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„dwUtygodnik SUwalSki” 
poleca na Dzień Kobiet

Suwalski Ośrodek Kultury i DwuTygodnik Suwalski zapraszają i gorąco 
polecają koncert Suwalskiej Orkiestry Kameralnej dedykowany wszyst-
kim Paniom z okazji Dnia Kobiet. 

Bilet na to wydarzenie może być niebanalnym prezentem dla wszyst-
kich Pań z okazji ich święta. Dla Czytelników mamy jedną podwójną wej-
ściówkę na ten koncert oraz podwójny bilet ufundowany przez Cinema 
Lumiere. Otrzymają je osoby, które jako pierwsze odwiedzą redakcję 
„DwuTygodnika Suwalskiego” w godzinach 9-14 do najbliższego czwart-
ku (8 marca). Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicznie najnow-
sze wydanie „DwuTygodnika Suwalskiego” na naszym fanpagu: https://
www.facebook.com/dwutygodnik/

Z okazji Dnia Kobiet 

wszystkim Suwalczankom życzymy

uśmiechu, wiary w siebie i radości z życia. 

Niech każdy kolejny dzień będzie 

Świętem Kobiet

„DwuTygodnik Suwalski”

HarcersKie święto
Suwalscy harce-

rze obchodzili Dzień 
M y ś l i  B r a t e r s k i e j . 
Komendant suwal-
s k i e g o  Z H P  p h m . 
Kamil Sokołowski 
p o d z i ę kow a ł  d r u -
ż y n o w y m  z a  i c h 
wkład w wychowanie 
suwalskiej młodzie-
ż y.  Rozstrz ygnięto 
również plebiscyt na 
Instruktora Roku 2017. 
Konkurs wygrała druhna pwd. Sylwia Murawka.
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W tym tygodniu 
w Urzędzie Miejskim 
w Suwałkach ruszy-
ły konsultacje spo-
ł e c z n e  d o t y c z ą -
ce Suwalskiej Karty 
Mieszkańca. To kom-
pleksowy program 
d z i a ł a ń  z m i e r z a -
j ą c ych d o p o p r a -
wy warunków życia 
mieszkańców nasze-
go miasta. Suwalska 
Karta Mieszkańca za-
cznie działać 1 wrze-
śnia 2018 roku. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.
um.suwalki.pl można zapoznać się z projektem uchwały Rady Miejskiej  
w sprawie Karty i pobrać formularz opinii i sugestii do projektu. 
Swoje uwagi może zgłosić każdy mieszkaniec miasta bądź instytucja. 
Wypełnione formularze mieszkańcy mogą przesłać do 20 marca 2018 
roku na adres:  Wydział Spraw Społecznych, u. T. Noniewicza 71A, 16-400 
Suwałki, złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,  
ul. Mickiewicza 1, lub przesłać w formie elektronicznej na adres:  
asmiejkowski@um.suwalki.pl 

W ramach konsultacji społecznych, od 19 do 22 marca 2018 ro-
ku, w różnych częściach Suwałk, zorganizujemy także spotkania  
z mieszkańcami: 19 marca w Szkole Podstawowej nr 4, 20 marca  
w III Liceum Ogólnokształcącym, 21 marca w Aquaparku i 22 marca  
w Szkole Podstawowej nr 10. Początek wszystkich spotkań o godz. 17.00. 

Suwalska Karta Mieszkańca to bardzo szerokie przedsięwzięcie 
adresowane do wszystkich mieszkańców naszego miasta, nie tyl-
ko do seniorów, nie tylko do rodzin wielodzietnych, ale również 
do osób niepełnosprawnych i po prostu do zwykłych mieszkań-
ców. Podchodzimy do tego kompleksowo i proponujemy program, 
któr y ma na celu zmniejszenie obciążeń f inansow ych oby wa-
teli Suwałk. Suwalska Karta Mieszkańca będzie uprawniała do 
wielu zniżek i preferencji, m.in. tańszych biletów na przejazdy 
komunikacją miejską, tańszych biletów do aquaparku i innych 
obiektów sportowych miasta, a także do zniżek przy zakupie bile-
tów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Posiadanie Suwalskiej 
Kar t y Mieszkańca będzie również uprawniało do korz ystania  
z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez miasto Suwałki. 
Wysokość zniżek jest zależna od grupy, do której jest skierowana. 

Suwalską Kartę Mieszkańca będzie mógł otrzymać każdy miesz-
kaniec Suwałk, który 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 jest miasto Suwałki. Pozostałe osoby 
uprawnione do otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca są wymie-
nione w projekcie uchwały. 

Karta zacznie działać od 1 września tego roku. Wnioski o jej wyda-
nie będziemy przyjmowali w różnych częściach miasta już dwa mie-
siące wcześniej, czyli od 1 lipca. Suwalska Karta Mieszkańca będzie 
wydawana w czterech wersjach: Suwalska Karta Mieszkańca – zwy-
kła – kolor biały, Suwalska Karta Mieszkańca – rodzina wielodzietna 
– kolor zielony, Suwalska Karta Mieszkańca – osoba niepełnosprawna 
– kolor niebieski i Suwalska Karta Mieszkańca – senior – kolor żółty.

Karta będzie wydawana na dwa lata. Wnioski potrzebne do otrzy-
mania dokumentu będzie można od 1 lipca 2018 roku składać w róż-
nych częściach miasta. Suwalska Karta Mieszkańca zastąpi działają-
ce dotychczas programy Aktywny Senior i Suwalska Rodzina PLUS.  
O ostatecznym kształcie karty zdecydują radni Rady Miejskiej. 
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zdanieM prezydenta

WtOreK z radnyM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 6 marca zapraszają zdzisław S. Ścięgaj z Prawa i Spra- 

wiedliwości oraz Sławomir J. Szeszko z Bloku Samorządowego. 
Natomiast 13 marca na suwalczan czekać będą andrzej turowski 
z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” oraz piotr Wasiukow z Bloku 
Samorządowego, a 20 marca zapraszają Bogdan Bezdziecki  
i tadeusz Czerwiecki 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.

Sprawdzone i nowe
Tegoroczny kalendarz wydarzeń w Suwałkach na konferencji pra-

sowej zaprezentowali prezydent Suwałk Czesław renkiewicz wraz ze 
swoim zastępcą ewą Sidorek oraz p.o. dyrektora Suwalskiego Ośrodka 
Kultury alicja andrulewicz i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Waldemar Borysewicz. Do końca 2018 r. odbędzie się 186 różnych wy-
darzeń skierowanych do wszystkich mieszkańców Suwałk, w tym wiele 
imprez sportowych i koncerty dla fanów różnej muzyki. 

Organizatorzy zapowiadają, że wśród tegorocznych imprez będą 
nowości. Taką nowością będzie Suwałki Swim Run, czyli zwody łączą-
ce pływanie z bieganiem. OSiR zorganizuje również galę kickboxingu,  
zmagania siłaczy oraz Suwalskie Święto Biegania Reso 10,5. Na począt-
ku czerwca Suwałki będą gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostwa 
Polski w Sztafetach i Wielobojach.

piKniKi, JarMarKi, feStiWale i KOnCerty
W kalendarzu imprez kulturalnych nie zabraknie tradycyjnych im-

prez takich jak Suwałki Blues Festival, Letnia Filharmonia Aukso, Piknik 
Kawaleryjski, Jarmark Folkloru oraz Festiwal 
Teatrów Dziecięcych Wigraszek. W czasie sierp-
niowego Jarmarku Kamedulskiego zagrają 
Pectus i Natalia Szroeder. 

Szczegóły dotyczące jedenastej edycji 
Suwałki Blues Festival przedstawione zostaną 
przed koncertem Szlak Śląskiego Bluesa – roz-
grzewką przed SBF.

Przez cały rok będą odbywały się imprezy 
związane z obchodami 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 26 maja w czasie 
obchodów Suwalskiej Nowenny zostanie od-
słonięty pomnik patronów Suwałk.

>>
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więcej pec-u mniej smogu
11 czujników w różnych miejscach  

w Suwałkach bada jakość powietrza, którym 
oddychamy. Monitorują one zanieczyszcze-
nie powietrza oraz poziomu pyłów PM 2,5 
i PM 10, które są najbardziej niebezpiecz-
ne dla zdrowia człowieka i środowiska na-
turalnego.

Jakość powietrza on-line sprawdzać mo-
że każdy mieszkaniec miasta poprzez wej-
ście bezpośrednio na stronę map.airly.eu. 
Poziomy zanieczyszczeń powietrza można 
też sprawdzić poprzez stronę internetową 
PEC www.pec.suwalki.pl

Informacje o stanie powietrza, podawa-
ne w formie różnokolorowych kropek, mi-
mo że nie są wynikami dokładnych pomiarów, to wiele mówią o jakości powietrza. Należy tylko je 
właściwie odczytać i zinterpretować. Kolor zielony świadczy o małej ilości  pyłu,  a kolory ciemne 
o dużej. Jakość powietrza w Suwałkach generalnie jest dobra, jednak problemem ciągle są obsza-
ry domów jednorodzinnych, których właściciele korzystają z własnych pieców.

Ogrzewanie indywidualne na terenie Suwałk emituje około 770 ton pyłów rocznie,  suwalski 
PEC-u emituje ich zaledwie 20 ton rocznie. Spółka ta dba o jakość powietrza.  Niezależne instytu-
cje potwierdzają, że emisja z instalacji PEC nie stanowi zagrożenia dla środowiska i nie jest uciąż-
liwa dla mieszkańców, jak i dla Wigierskiego Parku Narodowego. Najprostszym wskaźnikiem czy-
stości spalin jest kolor dymu. Z komina PEC-u jest biały,  bo jego głównym składnikiem jest para 
wodna, natomiast dym z wielu domowych palenisk jest ciemny, a nawet czarny, co świadczy o wy-
sokim stężeniu pyłu w spalinach. 

Rozwiązaniem problemu byłaby rozbudowa sieci PEC na suwalskich osiedlach domów jedno-
rodzinnych. Wtedy jakość powietrza, którym oddychamy w naszym mieście byłaby zdecydowa-
nie lepsza. A zatem…

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 
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>> rail baltica
O budowie trasy kolejowej Rail Baltica w suwal-

skim ratuszu przedstawiciele Instytutu Innowacyjności 
Polska dyskutowali z przedsiębiorcami i samorządow-
cami. Celem spotkania było poznanie potrzeb lokal-
nego biznesu w perspektywie budowy szybkiej kolei. 

Jakub Siwiński z Komisji Eu-
ropejskiej zachęcał zgromadzo-
nych do sięgnięcia po środki przewidziane w ramach 
programów krajowych i regionalnych na budowę
terminali związanych z obsługą transportu multimodalnego

Kiedy w dwie godziny do Warszawy?
Główny problem to pieniądze na budowę Rail Baltici i terminy jej re-

alizacji. Na trasie Warszawa–Sadowne jej budowa praktycznie już za-
kończyła się. Obecnie trwają prace na odcinku Sadowne–Czyżew, a w tym roku rozpoczną się na 
trasie do Białegostoku. Zakończenie prac na trasie Białystok–Warszawa planowane jest do 2021 r. 
Natomiast pod koniec ubiegłego roku PKP PLK podpisały umowę na dokumentację dla prac na linii  
z Białegostoku do Ełku. Najmniej zaawansowane działania są na odcinku z Ełku przez Suwałki do gra-
nicy z Litwą. Z ostatnich informacji wynika, że tu linia miałaby powstać do 2025 r. A tutaj jest najbar-
dziej potrzebna, bo na lutowym spotkaniu w Białymstoku J. Siwiński podał, że  w 2015 r. odcinkiem 
drogi krajowej nr 8 Suwałki – granica z Litwą przejeżdżało 8,5 tys. samochodów na dobę, z czego 
dwie trzecie to ciężarówki. To jedno z największych natężeń ruchu tranzytowego w naszym kraju.

Rail Baltica to międzynarodowa trasa kolejowa z Berlina, przez Warszawę, do Helsinek. W Polsce 
jej modernizacja obejmuje 341 km, od Warszawy przez Białystok–Ełk–Suwałki do granicy z Litwą. 
Pociągi będą mogły jeździć tą trasą z prędkością 160 km/h. Rail Baltica stanow i jeden z sześciu 
priorytetowych projektów Trans-European Transport Networks (Sieci Transeuropejskie TEN-T). 

Warto dodać, że przy okazji budowy trasy Rail Balitca władze Suwałk chcą uporządkować in-
frastrukturę kolejową w mieście i przenieść stację towarową w inne miejsce niż centrum. Mogłaby 
się ona mieścić na terenie obecnej stacji Papiernia, na południu Suwałk.

Henryk Owsie-
jew, właściciel 
firmy Malow 

zapytał, czy przy 
okazji budo-

wy Rail Baltici 
przewidziana 

jest budowa 
terminalu 

kontenerowego 

WydarzyłO Się
n Suwalscy policjanci zatrzymali 49-latkę i jej 

dwóch wspólników podejrzanych o kradzież 
2 tys. zł  z mieszkania 85-latki w centrum mia-
sta. Wpadli, bo wkrótce po kradzieży w pobli-
skim sklepie kupili alkohol płacąc skradzionym 
banknotem. Policjanci zastali ich w mieszkaniu 
sąsiadów pokrzywdzonej, gdzie pili alkohol.  

n O dużym szczęściu może mówić 25-latek 
z Suwałk, którego w nocy na drodze krajowej 
nr 8 przy ul. Szwajcaria zauważył kierowca cię-
żarówki i poinformował o tym policjantów. 
Mężczyzna był pijany i zataczał się na jezdnię. 
Nie miał żadnych elementów odblaskowych. 
Suwalczanin trafił do „wytrzeźwiałki”. 

n W czasie kaskadowego pomiaru prędko-
ści przeprowadzonego w Suwałkach policjan-
ci ujawnili 34 przypadki przekroczenia pręd-
kości. Zatrzymali prawo jazdy kierowcy skody, 
który na ul. Utrata jechał 115 km/h tj. o 65 km/h 
za dużo, jak na jazdę w terenie zabudowanym. 
Otrzymał on też 400-złotowy mandat karny. 

n Nocą 22 lutego nastąpił wyciek gazu 
LPG na suwalskiej stacji paliw na ul. Wojska 
Polskiego. Kierowca samochodu ciężarowe-
go cofając nie zauważył dystrybutora paliw  
i go uszkodził. Na szczęście pracownicy stacji w 
trakcie dojazdu strażaków odcięli dopływ ga-
zu do dystrybutora. W działaniach brały udział 
dwa zastępy JRG Suwałki.

n Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
zostali mistrzami języka polskiego w konkursie 
zorganizowanym z okazji Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego. W rywalizacji zorga-
nizowanej przez suwalską PWSZ wyprzedzili 
uczniów III LO i VII LO.

n Wiktor rutkowski ze Szkoły Podstawowej 
w Wiżajnach wygrał II Międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie, skie-
rowany do gimnazjalistów i siódmoklasistów. 
Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia 
Przewodnika Turystycznego zorganizował su-
walski Zespół Szkół Sióstr Salezjanek.

n Na trzy miesiące aresztowano 41-letniego 
suwalskiego przedsiębiorcę, któremu proku-
ratura zarzuca dwukrotne zgwałcenie 18-let-
niej dziewczyny. Do przestępstwa miało dojść  
w jednym z domów, do którego trafili znają-
cy się przedsiębiorca i 18-latka. Mężczyzna nie 
przyznaje się do winy.

n 41-letni suwalczanin Wojciech K. próbował 
zabić czternastoletnią córkę. Mężczyzna miał  
dźgnąć nastolatkę nożem, a kiedy ta zasłaniała się 
rękami, próbował udusić ręcznikiem. Wydarzyło 

Ciąg dalszy na str. 5
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już pływam
Naukę pływania, w ramach VII edycji Programu Powszechnej Nauki 

Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny!”, rozpoczęli uczniowie klas trze-
cich, czterech kolejnych suwalskich szkół podstawowych nr 2, 4, 6 oraz 9. W 
zajęciach bierze udział ponad 450 uczniów. Zrealizują oni 20 godzin dydaktycznych nauki pływa-
nia. W pierwszym semestrze pływania uczyli się trzecioklasiści  z pozostałych suwalskich szkół 
podstawowych.

Program zakończy się, jak co roku, w maju zawodami o Puchar Prezydenta Suwałk.  Jego prze-
widywany koszt w drugim semestrze wyniesie ponad 116 tys. zł. W ciągu siedmiu lat realizacji te-
go programu, pływania nauczyło się blisko pięć tysięcy młodych suwalczan.
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>> WydarzyłO Się

bęDzie rozbuDowa sp nr 4
Coraz bliżej do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4. Właśnie został ogłoszony przetarg na 

opracowanie dokumentacji technicznej potrzebnej do rozpoczęcia inwestycji. Projektant, który 
wygra zamówienie, będzie musiał zaprojektować trzykondygnacyjny budynek z piwnicą, w któ-
rym docelowo znajdzie się miejsce na 10 nowych sal lekcyjnych, które pomieszczą aż 300 uczniów.

– Obserwujemy, że od kil-
ku lat intensywnie rozbudo-
wuje się południowa część 
Suwałk. Tylko w ostatnich 
kilku latach powstały tam  
3 duże osiedla wielorodzin-
ne, a w budowie jest już ko-
lejne. Mieszkańcy tych osie-
dli to młodzi ludzie z dziećmi. 
Musimy zapewnić tym dzie-
ciom miejsce i odpowiednie 

warunki do nauki – tłumaczy Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.
Ogłoszony przetarg, to już druga próba zaprojektowania rozbudowy budynków dydaktycz-

nych SP nr 4. W ubiegłym roku jedna z firm podjęła się tego zadania jednak ostatecznie nie speł-
niła oczekiwań suwalskiego samorządu.

Szkoła zostanie rozbudowana o nowy budynek wraz z łącznikiem do istniejącego obiektu, od 
strony Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Zgodnie z zamówieniem projekt ma 
być gotowy do 30 września tego roku. Sama inwestycja zostanie zrealizowana w kolejnych latach.

czy bęDą wybory?
Jesienią tego roku powinny się odbyć wybory samorządowe. Już według nowej ordynacji wy-

borczej. – I właśnie tu tkwi groźba, że te wybory nie odbędą się w ustawowym terminie – mówił 
gość suwalskiego klubu im. Tadeusza Mazowieckiego, były prezes Trybunału Konstytucyjnego 
Jerzy Stępień. Dlaczego? Ponieważ nowe przepisy wprowadzają chaos, nikt nie jest do wyborów 
przygotowany, brakuje ludzi gotowych do pracy w komisjach wyborczych, kompletnie nieprzygo-
towany jest do nowych potrzeb system informatyczny, brakuje setek milionów złotych na zakup 
niezbędnego sprzętu, bo same kamery, które mają być zainstalowane we wszystkich lokalach wy-
borczych to koszt ponad 200 mln. złotych. – Wszystko to sprawia, że trudno będzie ze wszystkim 
zdążyć na czas, znajdzie się wygodny pretekst, by termin wyborów przesunąć – mówił do zgroma-
dzonych samorządowców sędzia Stępięń.

Ta opinia powinna być wysłuchana z należytą powagą, bowiem J. Stępień to jeden z najwybit-
niejszych znawców problematyki samorządowej w Polsce, który doskonale wie, jakie mechanizmy 
mogą sprawiać, że samorząd straci swoją rangę.

>>

>>

się to w jednym z suwalskich mieszkań o godzi-
nie 2 w nocy. Nastolatce udało się telefonicznie 
powiadomić policję. Sąd aresztował mężczyznę 
na 3 miesiące. Suwalczanin sam mieszkał z córką. 
W chwili próby zabójstwa był prawdopodobnie 
pod wpływem alkoholu. Grozi mu od 8 lat wię-
zienia do nawet dożywocia.

n Policja zatrzymała na 3 miesiące prawo 
jazdy wojewódzkiemu radnemu Cezarowi 
Cieślukowskiemu za przekroczenie dopusz-
czalnej prędkości w terenie zabudowanym  
o 51 km/h. Musiał on też zapłacić mandat kar-
ny w wysokości 400 złotych oraz otrzymał  
10 punktów karnych.

n O wspólnym udziale w Programie 
Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 
2014-2020 rozmawiał prezydent Suwałk Czes- 
ław renkiewicz z przedstawicielami Gurjewska  
z Obwodu Kaliningradzkiego. W ramach tej 
współpracy suwalski samorząd zamierza upo-
rządkować bulwary nad Czarną Hańczą wraz  
z odrestaurowaniem budynku po byłej łaźni miej-
skiej oraz przeprowadzić termomodernizację pię-
ciu przedszkoli i kolejne remonty dróg w mieście. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali 19-letnie-
go suwalczanina podejrzanego o kradzież 
z włamaniem do jednego ze sklepów oraz 
uszkodzenia samochodów, drzwi wejściowych  
i bankomatów na suwalskim Osiedlu Północ. 
Sprawca najpierw zniszczył lusterka zewnętrz-
ne w dwóch autach, a następnie wybił szybę 
w drzwiach jednego z osiedlowych sklepów. 
Później agresor metalowym słupkiem uderzał 
w obudowę jednego z bankomatów. Jakby te-
go było mało, uszkodził on kolejny bankomat 
i rozbił szybę w drzwiach pobliskiego sklepu. 
Po czym ukradł z niego cztery butelki alkoholu.  

n Od 1 marca now ym Prokuratorem 
Rejonowym w Suwałkach została Joanna 
Orchowska. Zastąpiła ona izabelę Sadowską-
rejterada , którą odwołano po wniosku 
Prokurator Okręgowej. Wniosek miał zwią-
zek z oceną działań suwalskiej Prokuratury 
Rejonowej w sprawie prowadzenia postępo-
wania przeciwko Mateuszowi S., który 14 stycz-
nia w centrum Suwałk przystawił pistolet do 
brzucha 14-nastolatki i próbował wciągnąć ją 
do klatki schodowej jednego z bloków. 

n Szansa dla osób chcących założyć własną 
firmę. Może ich powstać nawet 45. Wszystko 
dzięki podpisanej z Zarządem Województwa 
Podlaskiego umowie przez Agencję Rozwoju 
Regionalnego „ARES”, która w Suwałkach zre-
alizuje projekt „Starter 3” wspierający samoza-
trudnienie. Nabór chętnych potrwa od 8 do 30 
marca. Formularze rekrutacyjne będą przyjmo-
wane w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym 
ARES na Osiedlu II.
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zapytania radnyCh
W czasie lutowej sesji Rady Miejskiej pięciu radnych zadało pytania.
Przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław przełomiec zapytał o przyszłość 

klubu piłkarskiego Wigry Suwałki, którego działacze wystąpili do samorządu 
o pomoc w trudnej sytuacji finansowej. Prezydent Czesław renkiewicz po-
informował, że ten temat był omawiany w czasie posiedzenia Komisji Kultury, 
Turystyki i Sportu Rady Miejskiej oraz na spotkaniu radnych z różnych klubów 
i ugrupowań. Wszyscy deklarują pomoc, ale sytuacja jest trudna. Z informacji, 
które dotarły do prezydenta wynika, że brakuje ponad 1 mln zł na opłacenie 
kosztów funkcjonowania klubu w I półroczu tego roku. Wynika to z tego, że 
główny sponsor klubu znacząco ograniczył jego finansowanie. 

Dotąd suwalski samorząd wspierał klub finansowo i rzeczowo. Rocznie 
trafiało do niego ok. 1 mln zł bezpośrednio z budżetu miejskiego i ze spół-
ek komunalnych oraz ok. 0,5 mln zł w formie pomocy rzeczowej (przede 
wszystkim utrzymanie stadionu). W tej chwili zgodnie z obowiązującym 
prawem, pomocy o którą zabiega klub, nie można udzielić. Konieczna jest 
zmiana uchwały Rady Miejskiej. Prezydent zadeklarował pomoc klubowi. 
Drużyna powinna utrzymać się w I lidze i zagrać w niej w następnym sezo-
nie. Doraźnie ten problem można rozwiązać przez wsparcie ze spółek ko-
munalnych. To jednak nie rozwiąże problemu docelowo. Zapadła decyzja 
o przekształceniu stowarzyszenia SKS Wigry w spółkę akcyjną, która zo-
stała zarejestrowana w sądzie. Będzie publiczna emisja akcji. Prezydent 
Renkiewicz będzie rekomendował zakup przez samorząd mniejszościowe-
go pakietu akcji tej spółki.

Osobny problem to zmienione normy oświetlenia, których nie spełnia 
obecnie suwalski stadion. W 2011 roku, gdy go oddawano do użytku, sta-
dion spełniał normy. Dostosowanie go do nowych wymogów, to wydatek ok.  
2–4 mln zł. PZPN nie chce przedłużać terminu na dostosowanie suwalskiego 
stadionu do wymogów. Na szczęście suwalski klub ma wsparcie Podlaskiego 
OZPN. Teraz oświetlenie stadionu to nie jest największy problem suwalskich 
Wigier. Najpoważniejszy problem to brak sponsorów w klubie. Sprzedaż ak-
cji da tylko chwilowy oddech finansowy.

Karol Korneluk zaproponował w zimne poranki i wieczory ustawienie 
koksowników na przystankach komunikacji miejskiej. Prezydent stwierdził, 
że ze względu na prognozy pogody na najbliższe dni nie widzi potrzeby 
ustawiania koksowników. Radny zapytał też o to, kiedy rozpoczną się poza-
lekcyjne zajęcia sportowe w suwalskich szkołach podstawowych. Zastępca 
prezydenta ewa Sidorek zapowiedziała, że te zajęcia rozpoczną się od mar-
ca i do końca tego roku uczniowie suwalskich szkół podstawowych skorzy-
stają z ok. 3 tys. godzin takich zajęć.

Józef Wiesław Murawko zaproponował uhonorowanie Jerzego Broca, 
który od wielu lat zdobywa medale na lekkoatletycznych mistrzostwach 
Polski. Prezydent Renkiewicz zadeklarował właściwe jego uhonorowanie.  
W związku z internetowym hejtem jaki jest kierowany pod jego adresem 
radny oświadczył, że pracował przed 1990 rokiem w wydziale podlegają-
cym SB, jak stwierdził, na mocy decyzji rządu solidarnościowego bez we-
ryfikacji został od razu przeniesiony do policji. Zapytał też ilu emerytów i 
rencistów, również ze służb mundurowych, pracuje w suwalskich instytu-

nowe Ulice i planyNazwy ulic i płatNa strefa par-
kowaNia wywołały Najwięcej 
dyskusji w czasie lutowej se-
sji rady Miejskiej. radNi przyjęli 
siedeMNaście uchwał, w tyM M.iN. 
uchwalili dwa Nowe plaNy zago-
spodarowaNia przestrzeNNego, 
przyjęli prograM „zdolNy suwal-
czaNiN” oraz zMieNili statut Żłob-
ka Miejskiego. ustalili teŻ  tryb 
udzielaNia i rozliczaNia dotacji 
dla publiczNych i NiepubliczNych 
przedszkoli, przyjęli wielolet-
Ni plaN rozwoju i ModerNizacji 
urządzeń wodociągowych i kaNa-
lizacyjNych suwalskiego przed-
siębiorstwa wodociągów i kaNa-
lizacji oraz dokoNali zMiaN  
w budŻecie Miasta. 

ŻłOBeK BardzieJ przyJazny
Pierwszeństwo w przyjęciu do suwal-

skiego Żłobka Miejskiego będą miały dzieci 
z rodzin wielodzietnych i niepełnosprawne, 
a dyrektor placówki na czas nieobecno-
ści dziecka trwającej ponad dwa miesią-
ce b ę dzie mó g ł pr z yjąć inne dzie cko, 
które m.in. znajduje się na liście oczeku-
jących – tak zdecydowali suwalscy radni.  
W nowym Statucie Żłobka Miejskiego ustalo-
no też zasady udziału rodziców w zajęciach 
prowadzonych w tej placówce oraz umożli-
wiono utworzenie w żłobku rady rodziców.

zdOlny SuWalCzanin
Jednogłośnie radni przyjęli Program wspie-

rania rozwoju uczniów „Zdolny Suwalczanin”,  
w ramach którego otrzymają oni stypendia i na-
grody za szczególne osiągnięcia w nauce lub 
sporcie. Teraz stypendia będą wyższe niż do-

tąd i wyniosą rocznie w:
– szkole podstawowej – 1 500 zł,
– gimnazjum/ klasach dotychczasowego 

gimnazjum – 2 000 zł,
– szkołach ponadpodstawowych – 3 000 zł.
Nagrody w szkole podstawowej wynio-

są do 500 zł, a w szkole ponadpodstawowej 
– do 1 000 zł. Uczniowie będą mogli otrzy-
mać równocześnie stypendium i nagrody, 
pod warunkiem spełnienia kryteriów zarów-
no w nauce, jak i w sporcie. Wnioski trzeba 
składać w Urzędzie Miejskim do 5 lipca każ-
dego roku.

WynagrOdzenia SuWalSKiCh 
nauCzyCieli

Na wszystkich stopniach awansu zawo-
dowego suwalscy naucz yciele w 2017 r. 
otrzymali wynagrodzenia wyższe niż wy-
nosi średnia wynagrodzeń, o której mowa  
w Karcie Nauczyciela – tak wynika z infor-
macji Prezydenta Miasta przedstawionej 
radnym. Suwalscy nauczyciele dyplomowa-
ni, stażyści, kontraktowi i mianowani w su-
mie w 2017 r.  zarobili ponad 1 mln 750 tys. 
zł więcej niż wynosi ta średnia wynagrodzeń.

płatne parKingi W Sądzie
Radni jednogłośnie upoważnili Prezydenta 

Miasta Suwałk do reprezentowania ich przed 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
w sprawie skargi suwalskiej Prokuratury 
Rejonowej na uchwałę Rady Miejskiej doty-
czącej ustalenia strefy płatnego parkowania 
w Suwałkach. 

Skargę na uchwałę w sprawie suwal-
skiej strefy płatnego parkowania skierowała 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
miejscowa prokuratura. To efekt zarzutów 
Stowarzyszenia Prawo na Drodze, które nie-
dawno oceniło strefę. Zdaniem tej organizacji 
jest m.in. szereg nieprawidłowości w oznako-
waniu suwalskich parkingów. Stowarzyszenie 
wystąpiło do samorządu z wezwaniem do na-
tychmiastowego zaprzestania pobierania opłat, 
do czasu wprowadzenia niezbędnych zmian  
w oznakowaniu. W odpowiedzi suwalski Zarząd 
Dróg i Zieleni, który nadzoruje strefę parkowania 
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cjach miejskich. Prezydent odpowiedział, że nie dysponuje takimi informa-
cjami. Ma też wątpliwości, czy może je zbierać. Sprawdzi, czy jest podstawa 
prawna do pozyskiwania takich informacji. Prezydent stwierdził, że radny 
na pewno nie jest jedynym emerytem pracującym w miejskich instytucjach. 

J.W. Murawko odniósł się też do oświadczenia komendanta policji wyja-
śniającego powody jego nieobecności na obradach suwalskiej Rady Miejskiej, 
w którym ten przytoczył statystyki wskazujące na poprawę stanu bezpieczeń-
stwa w Suwałkach. Zdaniem radnego jest to zasługa wszystkich dotychczaso-
wych komendantów policji. Jako przewodniczący Komisji Finansowej dodał 
też, że suwalski samorząd miejski przekazuje policji pieniądze na organizację 
dodatkowych służb w mieście, a nie na wydatki administracyjne. O tej spra-
wie też na stronie 18.

Bogdan Bezdziecki zapytał o przyczyny kwestionowania przez suwal-
skich urzędników wycen nieruchomości wywłaszczanych pod realizowane 
inwestycje. Cz. Renkiewicz uważa, że urzędnicy reprezentują mieszkańców 
i powinni pracować jak najlepiej. Nie mogą akceptować błędnych wycen, 
gdy np. nieruchomości w Suwałkach są wyceniane na podstawie cen obo-
wiązujących w Białymstoku albo w wycenach uwzględniane są drzewa bądź 
urządzenia znajdujące się w publicznym pasie drogowym. Akceptowanie 
przez urzędników takich wycen naraziło by ich na odpowiedzialność praw-
ną. Prezydent stwierdził, że samorząd nie chce nikogo skrzywdzić i cena za 
wywłaszczony grunt powinna być godziwa.

Radny zapytał też o możliwość skłonienia deweloperów do udzia-
łu w finansowaniu remontu Szkoły Podstawowej nr 4, bo w niej będą się 

uczyć dzieci z osiedli budowanych przez tych deweloperów. Prezydent  
Cz. Renkiewicz wyjaśnił, że z każdym deweloperem i sieciami handlowymi 
dyskutuje o ich współfinansowaniu przebudowy układu komunikacyjnego 
np. deweloper budujący osiedle mieszkaniowe przy ul. Sportowej w 30 % 
sfinansuje budowę drogi pomiędzy ulicami Sportową i Utratą. 

zbigniew roman de-Mezer zapytał o koszty reformy oświaty  
w Suwałkach i zaproponował wystąpienie do rządu, wzorem innych samo-
rządów o zwrot tych pieniędzy. Zastępca prezydenta E. Sidorek poinformo-
wała, że te koszty w naszym mieście wyniosły ok. 2 mln zł, ale ze względu na 
to, że w Suwałkach nie było samodzielnych likwidowanych gimnazjów, to na-
sze miasto nie mogło ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów. Najwięcej 
kosztował remont dodatkowych pomieszczeń i ich wyposażenie w szkołach 
podstawowych nr 4 i 6. Suwalski samorząd otrzymał zwrot ok. 45% kosztów 
odpraw zwalnianych nauczycieli. W mieście nie rozważano wystąpienia na 
drogę sądową przeciw rządowi w tej sprawie. 

Radny poprosił też o ocenę możliwych skutków dla Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej rządowej zapowiedzi przekształcenia całej Polski w jed-
ną wielką specjalną strefę ekonomiczną. Prezydent Cz. Renkiewicz poinfor-
mował, że były przeprowadzone konsultacje w tej sprawie, które odbyły się 
w suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym. Jego zdaniem Suwałki nie 
mają czego się obawiać, bo zainteresowanie kolejnymi inwestycjami w SSSE 
jest duże. A ostatnio, i tak tworzono strefy tam, gdzie chciał inwestor. Zatem 
strefy i podstrefy są już rozsiane po całej Polsce. Zobaczymy jakie będą skut-
ki tych rządowych zmian.

wydał komunikat, w którym tłumaczył, że opłaty 
pobierane są zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. Sprawa trafiła do prokuratury, która wnio-
sła do sądu o stwierdzenie nieważności uchwa-
ły w sprawie ustanowienia strefy. 

W czasie sesji Jacek Juszkiewicz zapropono-
wał przeprowadzenie szerszej dyskusji nad celo-
wością utrzymania strefy płatnego parkowania  
w Suwałkach. Prezydent Czesław renkiewicz za-
deklarował otwartość na dyskusję w tej sprawie. 
Przypomniał, że w 2011 r. gdy podejmowano de-
cyzję o utworzeniu strefy, decydował argument 
usprawnienia ruchu pojazdów w centrum, a nie 
chęć zarobku. W przypadku likwidacji strefy zno-
wu może brakować miejsc do zaparkowania np.  
w okolicach ratusza i mieszkańcy załatwiający 
sprawy w urzędzie, będą musieli parkować gdzieś 
w okolicach dawnej łaźni miejskiej. Prezydent 
poinformował, że analizował już ten problem  
i wkrótce przedstawi propozycję, która powinna 
zmniejszyć uciążliwość strefy.

dySKuSJa O nazWie
Radni dłużej dyskutowali o propozycji nada-

nia nazwy 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
Polski nowobudowanej ulicy pomiędzy ulica-
mi Utratą i Sejneńską. andrzej Chuchnowski 
stwierdził, że czterowyrazowa nazwa ulicy 
jest zbyt długa i zaproponował nazwę 100-le-
cia Niepodległości. irena Schabieńska zgło-

siła wniosek o nadanie nazwy 100-lecia 
Niepodległości Polski. Karol Korneluk zapro-
ponował przełożenie rozpatrzenia tej uchwa-
ły na następną sesję. Radni jednogłośnie przy-
stali na tę propozycję. 

Prezydent Renkiewicz zapowiedział, że 
na następnej sesji zgłosi propozycję nada-
nia nazw dwóm kolejnym suwalskim ulicom. 
Zaproponuje nadanie im imion: Aleksandry 
Piłsudskiej i rotmistrza Witolda Pileckiego.

Będą zMiany 
W StatuCie MiaSta

Są konieczne zmiany w Statucie Miasta. To 
najważniejszy dokument samorządowy, taki 
miejski odpowiednik konstytucji. Konieczność 

jego zmiany wynika z uregu-
lowań wprowadzonych przez 
polski parlament, które będą 
obowiązywały od początku na-
stępnej kadencji samorządu. Stąd 
potrzeba wprowadzenia ich do 
Statutu Miasta już teraz, by samo-
rząd w następnej kadencji mógł 
zgodnie z prawem funkcjono-
wać. Aby przygotować te zmiany 
radni powołali doraźną komisję 
statutową złożoną z przedstawi-
cieli wszystkich klubów i ugrupo-

wań działających w suwalskiej Radzie Miejskiej. 
Jej przewodniczącym jednogłośnie wybrano 
zbigniewa romana de-Mezera.

uliCa andrzeJa WaJdy
16 głosami za, przy 7 wstrzymujących się su-

walscy radni nadali imię Andrzeja Wajdy nowej 
ulicy budowanej pomiędzy ulicami 24 sierp-
nia i Adama Mickiewicza. Najwybitniejszy pol-
ski reżyser Andrzej Wajda urodził się 6 marca 
1926 r. w Suwałkach, a w październiku 2000 r. 
odebrał tytuł Honorowego Obywatela Suwałk 
przyznany mu przez Radę Miejską. Zmarł w paź-
dzierniku 2016 r. 



6.03.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

8

>> nabór Do bezpłatnycH przeDszKoli
Informacja ważna dla rodziców najmłodszych suwalczan. Od dziś (6 marca) mogą składać wnioski 

o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez samorząd. Na dzieci czeka ponad 2,5 tys. miejsc.

Od tego roku rodzice mieszkający w Suwałkach oraz odprowadzający podatek dochodowy PIT na 
rzecz Miasta Suwałki otrzymali znaczące wsparcie. Nie muszą płacić za pobyt swoich dzieci w przed-
szkolu. Tak zdecydowali suwalscy radni na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk. Dotąd z takiej możli-
wości skorzystało już ponad 1700 rodzin. Rodzice płacą jedynie za wyżywienie dzieci. 

Oto harmonogram naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2018/2019.

lp. rodzaj czynności terminy w postępowa-
niu rekrutacyjnym

terminy w postępowa-
niu uzupełniającym

1 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole pod-
stawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

06.03.2018 r. godz. 8.00 
19.03.2018 r. godz. 15.00

12.04.2018 r. godz. 9.00 
19.04.2018 r. godz. 15.00

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20.03 – 26.03.2018 r. 20.04 – 25.04.2018 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifiko-
wanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2018 r. godz. 8.00 26.04.2018 r. godz. 8.00

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia lub 
w postaci podpisania umowy o świadczenie usług przez dane przedszkole

27.03.2018 r. godz. 9.00 
05.04.2018 r. godz. 14.00

26.04.2018 r. godz. 9.000 
07.05.2018 r. godz. 15.00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

05.04.2018 r. godz. 15.00 08.05.2018 r. godz. 8.00

Od dziś (6 marca) do 19 marca do godz. 15 można składać wnioski o przyjęcie do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzą-
cym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2018/2019. Pełen harmonogram naboru do klas I szkół podstawowych na stronach: www.u.suwalki.pl oraz  
www.dwutygodniksuwalski.pl

OgłOSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniego rejonu 
ulicy M. reja 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 XLI/520/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-za-
chodniego rejonu ulicy M. reja 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 6 kwietnia 2018 r.

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

63/2018

pani  teresie  Mazur
Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów

i 

całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci 

OJCa
składają Czesław Renkiewicz, 

Prezydent Miasta Suwałk 
oraz  Pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Suwałkach
71/2018

Pani Barbarze Murawko
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MATKI
składają Rada Nadzorcza, 

Zarząd i Pracownicy
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

70/2018
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Suwalskie obchody Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” roz-
poczęły się mszą św. w konkatedrze pw. 
św. Aleksandra, w której uczestniczy-
li m.in. kombatanci, harcerze, młodzież 
szkolna, samorządowcy. O dziewczy-
nach Obławy Augustowskiej opowiadał 
dr Jarosław Schabieński.

Po mszy świętej uczestnicy uroczysto-
ści przejechali (z uwagi na pogodę i tęgi 
mróz nie odbył się zaplanowany wcze-
śniej przemarsz) na ul. Sejneńską pod 
Pomnik 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej. 
Tam delegacje złożyły kwiaty.

DwuTygoDnik SuwalSki
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Aniela Wysocka została patronką klas munduro-
wych suwalskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.  
W głosowaniu wybrali ją uczniowie tej placówki. W uro-
czystości nadania imienia przeprowadzonej z opra-
wą wojskową uczestniczyli bracia Anieli Wysockiej: 
alojzy i ks. Stanisław – prezes Związku Pamięci Ofiar 
Obławy Augustowskiej oraz Jarosław zieliński, poseł  
i sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji.

Aniela Wysocka była łączniczką Obwodu Suwalskiego 
AK-AKO. W wieku 17 lat w czasie Obławy Augustowskiej 
27 lipca 1945 roku wraz z ojcem, siostrą Kazimierą i jej 
narzeczonym została zabrana na przesłuchanie przez 
NKWD-UB. Nigdy nie wróciła do domu. Ślad po niej za-
ginął.

patronka 
klaS mUndUrowych

Edward Szczecina, dyrektor suwalskiego ZDZ wręcza decyzję  
o nadaniu imienia Anieli Wysockiej klasom mundurowym

suwałKi wyKlętym 

Kwiaty pod pomnikiem złożyli samorządowcy m.in. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk  
i jego zastępca Ewa Sidorek oraz Zdzisław Przełomiec, przewodniczący suwalskiej Rady Miejskiej

W suwalskim Muzeum Okręgowym odbyło się spotkanie z Bartłomiejem 
Rychlewskim, autorem książki „Po dolinach i wzgórzach… Monografia oddziału Jana 
Sadowskiego i Piotra Burdyna 1949-1952”. Aby uczcić ten dzień GRH Garnizon Suwałki 
oddała honorowo krew.

4 marca w konkatedrze pw św. Aleksandra odbył się koncert „Pieśni niezłom-
ne, pieśni wyklęte” w wykonaniu Suwalskiego Chóru Kameralnego „Viva Musica”  
i zespołu instrumentalnego. Koncert dofinansowany przez suwalski Urząd Miejski.

>> >>

biegiem uczcili pamięć 
Ponad setka biegaczy wystartowała w trzecim suwalskim biegu po-

święconym pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościo-
wego podziemia. W tym roku start nastąpił sprzed Centrum Handlowego 
Suwałki Plaza, w miejscu niezwykle symbolicznym, bowiem  znajdowało 
się tutaj więzienie karno-śledcze, w którym w latach 1946-1949 wykona-

no co najmniej 7 wyroków śmierci. Patronem tegorocznego suwalskiego 
biegu był Marian Piekarski, ps. „Ryś”. Harcerz i żołnierz podziemia niepod-
ległościowego rozstrzelany w białostockim więzieniu w 1946 r.

Uczestnicy biegu pokonali trasę liczącą ok. 1200 m, z metą tradycyj-
nie już w Parku Konstytucji 3 Maja. Wszyscy uczestnicy biegu otrzyma-
li pamiątkowe medale przygotowane przez suwalski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji.

>>
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SUwalSki kaziUk 
Suwalski jarmark odpustowy w nowomiejskich realiach, tłumnie od-

wiedzany przez mieszkańców miasta i okolic, ma już 19 lat. Suwalski 
Kaziuk zorganizował Suwalski Ośrodek Kultury wspólnie z parafią  
pw. św. Kazimierza Królewicza.

Pierwsza marcowa nie-
dziela to obowiązkowy 
spacer wśród kolorowych 
kramów z rękodziełem lu-
dowym rozstawionych przy 
ulicach Patli i Witosa.  
A w tym roku było ich  
rekordowo dużo

Na suwalskim Kaziuku po raz pierwszy pojawili się przedstawiciele  
Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

Tradycyjnie można było kupić wzro-
bz artystycznego rzemiosła, regional-
ne przysmaki, palmy wielkanocne oraz pisanki z Suwalszczyzny i Litwy

W kościele pw św. Kazimierza Króle- 
wicza pieśni wielkopostne zaprezentowali: 
Suwalski Chór Primo pod dyrekcją ignacego 
Ołowia, Chór Seniora Canto z SOK pod dyrek-
cją tomasza Kierejszy i Zespół Pogranicze z 
Szypliszek.

>>

ap wigry najlepSze
Akademia Piłkarska Wigier Suwałki wygrała IV edycję międzynarodo-

wego turnieju piłki nożnej WIGRY CUP 2018 pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Suwałki. Do rywalizacji przystąpiło 12 zespołów  
z Polski, Litwy i Białorusi. Przez dwa dni w hali OSiR można było zobaczyć 
mnóstwo świetnych akcji, pięknych bramek, parad bramkarskich. Każde 
spotkanie dostarczyło wiele emocji. Do ostatniego spotkania nie było 
wiadome kto zostanie zwycięzcą.

Turniej wygrała niebieska drużyna Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki. 
W składzie: Michał Dębski, Bruno Sowulewski, Filip Świeczak, Jakub 
Bobrowski, Julian Micielica, Maciej Krupiński, Filip Michałowski, Patryk 
Ambrosiewicz, Jakub Sieńkowski. Piłkarz tej drużyny Filip Michałowski 
został wybrany najlepszym zawodnikiem całego turnieju. 

Druga drużyna Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki zajęła piątą loka-
tę w turnieju. Jej najlepszym zawodnikiem wybrano Adama Szargieja. 
Dobrze zagrali też młodzi piłkarze z AP Wigry Suwałki 2009, którzy am-
bitnie walczyli ze starszymi o rok kolegami. W tym zespole wyróżnio-
no Piotra Lisiewicza. Najlepszym zawodnikiem drużyny Akademia 2012 
Suwałki wybrano Dariusza Zalewskiego.

Organizatorami turnieju była Akademia Piłkarska Wigry Suwałki oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat medialny sprawował „DwuTygodnik 
Suwalski”.

Więcej informacji na www.dwutygodniksuwalski.pl

Zwycięzcy turnieju nie-
bieska drużyna Wigier 
Suwałki pokonała 8:2 
zespół Akademii 2012 
Suwałki

Druga drużyna AP Wigier (w niebieskich koszulkach) wygrała 1:0 z AMP  
Białystok

Największe emocje 
przeżywali oczy-

wiście rodzice mło-
dych piłkarzy

Najmłod-
si piłkarze 
z AP Wigry 
2009 musieli 
uznać wyż-
szość star-
szych star-
szych kolegów 
z Polonii 
Warszawa

>>
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Suwalskie szkoły podstawowe, które w następnym roku szkolnym pla-
nują zorganizować całodzienne oddziały przedszkolne dla dzieci w wie-
ku od 3 do 6 lat, zaprosiły ich rodziców na dni otwarte. A wszystko po to 
by lepiej poznać warunki w jakich będą uczyć się ich pociechy. Oddziały 
całodzienne z pełnym wyżywieniem przy suwalskich szkołach podsta-
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>>

akcja 
ratownicza

Ratownicy WOPR, policjanci i strażacy uczestniczyli 
w akcji ratowania osób, pod którymi załamał  się lód na 
zalewie Arkadia.

Lód na jeziorze jest zdradliwy, co gorsze na każ-
dym akwenie jest inny. Da się wejść na 
niego przy ok 5-7 cm grubości,  jednak-
że dla swojego bezpieczeństwa lepiej 
nie  wchodzić na cieńszy niż 10 cm.

– Najlepiej nie wchodzić na lód, ale jak 
musimy,  to  radzę chodzić co najmniej 
we dwóch, w sporych odstępach – mó-
wi Mirosław zajko   wiceprezes suwal-
skiego WOPR. 

W ruch poszły deski i sanie lodowe, liny, rzutki ratownicze, kolce lodo-
we i mniej specjalistyczny sprzęt, drabiny i dziecięce sanki. Akcja zakoń-
czyła się sukcesem. Oczywiście były to tylko ćwiczenia zorganizowane 
przez suwalski WOPR  dla strażaków i policjantów a także (tylko jako 
widowni) dla suwalskiej młodzieży

Jeżeli   to my jesteśmy świadkami załamania się lodu pod osobą,  
w pierwszej kolejności wezwijmy służby ratownicze (straż pożarna 998, 
tel. ratunkowy 112). Nie wbiegajmy na lód i nie biegnijmy w kierunku ofia-
ry – lód w tym miejscu jest  osłabiony i nie utrzyma dwóch osób. Chcąc 
pomóc osobie znajdującej się w wodzie podajmy coś (gałąź, kurtkę, sza-
lik, jeżeli mamy linę) czego będzie mogła się uchwycić. 

Po kilkunastu dniach syberyjskich mrozów synoptycy zapowiadają 
ocieplenie. A tym samym pogorszą się warunki na lodzie. Powinni o tym 
pamiętać również wędkarze. Pod żadnym pozorem nie należy wchodzić 
na lód, jeżeli nie mamy pewności, że jesteśmy bezpieczni.

do  przedSzkola  w  Szkole
wowych będą funkcjonowały na takich samych zasadach jak w przed-
szkolach.

Takie spotkania odbyły się w  szkołach podstawowych nr 2, 10 i 11. 
We wtorek w godzinach od 9 do 15 odbędzie się jeszcze w SP nr 7 przy 
ul. Minkiewicza 50.

W SP nr 2 rodzice wraz z dziećmi obejrzeli program artystyczny przygotowany 
przez uczniów oraz nauczycieli szkoły

W przyszłym roku możemy utworzyć nawet trzy oddziały przedszkolne cało-
dzienne dziesięciogodzinne, które będą opiekowały się dziećmi od godziny 7.00 
do 17.00 – deklarował dyrektor SP nr 11 Piotr Zieliński 

>>
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2 marca minęła 298 rocznica nadania praw 

miejskich Suwałkom przez króla Augusta II 
Sasa, który tym samym potwierdził wcześniej-
szą lokację miasta dokonaną przez kamedułów. 
Zatem za dwa lata jubileusz 300-lecia nasze-
go miasta. Przygotowania do niego już trwają.  
W 2010 r. uczczono jubileusz trzech wieków ko-
ścioła katolickiego w Suwałkach. Później. m.in.: 
„reaktywowano” Jarmark Kamedulski, wydano 
pierwszy suwalski znaczek pocztowy oraz prze-
prowadzono konserwację najstarszych 12 ksiąg 
stanu cywilnego z Archiwum Państwowym  
w ramach stypendium Miasta Suwałki. O tych 
wszystkich działaniach pisaliśmy na łamach 
„DwuTygodnika Suwalskiego”.

SUwalczanie 300-lecia

aleksandra piłsudska
urodziła się 12 grudnia 1882 roku 

w rodzinie piotra i Julii Szczerbińskich, 
którzy mieszkali w Suwałkach

przy ul. W. gałaja 47. 

Tak pisała o tym A. Piłsudska 
w swoich „Wspomnieniach”:

„Urodziłam się w zaborze rosyjskim, w Suwałkach, tym spokojnym guber-
nialnym miasteczku, nie wyróżnionym specjalnie przez historię. Składało się 
ono z jednej głównej ulicy, pełnej dołów. Była to zmora burmistrza, bo obie-
cane pieniądze na naprawę nigdy nie dochodziły. Ulica ta ocieniona była sta-
rymi drzewami, za którymi leżały bielone jednopiętrowe domy. W Suwałkach 
rezydował gubernator rosyjski; na końcu tej głównej ulicy stały koszary kawa-
lerii z domami dla oficerów i urzędników. W środku ulicy, przy parku, wzno-
siła się cerkiew z kryształowym, wysokim krzyżem. Był to przedmiot moich 
dziecinnych zachwytów, zwłaszcza gdy błyszczał w słońcu.” 

Rodzice zmarli, gdy miała kilkanaście lat. Aleksandra wraz z czwor-
giem rodzeństwa mieszkała w domu swojej babki Karoliny z Truskolaskich 
Zahorskiej. Po latach z rozrzewnieniem wspominał swoje suwalskie lata:

„Suwałki były położone prześlicznie. Łagodne pagórki tu i ówdzie 
ukrywały wioski i dwory wśród wspaniałych lasów sosnowych i dębo-
wych, ciągnących się bez końca. W ich sercu leżały wielkie jeziora, głę-
bokie i tajemnicze i położone na takim odludziu, że jedynie ślady stóp 
przygodnego rybaka były oznakami istnienia człowieka. Największe  
z tych jezior to Wigry, dokąd jeździliśmy co niedziela na spacer, w powo-
zie ciasno napchanym dziećmi, ze starym gderliwym furmanem na koź-
le. Łódkami przeprawialiśmy się na drugi brzeg (…) Na pagórku wzno-
sił się stary klasztor kamedułów, słynny z cudownej muzyki dzwonów.  
Te dźwięki, rozchodzące się poprzez wodę w czasie nieszporów są jed-

Z okazji 300-lecia Suwałk chcemy wspól-
nie z Czytelnikami DTS wskazać najwybitniej-
sze postaci w dziejach naszego miasta. Suwałki 
poszukują swojej tożsamości i tradycji histo-
rycznej, która budzi w ostatnich latach coraz 
większe zainteresowanie. Wiele w tej sprawie 
zrobiono w XXI wieku. Wiele będzie zrobione 
w najbliższych latach m.in. powstaje Suwalski 
Słownik Biograficzny, który ma ukazać się  
w 2020 roku na jubileusz 300-lecia. Będzie to 
fundamentalne dzieło naukowe. 

Na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego” 
chcemy przybliżyć postaci suwalczan, które wy-
warły znaczący wpływ na życie naszego miasta 
i kraju. Będziemy się skupiali na suwalskich wąt-

kach w ich życiu i używali współczesnego na-
zewnictwa np. ulic i szkół, tak by ułatwić lektu-
rę naszym Czytelnikom. Publikowane teksty nie 
będą miały charakteru naukowego. A wszystko 
po to, by na 100-lecie wyzwolenia Suwałk ogłosić 
wśród Czytelników „DwuTygodnika Suwalskiego”  
plebiscyt na Suwalczanina 300-lecia.

W tym roku przypomnimy przede wszystkim 
suwalczan, którzy byli związani z wydarzeniami 
sprzed stu lat, gdy niepodległość odzyskiwała 
Polska, a nieco później Suwałki i Suwalszczyzna. 
Na początek suwalczanka mocno związana z od-
zyskiwaniem niepodległości przez Polskę, czy-
li Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska. 
Wkrótce, bo 31 marca minie 55 lat od jej śmierci.

nym z najmilszych wspomnień mojego dzieciństwa.”
W 1901 r. ukończyła suwalskie gimnazjum, a swoją edukację konty-

nuowała w Warszawie, gdzie trafiła na kursy handlowe J. Siemiradzkiej, 
a później na tzw. Uniwersytet Latający. W tym czasie wstąpiła do PPS  
i zaangażowała się w konspirację. Brała udział w wielu akcjach bojowych, 
w tym w akcji pod Bezdanami i w napadzie na bank w Kijowie. W 1906 ro-
ku poznała o 15 lat starszego Józefa Piłsudskiego. 

W czasie I wojny światowej działała w oddziale wywiadowczo-ku-
rierskim I Brygady Legionów jako komendantka służby kurierskiej oraz  
w POW, za co aresztowali ją Niemcy. Po zwolnieniu z aresztu powróciła 
do Warszawy. W 1918 r. Aleksandra urodziła córkę J. Piłsudskiego, Wandę, 
a dwa lata później drugą - Jadwigę. Po 15 latach bliskiej znajomości, ślub 
Aleksandry z Piłsudskim odbył się 25 października 1921 r., po śmierci je-
go pierwszej żony, gdy był on Naczelnikiem Państwa. Józef i Aleksandra 
Piłsudscy mieszkali w willi Milusin w podwarszawskim Sulejówku. 

Po przewrocie majowym w 1926 r. A. Piłsudska udzielała się w pracy spo-
łecznej – m.in. w Lidze Kobiet, Unii Polskich Związków Obrończyń Ojczyzny, 
w Towarzystwie Opieki nad Bezdomnymi Dziećmi; była przewodniczącą 
Rodziny Wojskowej. W okresie międzywojennym utrzymywała stałe związ-
ki z rodzinny mi Suwałkami, wspierając lokalne inicjatywy władz w zakresie 
oświaty i innych działaniach społecznych. Jej imieniem została nazwana su-
walska Szkoła Podstawowa nr 2. W 1935 r. została uhonorowana tytułem 
„Honorowy Obywatel Miasta Suwałk”.

We wrześniu 1939 r. wraz z córkami przedostała się do Wielkiej 
Brytanii. Zamieszkała w Londy nie, gdzie zmarła 31 marca 1963 r. i tam 
została pochowana. 28 października 1992 r. jej prochy zostały złożone  
w grobowcu rodzinnym na warszawskich Powązkach.

Miejsce narodzin Aleksandry Piłsudskiej upamiętnia przedwojenna tablica od-
słonięta w 1990 roku na murze przy posesji, gdzie przed wojną znajdował się 
rodzinny dom Szczerbińskich
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cji Dariusza Matyjasa – w Galerii Patio, ul. Jana Pawła II 5, wystawa czyn-
na do 18 marca;
¿  wystawę „Kontrasty” autorstwa suwalskich malarek  z Grupy 

Plastycznej SZTALUGI – Galeria Na marmurach, ul. Noniewicza 71, wy-
stawa czynna do 12 marca.

fundaCJa aliCJi 
rOSzKOWSKieJ art. – S.O.S.  

zaprasza na:
¿  koncert „Polonezy Michała Kleofasa 

Ogińskiego” w w ykonaniu tadeusza 
trzaskalika (fortepian) – 11 marca o godz. 
17.00 w Saloniku Muzycznym przy ul. 
Chłodnej 12.

BlaCK puB KOMin, ul. E. Plater 1 zaprasza:
¿ na koncert lamia reno, 10 marca,  godz. 20.00-23:59. Wstęp 15 PLN. 

Kapela z Gdańska, nazwa grupy jest oczywiście swoistym hołdem złożo-
nym filmowi „Seksmisja” i jednej z jego głównych bohaterek.
¿ na koncert ted nemeth, 16 marca w godz. 20.00-23.00. Bilety: 15 zł  

(przedsprzedaż) / 20 zł (w dniu koncertu). Sprzedaż biletów w Black Pub 
Komin – wkrótce w sprzedaży i na online: https://goout.net/pl/billety/
ted-nemeth/acyb/
¿ na koncert zespołu fumez, 23 marca w godz. 20.00-23.00. Niedługo 

więcej info na stronie www.dwutygodniksuwalski i na fanpagu „Komina”;
¿ na jeden z kilkunastu koncertów decalogue tour promujących al-

bum zespołu PeaceMaker! 24 marca, start 19.00. Wstęp 10 PLN.

KOŚCiół ChryStuSa Króla, 
ul.  Jana Pawła II zaprasza na:

¿ koncert pasyjny „Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu”, na pod-
stawie medytacji ks. Grzegorza Strzelczyka w wykonaniu: Jerzego 
Zelnika i Baltic Neopolis Ensemble. W programie Oratorium Josepha 
Haydna „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu”. Koncert będzie 
prezentowany w 14 katedrach i świątyniach w Polsce w ramach projek-
tu „14 Katedr” – 9 marca (piątek), godz. 19, wstęp wolny.

rOzMarinO, 
ul. T. Kościuszki 75 

zaprasza na:
¿  koncert muzyki ir-

landzkiej w wykonaniu gru-
py „Shamrock” – 16 marca  
o godz. 19.

CineMa luMiere
ZAPRASZA NA FILMY:

– 6 marca godz. 18 i 20.15 – „Kształt wody” (fantasy) – Kino Konesera
– do 8 marca – „Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska” (kom. anim./ przy-

god.), „Kobiety mafii” (thriller/krymin.), „Jaskiniowiec” (kom. anim./przy-
god.), „Gurgacz. Kapelan Wyklętych” (dramat biograf.), „Każdego dnia” 
(melodramat), „Czerwona jaskółka” (triller/szpiegowski);

– od 8 marca – „Kobieta sukcesu” (komedia);
– od 9 marca – „Wieczór gier” (komedia), „Nieznajomi 

ofiarowanie” (horror);
– 10 marca godz. 20.30 – Horrorowa Noc Filmowa 

– w programie „Nieznajomi: Ofiarowanie”, „Amityville: 
Przebudzenie”;

– 14 marca – „Do zakochania jeden krok” (komedia) – 
Babskie wieczory;

– od 16 marca – „Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginion-
ych krasnali” (komedia anim./familijny), „Pitbull. Ostatni 
pies” (thriller/kryminal.);

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

BiBliOteKa puBliCzna 
iM. Marii KOnOpniCKieJ  
w SuWałKaCh zaprasza:

¿  osoby starsze i niepełnosprawne rucho-
wo do skorzystania z „Książki na telefon”. 
Osoby, które nie mogą samodzielnie przyjść 
do biblioteki i wypożyczyć książki, wystar-
czy że zadzwonią pod numer (87) 565-62-48  
i je zamówią. Biblioteka bezpłatnie w każdy po-
niedziałek dowiezie zamówione książki do miej-
sca zamieszkania i w ten samym sposób zostaną 
one odebrane; 

¿  w s p ó l n i e  z  C i n e m a  L u m i e r e  
w Suwałkach do udziału w akcji „Przeczytaj 
i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. 
Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina Cinema Lumiere. Kupon upo-
ważnia do zakupu biletu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 
19 zł). Filmy objęte akcją: „Każdego dnia” i „Magiczna zima Muminków.” 

CentruM SztuKi WSpółCzeSneJ& galeria  
andrzeJa StruMiłły, ul. T. Kościuszki 45

zaprasza na:
¿ wystawę „Sensy Byty Mary” Jana Kantego Pawluśkiewicza.

SuWalSKi OŚrOdeK Kultury zaprasza na: 
¿  miejski etap 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego  

w tym roku dedykowanego setnej rocznicy odzyskania niepodległości  
– 9 marca (piątek) o godz. 10.00 w Sali Granatowej przy ul. Noniewicza 71;
¿ wernisaż wystawy „Marek Raczkowski – Przekrój przez twórczość” 

– 9 marca (piątek) o godz. 18.00 w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 
20 przy ul. T. Noniewicza 71, wystawa czynna do 6 maja;
¿ wernisaż wystawy fotografii Filipa Ćwika „12 Twarzy” – 16 marca (pią-

tek) o godz. 18.00 w Galerii PAcamera przy ul. Noniewicza 71, wystawa 
czynna do 20 maja; 
¿ warsztaty familijne „Mama, Tata i Ja! Wielkanocne ozdoby”, które po-

prowadzą twórczynie ludowe i instruktorki SOK: Krystyna Waszkiewicz 
i Danuta Włodarczyk (pisanki malowane tradycyjną metodą batikową), 
Teresa Przyborowska (pisanki współczesne z cekinami, wstążkami, na-
klejankami), Danuta Laszkowska (palmy z papieru i bibuły) – 18 marca 
(niedziela) w godz. 11.00-12.30 w GSW Chłodna 20, ul. Noniewicza 71, 
wstęp: 10 zł od rodziny; 
¿  Suwalskie Prezentacje Artystyczne 

MarzeŃtaŃCe 2018 – 20 marca (wtorek),  
godz. 9 w Sali im. A. Wajdy przy ul. Jana Pawła 
II.  Zgłoszenia udziału w MARZEŃTAŃCACH 
można przesyłać do 9 marca na adres: 
Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża 
Jana Pawła II 5 lub 
e-mail: sok@soksuwalki.eu 
Szczegółowych informacji udziela Kinga 
Kobiela, tel. 87/ 566 42 11;

¿ DKF 13: projekcję filmu dokumentalnego „Beksińscy-album 
wideofoniczny” – 21 marca (środa), godz. 18 w Sali Kameralnej 
przy ul. Jana Pawła II 5, bilety: 12 zł, karnety (na wszystkie 6 fil-
mów): 54 zł;
¿ na spektakl „Grace& Gloria” w wykonaniu Stanisławy Celińskiej  

i lucyny Malec – 25 marca (niedziela) o godz. 17.00 w Sali im. A. Wajdy, 
ul. Jana Pawła II 5, bilety: 50 i 30 zł (ulgowe); 
¿ wystawę prac Pabla Picassa, jednego z najwybitniejszych twór-

ców sztuki nowoczesnej, prekursora kubizmu, prace pochodzą z kolek-

13
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Wydarzenia SpOrtOWe
Wygrana na pOCząteK

Od zwycięstwa rok 2018 w rozgrywkach I ligi rozpoczęli piłkarze su-
walskich Wigier. Wygrali 1:0 z Górnikiem w Łęcznej. Gola dla Wigier w 28 
min. strzelił Patryk Klimala. Od  57 min. spotkania w dziesiątkę grali piłka-
rze spadkowicza z ekstraklasy. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną 
kartkę zobaczył zawodnik Górnika. Skład Wigier: Zoch–Bogusz, Remisz, 
Żyro, Spychała, Rybicki, Sokołowski, Gąska, Iorga (od 68 min. Dadok), 
Pyłypczuk, Klimala (od 79 min. Obst).

Po rozegraniu 19 meczów Wigry mają 29 pkt i zajmują ósme miejsce w 
tabeli. 10 marca o godz. 16 Wigry zagrają w Suwałkach z Pogonią Siedlce. 
O sytuacji w klubie sportowym Wigry Suwałki więcej piszemy na str. 6.

zdeCyduJe MeCz W SuWałKaCh
Po czterech meczach pierwszej rundy play off I ligi siatkówki męż-

czyzn w rywalizacji suwalskiego Ślepska z AZS AGH Kraków jest remis 
2:2. Jak dotąd  dwumecze rozegrane w Suwałkach i Krakowie zakończyły 
się remisem 1:1. Co ciekawe wszystkie mecze drużyny wygrywały po 3:0.

Siatkarze Ślepska wygrali 3:0 z AZS AGH Kraków drugi mecz rozegrany w Su-
wałkach

Kolejny mecz zostanie rozegrany w środę (7 marca) o godz. 18 w su-
walskiej hali OSiR. Na zwycięzcę tej rywalizacji czeka w półfinale Lechia 
Tomaszów Mazowiecki.

SuKSS Bez aWanSu
Trzecie miejsce zajęła drużyna SUKSS Suwałki w ćwierćfinale 

Mistrzostw Polski Kadetów rozegranym w Rzeszowie. Niestety nie dał 
to młodym siatkarzom z Suwałk awansu do półfinału Mistrzostw Polski. 
Do półfinału awansowały drużyny, które pokonały suwalczan: AKS V LO 
Rzeszów (0:3) i TS Volley Rybnik (1:3). SUKSS Suwałki wygrał po 3:0 z TPS 
Lublin i Exact Norwid Częstochowa. 

Wcześniej podopieczni Bartosza Jasińskiego i Artura Łabacza wygrali 
XX Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Kadetów w Łebie. To jeden 
z największych turniejów rozgrywanych w kraju. W tym roku wystarto-
wało w nim 20 zespołów w kategorii chłopców i 23 w kategorii dziewcząt. 

Jerzy BrOC z MedalaMi
Dwa złote medale i rekord Polski wywalczył suwal-

czanin Jerzy Broc (na zdjęciu w środku) w 27. Halowych 
Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters, które 
odbyły się w Toruniu. W kategorii wiekowej M75 – J. Broc 
zdobył złoty medal i tytuł mistrza Polski w biegu na 400 
m, ustanawiając wynikiem 1:26.25 nowy halowy rekord 
Polski. W biegu na 800 m zdobył on złoty medal wyni-
kiem 3:58.53. Suwalczanin wystartował też w biegu na 60 
m, w którym zajął czwarte miejsce z rezultatem 10.55 sek. 

Przed laty J. Broc był redaktorem naczelnym „Tygodnika Suwalskiego”.

leKKOatleCi z SuKCeSaMi
Znakomita postawa lekkoatletów suwalskiej   Hańczy w Halowych 

Mistrzostwach Województwa Podlaskiego Młodzików. Wywalczyli jedena-
ście medali: trzy złote, sześć srebrnych i dwa brązowe medale. Padło również 
wiele rekordów życiowych, co napawa optymizmem przed sezonem letnim. 

Halowymi mistrzami województwa zostali: Kornel Rybacki w biegu 
60 m ppł z czasem 8.74 sek., Patryk Makowski w biegu na 60 m z czasem 
7.53 sek. i Julia Dorochowicz w skoku wzwyż z wynikiem 145cm. Więcej 
na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

dOBry WyStęp
Dobrze zaprezentowali się pły-

wacy MUKS Olimpijczyk Suwałki w 
zawodach ogólnopolskich ARENA 
Grand Prix w Kozienicach. Wśród 
najmłodszych Filip Kosiński wy-
grał rywalizację na 100 i 200 m st. 
grzb., 100 m st. motyl. i 100 m st. 
dow. Dobrze zaprezentowali też 
jego koledzy klubowi startujący w 
rywalizacji 15-latków. Aleksandra Domoradzka na swoich dystansach za-
jęła miejsca od drugiego do czwartego, a Piotr Lenczewski uplasował się 
na lokatach od piątej do ósmej. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 
Były to pierwsze zawody w 2018 roku otwierające cykl startów pod-

opiecznych Katarzyny Salweckiej i Edwarda Deca przygotowujących  się 
do Mistrzostw Polski, które obędą się na przełomie czerwca i lipca.

KarateCy nie zaWOdzą
Suwalscy karatecy w y walcz yli drugie miejsce druż ynowo  

w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików oraz Mistrzostwach 
Makroregionu Wschodniego Karate Kyokushin Juniorów i Seniorów ro-
zegranych w Zamościu.

Z zawodników Suwalskiego Klubu Karate rywalizację w swoich kate-
goriach wygrali: Jolanta Płońska w kumite młodzików, Aleksandra Górska 
w kumite juniorów oraz Sebastian i Daniel Biłbak w kumite seniorów oraz 
Damian Biłbak w kata seniorów. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

 Wyjazd na zawody został dofinansowany przez Urząd Miejski w Suwałkach oraz 
sponsora klubowego Reso Europa Service.

JedenaStKa przed CzWórKą
SP nr 11 przed SP nr 4 i SP nr 6 prowadzi po dwóch rundach w rywa-

lizacji suwalskich trzecioklasistów w halowych zawodach lekkoatletycz-
nych rozgrywanych w Szkole Podstawowej nr 11. W zawodach wystarto-
wały jeszcze szkoły podstawowe nr 2, 9 i 7.

Indywidualnie wśród 
dziewcząt po dwóch run-
dach najlepsze są Nadia 
Skoryj z SP nr 4 przed 
uczennicami SP nr 11 
Julią Jasielon i Małgorzatą 
Bierdzio. Wśród chłop-
ców prowadzi Antoni 
Sadłowski z SP nr 6 przed 
Jakubem Sieńkowskim 
z SP nr  4  i  Adamem 
Kachnowskim z SP nr 11.

Ostania trzecia runda zawodów odbędzie się 16 marca w SP nr 11. 
Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl
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dyŻury KOnSultaCyJne
członków Suwalskiej Rady Seniorów

6 marca (godz. 10-13) – dariusz Żukowski
13 marca (godz. 10-13) –  ryszard rogucki

  20 marca (godz. 10-13) –  Włodzimierz Marczewski

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnie-
niu telefonicznym: 601 917 445

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 zasa-

dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) zawiadamiam, 
iż zostało umorzone postępowanie administracyjne, prowadzone na wnio-
sek Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16.03.2017 r., w sprawie udzielenia ze-
zwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej rozbudowie ulicy 
Krzywólka na odcinku od pętli autobusowej do działki nr ewid. 20922/2 
(droga gminna nr 101269 B) w zakresie robót budowlanych obejmujących:
– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz istniejącego 

uzbrojenia terenu kolidujących z rozbudową ulicy,
– budowę jezdni o szerokości 6,0 m z konstrukcją nawierzchni przystoso-

waną do przenoszenia obciążenia ruchem KR3, 
– budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów publicznych i in-

dywidualnych, 
– budowę obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej i 

ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego po stronie połu-
dniowej ulicy,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
– budowę niekolizyjnego odcinka sieci wodociągowej z odgałęzieniami i 

brakujących odgałęzień sieci wodociągowej,
– budowę uzupełniających odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej,
– budowę nowego oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetle-

niowych,
– budowę kanału technologicznego,
– budowę niekolizyjnych odcinków sieci telekomunikacyjnej, 
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego,
– przestawienie 4. istniejących kapliczek,
– rozbiórkę istniejącej napowietrznej linii energetycznej nN, 
– budowę kontenerowej stacji transformatorowych Mzbl 20/630 wraz  

z zasilaniem energetycznym na działce nr 20996/1 (na wysokości bud. 36B), 
– budowę nowych i niekolizyjnych odcinków kablowych linii energetycz-

nych SN (przełożenie),
– rozbiórkę istniejących ogrodzeń kolidujących z rozbudową ww. ulicy,
– budowę kablowych linii energetycznych nN wraz z ustawieniem złączy 

kablowych ZK,
– przebudowę przepompowni ścieków na przejezdną,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na działkach nr 20923/2, 

20925,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na działce nr 21000,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na działkach nr 20968/4, 20962,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na działce nr 20970/6,
– rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr 20973/2,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na działce nr 20996/1, 

21017/2
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na działce nr 20981,
– rozbiórkę ganku przy budynku mieszkalnym nr 31 na działce nr 21027,
– zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza pro-
jektowanym pasem drogowym ww. drogi gminnej (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
– utwardzenie części dróg oznaczonych działkami nr 20999 (po podziale 

20999/2) i 21035 – dojazd do separatorów,
2) budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) rozbiórka istniejących słupów energetycznych na działkach nr 21648, 

21662, 21036, 21002 (po podziale 21002/2), 21034/1 (po podziale 21034/4), 
21033/1, 21032 (po podziale 21032/2), 21031 (po podziale 21031/2), 21019 (po 
podziale 21019/2), 21018, 21017/2, 21015/1, 21014/2, 20929, 20928/1, 20928/2 
(po podziale 20928/4), 

b) rozbiórka napowietrznej linii energetycznej wraz z rozbiórką trzech słu-
pów energetycznych na działkach nr 21038, 21037, 21036,

c) budowa kablowych linii energetycznych SN i nN na działce nr 20996/13,
d) budowa sieci kanalizacji deszczowej z separatorem na działkach nr 

21035 i 21036 (czasowe zajęcie działki na czas prowadzenia robót budow-
lanych),

e) budowa sieci kanalizacji deszczowej z separatorem na działkach nr 
20999 (po podziale 20999/2), 20998 (po podziale 20998/2 – czasowe za-
jęcie terenu na czas prowadzenia robót budowlanych), 20924 (po podzia-
le 20924/3),

f) przestawienie studni na przyłączach kanalizacji sanitarnej na działkach 
nr 20993 (po podziale 20993/2), 21021 (po podziale 21021/2), 20973/4 (po po-
dziale 20973/8), 20994/1 (po podziale 20994/6), 20990/3, 20990/2, 

g) przestawienie studni wodomierzowych na przyłączach sieci wodo-
ciągowej (na działkach nr: 21022 (po podziale 21022/2), 21021 (po podzia-
le 21021/2), 20976 (po podziale 20976/2), 20923/3 (po podziale 20923/7),

h) ustawienie hydrantu ppoż. na działce nr 21035,
i) rozbiórka napowietrznej stacji transformatorowej nr 10-828, na działce 

nr 21026 (po podziale 21026/2) wraz z rozbiórką zasilającej napowietrznej li-
nii energetycznej SN na działkach nr 20983, 20946, 20716, 20717,

j) budowa kontenerowej stacji transformatorowej Mzbl 20/630 wraz z za-
silaniem energetycznym na działce nr 20983 (ul. Krzywólka 32D),

k) rozbiórka napowietrznej stacji transformatorowej nr 10-887 wraz z roz-
biórką zasilającej napowietrznej linii energetycznej SN, na działce nr 21000 
(po podziale 21000/2),

l) ustawienie złączy kablowych ZK wraz z zasilaniem energetycznym na 
działkach nr 20970/2 i 20949/1, 

m) wymiana istniejącej napowietrznej linii energetycznej na długości 
430 m na nową, na działce nr 20975 (po podziale 20975/2), 20976 (po po-
dziale 20976/2),

3) budowy i przebudowy urządzeń wodnych:
budowa dwóch wylotów sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Czarnej 

Hańczy (działki nr 20918/3, 20918/2),
4) budowy i przebudowy zjazdów:
wysokościowe dowiązanie zjazdów z ulicy Krzywólka na działki przyległe 

do pasa drogowego oznaczone nr: 20993 (po podziale 20993/2), 20989/3, 
20989/6, 20989/1 (po podziale 20989/8), 20988/3 (po podziale 20988/7), 
20988/1 (po podziale 20988/9), 20987/3 (po podziale 20987/6), 20986 (po 
podziale 20986/2), 20985/4 (po podziale 20985/8), 21034/2 (po podziale 
21034/6), 21033/1, 21032 (po podziale 21032/2), 21030 (po podziale 21030/2), 
21029 (po podziale 21029/2), 21027 (po podziale 21027/2), 20975 (po podzia-
le 20975/2), 20976 (po podziale 21976/2), 20971/4, 20971/3, 21022 (po po-
dziale 21022/2), 21020 (po podziale 21020/2), 21019 (po podziale 21019/2), 
21028 (po podziale 21028/2), 21009 (po podziale 21009/2), 21008 (po podzia-
le 21008/2), 20954 (po podziale 20954/2), 21006, 21003, 21002 (po podziale 
21002/2), 20997 (po podziale 20997/2), 

5) rozbiórka obiektów kubaturowych:
– rozbiórka ganku przy budynku nr 31 na działce o nr geod. gruntów 21027 

(po podziale 21027/2),
– rozbiórka piwnicy wolnostojącej na działce o nr geod. gruntów 20981 

(po podziale 20981/2),
– rozbiórka piwnicy wolnostojącej na działce o nr geod. gruntów 21017/2,
– rozbiórka istniejącego budynku na działce o nr geod. gruntów 20973/2 

(po podziale 20973/6),
– rozbiórka piwnicy wolnostojącej na działce o nr geod. gruntów 20970/6 

(po podziale 20970/10),
– rozbiórka piwnicy wolnostojącej na działkach o nr geod. gruntów 20962, 

20968/4 (po podziale 20968/13),
– rozbiórka piwnicy wolnostojącej na działce o nr geod. gruntów 21000 

(po podziale 21000/2),
– rozbiórka piwnicy na działce o nr geod. gruntów 20923/2 (po podzia-

le 20923/9),
– z powodu wycofania ww. wniosku pismem z dnia 12.02.2018 r.
 67/2018

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 
50) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lutego 2018 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń 
wywieszony został na okres 21 dni (od 27 lutego 2018 r. do 20 marca 2018 r.) 
wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Suwałki prze-
znaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na cele rolni-
cze na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr 76/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 
27 lutego 2018 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach 
przy ul. Ogrodowej. 65/2018
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O B W i e S z C z e n i e
Prezydenta Miasta Suwałk

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 ze zm.) oraz art. 10 § 1 
i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. 
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późniejszymi zmia-
nami) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, 
wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, wła-
ściwego zarządcy drogi, z dnia 06.12.2017r. (da-
ta wpływu 11.12.2017 r.) znak: I.7011.07.15.2017.IS, 
decyzję nr 2/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. znak: 
agp.6740.420.2017.eł w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na bu-
dowie ulicy 5KD i rozbudowie ulicy sportowej (od 
ul. w. polskiego do ul. 5KD) w suwałkach wraz z 
budową i przebudową infrastruktury technicz-
nej w zakresie robót budowlanych obejmujących:

1) budowę ulicy 5KD w zakresie:
– budowy jezdni o nawierzchni o szerokości 7,0 m 

z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR3,
– budowy chodnika i ścieżki rowerowej z pasem 

rozdziału (strona północna ulicy),
– budowy ciągu pieszo-rowerowego o szeroko-

ści 3,0 m (strona południowa ulicy),
– budowa dwóch zatok autobusowych z perona-

mi i wiatami przystankowymi,
– budowy zatok parkingowych na 138 miejsc 

postojowych, 
– budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
– budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami 

z hydrantami ppoż.,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej z przy-

kanalikami, 
– budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z 

odgałęzieniami od strony skrzyżowania z ul. Utrata 
i fragmentu kanału tłocznego w rejonie skrzyżo-
wania z ul. Sportową,

– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– budowy kablowych linii energetycznych SN-

20kV,
– wzmocnienia skarpy elementami prefabryko-

wanymi (strona północna ulicy) w rejonie skrzyżo-
wania z ul. Sportową,

– wykonania ogrodzenia typu olsztyńskie-
go i barier ochronnych w rejonie skrzyżowania 
z ul. Sportową,

– wycinki drzew,
– rozbiórki kolidującego uzbrojenia terenu oraz 

przepompowni ścieków,
– rozbiórki altanki (działka nr 33002)
– rozbiórki fundamentu i budynku gospodarcze-

go (działka nr 33436/1),
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 

usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
– podłączenie ulicy 5KD do ronda ul. Utrata w za-

kresie: wysokościowego dowiązania jezdni, chod-
nika, ścieżki rowerowej, wykonania azylu dla pie-
szych (działki nr: 33430/5, 33431/1, 33434/6),

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:
– budowa odcinka sieci wodociągowej hydran-

tem ppoż. i kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej 
(działka nr 33024 (po podziale 33024/2),

– wymiana istniejącego słupa nr 8/1 na wirowa-
ny z przepięciem napowietrznej linii energetycz-
nej SN-20kV (działki nr: 33444, 33445 (po podziale 
33445/3), 33446/1, 33446/2 (po podziale 33446/4),

– rozbiórka kolidującej napowietrznej linii ener-

getycznej SN-20 kV (działki nr: 33447 (po podzia-
le 33447/2), 33445 (po podziale 33445/2), 33441 
(po podziale 33441/3), 33440, 33439/2, 33438 (po 
podziale 33438/3), 33435/2, 33480/1, 33486/2, 
33487/2, 33488/3, 33488/4,

– budowa kablowej linii energetycznej SN-20kV, 
zasilającej projektowaną stację transformatorową 
(działki nr: 33441 (po podziale 33441/3), 33445 (po 
podziale 33445/2), 33440), 

– budowa kablowej linii oświetleniowej i od-
cinka sieci wodociągowej na ul. Utrata (działka 
nr 33430/5),

– budowa kanału technologicznego na ul. Utrata 
(działki nr: 33430/5, 33431/1, 33434/6),

budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Utrata 
(działki nr 33430/5, 33431/1, 33432/1, 33434/6, 
33434/4, 33435/3, 33490/4), 

– budowa kablowej linii energetycznej SN-20kV 
z wymianą słupa krańcowego nr 2 na wirowany 
na ul. Utrata (działki nr: 33434/6, 33434/4, 33435/3, 
33490/4, 33488/4),

2) rozbudowę ulicy sportowej (od ul. w. 
polskiego do ul. 5KD) w zakresie: 

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

– budowy skrzyżowania ul. Sportowej z ul. 5 KD 
typu rondo,

– budowy brakującej ścieżki rowerowej z chod-
nikiem – strona północna ulicy – od ul. Wojska 
Polskiego do ul. 5KD,

– przebudowy i budowy zjazdów indywidual-
nych i publicznych,

– budowy zatoki parkingowej na 10 miejsc po-
stojowych, 

– budowy kablowych linii elektroenergetycz-
nych SN-20kV wraz z ustawieniem ZK SN przy słu-
powej napowietrznej stacji transformatorowej, 

– budowy niekolizyjnych odcinków kablowych 
linii elektroenergetycznych nN,

– ustawienie ZKP wraz z budową zasilania ener-
getycznego przepompowni ścieków,

– przestawienia kolidujących ZKP z wydłużeniem 
kabli energetycznych nN,

– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– budowy niekolizyjnego odcinka sieci wodo-

ciągowej,
– budowy kanału tłocznego sieci kanalizacji sa-

nitarnej,
– wzmocnienia skarpy elementami prefabryko-

wanymi (strona północna ulicy),
– budowy uzupełniających przykanalików sieci 

kanalizacji deszczowej,
– wykonania ogrodzenia typu olsztyńskiego w 

rejonie ronda,
– wycinka drzew, 
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 

usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
– dowiązanie wysokościowe ścieżki rowerowej i 

chodnika (działki nr 32998/1, 31416/4),
– budowa zatoki postojowej do wzdłużnego par-

kowania (działka nr 33453),
b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:
– budowa kablowej linii oświetleniowej z wy-

mianą szafki oświetleniowej (działka nr 32998/1),
– budowa kanału technologicznego (działki nr 

31416/4 i 32998/1),
– wykonanie zasilania energetycznego prze-

pompowni ścieków z ustawieniem ZK1/1P (działki 
nr 33452/1, 33452/2 (po podziale 33452/4),

– budowa przepompowni ścieków (działki nr: 

33452/2 (po podziale 33452/4), 33451/2 (po po-
dziale 33451/4) z budową sieci kanalizacji sani-
tarnej (działki nr: 33451/1, 33451/2 (po podziale 
33451/4), 33452/2 (po podziale 33452/4), 33452/1),

– budowa i przebudowa zjazdów:
– budowa zjazdu indywidualnego (działka nr 

33455/13),
– budowa zjazdu do przepompowni (działki nr 

33453, 33452/1, 33452/2 (po podziale 33452/4).
przedmiotowa inwestycja planowana jest 

do realizacji na:
1) budowa ulicy 5KD:
w części na nieruchomości oznaczonej dział-

kami nr: 33002, 33452/2, 33024, 33451/2, 
33446/2, 33447, 33445, 33443, 33441, 33439/1, 
33438, 33437, 33436/1, 33430/6, 33434/7 (ob-
ręb nr 0009, Miasto Suwałki), 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwe-
stycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy w zakresie przebudowy in-
frastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) 
na nieruchomościach oznaczonych działkami 
nr: 33430/5, 33431/1, 33434/6, 33024 (po po-
dziale 33024/2), 33444, 33445 (po podzia-
le 33445/3), 33446/1, 33446/2 (po podziale 
33446/4), 33447 (po podziale 33447/2), 33445 
(po podziale 33445/2), 33441 (po podziale 
33441/3), 33440, 33439/2, 33438 (po podziale 
33438/3), 33435/2, 33480/1, 33486/2, 33487/2, 
33488/3, 33488/4, 33432/1, 33434/4, 33435/3, 
33490/4, 33435/3, 33488/4, (obręb 0009, Miasto 
Suwałki), według obowiązującego katastru nie-
ruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 
33002, 33452/2, 33024, 33451/2, 33446/2, 
33447, 33445, 33443, 33441, 33439/1, 33438, 
33437, 33436/1, 33430/6, 33434/7 (obręb nr 
0009, Miasto Suwałki). 

Numery działek, po podziale, wchodzących w 
granice projektowanego pasa drogowego uli-
cy 5KD: 33002/1, 33452/5, 33024/1, 33451/3, 
33446/3, 33447/1, 33445/1, 33443/1, 33441/1, 
33439/3, 33438/1, 33437/1, 33436/5, 33430/7, 
33434/8 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki), według 
załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pa-
sem drogowym drogi 5KD: 33002/2, 33452/3, 
33452/4, 33024/2, 33451/4, 33446/4, 33447/2, 
33445/2, 33445/3, 33443/2, 33441/2, 33441/3, 
33439/4, 33439/5, 33438/2 i 33438/3, 33437/2, 
33437/3, 33436/6, 33430/8, 33434/9 (obręb nr 
0009, Miasto Suwałki), według załączonego pro-
jektu podziału. 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podzia-
łu w całości jest zlokalizowana na nieruchomo-
ści oznaczonej działkami nr: 33002/1, 33452/5, 
33024/1, 33451/3, 33446/3, 33447/1, 33445/1, 
33443/1, 33441/1, 33439/3, 33438/1, 33437/1, 
33436/5, 33430/7, 33434/8 (działki po zatwier-
dzeniu projektów podziału) (obręb nr 0009, Miasto 
Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwe-
stycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym drogi 5KD w zakresie przebudowy in-
frastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) 
na nieruchomościach oznaczonych działkami 
nr: 33430/5, 33431/1, 33434/6, 33024 (po po-
dziale 33024/2), 33444, 33445 (po podzia-
le 33445/3), 33446/1, 33446/2 (po podziale 
33446/4), 33447 (po podziale 33447/2), 33445 
(po podziale 33445/2), 33441 (po podziale 
33441/3), 33440, 33439/2, 33438 (po podziale 
33438/3), 33435/2, 33480/1, 33486/2, 33487/2, 
33488/3, 33488/4, 33432/1, 33434/4, 33435/3, 
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33490/4, 33435/3, 33488/4, (obręb 0009, Miasto 
Suwałki).

2) rozbudowa ulicy sportowej (od ul. w. 
polskiego do ul. 5KD)

na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 
32998/3, 32999/6, 32999/3, 33001/1, 32997/2, 
33452/1, 33453 (istniejący pas drogowy) oraz 
w części na działkach nr: 33000/6, 33000/1, 
33001/2, 33452/2 (obręb nr 0009, Miasto 
Suwałki), 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwe-
stycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) na nieru-
chomościach oznaczonych działkami nr: 32998/1, 
31416/4, 33455/13, 33453, 33452/1, 33452/2 
(po podziale 33452/4), 33451/1, 33451/2 
(po podziale 33451/4) (obręb nr 0009, Miasto 
Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 
33000/6, 33000/1, 33001/2, 33452/2 (obręb 
nr 0009, Miasto Suwałki), 

Numery działek, po podziale, wchodzących 
w granice projektowanego pasa drogowego 
ul.  Sportowej: 33000/9, 33000/7, 33001/3, 
33452/3 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki), we-
dług załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących po-
za pasem drogowym ul. Sportowej: 33000/10, 
33000/8, 33001/4, 33452/4, 33452/5 (obręb nr 
0009, Miasto Suwałki), według załączonego pro-
jektu podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w 
granice pasa drogowego: 32998/3, 32999/6, 
32999/3, 33001/1, 32997/2 (granice istnieją-
cego pasa drogowego ul. Sportowej) (obręb nr 
0009, Miasto Suwałki).

Działki, które w części znajdują się w granicach 
projektowanej rozbudowy pasa drogowego uli-
cy Sportowej i nie podlegają podziałowi o nr 
33452/1, 33453 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podzia-
łu w całości jest zlokalizowana na nieruchomo-
ści oznaczonej działkami nr geod.: 32998/3, 
32999/6, 32999/3, 33001/1, 32997/2, 33452/1, 
33453 (istniejący pas drogowy ul. Sportowej) oraz 
na działkach nr: 33000/9, 33000/7, 33001/3, 
33452/3 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki), 
31344/37 (istniejący pas drogowy) 31331/4, 
31326/1, 31325/4, 31331/5, 31345/15, (działki 
po zatwierdzeniu projektów podziału) (obręb nr 
0009, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwe-
stycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ul. Sportowej w zakresie przebudowy 
infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) 
na nieruchomościach oznaczonych działkami o 
nr geod.: 32998/1, 31416/4, 33455/13, 33453, 
33452/1, 33452/2 (po podziale 33452/4), 
33451/1, 33451/2 (po podziale 33451/4) (ob-
ręb 0009, Miasto Suwałki).

działki objęte podziałem przejmowane pod 
pas drogowy drogi gminnej: gmina Miasto 
Suwałki obręb 0009 Miasto Suwałki:

33000/1 o pow. 0,0233 ha dzielona na dział-
ki: 33000/7 o pow. 0,0072 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 33000/8 o pow. 0,0161 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

33000/6 o pow. 0,1503 ha dzielona na dział-
ki: 33000/9 o pow. 0,0088 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 33000/10 o pow. 0,1415 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

33001/2 o pow. 0,4040 ha dzielona na dział-
ki: 33001/3 o pow. 0,0083 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 33001/4 o pow. 0,3957 ha 

(w dotychczasowym władaniu),
33452/2 o pow. 1,0549 ha dzielona na dział-

ki: 33452/3 o pow. 0,3354 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną), 33452/5 o pow. 0,0801 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 33452/4 
o pow. 0,6394 ha (w dotychczasowym władaniu),

33002 o pow. 3,5883 ha dzielona na dział-
ki: 33002/1 o pow. 0,0185 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 33002/2 o pow. 3,5698 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

33024 o pow. 0,1459 ha dzielona na dział-
ki: 33024/1 o pow. 0,0119 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 33024/2 o pow. 0,1340 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

33436/1 o pow. 0,2502 ha dzielona na dział-
ki: 33436/5 o pow. 0,1937 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 33436/6 o pow. 0,0565 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

33437 o pow. 0,6155 ha dzielona na dział-
ki: 33437/1 o pow. 0,1283 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną), 33437/2 o pow. 0,0359 ha 
(w dotychczasowym władaniu) i 33437/3 o pow. 
0,4513 ha (w dotychczasowym władaniu),

33438 o pow. 1,2094 ha dzielona na dział-
ki: 33438/1 o pow. 0,2425 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną), 33438/2 o pow. 0,0442 ha 
(w dotychczasowym władaniu) i 33438/3 o pow. 
0,9227 ha (w dotychczasowym władaniu),

33439/1 o pow. 0,5564 ha dzielona na dział-
ki: 33439/3 o pow. 0,1829 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną), 33439/4 o pow. 0,0741 ha 
(w dotychczasowym władaniu) i 33439/5 o pow. 
0,2994 ha (w dotychczasowym władaniu),

33441 o pow. 1,4669 ha dzielona na dział-
ki: 33441/1 o pow. 0,4891 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną), 33441/2 o pow. 0,0795 ha 
(w dotychczasowym władaniu) i 33441/3 o pow. 
0,8983 ha (w dotychczasowym władaniu),

33443 o pow. 0,3900 ha dzielona na dział-
ki: 33443/1 o pow. 0,0212 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 33443/2 o pow. 0,3688 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

33445 o pow. 0,1127 ha dzielona na dział-
ki: 33445/1 o pow. 0,0139 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną), 33445/2 o pow. 0,0505 ha 
(w dotychczasowym władaniu) i 33445/3 o pow. 
0,0483 ha (w dotychczasowym władaniu),

33446/2 o pow. 0,7774 ha dzielona na dział-
ki: 33446/3 o pow. 0,5609 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 33446/4 o pow. 0,2165 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

33447 o pow. 0,4008 ha dzielona na dział-
ki: 33447/1 o pow. 0,1451 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 33447/2 o pow. 0,2557 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

33451/2 o pow. 0,1475 ha dzielona na dział-
ki: 33451/3 o pow. 0,0253 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 33451/4 o pow. 0,1222 ha (w 
dotychczasowym władaniu),

33430/6 o pow. 0,6577 ha dzielona na dział-
ki: 33430/7 o pow. 0,2246 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 33430/8 o pow. 0,4331 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

33434/7 o pow. 1,1151 ha dzielona na dział-
ki: 33434/8 o pow. 0,0821 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 33434/9 o pow. 1,0330 ha 
(w dotychczasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem bu-
dowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w 
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, 
ul. A Mickiewicza 1, pok. 138. 
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infOrMaCJa
prezes zarządu Budynków Mieszkalnych w 
Suwałkach tBS sp. z o.o. działając na podsta-
wie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. z 
późn. zm. umowy gospodarowania i zarządza-
nia nieruchomościami stanowiącymi własność 
Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121) 
podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 
dni tj. od dnia 01.03.2018 r. do dnia 21.03.2018 r. 
został opublikowany na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie 
internetowej www.zbm.suwalki.pl, w dzienni-
ku www.monitorurzedowy.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej wykaz nr 4/2018 z dnia 27 
lutego 2018 r. nieruchomości przeznaczonych do 
najmu.  68/2018

infOrMaCJa
prezes zarządu Budynków Mieszkalnych w 
Suwałkach tBS sp. z o.o. działając na podstawie 
§ 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządza-
nia nieruchomościami stanowiącymi własność 
Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 
r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121) poda-
je do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni 
tj. od dnia 28.02.2018 r. do dnia 20.03.2018 r. zo-
stał opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie 
internetowej www.zbm.suwalki.pl oraz w dzien-
niku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 3/2018 
z dnia 27 lutego 2018 r. nieruchomości przezna-
czonych do najmu i dzierżawy.  69/2018

praca
n Poszukuję osoby do pracy za gra-

nicą (Niemcy), sprzątanie, tel. 
510 589 264.  52/2018

informacja o uchwaleniu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego pół-
nocnej części rejonu ulicy franciszkańskiej 

w Suwałkach 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 paździer-

nika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 
1566, 1999) podaje się do publicznej wiadomo-
ści, że Uchwałą nr XLI/521/2018 w Suwałkach z 
dnia 31.01.2018 r. przyjęty został „Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego północnej 
części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach”.

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

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

 62/2018
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przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (spra-
wozdanie z dnia 12 lutego2018 r.) informuje, że jakość i skład wody dostar-
czanej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 
(Dz. U. 2015 poz. 1989).

 64/2018
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cHłoDnym
okiem

ZAPRAsZAMY  NA  DOMOWE  OBIADY 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku 

 w godz. 12.30–17.00 
sobota w godz. 12.30–15.00 

ul. Nowomiejska 8 A     tel. 731-193-592

Wszystkie zestawy obiadowe po 10 zł 
(np.: zupa, schabowy, ziemniaki, surówka, kompot) 

Zestawy obiadowe po 7,50 zł 
(np: zupa, naleśniki, kompot) 

Kartacze 5,50 zł / szt.         Zupa 3,00 zł     
Przygotowujesz imprezę okolicznościową, 

brak Ci czasu i nie wyrabiasz się
 z przygotowaniami !!!

Wstąp do nas. Pomożemy Ci w całości 
lub częściowo przygotować jedzenie. 

www.facebook.com/Bar.Goracy.Kociolek.Suwalki40
/2

01
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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 19 lutego 2018 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy 
ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 19.02.2018 r. do 12.03.2018 r.) 
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki, przeznaczonej do 
dzierżawy na okres 30 lat na cele usług z zakresu sportu i rekreacji (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 54/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku). 58/2018

„W odniesieniu do wypowiedzi 
niektórych radnych Rady Miejskiej 
w Suwałkach krytykujących fakt nie-
obecności Komendanta Miejskiego 
Policji w Suwałkach na sesjach Rady 
Miejskiej zwracamy uwagę, że obo-
wiązkiem Komendanta jest właściwy  
i bezpośredni nadzór nad czynno-
ściami podległych mu funkcjonariu-
szy w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa mieszkańcom Suwałk i powiatu 

suwalskiego.”
Tak rozpoczyna się „stanowisko komendanta miejskiego policji  

w formie oświadczenia”, opublikowane na stronie internetowej su-
walskiej policji. Zrozumieć można z niego tyle, że Komendant (pisany 
dużą literą, bo to jednak duże miasto te Suwałki, a nie jakaś mieści-
na) jest tak zajęty „bezpośrednim nadzorem nad czynnościami pod-
ległych mu funkcjonariuszy w celu…” itp., że na obecność podczas 
obrad Rady Miejskiej nie starcza mu zwyczajnie czasu. Komendant naj-
wyraźniej przedkłada bezpieczeństwo mieszkańców Suwałk i powiatu 
nad obecność w ratuszu. W tym momencie uświadomiłem sobie, że 
poprzednicy obecnego Komendanta bywali na obradach RM, niektó-
rzy nawet aż do zakończenia obrad(!), co oznaczało, że wiele godzin 

nie było „właściwego i bezpośredniego nadzoru nad czynnościami”, że  
o funkcjonariuszach nie wspomnę. Zgroza ogarnia, gdy się pomyśli, 
co też ci osieroceni, pozbawieni bezpośredniego nadzoru funkcjona-
riusze mogli wyczyniać. 

Jednakże kolejne fragmenty „stanowiska w formie oświadczenia” 
mogą sugerować, że nie tylko o bezpieczeństwo obywateli tu może 
chodzić. „Policja jest służbą zhierarchizowaną, a przełożonym służ-
bowym Komendanta Miejskiego jest Komendant Wojewódzki Policji,  
a nie Prezydent Miasta, czy którykolwiek z organów samorządu tery-
torialnego”, rzecze Komendant Miejski. Prawda. Ja to jednak rozumiem 
w ten sposób, że komendant doskonale wie, kogo należy słuchać i na 
jakich uroczystościach i spotkaniach bywać, a na jakich wręcz prze-
ciwnie. I tu jest, zdaje się, pies pogrzebany.

 Kolejne fragmenty to przywołanie policyjnych statystyk, z któ-
rych wynika, że jest już tak dobrze ze zwalczaniem przestępców, że za 
chwilę policja w ogóle nie będzie potrzebna, a wraz z nią – aż strach 
pomyśleć – i Komendant Miejski, który tak dobrze dozoruje, że sam 
siebie pracy pozbawia.

Na koniec komendant upomina suwalski samorząd, że ten zbyt ma-
ło przeznacza pieniędzy na wsparcie policji. Więc to chyba jednak ka-
ra dla samorządu owe nieobecności na sesjach Rady Miejskiej. A ty-
tuł felietonu? To taka zagadka dla Czytelników.

Stanisław Kulikowski

czyja jest policja?
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pierwSzy
SUwalSki tUnel 

Mimo mrozów trwa także budowa pierwszego w Suwałkach tune-
lu pod torami kolejowymi. Obiekt inżynieryjny powstaje u zbiegu ulic 
Utrata i Staniszewskiego. Będzie częścią trasy, która połączy ulice Utrata 
i Sejneńską. Po ustawieniu  podpory pod szynami  od strony zachodniej, 
przeprowadzono tak zwaną próbę obciążenia. Robotnicy mierzyli w kilku 
miejscach ugięcie konstrukcji. Testy przebiegły pomyślnie. 

Na podobny zabieg, który odbędzie się w marcu, czeka drugi tor, który 
obsługuje połączenia międzynarodowe. Po ustawieniu drugiej podpory  
i testach, wykonawcy będą mogli wybrać ziemię i przygotować szalunki  
i zbrojenie pod  elementy konstrukcyjne tunelu.  Jego budowa nie powin-
na zakłócić rozkładu połączeń  kolejowych w Suwałkach.

DwuTygoDnik SuwalSki
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tu zaszła zmiana>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy 

archiwalne zdjęcia Suwałk. Tym razem prezentujemy widoków-
kę z miasta udostępnioną przez Panią Marinę Czernyszową. Do 
Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.

Jaką nazwę wcześniej miała prezentowana na widoków-
ce ulica?

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 od-
powiedź czekamy do 16 marca.

Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie z po-
przedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymała emilia Czyżewska.

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

>> żywa biblioteKa
Żyd, Rosjanka, Litwin, osoba homoseksualna, feministka z depresją, 

rodzic dziecka niepełnosprawnego oraz ateistka – apostatka pojawi-
li się na spotkaniu z „Żywymi Książkami”, które odbyło się w suwalskiej 
Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej.

„Żywa Biblioteka” to jednodniowa akcja, która polega na rozmowie  
„w cztery oczy” z przedstawicielami grup spotykających się ze ste-
reotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją. W tym dniu to ludzie są 
„Książkami”, a „Czytelnik” może czytać w nich jak w otwartej księdze  
w myśl zasady, że nie ocenia się książki po okładce. Główną ideą akcji jest 
popularyzowanie takich wartości jak otwartość, różnorodność i szacunek 
do drugiego człowieka.

>>



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