisał Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk   z orga-
nizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i  mło-
dzieży. To nie jedyne pieniądze na te działania. 200 tys. zł trafiło do Stowarzyszenia Kulturalnego 
„Kostroma”, które w latach 2018-2019 poprowadzi suwalskie Centrum Informacji Turystycznej przy 
ul. Hamerszmita.

Projekty kulturalne adresowane są 
do mieszkańców Suwałk w różnym wie-
ku. Sporo ciekawych propozycji jest skie-
rowanych do seniorów m.in.” Europejski 
Dzień seniora – pasje seniorów”, „Strefa 
pogodnego i aktywnego seniora – Radość 
z wolności”, czy też „MAT w Pogodnych 
Suwałkach, czyli Miejska Akademia Tradycji 
seniorów”.

W związku z obchodami 100-lecia od-
zyskania Niepodległości przez Polskę nie 
zabrakło ciekawych projektów dotyczą-

cych tak ważnego wydarzenia m.in.  „Niepodległa dzięki Nim… wystawa w przestrzeni miejskiej 
i cykl spotkań okolicznościowych” i „Ocean Życia śpiewa dla Najjaśniejszej w 100 rocznicę odzy-
skania Niepodległości”.

Wiele ciekawych ofert turystycznych  dla mieszkańców Suwałk i turystów przygotował Oddział 
Suwalski Polskiego Towarzystwa Turystyczno– Krajoznawczego. Wzorem roku ubiegłego odbędą 
się w wakacje spacery po Suwałkach z przewodnikiem turystycznym. Ponadto w czasie „XVIII lata 
na rowerze z PTTK” można zwiedzać najciekawsze miejsca Suwalszczyzny.
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¿  na koncertową roz-
gr zewkę pr zed Suwałk i 
Blues Festival 2018 czy-
li Szlak Śląskiego Bluesa 
p o d  k i e r o w n i c t w e m 
Jana G a łacha  z  udzia-
łem Suwalskiej Orkiestry 
Kameralnej,  koncer t od 
godz. 22.05 będzie trans-
mitowany przez Program 3 Polskiego Radia w audycji „Bielszy Odcień 
Bluesa” Jana Chojnackiego – 22 marca o godz. 20.30 w Sali im. A. 
Wajdy przy ul. Jana Pawła II 5, bilety 35 zł (indywidualne), 25 zł (grupowe)  
– szczegóły na: www.soksuwalki.eu; 

¿ wernisaż wystawy prac Kariny Sosnowskiej „Między wizją a abs-
trakcją. Obrazy wysokoenergetyczne” – 23 marca o godz. 18 w Galerii 
Patio, ul. Jana Pawła II 5, wystawa czynna do 22 kwietnia;

¿ na otwarcie wystawy „Krajki, siermięgi i zapaski. Dzukijskie stroje lu-
dowe” – 27 marca (wtorek) o godz. 17 w Foyer SOK, I piętro przy ul. Jana 
Pawła II 5, wystawa czynna do 18 kwietnia;

¿ warsztaty filcowania – 28 marca (środa) godz. 17.00 w Pracowni 
Rękodzieła i Rzemiosła, sala 0.28 przy ul. Jana Pawła II 5, bilety: 30 zł, 
liczba miejsc ograniczona, więcej informacji Lidia Żyniewicz, tel. 785 04 
11 77 i (87) 563 85 22; 

¿ wystawę „Marek Raczkowski – Przekrój przez twórczość” – w Galerii 
Sztuki Współczesnej Chłodna 20 przy ul. T. Noniewicza 71, wystawa czyn-
na do 6 maja;

¿ wystawę fotografii Filipa Ćwika „12 Twarzy” – w Galerii PAcamera 
przy ul. T. Noniewicza 71, wystawa czynna do 20 maja; 

¿ wystawę fotografii „Z naturą Józefa Żukowskiego” – w Galerii Na 
marmurach, wystawa czynna do 21 maja.

CinEMa luMiErE 
zaprasza na filmy:

– 20 marca godz. 19.30 – „Czas mroku” (dramat histor./biograf.) – Kino 
Konesera;

– 21 marca godz. 19.30 – „Trzy bill-
boardy za Ebbing, Missouri” (dra-
mat) – Oscarowy tydzień;

– 22 marca godz. 17.30 – „Ziemia. 
Niezwykły dzień z życia planety” 
(przyrod.);

– 22 marca godz. 19.30 – „Kształt 
wody” (fantasy) – Oscarowy tydzień;

– do 22 marca – „Kobiety ma-
fii” (thriller/krymin.), „Nieznajomi: 

Ofiarowanie”, „Wieczór gier” (ko-
media), „Kobieta sukcesu” (kome-
dia);

– do 29 marca – „Gnomeo i Julia. 
Tajemnica zaginionych krasnali” 
(komedia anim./familijny), „Pitbull. 
Ostatni pies” (thriller/kryminal.), 

– od 23 marca – „Ignacy Loyola” 
(dramat biograf.), „Pacif ic Rim; 
Rebelia” (akcji/s-f) 2D+3D, „Lady 
Bird” (komedia);

– od 30 marca – „Dady Cool” (ko-
media).

BiBliotEKa PuBliCZna 
iM. Marii KonoPniCKiEJ  
w SuWałKaCH zaprasza:

¿wystawę fotografii „Utracony 
świat Leona Barszczewskiego”. 
Zakończenie wystawy i spotkanie 
z igorem Strojeckim – autorem 
książki „Utracony świat. Podróże 
Leona Barszczewskiego po XIX w. 
Azji Środkowej” 5.04 (czwartek), 
godz. 17.00;

¿ osoby starsze i niepełnosprawne ruchowo do skorzystania z Książki 
na telefon. Osoby, które nie mogą samodzielnie przyjść do biblioteki  
i wypożyczyć książki, wystarczy że zadzwonią pod numer (87) 565-62-
48 i zamówią książki do wypożyczenia. Biblioteka bezpłatnie w każ-
dy poniedziałek dowiezie zamówione książki do miejsca zamieszkania  
i w ten samym sposób książki zostaną odebrane;

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

rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na 
bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bi-
letu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Film objęty ak-
cją: „Każdego dnia”.

GalEria SZtuKi WSPółCZESnEJ – GalEria 
anDrZEJa StruMiłło, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ wernisaż wystawy „Walentyna Szoba Władymir Pantielejew... chle-

ba naszego powszedniego” – 23 marca o godz. 18.00. 

MuZEuM oKręGoWE W SuWałKaCH, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿ spotkanie autorskie z Jolantą Sztachelską „Henryk Sienkiewicz 
– czar i zaklęcie – mity – życie na walizkach”. Prowadzenie – Eliza 
Ptaszyńska, 20 marca, godz. 18.00;
¿ otwarcie wystawy „ARCHEOMODA trendy, style i hity od pradziejów 

po wczesne średniowiecze”, 23 marca, godz. 18.00.

BlaCK PuB KoMin, 
ul. E. Plater 1 zaprasza:

¿ na jeden z kilkunastu koncertów Decalogue 
tour (promujących album zespołu PeaceMaker),  
24 marca, godz. 19.00-23.00. Wstęp 10 PLN.

SuWalSKi ośroDEK Kultury zaprasza na: 
¿ DKF 13: projekcję filmu dokumentalnego „Beksińscy-album wideo-

foniczny” – 21 marca (środa) o godz. 18 w Sali Kameralnej przy ul. Jana 
Pawła II 5, bilety: 12 zł, karnety (na 6 filmów): 54 zł; 
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ZAPROSZENIA SuWAlSKIE

W KINIE

Fot. Marek Mosiński (ze str. SOK)
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WyDarZEnia SPortoWE

WiGry WCiąż SióDME
Pomimo porażki w ostatnim meczu z Miedzią Legnica piłkarze su-

walskich Wigier wciąż zajmują siódma lokatę w tabeli I ligi z dorobkiem 
32 pkt. W dużej mierze za sprawą powrotu zimowej pogody i odwołania 
trzech meczów ligowych. W ogóle wiele marcowych meczów w I lidze 
zostało odwołanych m.in. dotąd jeszcze nie udało się po zimowej prze-
rwie rozegrać meczów w Chojnicach i Olsztynie. Również Wigry mają 
do rozegrania zaległy mecz w Olsztynie ze Stomilem. To zaległość jesz-
cze z jesieni, gdy piłkarze suwalskich Wigier dwukrotnie pojawiali się w 
Olsztynie, ale gospodarze nie przygotowali odpowiednio boiska do gry.  

 W Legnicy Wigry przegrały 0:2 z liderem I ligi, chociaż bliższe prawdy 
jest stwierdzenie, że suwalska drużyna przegrała z zimowymi warunkami 
w jakich rozgrywano ten mecz. Suwalski zespół stracił oba gole w ostat-
nich piętnastu minutach po strzałach Piątkowskiego w 76 min. i Osyry  
w 84 min. To pierwsza porażka po dziewięciu kolejnych meczach, w któ-
rych suwalski zespół zdobywał punkty.

Wcześniej, w pierwszym po przerwie zimowej meczu ligowym roze-
granym w Suwałkach, piłkarze Wigier wygrali 2:0 z Pogonią Siedlce. Gole 
zdobyli: Bogusz w 62 min. i Rybicki w 73 min. Od 83 min. Pogoń grała  
w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Paluchowskiego za brutalny faul na 
bramkarzu Wigier. Kibice suwalskiej drużyny na kolejny mecz na stadionie 
przy ul. Zarzecze 26 trochę będą musieli poczekać, bo Wigry złożyły wnio-
sek o przełożenie najbliższego meczu z Puszczą Niepołomice z 23 marca 
na 11 kwietnia ze względu na powołanie trzech zawodników Wigier do 
reprezentacji Polski do lat 20 i 21. Najbliższy zaplanowany mecz Wigry  
w Suwałkach powinny rozegrać 7 kwietnia z GKS Katowice. Wcześniej su-
walski zespół zagra w Częstochowie, gdzie 29 marca zmierzy się z Rakowem.

Z WiGiEr Do rEPrEZEntaCJi
Dwóch piłkarzy suwalskich Wigier zostało powołanych do reprezenta-

cji Polski U-20. Na spotkania z Anglią i Niemcami zostali powołani Patryk 
Klimala i Mateusz Spychała. Mecze odbędą się 22 marca w Bielsku Białej 
(z Anglią), oraz 27 marca w Gütersloh (z Niemcami).

Do reprezentacji Polski do lat 21 na mecz eliminacji młodzieżowych 
mistrzostw Europy przeciwko Litwie powołano innego piłkarza Wigier 
Damiana Gąskę. 

Po raz kolejny powołanie do reprezentacji Polski otrzymał Damian 
Kądzior, który jeszcze w ubiegłym sezonie grał w suwalskich Wigrach. 
Znalazł się w kadrze narodowej na mecze z Nigerią i Koreą Płd.

ślEPSK ZaGra o PiątE MiEJSCE
W Suwałkach siatkarze Ślepska pokonali 3:2 (25:15, 23:25, 25:13, 21:25, 

15:13) zespół Norwid Częstochowa. I tym samym wygrali 2:0 rywalizację z tą 
drużyną, bo w pierwszym meczu rozegranym w Częstochowie wygrali 3:1. Za 
tydzień w pierwszym meczu o piąte miejsce w I lidze Ślepsk zagra na wyjeź-
dzie ze Stalą Nysa. A decydujące spotkanie zostanie rozegrane w Suwałkach. 

Do bloku wyskoczył 
Jan Lesiuk, wybrany 
najlepszym zawodni-
kiem meczu z Nor-
wid Częstochowa

W tegorocznych 
rozgrywkach Ślepsk 
zanotuje najsłab-
szy od kilku lat wy-
nik w I lidze. A stało 
się to, po raczej nie-
spodziewanej poraż-
ce 2:3 w rywalizacji z 

AZS AGH Kraków w pierwszej rundzie play-off. W piątym meczu rozegranym 
w Suwałkach Ślepsk zdecydowanie przegrał 0:3 z krakowską drużyną. Teraz 
suwalskiej drużynie pozostaje walka o piątą lokatę.

StrZElECKiE MiStrZoStWa
W Suwałkach po raz pierwszy przeprowadzono zawody z wykorzysta-

niem tarcz elektronicznych. Dwudniową rywalizację w hali II LO w strze-
laniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego zdominowali zawodnicy z 
Kowna i Białegostoku. 

IX Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Klubu Strzeleckiego LOK 
Wigry – Memoriał Prezydenta Józefa Gajewskiego zgromadziły na star-
cie blisko 100 strzelców, od młodzików po seniorów z Litwy, Łotwy, 
Białorusi, Kalibra Białystok, Legi Warszawa, Gwardii Olsztyn, suwalskie-
go Marksmana i gospodarzy z KS LOK Wigry w Suwałkach. Z suwalskich 
strzelców najlepszą – piątą lokatę wśród seniorek w strzelaniu z karabin-
ka wywalczyła Eliza Koncewicz (Marksman Suwałki).

Strzelanie z karabinu pneumatycznego

Super Finał wygrała Katarzyna Bielkiewicz z UKS Kaliber przed Piotrem 
Pacukiem z Kalibra Białystok i Vidą Ajutyté – Kazakauskè z Kowna. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

KluBoWE MiStrZoStWa KaratEKóW
108 zawodników wystartowało w corocznych Mistrzostwach 

Klubowych Suwalskiego Klubu Karate Kyokushin rozegranych w SP nr 4. 
Karatecy od 8 do 17 roku życia startowali w konkurencjach kumite i kata, 
zaś najmłodsi 5-7 lat walczyli o szarfę. Rywalizowano w 19 kategoriach. 
Dwoje zawodników Michalina Ciszewska i Kacper Kluczyński zostali do-
datkowo uhonorowani statuetkami najlepszych zawodników. Zdobyli po 
dwa złote medale, w kumite i kata.

WiCEMiStrZyni PolSKi Z SuWałK
Szachistka Klubu Szachowego Hańcza Suwałk Michalina Rudzińska 

została wicemistrzynią Polski do lat 16 w Indywidualnych Mistrzostwach  
Polski Juniorów w szachach  rozegrane w Jastrzębiej Górze.

Pozostałe lokaty szachistów KSz Hańcza Suwałki (do lat 16): 12 - 
Michał Wierzbicki – 5,0 pkt, 13 - Debora Choińska – 4,0 pkt, 15. Kinga 
Wołągiewicz – 3,5 pkt.

W ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży 
podopieczni Dariusza Gałkiewicza wywalczyli 16 pkt. 

DoBrE WyStęPy BaDMintoniStóW SKB
Dwa finały i dwa zwycięstwa w singlu i deblu juniorek Anastasji 

Chomicz, Białorusinki trenującej w SKB. Finał, niestety przegrany, 
debla młodzików młodszych Dominik Ułanowicz/Michał Melaniuk 
(UKSB Milenium Warszawa) i ćwierćfinał Dominika Ułanowicza w 
singlu – to najlepsze wyniki zawodników z Suwałk na rozegranym w 
Głubczycach turnieju Grand Prix Juniorów i Młodzików Młodszych 
Sielsia Cup.
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posprząTaj po sWoiM psie 
173 prace napłynęły na konkurs plastyczny „Posprzątaj po swoim psie” zor-

ganizowany przez suwalską Straż Miejską. Konkurs miał zwrócić uwagę najmłod-
szym suwalczanom na problem utrzymania czystości w miejscach publicznych.

Wśród przedszkolaków najwyżej oceniono pracę Poli Depkun z Przedszkola nr 5.  
W kategorii uczniów do 13 roku życia pierwszą nagrodę przyznano Jakubowi 
Sokołowskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 7. Wśród uczniów i wychowanków 
ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych i uczniów niepeł-
nosprawnych pierwsza nagrodę otrzymał Piotr Skindzier z suwalskiego SOSW nr 1. 

Więcej zdjęć na: www.dwutygodniksuwalski.pl 
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dłużej z suWałk 
do białegosToku

Od 11 marca zmienił się rozkład jazdy pociągów POLREGIO  w podlaskiem. 
Rozkład będzie obowiązywał do 9 czerwca 2018 r. Wydłuży się m.in. przejazd na 
trasie z Suwałk do Białegostoku.

Przebudowa dro-
g i  w o j e w ó d z k i e j  
w Suwałkach, a kon-
kretnie budowa tunelu 
pod torami, spowodu-
je zmianę organizacji 
ruchu pociągów. Przez 
kilka dni w maju (mię-
dzy 7–11 maja) pociągi 
do i z Suwałk będą kur-
sowały objazdem, co  
o kilkanaście minut 
wydłuży czas jazdy.  
Z tego powodu wszyst-

kie pociągi z Suwałk będą w tych dniach odjeżdżały wcześniej. Ponadto, w dniach 
17-20 i 24-25 kwietnia br. na odcinku Suwałki–Augustów za pociąg odjeżdżający 
z Suwałk o godz. 13.27 i pociąg odjeżdżający z Augustowa o godz. 10.27 zosta-
nie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Autobusy nie będą ob-
sługiwały przystanków: Płociczna k/Suwałk, Szczepki, Blizna i Augustów Port.

Zbliżająca się zmiana rozkładu jazdy będzie dotyczyła również pociągów 
kursujących na Litwę. Zmienią się godziny ich kursowania, a dodatkowo Koleje 
Litewskie od 25 marca 2018 r. wprowadzają zmiany w rozkładzie jazdy dwóch po-
ciągów. Pociąg w relacji Białystok–Suwałki–Kaunas, odjeżdżający z Białegostoku 
o godz. 7.29, będzie przyjeżdżał do stacji docelowej 6 minut później niż teraz, czy-
li na godz. 13.17. Pociąg z Kowna, który do 24 marca odjeżdża o godz. 9.00, bę-
dzie odjeżdżał 15 minut później, o 9.15.

Plakatowe rozkłady jazdy są dostępne na stacjach i przystankach kolejo-
wych.  Informacje o rozkładzie jazdy można uzyskać m.in. pod numerem telefo-
nu infolinii Przewozów Regionalnych 703 20 20 20 (czynnej całą dobę).

>>

bezpłaTNa 
MaMMograFia

Suwalski Szpital Wojewódzki im dr 
Ludwika Rydygiera zaprasza na bezpłatne 
badania mammograficzne dla kobiet w wie-
ku od 40 roku życia. Badania będą wykony-
wane do 31 maja 2018 r. w Pracowni Mammografii szpitala po 
wcześniejszej rejestracji pod nr tel. 87 56 29 325.

>>

bieg koloroWej 
skarpeTki

Suwalski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 or-
ganizuje I Miejski Bieg Kolorowej Skarpetki. Zbiórka uczestników 
23 marca o godz. 8.45 na Placu Marii Konopnickiej. Start biegu o 
9.00. Potem uczestnicy wspólnie przemaszerują ulicami Suwałk 

do hali Zespołu Szkół 
nr 2, gdzie o godz. 
10 rozpoczną się ob-
chody Światowego 
Dnia Zespołu Downa. 
Patronat honorowy 
nad obchodami ob-
jął Prezydent Miasta 
Suwałki.

Patronat medialny 
sprawuje  
„DwuTygodnik  
Suwalski”.

>>

>>

Mali MaTeMaTycy
Sale suwalskiego Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 

zamieniły się w Matematyczne Stacje Badawcze. Były to: 
„Magiczna matematyka”, „Czary krawieckiej miary”, „Zabawy  
z czasem”, „Tajemnicze łamigłówki, gry i układanki”, „Kolorowy 
zawrót głowy” – domino obrazkowe, „Wesoła matematyka”  
– obrazkowe sudoku. Do zabaw matematycznych włączyli się ich 
rodzice, którzy otrzymali zadania do wykonania wraz z dziećmi  
w domu. A to wszystko z okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Matematyki.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl  

>>
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pory roku 
WierszeM MaloWaNe

43 uczniów suwalskich szkół zaprezentowało się w drugim 
Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Pory roku wierszem malowa-
ne”, zorganizowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
nr 1. Młodzi artyści recytowali wiersze klasyków: Adama Mickiewicza, 
Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy, jak też współczesnych twór-
ców: Teresy Marii Massalskiej, Józefa Ratajczaka, Marka Grechuty czy 
Grzegorza Turnaua.

W kategorii szkoły podstawowe klasy I-III pierwsze miejsce przyznano 
Weronice żyniewicz z SP nr 4, wśród uczniów klas IV-VI pierwszą nagro-
dę otrzymał Jakub Kołakowski z SP nr 4, a spośród gimnazjalistów naj-
wyżej oceniono recytację Magdaleny Brecht z Gimnazjum Specjalnego 
nr 8 przy SOSW nr 1.   Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 
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>>

Niebieski proMyk
Pod takim hasłem w Suwałkach będzie realizowany pilotażowy program na 

rzecz wsparcia dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera i ich rodzin. 
W jego ramach mogą skorzystać z:

– 2 godzin rewalidacji tygodniowo dla każ-
dego dziecka posiadającego orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego ze względu na 
autyzm, w tym Zespół Aspergera, uczęszcza-
jących do przedszkoli i szkół ogólnodostęp-
nych lub z oddziałami integracyjnymi prowa-
dzonych przez Miasto Suwałki (40 dzieci) oraz 
maksymalnie 22 godziny rewalidacji tygo-
dniowo dla dzieci z suwalskiego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. 

Zajęcia będą odbywały się do 25 maja;
– punktów konsultacyjnych dla rodziców w Przedszkolu nr 8, Szkołach 

Podstawowych nr 10 i 11, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Grafik działania punktów jest dostęp-
ny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Nauczyciele pracujący z tymi dziećmi skorzystają ze specjalistycznych 
warsztatów i szkoleń. 

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

>>

harcerski koNkurs
Trwają jubileuszowe obchody suwalskich harcerzy. Komenda 

Hufca ZHP Suwałki zachęca wszystkich do wzięcia udziału  
w konkursie plastycznym „Na harcerskim szlaku sto lat temu  
i dziś”. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia 
Suwalskiego Harcerstwa i dofinansowany ze środków suwalskiego 
Urzędu Miejskiego). Patronat medialny nad konkursem sprawuje 
„DwuTygodnik Suwalski”.

Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie dostępnym na 
stronie internetowej hufca www.suwalki.zhp.pl

>> dzień Wody
W związku ze Światowym Dniem Wody suwalskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do zwiedzenia stacji uzdatniania wody 
znajdującej się przy ul. gen. W. Sikorskiego 14 oraz oczyszczalni ścieków przy 
ul. Sejneńskiej 86 w Suwałkach.

W s z y s t k i c h ,  k t ó -
rzy chcą zapoznać się 
z procesem uzdatnia-
nia wody i technologią 
oczyszczania ścieków 
PWiK zaprasza 22 mar-
ca w godz. 8.00-17.00. 
Zapisy przyjmowane są 
pod numerem telefonu 
516  479  421. Ze wzglę-
du na utrzymanie ciągło-
ści pracy na obiektach 
liczba miejsc jest ograni-
czona. Liczy się kolejność 
zgłoszeń.

>>

WtorEK Z raDnyM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, prze-

kazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 20 marca zapraszają Bogdan Bezdziecki i tadeusz 

Czerwiecki z Prawa i Sprawiedliwości. 27 marca na suwalczan 
czekają andrzej P. Chuchnowski oraz Zbigniew r. De-Mezer  
z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 3 kwietnia zaprasza-
ją Grzegorz Gorlo i Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów  
w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na I piętrze 
Urzędu Miejskiego.
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praca
n Poszukuję osoby do pracy za granicą (Niemcy), sprzątanie, 

tel. 510 589 264.  52/2018

oGłoSZEniE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą  

reja a Szpitalną w Suwałkach
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 
1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały 
Nr XLII/536/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po-
łożonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miej-
scowego planu. 

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 
w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 75/2018

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 

gruntowej z przeznaczeniem pod usługi z zakresu sportu i rekreacji 

 Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości grun-
towej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 
Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 30186/2 o powierzchni 40,8454 ha, 
niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sikorskiego, Obręb nr 3, 
obejmującej wyrobisko po eksploatacji żwiru. Termin dzierżawy na okres 30 
lat z przeznaczeniem pod usługi z zakresu sportu i rekreacji. Działka, zgodnie 
z obowiązującym miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego Nr 
50, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XVI/178/2016 z 
dnia 27.01.2016 roku, leży w obrysie 3US-ZP – teren sportu i rekreacji w zie-
leni towarzyszącej. Dzierżawca zobowiązany będzie do przedłożenia wstęp-
nej koncepcji, a następnie w oparciu o nią wykona koncepcję w terminie 2 
lat od dnia podpisania umowy oraz zagospodaruje teren zgodnie z przed-
stawioną koncepcją w terminie kolejnych 3 lat.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 10 000 zł 
brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wadium: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

1. Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu, 
warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141.

2. Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna – od-
będzie się w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

3. Warunki przetargu:

a. złożenie oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację 
oferenta z napisem „Przetarg na dzierżawę – ul. Sikorskiego”, w Wydziale 
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu miejskie-
go w Suwałkach, pokój 141, w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 roku do 
godz. 15.30.

b. wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 19 kwietnia 2018 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.

4. Oferta winna zawierać:
a. nazwę i siedzibę oferenta
b. datę sporządzenia oferty
c. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami 

przetargu oraz projektem umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń
d. oferowaną cenę rocznego czynszu dzierżawnego wyższą od ceny 

wywoławczej
e. wstępną koncepcję zagospodarowania terenu.
5. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
6. Oferta i załączniki winny być podpisane przez Oferenta.
7. Komisja przetargowa dokona oceny oferty w następujący sposób:
– za wstępną koncepcję zagospodarowania terenu oferent może uzy-

skać liczbę punktów w przedziale 1-50
– za zaoferowaną cenę rocznego czynszu dzierżawnego oferent może 

uzyskać liczbę punktów w przedziale 1-50.
Suma uzyskanych punktów będzie stanowiła podstawę wyboru oferty.
8. Określona stawka czynszu ulegać może podwyższeniu raz w roku ka-

lendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS ogółem za rok kalendarzowy 
poprzedzający waloryzacje.

9. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygra, zalicza się 
na poczet czynszu.

10. Osobom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie wy-
płacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji 
wpłacającego.

11. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, któ-
ry wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym 
przez organizatora przetargu.

12. Organizator przetargu bez podania przyczyn może, do chwili roz-
poczęcia przetargu, odstąpić od jego przeprowadzenia. Komisja przetar-
gowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wy-
biera żadnej ze złożonych ofert.

13. Dodatkowych 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.

78/2018

PrEZyDEnt MiaSta SuWałK
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do 
publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wy-
wieszone zostały na okres 21 dni (od 12.03.2018 r. do 03.04.2018 r.) wyka-
zy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki i Skarbu Państwa 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, bezprzetargowej oraz 
zamiany (Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk Nr 92/2018, Nr 93/2018 i 
Nr 94/2018 z dnia 12 marca 2018 roku).  77/2017

Dziękujemy ludziom o wspaniałomyślnych sercach w imieniu nasze-
go 6-letniego Tadzia. Na Kaziukach, w dniu 4 marca 2018 r. była prze-
prowadzona zbiórka na rehabilitację Tadeusza Furmana. Przy ul. Patli  
i Witosa w Suwałkach stali wolontariusze z puszkami do których zebrano 
2167,50 zł. Zbiórka została przeprowadzona przez Fundację „Złotowianka”,  
ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów na podstawie zgłoszenia MHC nr 2015/1306/
OR, numer pozwolenia wydanego przez Fundację 266/2015/1306/OR.

76/2018
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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

>>

MaMy  za  Mały  rozuMek?

bezpłaTNe
szczepieNia dzieci

Informacja ważna dla rodziców i opiekunów dzieci  
z roczników 2013-2016, które nie były dotychczas szcze-
pione przeciwko pneumokokom. Należy podać dwie 
dawki w odstępie 2 miesięcy.

Od 20 marca do 
29 czerwca 2018 ro-
k u  m o ż n a  b e z -
płatnie zaszczepić 
swoje dziecko prze-
ciwko pneumoko -
ko m .  S z c z e p i e n i e 
j e s t  d o b r o w o l n e . 
Wystarczy zgłosić się 

do Lekarza Pierwszego Kontaktu.
Szczepienia są najlepszą formą profilaktyki. Skutecznie 

chronią przed inwazyjnymi zakażeniami, przede wszyst-
kim zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha 
środkowego wywołanym przez bakterie otoczkowe 
Streptococcus pneumoniae. Dzieci w wieku poniżej  
5 lat są grupą podwyższonego ryzyka poważnych zaka-
żeń bakteryjnych. Wynika to z niedojrzałości układu im-
munologicznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie 
internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.
pl/aktualnosci/zaszczep-swoje-dziecko-przeciwko-p-
neumokokom-bezplatnie/

Dawno, dawno temu czytałem 
mojemu synkowi bajeczkę o pew-
nym Misiu, który miał Bardzo Mały 
Rozumek. Nie wiem skąd, jak i dla-
czego nachodzi mnie teraz coraz czę-
ściej myśl, że my wszyscy zaczynamy 
być traktowani jak ów miś, jak istoty 
o małych rozumkach, którym trzeba 
wszystko wyjaśniać, tłumaczyć, pod-
powiadać. A w ostateczności  po-
dejmować za nas decyzje. Byśmy się 

przypadkiem nie zbuntowali (nawet misie o małych  rozumkach cza-
sami miewają ochotę na chwile samodzielności), dostajemy co pe-
wien czas łyżeczkę miodku.

Skłonność miłościwie nam panujących do nauczania, poucza-
nia, wreszcie decydowania za nas, jest wszechogarniająca, obejmu-
je wszystkie dziedziny. Tak więc uczy się nas na przykład co to jest 
patriotyzm. I już nie wystarczy, że naucza tego przedszkole, szkoła, 
kościół, media narodowe. Co to jest patriotyzm wyjaśnia od pewne-
go czasu sam premier, który najwyraźniej zapomniał, że jest bankow-
cem i technokratą i przeistoczył się w partyjnego ideologa. Teraz już 
wiemy, że jedynymi patriotami byli „żołnierze wyklęci”, reszta – jak 
na przykład największe w Europie wojsko podziemne, czyli Armia 

Krajowa, to jednak nie to, jest jakoś tam podejrzana. Lepiej czcić 
Brygadę Świętokrzyską, która pod koniec wojny „wsławiła” się tym, 
że bez obrzydzenia korzystała z pomocy hitlerowców.

Zostawmy jednak przeszłość i patriotyzm na boku. Może i rzeczy-
wiście mamy małe rozumki, ale jednak swoje wiemy; mieliśmy dziad-
ków, rodziców, oni przechowali w swojej pamięci prawdziwy obraz 
historii. Ale w innych dziedzinach jesteśmy bezradni. Na przykład pro-
sta czynność, jaką jest robienie zakupów; jeszcze do niedawna każdy 
z nas kupował co chciał i kiedy chciał i sam o tym decydował. Od pew-
nego czasu dyktuje się nam, kiedy mamy kupować, zaś nie brakuje sy-
gnałów, że za jakiś czas pewnie podyktują nam – co mamy kupować.

Tak się składa, że przez całe swoje zawodowe życie, jak była po-
trzeba, pracowałem również w niedziele i dni wolne od pracy. Od ra-
zu dopowiem więc, że zamknięte sklepy w niedzielę wcale mi nie 
przeszkadzają, tak jak nie przeszkadzały otwarte. Przeszkadza mi je-
dynie to, że ktoś tam, na górze, zaczyna za mnie decydować kogo 
mam obowiązek uważać za patriotę i kiedy mam robić zakupy. O ile 
wiem, jest nas, tak myślących, znacznie więcej. Niewykluczone, że 
mamy naprawdę Bardzo Małe Rozumki.

Cóż, jak mawiał Kubuś Puchatek: „myślenie nie jest łatwe, ale moż-
na się do niego przyzwyczaić”.

Stanisław Kulikowski

Siedmioletni , długowłosy, 
pies czarny podpalany 
czeka na swoją nową rodzinę.

Czarny dwuletni pies, 
szuka miejsca, w którym 

będzie czuł się bezpiecznie.

Pies czarny podpalany, 
w wieku 6 lat, 
odwdzięczy się 
wiernością za 
ciepły kąt 
i miskę strawy

Któż nie pokocha takich słodkich 
maluchów, sześciotygodniowe 

szczeniaczki czekają na adopcję.
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disco Na blokadzie
Jak ten czas leci, chciałoby się powiedzieć, wspominając muzyczną 

blokadę Suwałk, która była kolejnym, niekonwencjonalnym protestem 
suwalczan domagających się budowy obwodnicy miasta. Dokładnie 
pięć lata temu, 21 marca 2013 roku, przy dworcu PKS Społeczny Komitet 
Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk zorganizował wielogodzinny 
koncert muzyczny. Scena, co nie było rzecz jasna przypadkiem, stanęła 
na Utracie, to jest na drodze krajowej S-61.

Zagrały, między innymi, gwiazdy disco polo; Skaner, Akcent (z obec-
ną gwiazdą disco polo Zenkiem Martyniukiem), Mister Night, a także 
Nocny Patrol i Beciaki. Zupełna odmienność tego protestu spowodowa-
ła, że o muzycznej suwalskiej blokadzie mówiły i pokazywały ją wszyst-
kie główne stacje radiowe i telewizyjne. A o to właśnie organizatorom 
chodziło; cała Polska miała się dowiedzieć, że Suwałki są rozjeżdżane 
przez tiry, że tysiące suwalczan skazanych jest na trujące spaliny i nie-
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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 zdję-
cia archiwalnego jest tadeusz Smagacz. Do Czytelników „DTS” 
mamy pytanie dotyczące tego miejsca.

Co znajdowało się w tym budynku przed II wojną światową?
Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową 

odpowiedź, będzie bilet ufundowany przez Cinema lumiere 
Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicz-
nie najnowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  

https://www.facebook.com/dwutygodnik/
Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź 

na adres internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 
Na odpowiedź czekamy do 27 marca.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie z po-

przedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymała Barbara rauba.

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

>>
znośny hałas. I się dowiedziała.

Wielu suwalczan, mimo przejmującego chłodu i deszczu, było z na-
mi, zaś wszyscy muzycy – co warto przypomnieć – zagrali za darmo. 
Gratyfikacją był dla nich obiad w gościnnym hotelu „Szyszko”, na który za-
prosił jego właściciel Mirosław Szyszko, sam muzyk i członek Społecznego 
Komitetu. Pięknie mu raz jeszcze dziękujemy. A przede wszystkim dzię-
kujemy suwalczanom, którzy uczestniczyli i wspierali blokady ulic.  
W tym samym czasie ogromną pracę wykonały suwalskie władze miej-
skie. To wszystko przyczyniło się do sukcesu w postaci pozytywnej de-
cyzji o budowie obwodnicy.

Nie był to ostatni protest suwalczan. Następna, sportowa blokada zor-
ganizowana przez Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy 
Suwałk, także przez swoją inność zaistniała w świadomości milionów 
Polaków i rządzących. Do decyzji o budowie suwalskiej obwodnicy było 
coraz bliżej. Ale o tym innym razem.



Centrum obsługi nieruchomości

Międzynarodowy Koncern obrotu nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

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

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

42
/2

01
8

16-400 Suwałki, ul. K. Brzostowskiego 4
www..jestesmy-razem.pl

61/2018

hala Wokół dźWigu
Na placu budowy hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena roz-

stawiony został dźwig. Niby nic dziwnego, lecz ciekawostką jest to, że 
został on ustawiony w środku docelowego budynku. Hala będzie po-
wstała wokół dźwigu, a na koniec zostanie on rozebrany i „wyjęty” ze 
środka budynku.

>>


