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PrOGrAM
plac św. Krzyża, zbieg ulic M. reja i Generała K. Pułaskiego
11.00 uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika  

świętych Romualda i Rocha
12.00 uroczysty przemarsz ulicą T. Kościuszki

pomnik Jana Pawła II,plac Marszałka J. Piłsudskiego
13.00 Msza Święta koncelebrowana 

pod przewodnictwem 
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa 
Jerzego Mazura Biskupa Ełckiego

park Konstytucji 3 Maja
14.00 agapa
14.00 Art Plast – Kwiatek dla Mamy,  

plenerowe familijne  
spotkania ze sztuką

14.30 występ zespołu niemaGOtu
16.00 przeniesienie krzyża  

pod Sanktuarium  
Bożego Miłosierdzia  
(kościół Najświętszego  
Serca Pana Jezusa, ul. Mickiewicza),  
przejście młodzieży przy krzyżu  
w promieniach Bożego Miłosierdzia

rocznica
zakończenia wojny

Tradycyjnie i – jak zawsze – bardzo uroczyście mieszkańcy Suwałk ob-
chodzili rocznicę zakończenia II wojny światowej. Pod pomnik Żołnierzy 
Września 1939 r. przybyli m.in. kombatanci, poczty sztandarowe, samo-
rządowcy, delegacje wielu instytucji z terenu miasta i powiatu, harcerze, 
młodzież szkolna, duchowni.

W imieniu samorządu Suwałk wieniec pod pomnikiem złożyli prezy-
dent Czesław renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec. Kwiaty w imieniu samorządu powiatu złożył starosta suwal-
ski Szczepan Ołdakowski. 

Miłym akcentem 
uroczystości był 
występ suwalskich 
przedszkolaków, 
którzy z okazji 
zbliżającej się 
100. rocznicy 
odzyskania niepod-
ległości podarowali 
prezydentowi 
stumetrową 
biało-czerwoną flagę

Z okazji Dnia Matki 
wszystkim Mamom

życzymy jak najwięcej uśmiechu
na co dzień, zdrowia

oraz wszelkiej pomyślności

   Redakcja
 „DwuTygodnika Suwalskiego”
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najlePsze Prace 
o suwałkach

Znamy autorów 
najlepszych prac dy-
plomowych o Suwał- 
kach. To Urszula Let- 
kiewicz  i  Jarosław 
Jankowski (na zdję-
ciach obok).  Oboje 
zostali nagrodzeni 
w III edycji Konkursu 
Prez ydenta Miasta 
Suwałk na najlepszą 
pracę dy plomową  
o tematyce związanej 
z Suwałkami. Gala roz-

dania nagród odbyła się w auli suwalskiej Państwowej Wyższej Szkole 
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ZdAnIeM 
PreZydentA

>>

Od kilku lat obserwujemy, że intensywnie 
rozbudowuje się południowa część Suwałk. 
Tylko w ostatnich kilku latach powstały tam  
3 duże osiedla wielorodzinne, a w budowie 
jest kolejne. Mieszkańcy tych osiedli to młodzi 
ludzie z dziećmi. Musimy zapewnić tym dzie-
ciom miejsce i odpowiednie warunki do nauki.

Dlatego też postanowiliśmy rozbudować 
Szkołę Podstawową nr 4 im. Ks. Kazimierza 
Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach. Właśnie 
została zatwierdzona koncepcja rozbudowy 
tej placówki. Jest wybrane dokładne miejsce. 
Projektant zaproponował budynek na planie 
litery L w północno-zachodniej części działki 
szkoły, złożony z trzech brył o różnej wysoko-
ści. Projektowana rozbudowa została połączo-
na z pierwszym pawilonem szkoły od strony 
ulicy Wojska Polskiego. Szacunkowy koszt re-
alizacji, zgodnie z przedłożoną dokumentacją, 
wyniesie 11 170 368,00 zł brutto.

Co więcej, w ramach inwestycji powsta-
nie nowa droga wewnętrzna od ul. Wojska 
Polskiego do ul. Spokojnej wraz z parkingami, 
chodnikami i całą infrastrukturą.

Powierzchnia użytkowa istniejącego bu-
dynku szkoły wynosi 2 848,6 m2 natomiast ku-
batura 14 938,40 m3. Powierzchnia użytkowa 

rozbudowywanej części szkoły to 2 489,70 m2 
przy kubaturze 8 898,60 m3. 

Zgodnie z założeniami, powstanie: 10 sal 
lekcyjnych, świetlica, biblioteka, pokój nauczy-
cielski, szatnie, magazyny, łazienki. Budynek 
będzie dostosowany dla osób niepełnospraw-
nych.

Dokumentacja budowlana oraz niezbęd-
ne pozwolenia na budowę mają być goto-
we jeszcze w tym roku. Inwestycja rozpocznie 
się najprawdopodobniej w przyszłym roku.  
Z racji tego, że nie ma możliwości pozyskania 
na budowę szkół środków zewnętrznych, ca-
łość zostanie sfinansowana z budżetu Miasta, 
a to oznacza rozłożenie inwestycji na co naj-
mniej 2 lata.

Zawodowej. Uczelnia była partnerem tegorocznej edycji konkursu.
Na konkurs wpłynęło dwadzieścia jeden prac, w tym dwanaście licen-

cjackich, jedna inżynierska, siedem magisterskich i jedna praca doktorska. 
Wśród nadesłanych prac znalazły się opracowania z dziedziny ekonomii, 
dotyczące budowanej obwodnicy Suwałk, bezpieczeństwa seniorów w 
mieście, działalności Suwalskiego Ośrodka Kultury, staroobrzędowców, 
gospodarki odpadami, systemu transportu publicznego, lotniska czy pro-
jektu bulwarów nad Czarną Hańczą.

Ostatecznie w kategorii prac licencjackich/inżynierskich nagrodę  
2 tys. zł otrzymał Jarosław Jankowski za pracę „Analiza usług systemu 
transportu publicznego w Suwałkach”. 

– To praca, którą będziemy chcieli wykorzystać w swoich analizach 
i reformach transportu miejskiego. Chciałbym nawet, żeby autor brał 
udział w tych działaniach – powiedział Czesław renkiewicz, prezy-
dent Suwałk.

Wśród prac magisterskich nagrodę 3 tys. zł otrzymała Urszula 
Letkiewicz za pracę: „Preferencje podatkowe w specjalnych strefach 
ekonomicznych a budżet lokalny na przykładzie Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej i miasta Suwałki”. W tym roku nie przyznano nagro-
dy w kategorii prace doktorskie.

Pozwolenie 
i Przetarg

Są dobre informacje w sprawie budowy pa-
sa startowego w Suwałkach. Wojewoda Podlaski  
wydał pozwolenie na budowę, a władze Suwałk 
ogłosiły przetarg na tę inwestycję. Jeżeli wszystko 
pójdzie zgodnie z założonym harmonogramem 
prace zakończą się w połowie przyszłego roku.

W ramach inwestycji powstanie m.in. 1320 m 
betonowa droga startowa wraz z niezbędna infra-
strukturą techniczną. Lotnisko będzie miało zbli-
żone parametry do białostockiego na Krywlanach. 
Będą mogły na nim lądować śmigłowce, szybow-
ce, motolotnie, awionetki oraz małe samoloty.

Został ogłoszony przetarg na budowę pasa 
startowego. Oferty można składać do 5 czerwca 
2018 r. Szacunkowo ta budowa ma kosztować 15 
mln zł. Przypomnijmy, że niemal rok temu umo-
wę o dofinansowaniu budowy lotniska kwotą aż 
10 mln zł  suwalskie władze miejskie podpisały  
z Maciejem Formanowiczem, prezesem 
Fabryk Mebli Forte, które niedaleko suwalskie-
go lotniska, w Dubowie Pierwszym, wybudowa-
ły fabrykę płyt wiórowych i budują fabrykę mebli.

Jest też inne źródło sfinansowania budo-
wy. Oficjalną deklarację już w ubiegłym ro-
ku, w przeddzień referendum w sprawie lot-
niska regionalnego, złożyły samorządowe 
władze województwa podlaskiego. Marszałek 
Jerzy Leszczyński zapewnił o dołożeniu pie-
niędzy na lokalne lotniska w Białymstoku  
i Suwałkach. Wiemy, że na białostocki pas star-
towy Marszałek przekazał aż 16 mln zł.

>>

Tak będzie wyglądała SP 4
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zawsze PotrzeBni 
i aktywni

Tacy są właśnie suwalscy inwalidzi i ich goście – eme-
ryci i renciści, którzy obchodzili niedawno Światowy Dzień 
Inwalidów. Z tej okazji w gościnnych pomieszczeniach sa-
li koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej zebrało się 
liczne grono suwalskich seniorów, rencistów i inwalidów. 
Były świetne koncerty, dużo dobrej zabawy i wiele ser-
deczności.

Gośćmi zebranych byli przedstawiciele suwalskich 
władz samorządowych z Czesławem renkiewiczem  
– prezydentem miasta i Zdzisławem Przełomcem – prze-
wodniczącym Rady Miejskiej na czele, którzy dziękowa-
li zebranym za ich aktywność i dobrą pracę na rzecz mia-
sta i życzyli im zdrowia i dalszej aktywności i płynącej stąd 
satysfakcji.
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Suwalskie Starszaki

komu włócznia jaćwingów?
Kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Suwałk ,,Włócznia Jaćwingów” za rok 

2017 można zgłaszać do 1 czerwca. Nagroda promuje wybitne osiągnięcia i sukcesy 
oraz zasługi dla Suwałk w danym roku we wszystkich dziedzinach życia publicznego. 
Wyróżnienie jest indywidualne lub zespołowe, przyznawane osobom fizycznym, praw-
nym i innym podmiotom.

Od trzech lat można również zgłaszać wnioski o nagrodę dla przedsiębiorcy pro-
wadzącego działalność gospodarczą na terenie Suwałk, którego nagradzane produk-
ty lub usługi są przedmiotem własnej działalności i cieszą się uznaniem konsumentów.

Wszystkie kandydatury można zgłaszać do 1 czerwca 2018 r. Wzory wniosków 
znajdują się w zarządzeniu nr 177/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustano-
wienia Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów”, które jest do-
stępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Wnioski można przesyłać drogą elektroniczną na adres: ktp@um.suwalki.pl lub 
złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1,  pokój  nr 5.

O tym kto otrzyma Nagrody Prezydenta Suwałk dowiemy się tradycyjnie pod-
czas uroczystej gali, która odbędzie się przy okazji Dni Suwałk w sierpniu te-
go roku.

>>

Laureaci Włóczni Jaćwingów sprzed roku

>> młodzi Posłowie
Na XXIV Sejm Dzieci i Młodzieży zakwalifikowali się ucznio-

wie suwalskich szkół:
– Kinga Burnejko i Hanna Krzyżewska z Gimnazjum Marii 

Konopnickiej,
– nat alia Popko  i  Jakub Ame lian  z  I I I  L iceum 

Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego,
– Filip taraszkiewicz i Piotr Gajewski – z II Liceum 

Ogólnokształcącego im. gen. Zygmunta Podhorskiego,
–  S a r a  K r ó l  i  M a t e u s z  B u k o w s k i  z  I  L i c e u m 

Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej.
O ich pracach szeroko informowaliśmy na łamach 

„DwuTygodnika Suwalskiego”. Niestety suwalscy posłowie na 
Sejm Dzieci i Młodzieży nie pojadą 1 czerwca do Warszawy. Po 
raz pierwszy w historii Sejm Dzieci i Młodzieży nie odbędzie się 
w zaplanowanym terminie czyli, 1 czerwca 2018 r. Jak poinfor-
mowali organizatorzy zdecydowano o odwołaniu posiedzenia 
SDiM ze względu na: „bieżącą sytuacją w Sejmie”.

W podlaskich 
eliminacjach 
do Sejmu 
Dzieci 
i Młodzieży  
najwyżej oce-
niono pracę 
Kingi Burnejko 
i Hanny 
Krzyżewskiej

majówka sPołeczna
Czym zajmują się suwalskie organiza-

cje pozarządowe i jak skutecznie prowa-
dzić działania społeczne można było do-
wiedzieć się podczas drugiej Suwalskiej 
Majówki Społecznej, która odbyła się w 
parku Konstytucji 3 Maja. Były też atrak-
cje dla najmłodszych oraz pokazy ręko-
dzieła i występy muzyczne, w tym gru-
py Fri Stejdż Bend. Można było wybić 
swoją pamiątkową monetę poświęco-
ną Majówce.

Była to znakomita okazja do zapozna-
nia mieszkańców z dorobkiem organi-
zacji, nawiązania kontaktów i integracji.

O r g a n i z a t o r e m  M a j ó w k i  b y ł o 
Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma, 
przy wsparciu Suwalskiego Ośrodka 
Kultury i z dofinanso-
waniem suwalskiego 
samorządu miejskiego. 

Na scenie i na stoiskach w parku za-
prezentowały się suwalskie organizacje 
pozarządowe prowadzące działania w 
praktycznie każdej dziedzinie życia oraz 
instytucje kultury.  

Na majówce 
pojawili się młodzi 
i starsi suwalczanie

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl
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Ciąg dalszy na str. 6

>> WydArZyłO SIę
n Suwalscy policjanci zatrzymali nietrzeź-

wą kierującą, która spowodowała dwie kolizje 
drogowe przy ul. Staszica i Władysława Jagiełły. 
28-latka kierowała samochodem mając w orga-
nizmie ponad 2,8 promila alkoholu. Kobieta na-
tychmiast straciła prawo jazdy. 

n Tragiczny wypadek wydarzył się w Suwalskiej 
Kopalni Surowców Mineralnych w Sobolewie. 
Zginął 53-letni mężczyzna. Okoliczności i przy-
czyny wypadku w kopalni kruszywa wyjaśniają 
policjanci pod nadzorem prokuratury.

n Trzech nietrzeźwych sprawców kolizji za-
trzymali policjanci z suwalskiej drogówki. 
19-letni kierowca daewoo jechał za szybko i da-
chował. Miał 0,8 promila alkoholu w organizmie 
oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 
Z kolei 18-latek kierujący toyotą na ul. Utrata 
uderzył w ciężarówkę, a następnie w ogrodze-
nie. Ten „wydmuchał” 1,49 promila. Natomiast 
46-latek w miejscowości Wiatrołuża jazdę skoń-
czył w rowie. Miał 1,15 promila. 

n Do pobicia doszło w nocy w centrum 
Suwałk. Poszkodowani to dwaj mężczyźni  
w wieku 25 i 30 lat. Podejrzanych o pobicie, 
chwilę po zdarzeniu, zatrzymała suwalska po-
licja. To 25– i 28-latek. Obaj trafili do policyjne-
go aresztu i usłyszeli zarzut pobicia. 

n Suwalski Chór PRIMO pod dyrekcją 
Ignacego Ołowia wyśpiewał złoty medal  
w I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej 
ęNadzieja w Chórzeę w Tykocinie. W konkursie 
wzięło udział 21 chórów z całej Polski. 

źródło: Ignacy Ołów
n Trzy osoby usłyszały zarzuty w sprawie wy-

padku na suwalskim stadionie piłkarskim przy 
ul. Zarzecze. Doszło do niego przed rokiem w 
czasie młodzieżowego turnieju piłkarskiego, 
kiedy to silny wiatr przewrócił ławkę na pracow-
nika budowlanego, w wyniku czego mężczyzna 
doznał poważnych obrażeń. Ełcka prokuratu-
ra, która prowadziła postępowanie, przedsta-
wiła zarzuty wykonawcy robót, kierownikowi 
budowy i jednemu z pracowników suwalskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mężczyźni nie 
przyznają się do winy. 

n Dwa lata w więzieniu spędzi 20-letni Mateusz 
S. z Sejn, który w połowie stycznia w centrum 
Suwałk groził bronią 14-latce i próbował za-
ciągnąć ją do mieszkania. Oskarżony odmówił  
w sądzie składania wyjaśnień utrzymując, że tego 
dnia był pijany i nic nie pamięta. Ale przeprosił ro-
dziców poszkodowanej 14-latki i złożył wniosek  
o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator 
zgodził się na takie zakończenie postępowania. 

38 studentów II roku pIelęgnIar-
stwa państwowej wyższej 
szkoły zawodowej w suwałkach 
złożyło uroczystą przysIęgę 
I otrzymało bIałe czepkI z czar-
nym paskIem. łącznIe na uczelnI 
zgłębIa tajnIkI tego trudnego 
zawodu 100 studentów. 

– Jest naszą tradycją, że studenci II roku, któ-
rzy są na półmetku swojej edukacji,  biorą udział 
w ceremonii czepkowania. Biały czepek z wą-
skim czarnym paskiem jest symbolem I stopnia 
wtajemniczenia w naszym zawodzie.  Nasi absol-
wenci są świetnie przygotowani i nie mają pro-
blemu ze znalezieniem miejsca pracy– stwier-
dziła dr Małgorzata Andryszczyk – prodziekan 
Wydziału Ochrony Zdrowia w PWSZ w Suwałkach.  

Podczas uroczystości nie brakowało gratula-
cji i podziękowań, sukcesów w zawodzie życzył 
m. in. Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk 
i dr Agata Wądołowska, dziekan Wydziału 
Ochrony Zdrowia. Był też wykład okolicznościo-
wy. Dr hab. n  zdr. ewa Kleszczewska (na zdjęciu 
poniżej), prof. PWSZ mówiła o „Pielęgniarstwie 
jako mobilnym zawodzie, czyli planach zawodo-
wych studentów związanych z migracją”. 

– Migracja występuje na ca-
łym świecie, to ciekawość świa-
ta, ale najczęstszym powodem 
są niestety warunki ekonomicz-
ne. Parę lat temu obserwowa-
liśmy tendencję przenoszenia 
się przyjaciół z jednego roczni-
ka, do konkretnego szpitala za 
granicą. Z obecnie prowadzonych badań wyni-
ka, że coraz mniej pielęgniarek chce wyjechać 
 z Polski. Być może powodem jest  konkurencja na 
zagranicznych rynkach pracy, którą po trosze sa-
mi stworzyliśmy.

jak widzą swoją przyszłość studenci 
pielęgniarstwa?

Sara Ostapowicz  
– Zostałam pielęgniarką  

z powołania, bardzo chciałam 
wykonywać ten zawód i poma-
gać ludziom . Wiem, że po ukoń-
czeniu nauki znajdę zatrudnie-
nie w zawodzie. Po licencjacie 
będę mogła pójść do pracy, ale 
raczej zdecyduję się na studia magisterskie i spe-
cjalizację. Ponieważ pochodzę z Ełku,  to tam po-
szukam pracy.

Małgorzata Galińska
– Jestem przykładem, że stu-

diować można w każdym wie-
ku. Pielęgniarki są poszukiwane, 

dlatego możemy prze-
bierać w ofertach pracy. 
Ja nie zamierzam nigdzie 
wyjeżdżać, zostaję tutaj 
na lokalnym rynku pracy. W PWSZ mamy 
wspaniałe  zaplecze do nauki zawodu, 
aczkolwiek manekiny to nie żywi ludzie. 
Dlatego tak ważne są praktyki w szpita-
lach, gdzie podpatrujemy pracę i uczymy 
się od naszych starszych koleżanek. 

Ś r e d n i a  w i e k u  p i e l ę g n i a r e k  
w Polsce to 51 lat. Już teraz około 1/3 
z nich zbliża się do wieku emerytalne-
go, lub go przekroczyła. Nie wiadomo, 
ile z pielęgniarek skorzystało z przepi-

sów obniżających wiek emerytalny, które we-
szły w życie w październiku ubiegłego roku. 
Dlatego tak ważne jest zapełnienie wytworzo-
nej luki pokoleniowej. Wiele pielęgniarek pra-
cuje w takich warunkach, że na dyżurze ma 
30 pacjentów pod swoją opieką. Trudno za-
tem mówić o wysokiej jakości opiece medycz-
nej, dopóki nie będzie odpowiednich warun-
ków pracy. W Polsce mamy jeden z najgorszych 
wskaźników dotyczących liczby pielęgniarek 
wśród krajów wysokorozwiniętych (OECD). 
W naszym kraju przypada zaledwie 5,2 pielę-
gniarki na tysiąc osób. W Szwajcarii jest to nie-
mal 18, w Niemczech – ponad 13, a w Rosji – 8,6 
na 1 tys. osób.

W Polsce kształci się 4,5 tys. pielęgniarek  
i położnych rocznie. Aby dorównać do innych 
krajów UE, to rocznie powinno kończyć studia 
pielęgniarskie i podejmować pracę w zawo-
dzie 13 tys. osób.

InFOrMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o. działając 
na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wła-
sność 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 nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121) podaje do 
publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 16.05.2018 r. do dnia 05.06.2018 r. został opubli-
kowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.
zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz 
nr 7/2018 z dnia 15 maja 2018 r. nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 137/2018

Pielęgniarki Poszukiwane
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Rozpoczęła się XXII edycja konkursu „Gdzie 
te piękne ogrody i kwieciste balkony”. Obiekty 
będą oceniane w sześciu kategoriach:

– balkony, tarasy,
– zieleń na terenie placówek oświatowych
– ogródki przydomowe przy budynkach wie-

lorodzinnych (zabudowa blokowa),
– ogródki przydomowe przy domach wolno-

stojących i w zabudowie szeregowej
– zieleń na terenie zakładów pracy do 1000 m2  

powierzchni zagospodarowanej zielenią,
– zieleń na terenie zakładów pracy powy-

żej 1000 m2 powierzchni zagospodarowanej 
zielenią.

Na laureatów konkursu czekają nagrody od 
250 zł do 750 zł. Pozostali uczestnicy otrzyma-
ją nagrody pocieszenia.

Regulamin konkursu oraz formularze zgło-
szeń do udziału w konkursie dostępne są na:  
www.um.suwalki.pl i w  portierni Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewi- 
cza 1. Szczegółowych informacji dotyczących 

konkursu udziela Jolanta Tama, tel. 87 565 99 37, 
tel. kom. 502 738 710,  pok. nr 5  Zarządu Dróg  
i Zieleni, ul. Sejneńska 84. Formularze zgłoszeń 
należy składać do 20 czerwca w:

– kancelarii Urzędu Miejskiego, pok. 5,  
ul. Mickiewicza 1,

– w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni,  
ul. Sejneńska 82.

Zgłoszenia można także przysłać na ad-
res Zarządu Dróg i Zieleni, 16-400 Suwałki,  
ul. Sejneńska 82.

suwalska rzeka
Przy moście na ul. Wojska Polskiego została odsłonięta tablica informacyjna – znak wodny przy 

Czarnej Hańczy, która jest nagrodą w konkursie „Zaadoptuj Rzekę”, organizowanym przez Klub 
Gaja z Bielska-Białej. Nagroda została przyznana suwalskiemu Urzędowi Miejskiemu „za najcie-
kawsze przeprowadzenie działań” związanych z rzeką, czyli za zorganizowanie obchodów Roku 
Czarnej Hańczy w 2016 roku.

Obok tytułu „Rzeki Roku”, zdobytego dla Czarnej 
Hańczy głosami internautów, również w konkursie or-
ganizowanym przez Klub Gaja, to kolejne wyróżnienie 
dla inicjatyw podejmowanych na rzecz „odwrócenia 
miasta do rzeki”.

– Od kilku lat staramy się by nie było to tylko ha-
sło, a realne działanie. Rozpoczęliśmy budowę bulwa-
rów poprzez wybudowanie całkowicie nowego ukła-
du drogowego przy ul. Mickiewicza, rozpoczęliśmy 
remont łaźni miejskiej, a niedawno złożyliśmy wnio-
sek o pieniądze z Unii Europejskiej dzięki którym bę-
dziemy chcieli zagospodarować cały teren wzdłuż rze-
ki pomiędzy ul. Mickiewicza i 24 Sierpnia – powiedział 
Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

Po odsłonięciu tablicy młodzież z III LO wraz  
z Jackiem Bożkiem, szefem Klubu Gaja, wybrała się 
na spacer nad Czarną Hańczą.
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WydArZyłO SIę >>
n 24 maja mamy poznać wyrok w procesie ak-

tywistów Komitetu Obrony Demokracji, obwi-
nionych o zakłócenie porządku na wystawie  
w suwalskim Archiwum Państwowym z udzia-
łem Anny Marii Anders na dwa dni przed wy-
borami uzupełniającymi do Senatu, w których 
córka generała ubiegała się o mandat senatorski.  
W otwarciu wystawy uczestniczyli minister spraw 
wewnętrznych Mariusz Błaszczak i jego zastęp-
ca Jarosław Zieliński. Strony wygłosiły mowy 
końcowe. Policja żąda kar ograniczenia wolno-
ści, aktywiści KOD domagają się uniewinnienia. 
Był to już trzeci proces w tej sprawie. Wcześniej 
sąd dwukrotnie uniewinnił obwinionych, ale sąd 
drugiej instancji kazał jeszcze raz zbadać sprawę.

 n Suwalska Prokuratura Rejonowa prowadzi 
śledztwo przeciwko Adamowi W. i Patrykowi 
C. podejrzanym o to, że 29 kwietnia ok. godz. 
6 przy ul. Noniewicza dokonali rozboju na 
Ukraińcu Stepanie Z. Uderzali go pięściami i ko-
pali po całym ciele, a następnie zabrali mu port-
fel z prawem jazdy i kwotą ok. 500 zł. Na wnio-
sek Prokuratora Sąd Rejonowy w Suwałkach 
zastosował wobec podejrzanych Adama W.  
i Patryka C. areszt tymczasowy na 3 miesiące.

n Cztery osoby zostały poszkodowane w wypad-
ku drogowym, do którego doszło w nocy z 18 na 
19 maja na skrzyżowaniu Kościuszki i Wigierskiej. 
Zderzyły się osobowe audi i BMW. W sumie samo-
chodami podróżowało siedem osób. Przyczyny  
i okoliczności wypadku ustalają policjanci.

n Regionalne obchody Dnia Strażaka odbyły się 
w Suwałkach. Święto rozpoczęło mszą św. w ko-
ściele pod wezwaniem św. Wojciecha. Później był 
przemarsz pododdziałów do Parku Konstytucji  
3 Maja i uroczysty apel. Zasłużeni strażacy i dru-
howie otrzymali odznaczenia i awanse. W uro-
czystościach uczestniczył wiceminister spraw we-
wnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.

n Władze Suwałk podpisały umowę z Uni- 
wersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie 
na przygotowanie eksperckiej analizy zanieczysz-
czeń w Czarnej Hańczy na odcinku Krzywólka – 
Sobolewo. Badania mają wskazać co wpływa na ja-
kość wody w Zalewie Arkadia i rozkwit sinic latem.

n 19-latek utopił się w niedzielę (20 maja)  
w Zalewie Arkadia. Po godzinie 20 dwóch na-
stolatków weszło do Zalewu, jeden z nich zaczął 
się topić. Na pomoc tonącemu ruszyli świad-
kowie, nie udało im się jednak pomóc tonące-
mu. Służby prowadziły akcję za pomocą sona-
ru, pod wodę weszli także płetwonurkowie. Po 
kilkudziesięciu minutach poszukiwań nastolat-
ka wyłowiono i przewieziono do szpitala. Nie 
udało się go uratować.

„gdzie te Piękne ogrody…”>>

Na zdjęciu od lewej: Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk, Wojciech Pająk, pomysło-
dawca Roku Czarnej Hańczy i Jacek Bożzk 
szef Klubu Gaja

gadżet młodzieżowy
Prezydent Miasta Suwałki ogłosił konkurs pod nazwą 

„#rzeczdlanas” na najlepszy gadżet promujący Suwałki 
wśród młodych ludzi. Konkurs jest adresowany do uczniów 
suwalskich szkół ponadpodstawowych/ponadgimna-
zjalnych. Projekty gadżetów wraz z dokumentami trzeba 
złożyć do 30 maja do godz. 15 w Urzędzie Miejskim przy  
ul. A. Mickiewicza 1. Nagrodzony gadżet zostanie następ-
nie wyprodukowany i włączony do oficjalnej puli gadże-
tów miejskich.

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl

>>
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Pomoc amazonkom
Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka 

zaprasza wszystkie chętne osoby będą-
ce po lub w trakcie leczenia raka piersi 
na bezpłatne zajęcia fitness, gimnasty-
kę rehabilitacyjną oraz wykład lekarza, 
spotkanie z psychologiem i indywidu-

alne konsultacje z zakresu rehabilitacji. Zajęcia i spotka-
nia są  współfinansowane przez suwalski Urząd Miejski 
oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 

Zajęcia fitness odbywają się w każdy poniedziałek  
o godz. 17 i w każdy wtorek o godz. 9.15 w Klubie Guarana 
Fitness w Suwałkach, ul. Dmowskiego 2. Gimnastyka rehabi-
litacyjna – w każdy czwartek o godz. 18.45 w małej hali OSiR, 
przy ul. Wojska Polskiego 2. Z indywidualnych konsultacji  
z zakresu rehabilitacji kobiet, które prowadzić będzie wy-
specjalizowana fizjoterapeutka, można skorzystać w każdy 
drugi i ostatni piątek miesiąca w godz. 10-11 w sali konferen-
cyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera,  
ul. Szpitalna 60 (sala w piwnicy). Spotkanie z psychologiem 
odbędzie się w środę 23 maja o godz. 16.30 w Centrum Trójki, 
przy ul. Kościuszki 71a (sala na I piętrze).

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Szczegóły pod numera-
mi telefonów: 691 845 258 lub 512 077 617.

Marii  Ko łodz iejsk iej  – dyrek tor 
Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach przyznano tytuł Biblioteka- 
rza Roku 2017 województwa podlaskiego,  
a Aleksandra Abramowicz z Filii Bib- 
liotecznej w Starym Folwarku otrzyma-
ła Dyplom Honorowy Nagrody Srebrnej 
Róży w czasie obchodów Światowego 
Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Dnia 
Bibliotekarza w K siążnicy Podlaskiej  
w Białymstoku. W liście gratulacyjnym do  
M . Ko łodziejsk iej  prez ydent Suwałk 
Czesław renkiewicz napisał m.in.: Pani 
działalność przynosi chlubę naszemu mia-
stu, co potwierdzają słowa Abrahama 
Lincolna „to pięknie, gdy człowiek jest 
dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dum-
ne.” Kierowana przez Marię Kołodziejską Biblioteka wyróżnia się wśród podla-
skich placówek.

SKUteCZnA BIBLIOteKA
Suwalska biblioteka skutecznie pozyskuje pieniądze na swoją działalność.  

W tym roku dziewięć wniosków na jedenaście przygotowanych przez placówkę oraz 
we współpracy ze Stowarzyszeniem „Bibliofil” zgłoszonych do Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego i Prezydenta Miasta Suwałk otrzymało dofinansowanie. 
Od decyzji w sprawie jednego z wniosków Biblioteka się odwołała. 

OBJAZdOWy BIBLIOteKArZ
Aleksandra Abramowicz otrzymała Srebrną Różę za  

całokształt działań w bibliotece i pracę na rzecz środowi-
ska lokalnego.

spodziewała się pani tej nagrody? 
– Wszystko było utrzymane do końca w tajemnicy. Było 

prawdziwą niespodzianką i sprawiło mi ogromną radość. Tym 
bardziej, że jestem bibliotekarzem-samoukiem. Wcześniej 
pracowałam jako laborantka w firmie chemicznej niedaleko 
Częstochowy. Przed dwudziestu laty przenieśliśmy się z mę-
żem tu, na Suwalszczyznę. Udało mi się otrzymać tę pracę  

i od 12 lat jestem bibliotekarzem.

jest pani takim, objazdowym bibliotekarzem.
– Zatrudniona jestem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płocicznie-Tartak, zaś 

pracuję od wtorku do piątku w filii  bibliotecznej w  Starym Folwarku, a od 2015 ro-
ku w soboty w punkcie bibliotecznym w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem. Pod 
moją opieką w Starym Folwarku jest 10 tysięcy książek, a w Krzywem tylko „zbiorek 
podręczny”. Jeżeli nie posiadam w zbiorze danego tytułu, którego poszukuje czy-
telnik, przywożę go z filii bibliotecznej lub z Płociczna. Mam prawo jazdy i samo-
chód i dlatego przemieszczanie ciężkich książek, nie stanowi większego problemu. 
Nierzadko dostarczam książki bezpośrednio do domu wypożyczającego. Mam 330 
stałych czytelników w wieku od 2,5 do 90 lat. W sezonie letnim dołączają do nich 
turyści, którzy także korzystają z naszej biblioteki.

czy chciała pani zostać bibliotekarzem? 
– Od dziecka podobała mi się ta praca. By być dobrym bibliotekarzem, trzeba ko-

chać książki i swoją pracę. W małej placówce robi się wszystko – od zakupów książek, 
przez opracowanie aż do wypożyczania. Trzeba znać gusta czytelników, śledzić no-
wości wydawnicze, pomocą jest tu internet. Książki są drogie, dlatego zakupy muszą 
być przemyślane.

jak ocenia pani czytelnictwo obecnie? 
– Poza lekturami – słabo. Jest to problem ogólnopolski. Zauważyłam pewną pra-

widłowość. W rodzinach, w których dorośli wypożyczają książki, bardzo duży odsetek 
dzieci też wypożycza i czyta książki. Dlatego tak ważne jest, by młodzi rodzice wspól-
nie z dziećmi czytali książki.
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naBór do szkół 
Ponadgimnazjalnych

Trwa nabór do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodsta-
wowych w Suwałkach. Podobnie jak w ubiegłych latach od-
bywa się przy pomocy elektronicznego systemu „vEdukacja”,  
w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz 
proponowanych przez nich oddziałów. Wszystkie informacje 
wraz z możliwością rejestracji są dostępne na stronie: https://
suwalki.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą 
składać wnioski do 22 czerwca do godz. 15. Do 25 czerwca 
do godz. 15 należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wybo-
ru” kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadcze-
nia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

11 lipca o godz. 10 zostaną ogłoszone listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do 12 lipca do 
godz. 15 kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej 
decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły, do której 
zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. 
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  
– także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13 lipca o godz. 10 szkoły podadzą do publicznej wiado-
mości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

BiBliotekarze  wyróżnieni>> >>
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euro-midicentrum
Były zajęcia związane z tematyką europejską oraz Familijny Quiz 

Europejski. A to wszystko w czasie Dni Otwartych Funduszy Europejskich, 
które odbyły się w suwalskim Midicentrum. Zajęcia cieszyły się dużym za-
interesowaniem wśród najmłodszych.

„Midicentrum” – Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii prowadzi 
Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej. Dysponuje 25 stanowiskami 
komputerowymi wyposażonymi w odpowiednie programy oraz tech-
nologicznie zaawansowane narzędzia, przy pomocy których suwalcza-
nie mogą zgłębić bądź uporządkować swoją wiedzę z różnych dziedzin 
nauki i sztuki.

Jest to efekt 
projektu unijne-
go „ K reat y wne 
O ś r o d k i  N a u k i  
i Technologii w Su- 
wałkach i Grod-
nie” real izowa-
nego z białoru-
skim partnerem, 
cz yli Biblioteką 
N a u k o w ą  i m .  
E. Karskiego. Koszt 
„ M i d i c e n t r u m ”  
w Suwałkach wy-

niósł 670 918,46 euro, z czego 603 826,61 euro pochodziło Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007-2013.

>>

suwałki Blues Festival 2018
suwałkI blues FestIval to najwIększy plenerowy 
FestIwal bluesowy w kraju. w jedenastym sbF 2018 
wystąpI 40 zespołów, ponad 200 muzyków m.In. z usa, 
brazylII, danII, argentyny, australII, rosjI, grecjI, 
FrancjI, słowacjI, lItwy I polskI. będą tradycyj-
ne śnIadanIa bluesowe I nocne koncerty klubowe 
połączone z jam sessIon. w tym roku FanI bluesa 
bawIć sIę będą w suwałkach w dnIach 5-8 lIpca. sbF 
– to wydarzenIe muzyczne o uznanej renomIe, wyso-
ko ocenIane zarówno przez publIczność, jak I mu-
zyków. patronat medIalny nad sbF sprawuje „dwu-
tygodnik suwalski”. do rozpoczęcIa suwałkI blues 
FestIval na łamach „dts” będzIemy przyblIżać 
jego program.

Koncert  7 lipca (sobota) o godz. 21.40 na scenie przy ratuszu  
wystąpi Mavis Staples. Wstęp wolny.

Już 7 lipca podczas Suwałki Blues Festival 2017 wystąpi laureatka 
tegorocznej nagrody Blues Music Awards – Mavis Staples. Blues Music 
Awards to najważniejsze wyróżnienie przyznawane  bluesowym mu-
zykom, artystom bluesowym, przedstawicielom branży. Mavis Staples 
otrzymała nagrodę wśród kobiet w kategorii Soul Blues. Przed koncer-
tem w Suwałkach wystąpi ona w Hiszpanii, Wlk Brytanii i Holandii, a pro-
sto z Suwałk poleci do Londynu, gdzie zaśpiewa w swoje 79 urodziny. 
Urodziła się 10 lipca 1939 r. w Chicago. Jest amerykańską piosenkarką 
bluesową i gospel. Nagrywała i występowała z rodzinnym zespołem The 
Staple Singers, a także jako solistka. M. Staples znalazła się w Rock and 
Hall of Fame w 1999 r. i blues Hall of Fame w 2017 r. 

Początkowo śpiewała w kościołach i pojawiała się w cotygodniowym 
programie radiowym . Po ukończeniu szkoły w 1957 r. występowała w ro-
dzinnym zespole The Staple Singers, który w połowie lat 60-tych stał się 
muzycznym głosem ruchu na rzecz praw obywatelskich prowadzone-
go przez Martina Luthera Kinga Jr. Zespól śpiewał muzykę gospel. Mavis 
Staples blisko przyjaźniła się z Bobem Dylanem. W 2003 r. była wspólnie 
z nim była nominowana do nagrody Grammy za duet „Gonna Change 
My Way of Thinking”.

Pod koniec lat 60-tych M. Staples wydała pierwszą solową płytę. Jej al-
bum „The Voice” w 1993 r. został jednym z dziesięciu najlepszych albumów 
roku magazynu „People”. W lutym 2016 r. ukazał się album Staples „Livin’on 
High Note”, zawierający utwory napisane specjalnie dla Staplesa przez m.in. 
przez Nicka Cave’a i Justina Vernona. O tym albumie Staples powiedziała:

„Benjamin Booker napisał w otwierającej ten album piosence: „Mam 
przyjaciół i otaczam się miłością, mam ludzi, ludzi, którzy mnie kocha-
ją”. Żyję na wysokim poziomie, jestem ponad chmurami. Jestem po pro-
stu wdzięczna. Muszę być najszczęśliwszą starą dziewczyną na świecie.”

W listopadzie 2017 r. ukazał się album M. Staples „If All Was Was Black”. 

Fot. str. internetowa SOK

lektury radnych
Tradycyjnie maj to miesiąc poświęcony książce i 

czytelnictwu. Z tej okazji radnych różnych ugrupowań  
w suwalskiej Radzie Miejskiej poprosiliśmy o odpo-
wiedź na pytanie: jaka jest ulubiona książka i jaka 
ostatnio wywarła na Pani/Panu największe wrażenie?

Zbysław Grajek: Nie mam jednej ulubionej książki. Nie wracam do 
książek beletrystycznych już raz przeczytanych. Mam natomiast cały kata-
log książek popularnonaukowych, do których zaglądam ponownie. No i są 
jeszcze książki naukowe związane z wykonywanym zawodem lekarza i wy-
kładowcy. Ostatnio największe wrażenie na mnie wywarła książka  Jerzego 
Pilcha, Drugi dziennik z 2014 roku.

Anna ruszewska: „Łuk triumfalny” Erich Maria Remarque. Ostatnio naj-
większe wrażenie wywarła książka „Shantaram” Gregory Davida Robertsa.

Zdzisław Przełomiec: Ulubioną książką jest „Pan Tadeusz” Adama 
Mickiewicza. Epopeję narodowego wieszcza czytam co jakiś czas i w tym 
roku mam zamiar zrobić to ponownie. Pomimo, że wiele fragmentów dzieła 
znam na pamięć, to czytanie każdorazowo staje się wielką ucztą duchową. 
W te wakacje spróbuję czytać „razem” z moim synem, który w lipcu będzie 
już dorosły. Czytam dużo. Aktualnie biogramy wyjątkowych postaci zawar-
te w niezwykłej moim zdaniem książce: „100 postaci, które miały największy 
wpływ na dzieje Polski”. Chodzi o sylwetki osób, które zdaniem autora spo-
wodowały dalekosiężne skutki w historii naszego kraju na przestrzeni wie-
ków. Książkę Konrada Naylora czyta się  z zaciekawieniem. 

Zbigniew de-Mezer: Jakże trudno wybrać tę jedną, którą trzeba 
wskazać... Wśród tak wielu książek chciałoby się wspomnieć chociaż o kil-
ku, kilkunastu...  Spojrzałem na moją biblioteczkę – i faktycznie jest taka. 
Zabierała mnie w swój świat, nie patrząc na porę dnia, czy inne ważne zaję-
cia. Sfatygowana, kilka razy czytana, ale wiernie stoi na półce, czekając na 
kolejny – pierwszy raz. Dynamika, faktografia, sposób podania – nie można 
się oderwać. Po prostu: Waldemar Łysiak – „Asfaltowy saloon”.

Pozostałych pięcioro radnych z różnych ugrupowań, do których 
skierowaliśmy nasze pytanie o lektury nie udzieliło odpowiedzi.

>>
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roztańczone 
Przedszkolaki

Odbyły się IX Dziecięce Prezentacje Taneczne zorganizowane przez 
Przedszkole nr 6 w Suwałkach. Wspaniałe pokazy taneczne o charakterze 
współczesnym zaprezentowały suwalskie przedszkolaki z sześciu suwal-
skich przedszkoli i dwóch szkół podstawowych. 
Dodatkową atrakcją dla widzów były występy szkol-
nych zespołów tanecznych: „Chichotki” z SP nr 6 oraz 
„Art Dance” z SP nr 7. 

czytali dzieciom
W Szkole Podstawowej nr 2 ludzie suwalskiej kultury czytali suwal-

skim dzieciom. Już po raz osiemnasty tę akcję zorganizowała Biblioteka 
Publiczna im. M. Konopnickiej. W tym roku z okazji jubileuszu 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę ponad 300 uczniów szkół pod-
stawowych nr 2, 6 i 9 wysłuchało opowieści o „Bohaterskim Misiu” autor-
stwa Bronisławy Ostrowskiej.

„Bohaterski Miś” B. Ostrowskiej to opowieść o maskotce, która przyno-
siła szczęście wszystkim swoim właścicielom w czasie I wojny światowej. 
Pluszowy niedźwiadek brał udział w historii i z jego perspektywy dzieci 
słuchały o trudnych „dorosłych” sprawach – zaborach, wojnie, rewolucji, 
walce o niepodległość... Pierwsze wydanie tej książki ukazało się przed 
prawie 100 laty – w 1919 r. 
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>>

Wśród czytających byli m.in. dyrektor Biblioteki Maria Kołodziejska, dyrektor 
Muzeum Okręgowego Jerzy Brzozowski w mundurze żołnierza Wojska Polskie-
go, Mirosława Krymska z Suwalskiego Ośrodka Kultury w stroju ze spektaklu 
„Okruchy dnia” oraz Stanisław Łobacz w mundurze Legionów Polskich. Do 
akcji popularyzującej czytelnictwo książek włączyli się też m.in. p.o. dyrektora 
SOK Alicja Andrulewicz i przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów Maria 
Lauryn oraz przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”

Uczniowie suwalskich szkół z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o „Boha-
terskim Misiu”

Biało-czerwony taniec zaprezentowali uczniowie SP nr 2

wygrali wszyscy
W Suwałkach odbył się Finał Wojewódzkiego Turnieju 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół gimnazjalnych. 
Podwójny sukces osiągnęli uczniowie z Krasnopola zajmując pierw-
sze miejsce w klasyfikacji drużynowej oraz pierwsze i drugie miejsce 
indywidualnie. Suwalska drużyna z Gimnazjum nr 7 znalazła się, nie-
stety, tuż poza podium, na IV miejscu. Jednak w tym turnieju wszy-
scy są zwycięzcami, bo zdobywają wiedzę niezwykle przydatną  
w życiu codziennym.

W salach suwalskiego 
WORD-u uczniowie pi-
sali test z przepisów ru-
chu drogowego, musieli 
wykazać się  też wiedzą 
z udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycz-
nej. W części praktycznej 
pokonywali rowerem tor 
przeszkód oraz specjal-
nie przygotowanej trasy 
miasteczka ruchu drogo-
wego ze znakami piono-
wymi i poziomymi oraz 
sygnalizacją świetlną.

Więcej na stronie: 
dwutygodniksuwalski.pl

>> >>

Popisy taneczne wywołały żywiołową reakcję publiczności
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>> Baje, Bajki, Bajeczki 

prawIe dwIeścIe dzIecI z suwalskIch przedszkolI wystąpIło podczas dzIewIętnastej galI teatrów przed-
szkolnych zorganIzowanej przez przedszkole nr 1. do występów malI aktorzy przygotowywalI sIę od  
kIlku tygodnI. wspólnIe z nauczycIelkamI I rodzIcamI tworzylI kostIumy I dekoracje oraz uczylI sIę swoIch 
aktorskIch ról. takIe spotkanIe to dobra I twórcza zabawa oraz przyblIżenIe najmłodszym teatru.

Pan kucharz kaczkę starannie/ Piekł, jak należy, w brytfannie/ Lecz zdębiał obiad podając/Bo z kaczki zrobił się 
zając/W dodatku cały w buraczkach/ Taka to była dziwaczka – czyli „Kaczka Dziwaczka” w wykonaniu dzieci 
z Przedszkola nr 5

Wyjątkowo 
barwny 
spektakl 
„Kolorowe 
kredki” 
zaprezentowały 
przedszkolaki 
z 
Przedszkola nr 6

„Na smutki…krasnoludki”– bo nikt nie ma żadnej wątpliwości, że krasnoludki są na świecie. 
Na pewno takiej wątpliwości nie mają mali aktorzy z Przedszkola nr 7

Na jednej scenie wystąpiły postaci z różnych bajek,  
a to za sprawą spektaklu „Spotkanie bajek”  
przygotowanym przez Przedszkole nr 10

„Borsuk samotnik” czyli bajkę z morałem wykonali 
mali aktorzy z Przedszkola nr 8 

W świat 
bajek 
suwalskie 
przedszkolaki 
tradycyjnie 
wprowadzali 
Jaś 
i Małgosia
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Prawdziwą historię Czerwonego Kapturka zaprezentowały przedszkolaki 
z Przedszkola nr 3 w spektaklu „Czerwony Kapturek – jak było naprawdę”

Jak rozbawić smutnego Rubinka zastanawiały się dzieci z Przedszkola nr 4 
w musicalu „Rubinek”

O tym, ze nie warto obrażać 
innych przekonywały dzieci 
z Przedszkola nr 8, 
które przygotowały spektakl 
„Królewna Gburka”

Spektakl „O krasnoludku, który chciał 
być duży” przygotowali młodzi aktorzy 
z Przedszkola nr 1

Galeria zdjęć z Gali Teatrów 
Przedszkolnych na 
www.dwutygodniksuwalski.pl
w zakładce wiadomości z Suwałk
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noc  muzeów
Tradycyjnie nie brakowało zwiedzających w czasie Nocy Muzeów 

w Suwałkach. Od lat suwalskie instytucje przyłączają się do ogólnokra-
jowej akcji i w tę jedyną noc każdy może za darmo zobaczyć wszystkie 
ekspozycje w Muzeum Okręgowym, Muzeum im. Marii Konopnickiej, 
Centrum Sztuki Współczesnej & Galerii Andrzeja Strumiłło, Archiwum 
Państwowym i Klubie Garnizonowym 14. Suwalskiego Dywizjonu 
Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczysta inauguracja Nocy Muzeów odbyła się w Muzeum im. 
M. Konopnickiej, gdzie muzealnicy zaproponowali wszystkim Wielkie 
Mistrzostwa Suwałk w Grach Ogrodowych i Podwórkowych. Ciekawą 

propozycję przedstawiło suwalskie 
Archiwum Państwowe. W czasie Nocy 
Muzeów można było tam obejrzeć 
wystawę „Dziś albo nigdy. Wielka 
Wojna i polskie dążenia niepodle-
głościowe” ze zbiorów Archiwum 
Narodowego w Krakowie. Ekspozycję 
prezentującą historię i tradycje jed-
nostek wojskowych dwudziestole-
cia międzywojennego obejrzeć moż-
na było w Klubie Garnizonowym 14. 
Suwalskiego Dywizjonu Artylerii 
Przeciwpancernej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

DwuTygoDnik SuwalSki
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wielokulturowe suwałki
Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny oraz 

Archiwum Państwowe w  Suwałkach zaprosiły suwal-
czan na cykl spotkań popularno-naukowych pod na-
zwą: „Dawne wielokulturowe Suwałki: Żydzi, Starowierzy, 
Ewangelicy”.

Zarówno pierwsze spotkanie,  poświęcone Żydom 
(prelegent dr Maciej Ambrosiewicz, regionoznawca  
i kulturoznawca), jak i drugie – poświęcone Starowierom 
(prelegent dr Krzysztof Snarski (na zdjęciu obok) – kul-
turoznawca z Muzeum Okręgowego w Suwałkach), zgro-
madziły nadspodziewanie wielu zainteresowanych tymi 
zagadnieniami. 

Trzecia i ostatnia sesja, traktująca o Ewangelikach, odbędzie się w siedzibie archiwum 15 czerwca (piątek) o godz. 15.30. Wystąpią: dr Krzysztof 
Snarski oraz proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej p.w. Świętej Trójcy w Suwałkach – pastor dawid Banach.  (jhd)

>>

żywa  BiBlioteka
Dużym zainteresowaniem cieszyła się piąta edycja Żywej 

Biblioteki zorganizowana w suwalskiej Bibliotece Publicznej  
im. M. Konopnickiej. Można było spotkać się i porozmawiać „w czte-
ry oczy” z: trzeźwym alkoholikiem, bankrutem-biznesmenem, ate-
istą-apostatą, osobą homoseksualną oraz chorymi na stwardnie-
nie rozsiane i anoreksję.

„Żywa Biblioteka” to spotkanie i dialog osób, które są gotowe 
stawiać trudne pytania (Czytelnicy) oraz tych, które są na tyle od-
ważne, aby na nie odpowiedzieć („Żywe Książki”), osoby z góry sta-
wiane poza nawias ze względu na ich przeszłość, chorobę, poglądy, 
wygląd itp. „Żywa Biblioteka” to możliwość dyskusji z autentyczną 
osobą o sprawach, których na ogół nie poruszamy. Rozmowa jest 
początkiem poszukiwania informacji, pozwala obalić stereotyp.

>>

>>

Piątą 
edycję 
Żywej 
Biblioteki 
przygoto-
wano 
we 
współpracy 
z grupą 
Młodzi 
dla 
Suwałk

Nowością była prezentacja zabytkowych 
pojazdów, motocykli i samochodów ze 
zbiorów suwalskiego Zespołu Szkół nr 6 
na parkingu przy ul. Noniewicza

Pojazdy pancerne
zawsze wzbudzały zachwyt

Gra w gumę 
– powrót do dzieciństwa

Galeria zdjęć na: www.dwutygodniksuwalski.pl (w zakładce WIADOMOŚCI Z SUWAłK)
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BIBLIOteKA PUBLICZnA IM. MArII KOnOPnICKIeJ  
w SUWAłKACH, ul. E. Plater 33A zaprasza na:

 
¿  wystawę zdjęć i autografów: Joanna Pa- 

puzińska, Katarzyna Pakosińska czy Joanna Olech 
to tylko niektóre znane pisarki, które odwiedziły su-
walską bibliotekę. Każda z nich pozostawiła po sobie 
nie tylko dobre wrażenie, ale także kilka słów do na-
szych czytelników w księdze pamiątkowej, kilka au-
tografów, które znalazły się w zasobach biblioteki. 
Teraz prezentowane są na wystawie „Pisarki w su-
walskiej bibliotece. 1967-2017”.

Wystawa znajduje się w galerii „Na schodach” i w sali im. J. Towarnickiej. 
Będzie czynna do końca maja.
¿  w yprawę Odjazdow y Bibl iotekar z  

– „Majówka z Aleksandrą Piłsudską” – 27 ma-
ja. Rajd rozpocznie się o godzinie 10.30 spod 
siedziby Biblioteki, organizator zastrze-
ga możliwość odwołania rajdu, w przypad-
ku złych warunków pogodowych. Wówczas 
rajd odbędzie się 17 czerwca. Prosimy aby, 
bezpośrednio przed rajdem, sprawdzić infor-
mację na stronie internetowej lub skontak-
tować się z prowadzącym rajd. Po zapozna-
niu się z regulaminem i sprawdzeniu sprzętu rowerowego ruszamy  
w drogę. Pierwszym przystankiem będzie plac przy siedzibie Wigierskiego 
Parku Narodowego w Krzywem. Po krótkim odpoczynku udajemy się na 
drugi punkt przystankowy (miejsce niech będzie niespodzianką ). Naszym 
wspólnym miejscem docelowym będzie filia biblioteki w Starym Folwarku. 
Dla uczestników rajdu przewidziane są liczne atrakcje i konkursy.
¿ zajęcia „Przysłowia mądrością narodów” – dla uczniów szkół pod-

stawowych i gimnazjum. Celem zajęć jest zapoznanie się z przysłowiami  
i ich interpretacją. Zapisy i informacje pod nr tel. 87 565 62 46 wew. 13 lub 
e-mail: metodyka@bpsuwalki.pl

¿  Noc Bibliotek – akcja promująca czytelnictwo  
i Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej jako miejsca, 
w którym warto bywać, 9 czerwca, godz. 18. 

Szczegóły w kolejnym numerze.
¿  Wspólnie z Cinema 

Lumiere w Suwałkach do udziału w akcji 
„Przeczytaj i Obejrzyj” – zanim obejrzysz 
film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do 
kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zkupu biletu do kina na film 
2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Film objęty akcją: „Bella i Sebastian 3”.

MIdICentrUM, ul. Witosa 4a zaprasza na:
¿  warsztaty: Wyścigi robotów (warsztat dla młodzieży 10-15 lat)  

– 28 maja, Gra terenowa – ogień (gra dla dzieci z klas IV-VI) – 4 czerwca. 
Zadzwoń i zapisz się na warsztaty, tel. 87 565 62 47.

Wszystkie zajęcia w MIDICENTRUM są bezpłatne. Szczegółowe infor-
macje na stronie http://midicentrum.pl/ oraz pod nr tel. 87 565 42 47.

SUWALSKI OśrOdeK KULtUry zaprasza na: 
¿  film „Biegacze” w DKF 13, wtorek, 22 maja, godz. 18.00, Sala 

Kameralna, bilety: 12 zł w kasie SOK
¿ Roztańczone i rozśpiewane Muszelki Wigier 

już po raz osiemnasty – przesłuchania konkur-
sowe 24 i 25 maja (szczegółowe informacje na 
www.soksuwalki.eu);  26 maja: 14.00 – Koncert 
z okazji 100-lecia ZAiKS. Sala im. A. Wajdy SOK;  
15.30 – Gala Laureatów XVIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca 
MUSZELKI WIGIER 2018 – Sala im. A. Wajdy SOK SOK, ul. Jana Pawła II 5. 
¿  2. spotkanie Suwalskiego Fan Clubu Bluesa – koncert zespo-

łu DINO JAZZ BAND, czwartek, 24 maja, godz. 19, Browar Północny,  
ul. Noniewicza 42.

¿ KRAINA. Opowieść o wąskim torze. Wojtek Moskwa w PAcamerze, 
wernisaż 25 maja, godz. 18.00, Galeria PAcamera, ul. Jana Pawła II 5, wstęp 
wolny, wystawa czynna do 26 czerwca.
¿ Artystyczne Działania Plastyczne. Art-Plast. Kwiatek dla mamy, sobo-

ta, 26 maja, godz. 14.00-16.00, plac Marii Konopnickiej.
¿ Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów, niedziela, 27 maja, w godz. 

9-13, parking za SOK-iem. W tym roku nie obowiązują opłaty za stoisko.
¿ Teraz My III. Najnowsze dzieła młodych artystów na wystawie, wer-

nisaż 28 maja, godz. 18, Galeria „Na marmurach”, SOK, ul. Noniewicza 71, 
wstęp wolny, wystawa czynna do 18 czerwca.
¿ Środy Seniora: Kwiaty – warsztaty z papieroplastyki, środa, 30 maja, 

godz. 17, Pracownia Rękodzieła i Rzemiosła SOK, sala 0.28, ul. Jana Pawła 
II 5, wstęp: 5 zł.

MUZeUM OKręGOWe W SUWAłKACH,
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿ wystawę „ARCHEOMODA” trendy, style i hity od pradziejów po wcze-
sne średniowiecze”, wystawa czynna do końca czerwca.

GALerIA SZtUKI WSPółCZeSneJ – GALerIA  
AndrZeJA StrUMIłłO, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ wystawę „Walentyna Szoba Władymir Pantielejew… chleba nasze-

go powszedniego”.

teatr Amatorski w Suwałkach „GrUPA KłUSOWnIKóW 
– StrAż PrZednIA” im. Karola Wojtyły zaprasza na:

coroczne Konopnicjańskie Ogrody Sztuki z okazji
176 urodzin Marii Konopnickiej

¿ 22 maja, godz. 19, Restauracja Rozmarino – koncert muzyki klasycz-
nej w hołdzie Marii Konopnickiej. Występują uczniowie i absolwenci 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.

 ¿  23 maja, godz. 18, Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach przy ul. E. Plater 33A – obrazek sceniczny „Nad rzeką 
wspomnień” w wykonaniu Teatru oraz dzieci ze PSM I st. oraz Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum im. M. Konopnickiej. Wystawa plastyczna. 
Konkurs dla publiczności. Wstęp wolny.

rOZMArInO,
ul. Kościuszki 75

zaprasza na:
¿  Koncert zespołu Keysz z okazji 

Dnia Matki, piątek – 25 maja, godz. 
19.00. Wstęp – 5 zł. Rezerwacje pod 
nr tel. 87 563 24 00.

BLACK PUB KOMIn, ul. E. Plater 1 zaprasza na koncerty:
¿  Dyskomfort Cerbera – 25 maja, godz. 19.30-23.30, bilety 15 zł. 

Zabrzmią dla was: CERBER, BERLIN MONROE.
¿ Miss God – 26 maja, godz. 20.00-3.00, bilety: przedsprzedaż 10 zł,  

a w dniu wydarzenia 15 zł – dostępne w Black Pub Komin.
¿ The Rivet (rock’n roll, FIN) – 28 maja, godz. 20.00-23.00.

CIneMA LUMIere
zaprasza na filmy:

¿ od 22 maja „Niemiłość” (dramat). Film wyświetlany w cyklu KINO 
KONESERA;
¿ od 25 maja „Futrzaki ruszają na ratunek” (ani-

mowany/familijny), „Han Solo: Gwiezdne wojny 
– historie” (akcji/s-f/przygodowy), „Pozycja obo-
wiązkowa” (komedia);
¿ od 31 maja „Bella i Sebastian 3” (przygodo-

wy/familijny);
¿ od 1 czerwca „Wyszczekani” (komedia);
¿  5 czerwca „Śmierć Stalina” (komediodra-

mat/biograficzny. Film wyświetlany w cyklu KINO 
KONESERA.

13

zaProszenia suwalskie

w kinie



22.05.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

14

WydArZenIA SPOrtOWe
WIGry BeZ AWAnSU

Suwalskie Wigry straciły szansę na walkę o awans do piłkarskiej eks-
traklasy. Zdecydował o tym przegrany w Suwałkach mecz ze Stomilem 
Olsztyn. Wcześniej Wigry zremisowały u siebie 1:1 z Chrobrym Głogów,  
a następnie wygrały 2:1 z Bytovią Bytów. Wszystkie gole dla Wigier w tych 
meczach strzelił Patryk Klimala. 

Niestety, w 32 kolejce Wigry przegrały 1:2 ze Stomilem, walczącym  
o utrzymanie się w I lidze. Gola dla Wigier zdobył najskuteczniejszy pił-
karz suwalskiego zespołu P. Klimala w 53 min., a dla rywali samobójcze-
go gola strzelił obrońca Wigier Patryk Sokołowski w 43 min. i Grzegorz 
Lech w 70 min. Piłkarze Wigier przegrali bo byli nieskuteczni, m.in. trzy-
krotnie trafiali w poprzeczkę bramki rywali. Negatywny wpływ na prze-
bieg meczu miał też jego sędzia (chyba lepszym określeniem byłoby „pan 
z gwizdkiem”) czyli Mateusz Złotnicki z Lublina, który swoimi „dziwny-
mi” decyzjami wywoływał emocje i sprawiał wrażenie jakby była to jego 
pierwsza wizyta na stadionie piłkarskim.

Po 32 kolejkach Wigry maja 49 pkt i zajmują siódmą lokatę w tabeli  
I ligi. W następnej kolejce zagrają w Bielsko Białej z Podbeskidziem, a roz-
grywki zakończą w Suwałkach meczem z Ruchem Chorzów.

Kolejne powołania dla piłkarzy Wigier do reprezentacji Polski. Trener 
reprezentacji młodzieżowej Czesław Michniewicz ogłosił kadrę na zgru-
powanie w Bydgoszczy. Na liście powołanych znalazło się trzech zawod-
ników Wigier – Mateusz Żyro, Mateusz Spychała i Patryk Klimala. 

SUWALCZAnKA MIStrZynIą eUrOPy
Zawodniczka Suwalskiego Klubu Karate 

Aleksandra Rybacka wywalczyła złoty me-
dal w kumite do 55 kg na Mistrzostwach 
Europy Seniorów i  Juniorów Karate 
Shinkyokushin. A. Rybacka pokonała rywal-
ki z Litwy, Bułgarii i Chorwacji. Mniej szczę-
ścia miała inna podopieczna Marka Krejpcio 
– Aleksandra Mozerys, która  przegrała dwa 
medale o włos startując w kata i kumite, za-
jęła dwa miejsca w ósemkach. 

AKAdeMICCy MIStrZOWIe
Zawodnicy Suwalskiego Klubu Karate wywalczyli pięć medali na 

V Akademickich Mistrzostwach Polski Kyokushin. Michał Karpowicz  
i Damian Biłbak wystartowali w dwóch konkurencjach – kata i kumite. 
M. Karpowicz w kata zdobył złoty medal, a w kumite do 75 kg – srebr-
ny. Damian Biłbak też wywalczył dwa medale, w kumite do 65 kg złoty,  
a w kata brązowy. Daniel Biłbak wystartował w kumite do 70 kg i zdobył 
trzecie miejsce. M. Karpowicz dodatkowo za swój wynik został uhonoro-
wany prestiżowym tytułem najlepszego zawodnika zawodów.

UdAny deBIUt
Pochodzący z Suwałk – aktualny mistrz świata w klasie Cadet – Eryk 

Martynko oraz pocho-
dząc y z Pisza Paweł 
G rab owsk i  –  mis tr z 
Europy w klasie z 2016 r.  
od bieżącego roku two-
r z ąc y j e dną z a ł o g ę  
w olimpijskiej klasie 
470 zajęli czwartą lo-
katę wśród mężczyzn  
w pierwszej części Pu- 
charu Polskiego Związku 
Żeglarskiego rozegrane-
go w Krynicy Morskiej. 
Był to ich pierwszy start 
po zaledwie dwóch tre-
ningach w nowej klasie.

nAJLePSI W WOJeWódZtWIe
Suwalska Szkoła Podstawowa nr 10 najlepsza w województwie podla-

skim w siatkówce halowej chłopców. Najlepszym zawodnikiem suwalskie-
go zespołu został Patryk Harackiewicz, a MVP Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
Michał Jarmołowski. Ich trenerem jest Artur łabacz.

SUKSS Suwałki mistrzem Województwa Podlaskiego w mini siatków-
ce chłopców Kinder+Sport „dwójek”. Do turnieju finałowego, który od-
był się w Suwałkach, awansowało 8 zespołów, w tym aż 4 zespoły SUKSS. 
Wygrał zespół w składzie: Bartosz Harackiewicz, Oskar Żukowski, Michał 
Wiśniewski, Bartosz Jasiński (trener).

BAdMIntOnIśCI BeZ MedALI
Na ćwierćfinałach występy na rozgrywanej w Tarnowie Podgórnym 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która jest jednocześnie 
Mistrzostwami Polski Juniorów Młodszych w badmintonie, zakoń-
czyli zawodnicy SKB Suwałki. Najwyżej, bo na miejscach 5-8, sklasyfi-
kowani zostali: deble chłopców Paweł Cipielewski/Grzegorz Hołub i 
Michał Aleksandrowicz/Mateusz Hołub oraz debel dziewcząt Gabriela 
Grosz(SKB)/Jessica Orzechowicz (UKS Mix Team Tarnowiec).

SALOS Z MedALAMI
Reprezentanci suwalskiego SALOS wywalczyli 3 złote i cztery brązo-

we medale w tenisie stołowym na XXIX Światowych Igrzyskach Młodzieży 
Salezjańskiej rozegranych w Krakowie. Złote medale wywalczyły: Natalia 
Brezgieł/Dominika Hołubowicz i Katarzyna Margol/ Milena Terlecka w 
grze podwójnej dziewcząt w swoich kategoriach oraz K. Margol w sin-
glu dziewcząt. Brązowe medale zdobyły: N. Brezgieł i M. Terlecka w sin-
glu dziewcząt oraz Bartosz Krajewski w singlu i deblu chłopców. Siatkarki 
suwalskiego SALOS zajęły czwarte miejsce.

dOBry WyStęP PłyWAKA
Marcin Makar, zawodnik trenujący na co dzień w grupie Edwarda 

Deca na Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w pływa-
niu niepełnosprawnych, został sklasyfikowany na trzecim miejscu w łącz-
nej punktacji zawodów, wśród zawodników 18 – letnich (kategoria A S10).
Wysoka pozycja w klasyfikacji generalnej to efekt rekordów życiowych 
Marcina w pięciu konkurencjach: 50 i 100 m st. dowolnym, 50 i 100 m st. 
motyl. oraz 100 m st. grzb.

nAJWAżnIeJSZe reGAty nA WIGrACH
Od 1 do 3 czerwca na jeziorze Wigry odbędą się Regaty o Puchar 

Prezydenta Miasta Suwałk. Będą to zawody liczące się do Pucharu Polski, 
a jednocześnie II eliminacje do Mistrzostw Świata. Regaty przeprowadzo-
ne zostaną w dwóch klasach – Cadet oraz Optimist. W czasie trzydnio-
wych zmagań żeglarze wystartują w 9 wyścigach. Start do pierwszego 
wyścigu w piątek 1 czerwca o godzinie 11:55. Port oraz biuro regat znaj-
dować się będzie w Przystani Stary Folwark. Tegoroczną rywalizację,  
w sobotę i niedzielę, podziwiać będzie można z jachtu Pasja, który mo-
że pomieścić 25 osób.

WIGry II reMISUJą
W Kolnie Wigry II zremisowały 2:2 z Orłem w IV lidze podlaskiej, wy-

walczyły tym samym pierwsze punkty od czterech kolejek. Wigry II z do-
robkiem 40 pkt zajmują szóstą lokatę w tabeli IV ligi. Za tydzień zagrają 
derbowy mecz w Suwałkach ze Spartą Augustów.
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KOrteZ
29 maja 2018 roku, godz. 20.00 (wtorek)

Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 5

Bilety w cenie: 99 zł (strefa B), 119 zł (strefa A)
Bilety dostępne na: www.eventim.pl/goodtaste  
oraz w sklepach sieci Empik, Saturn, Media 
Expert i Media Markt. 

Uwaga! Zakup biletów poza autoryzowa-
nymi punktami sprzedaży (Facebook, aukcje 
internetowe itp.) stwarza ryzyko zakupu bile-
tów nieoryginalnych lub nieważnych, które nie 
umożliwią wejścia na koncert.

Kortez w nowym roku ponownie wyrusza 
w trasę promującą jego drugą płytę „Mój dom” 
(premiera 3.11.2017 r.), a po dwóch tygodniach 

osiągnęła status Złotej Płyty debiutując na OLISie na pierwszej pozycji. 
Singiel „Dobry moment” dotarł na szczyt Listy Przebojów, między innymi 
radiowej Trójki, a na YouTube przekroczył już 3 mln. odsłon.

Jesienna trasa została wyprzedana w całości. Kortez wspólnie z zespo-
łem odwiedził ponad 30 miast.

Wybrane recenzje albumu „Mój dom”:
Czegoś podobnego dawno u nas nie było. Mirosław Pęczak (Polityka)
Mój dom to zdecydowanie jedna z najlepszych płyt tego roku. Artur Wojtczak 
(Music Is)
Czegokolwiek oczekiwaliście po drugiej płycie artysty z jednym z najbar-
dziej spektakularnych debiutów polskiej muzyki, macie to, tylko bardziej. 
Kaśka Paluch (Onet.pl)

Regulamin Imprezy dostępny na: www.goodtaste.pl/regulamin

OBWIeSZCZenIe PreZydentA MIAStA SUWAłK
Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-

gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą dro-
gową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.) 
zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15.05.2018 r. znak: I.7011.04.9.2018.
IS, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Prymasa 
stefana wyszyńskiego w suwałkach na wysokości ogródków działkowych 
(droga gminna nr 101383B) w zakresie robót budowlanych obejmujących: 
– rozbiórkę istniejącego zagospodarowania kolidującego z rozbudową ulicy,
– budowę nowej jezdni o szerokości 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
– budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, zgodnie z planem zago-

spodarowania terenu,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego z brukowej kostki betonowej,
– rozbudowę poboczy z kruszywa łamanego,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem powierzchniowym,
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,
– budowę kanału technologicznego,
– wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią.

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomościach oznaczonych dział-
kami nr: 22697/2, 22698 (działki stanowią istniejący pas drogowy), 22735/1 
oraz w części na działce nr: 22619 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki). 

Numer działki podlegającej podziałowi: 22619 (obręb nr 0004, Miasto 
Suwałki).

Numer działki, po podziale, wchodzącej w granice projektowanego pa-
sa drogowego ww. ulicy: 22619/1 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki)., według 
załączonego projektu podziału.

Numer działki, po podziale, leżącej poza pasem drogowym: 22619/2 
(obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numer działki, która w całości wchodzi w granice pasa drogowego ww. 
ulicy: 22735/1 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki).

Inwestycja zlokalizowana będzie na: 
– działkach stanowiących istniejący pas drogowy: obręb 0004 

Miasto Suwałki – 22697/2, 22698,
– działce w całości przeznaczonej pod projektowany pas drogowy 

ulicy: obręb 0004 Miasto Suwałki – 22735/1,
– działce po zatwierdzeniu podziału przejmowanej pod budowę 

drogi: obręb 0004 Miasto Suwałki – 22619/1.
działka objęta podziałem przejmowana pod pas drogowy dro-

gi gminnej:
Gmina Miasto Suwałki obręb 0006 Miasto Suwałki:
– 22619 o pow. 15,5701 ha dzielona na działki: 22619/1 o pow. 0,0571 

ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 22619/2 o pow. 15,5130 ha (w do-
tychczasowym władaniu)

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym 
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać 
uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy. w terminie 14 dni od 
daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwiesz-
czenie. 140/2018

WtOreK Z rAdnyM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przeka-

zać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 22 maja zapraszają Anna ruszewska i Wojciech Pająk 

z Klubu Radnych „łączą nas Suwałki”. Natomiast 29 maja na suwalczan 
czekają Zdzisław S. ścięgaj z Prawa i Sprawiedliwości oraz Sławomir 
J. Szeszko z Bloku Samorządowego. Na spotkanie z radnymi 5 czerw-
ca zapraszają Andrzej turowski z Klubu Radnych „łączą nas Suwałki” 
oraz Piotr Wasiukow z Bloku Samorządowego.

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 każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

Ogłoszenia „dtS”  
tel. 87 566-28-25

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

GMInA SUWAłKI informuje, że w okresie czerwiec-lipiec 2018 r. 
będą prowadzone zajęcia z instruktorem na siłowniach zewnętrz-

nych w miejscowościach: Krzywe, Potasznia, Sobolewo, Stary 
Folwark, Okuniowiec, Płociczno-Osiedle.

Zajęcia skierowane są do seniorów i ich rodzin, zamieszkałych na tere-
nie Gminy Suwałki.

Zajęcia obywać się będą  po 1 godzinie, raz w tygodniu  na każdej z si-
łowni,  przez 8 tygodni w czerwcu i w lipcu 2018 r.

Na zajęciach na każdej siłowni będzie mogło uczestniczyć max. 12 osób. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zgłoszenia, na drukach dostępnych na stronie internetowej gminy 
Suwałki www.gmina.suwalki.pl w zakładce ogłoszenia lub osobiście nale-
ży składać w terminie od 21 do 25 maja 2018 r. 

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy  Suwałki, ul. Świerkowa 45, 
16-400 Suwałki, pokój 116 lub 114. Decyduje data wpływu karty zgłoszenia.

O zakwalifikowaniu się na listę uczestników zajęć decydować będzie 
kolejność zgłoszeń.

Siłownie w ww. miejscowościach oraz zajęcia sportowe realizowane 
są dzięki wsparciu Unii Europejskiej w partnerskim projekcie pn. „Zdrowe 
sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szan-
są na zdrowe życie”, Nr LT-PL-1R-002, realizowanym z Gminą Ełk (Partner 
Wiodący) oraz samorządem Varena na Litwie.

141/2018
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InFOrMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 
tBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. z 
późn. zm. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowią-
cymi własność Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121) po-
daje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 16.05.2018 r. do dnia 
05.06.2018 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. 
Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl, w dzienniku www.
monitorurzedowy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nr 6/2018 z 
dnia 15.05 2018 r. nieruchomości przeznaczonej do najmu. 136/2018

PreZydent MIAStA SUWAłK działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
16 maja 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 16.05.2018 r. do 06.06.2018r.) wykaz nieruchomości stanowią-
cych własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży bez-
przetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nie-
ruchomości przyległych (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 
172/2018  z dnia 16 maja 2018 roku). 138/2018

OBWIeSZCZenIe PreZydentA MIAStA SUWAłK

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. 
zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 
10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.) za-
wiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, 
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej 
zostało wszczęte postępowanie administracyj-
ne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 
11.05.2018 r. (data wpływu 14.05.2018 r.) znak: 
I.7011.09.13.2015/2018.IS, w sprawie zatwierdze-
nia projektu budowlanego i udzielenia zezwo-
lenia na realizację inwestycji drogowej polega-
jącej na budowie nowej ulicy od ul. 24 sierpnia 
do działki nr geod. 11440 wraz z niezbędnym 
uzbrojeniem technicznym w suwałkach w za-
kresie robót budowlanych obejmujących: 

– rozbiórkę istniejących elementów komuni-
kacyjnych oraz uzbrojenia terenu, kolidujących 
z budową ulicy,

– budowę nowej jezdni ulicy począwszy od 
ul. 24 Sierpnia o szerokości 5,5 m o nawierzch-
ni z brukowej kostki betonowej (do działki nr ge-
od. 11440) zakończonej na działce nr 11439 pla-
cem do zawracania, 

– budowę zatoki parkingowej po zachodniej 
stronie ulicy,

– budowę obustronnych chodników ulicy i 
po zachodniej stronie ulicy o nawierzchni z bru-
kowej kostki betonowej,

– budowę odcinków sieci kanalizacji deszczo-
wej wraz z przykanalikami, 

– budowę oświetlenia ulicznego z ustawie-
niem latarni oświetleniowych, 

– budowę iluminacji świetlnych,
– budowę kanalizacji teletechnicznej,
– budowę ścieżki rowerowej o nawierzch-

ni asfaltowej z oświetleniem i chodnika o na
-wierzchni z brukowej kostki betonowej, na dział-
kach nr 11439 i 11440,

– budowę dojazdu od strony południowej bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 3,

– wycinkę drzew,
– rozbiórkę budynku gospodarczego na dział-

ce nr 11438/12 (po podziale 11438/31),
oraz elementów niezbędnych do realizacji tej inwe-
stycji usytuowanych poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych:

a) budowa skrzyżowania drogi dojazdowej 
(dublera) z ul. 24 Sierpnia w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 653 z projektowaną drogą, na dział-
ce nr 11428/10,

2) budowy lub przebudowy sieci uzbroje-
nia terenu:

a) budowa kablowej linii oświetleniowej na 

ul. T. Kościuszki, zasilającej oświetlenie uliczne 
(działki nr 11372),

b) budowa odcinka kanalizacji kablowej 
teletechnicznej (działki nr 11427/5, 11428/10) 
wraz z odgałęzieniem na działce nr 11436 (po po-
dziale nr 11436/1),

c) budowa odcinka sieci kanalizacji deszczo-
wej (działka nr 11437 (po podziale 11437/1),

3) rozbiórki budynku gospodarczego na 
działce nr 11438/12 (po podziale 11438/32).

Inwestycja jest zlokalizowana na nierucho-
mościach oznaczonych działkami nr: 11438/11, 
11440 (w całości przeznaczone pod drogę) oraz 
w części na działkach nr: 11428/9, 11429, 11430, 
11431, 11432, 11433, 11435/2, 11436, 11437, 
11438/12, 11438/30, 11439 (obręb nr 0006, 
Miasto Suwałki). 

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 
usytuowane poza projektowanym pasem drogo-
wym ww. ulicy w zakresie przebudowy infrastruk-
tury technicznej (czasowe zajęcie terenu) zlokali-
zowane są na nieruchomościach oznaczonych 
działkami o nr: 11427/5, 11428/10, 11436 (po 
podziale 11436/1), 11437 (po podziale 11437/1), 
11372, 11438/12 (po podziale 11438/34), obręb 
0006 Miasto Suwałki, według obowiązującego 
katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 
11428/9, 11429, 11430, 11431, 11432, 11433, 
11435/2, 11436, 11437, 11438/12, 11438/30, 
11439 (obręb nr 0006, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w 
granice projektowanego pasa drogowego drogi: 
11428/14, 11429/2, 11430/2, 11431/1, 11432/2, 
11433/1, 11435/3, 11436/2, 11437/2, 11438/31, 
11438/33, 11439/1, według załączonego pro-
jektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza 
pasem drogowym drogi: 11428/13, 11428/15, 
11429/1, 11429/3, 11430/1, 11431/2, 11432/1, 
11433/2, 11435/4, 11436/1, 11437/1, 11438/32, 
11438/34, 11439/2 (obręb nr 0006, Miasto 
Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Inwestycja zlokalizowana będzie na: 
– działkach w całości przeznaczonych do 

przejęcia pod projektowaną drogę: obręb 
0006 Miasto Suwałki – 11440, 11438/11,

– działkach po zatwierdzeniu podzia-
łu przejmowanych pod budowę drogi: ob-
ręb 0006 Miasto Suwałki– 11428/14, 11429/2, 
11430/2, 11431/1, 11432/2, 11433/1, 11435/3, 
11436/2 , 11437/2 , 11438/31, 11438/33, 
11439/1,

– działkach stanowiących teren do cza-
sowego zajęcia, niezbędny podczas realiza-
cji inwestycji nr: 11427/5, 11428/10, 11437 (po 
podziale 11437/1), 11372, 11438/12 (po podziale 
11438/34), obręb 0006 Miasto Suwałki, 

działki objęte podziałem przejmowa-
ne pod pas drogowy drogi gminnej:Gmina 
Miasto Suwałki obręb 0006 Miasto Suwałki:

1) 11428/9 o pow. 0,1892 ha dzielona na dział-
ki: 11428/14 o pow. 0,0219 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną), 11428/13 o pow. 0,0826 ha (w 
dotychczasowym władaniu) i 11428/15 o pow. 
0,0847 ha (w dotychczasowym władaniu),

2) 11429 o pow. 0,2523 ha dzielona na dział-
ki: 11429/2 o pow. 0,0148 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną), 11429/1 o pow. 0,1165 ha (w do-
tychczasowym władaniu) i 11429/3 o pow. 0,1210 
ha (w dotychczasowym władaniu),

3) 11430 o pow. 0,2044 ha dzielona na dział-
ki: 11430/2 o pow. 0,0148 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 11430/1 o pow. 0,1896 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

4) 11431 o pow. 0,2452 ha dzielona na dział-
ki: 11431/1 o pow. 0,0122 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 11431/2 o pow. 0,2330 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

5) 11432 o pow. 0,1518 ha dzielona na dział-
ki: 11432/2 o pow. 0,0107 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 11432/1 o pow. 0,1411 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

6) 11433 o pow. 0,1567 ha dzielona na dział-
ki: 11433/1 o pow. 0,0087 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 11433/2 o pow. 0,1480 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

7) 11435/2 o pow. 0,0375 ha dzielona na dział-
ki: 11435/3o pow. 0,0098 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 11435/4 o pow. 0,0277 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

8) 11436 o pow. 0,1062 ha dzielona na dział-
ki: 11436/2 o pow. 0,0119 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 11436/1 o pow. 0,0943 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

9) 11437 o pow. 0,0564 ha dzielona na dział-
ki: 11437/2 o pow. 0,0127 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 11437/1 o pow. 0,0437 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

10) 11438/12 o pow. 0,0041 ha dzielona na 
działki: 11438/31 o pow. 0,0014 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 11438/32 o pow. 0,0027 
ha (w dotychczasowym władaniu),

11) 11438/30 o pow. 0,0714 ha dzielona na 
działki: 11438/33 o pow. 0,0070 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 11438/34 o pow. 0,0644 
ha (w dotychczasowym władaniu),

12) 11439 o pow. 0,5830 ha dzielona na dział-
ki: 11439/1 o pow. 0,3669 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 11439/2 o pow. 0,2161 ha (w do-
tychczasowym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzo-
nym materiałem dowodowym w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, 
ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwa-
gi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy. 
w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego 
obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ob-
wieszczenie. 139/2018
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Ogłoszenia „dtS”  tel. 87 566-28-25

OBWIeSZCZenIe
Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 08 maja 2018 roku

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49, art. 10 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia, że strony mogą zapoznać się  
z aktami sprawy osobiście, przez przedstawiciela lub pełnomocnika w spra-
wie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0009, oznaczoną dział-
ką nr geodezyjny 33000/9 o powierzchni 0,0088 ha, dla której brak za-
łożonej księgi wieczystej, która została objęta decyzją Prezydenta Miasta 
Suwałk nr 2/2018 sygn. AGP.6740.420.2017.Eł z dnia 26 lutego 2018 r. o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy 
5KD i rozbudowie ulicy Sportowej (od ul. Wojska Polskiego do ulicy 5 KD)  
w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz 
nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności oraz wypowiedzieć 
się, co do zebranych dowodów, materiałów w sprawie – w terminie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. 
Mickiewicza 1, pokój nr 141, w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w ,,Dwutygodniku 
Suwalskim’’ oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach w dniach od 08.05.25018 r. do dnia 23.05.2018 r. 131/2018

OBWIeSZCZenIe
Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 08 maja 2018 roku

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49, art. 10 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia, że strony mogą zapoznać 
się z aktami sprawy osobiście, przez przedstawiciela lub pełnomocnika  
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulo-
wanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0009, oznaczo-
ną działką nr geodezyjny 33446/3 o powierzchni 0,5609 ha, księga wie-
czysta SU1S/00002115/6, która została objęta decyzją Prezydenta Miasta 
Suwałk nr 2/2018 sygn. AGP.6740.420.2017.Eł z dnia 26 lutego 2018 r. o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy 
5KD i rozbudowie ulicy Sportowej (od ul. Wojska Polskiego do ulicy 5 KD) w 
Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz na-
danym rygorem natychmiastowej wykonalności oraz wypowiedzieć się, co 
do zebranych dowodów, materiałów w sprawie – w terminie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 
1, pokój nr 141, w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w ,,Dwutygodniku 
Suwalskim’’ oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach w dniach od 08.05.25018 r. do dnia 23.05.2018 r. 132/2018

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny 
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości nie-
zabudowanych, stanowiących własność Miasta 
Suwałki:

1. oznaczona działką nr 33928/7 o powierzch-
ni 0,1492 ha, położona w  Suwałkach przy ul. 
Zbigniewa Herberta, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoją-
cej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną prze-
widuje się z projektowanej drogi wewnętrznej, 
oznaczonej na planie 29KDW. Obecnie wydzie-
lona geodezyjnie droga wewnętrzna 29KDW jest 
nie urządzona, uzbrojona jest w sieć wod.-kan. i 
energetyczną. 

Cena wywoławcza: 119 400 zł brutto (słow-
nie: sto dziewiętnaście tysięcy czterysta złotych).

Wadium: 11 940 zł (słownie: jedenaście tysię-
cy dziewięćset czterdzieści złotych).

2. oznaczona działką nr 33928/8 o powierzch-
ni 0,1470 ha, położona w  Suwałkach przy ul. 
Zbigniewa Herberta, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoją-
cej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną prze-
widuje się z projektowanej drogi wewnętrznej, 
oznaczonej na planie 29KDW. Obecnie wydzie-
lona geodezyjnie droga wewnętrzna 29KDW jest 
nie urządzona, uzbrojona jest w sieć wod.-kan. i 
energetyczną. 

Cena wywoławcza: 117 600 zł brutto (słow-
nie: sto siedemnaście tysięcy sześćset złotych).

Wadium: 11 760 zł (słownie: jedenaście tysię-
cy siedemset sześćdziesiąt złotych).

3. oznaczona działką nr 33928/14 o  po-
wierzchni 0,2403 ha, położona w  Suwałkach 
przy ul. Zbigniewa Herberta, posiadająca urzą-
dzoną księgę wieczystą nr SU1S/00040509/3. 
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzeda-
ży na cele zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego nr 61 zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej dro-
gi wewnętrznej, oznaczonej na planie 29KDW. 
Obecnie wydzielona geodezyjnie droga we-
wnętrzna 29KDW jest nie urządzona, uzbrojona 
jest w sieć wod.-kan. i energetyczną

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

Wadium: 19 230 zł (słownie: dziewiętnaście ty-
sięcy dwieście trzydzieści złotych).

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

Poprzednie przetargi na działki wymienione 
w pkt. 1 i 2 odbyły się w dniach 19 marca 2018 r. i 
30 kwietnia 2018 r. i zakończyły się wynikami ne-
gatywnymi. Poprzednie przetargi na działkę wy-
mienioną w pkt. 3 odbyły się w dniach 30 paź-
dziernika 2017 r., 5 lutego 2018 r. oraz 30 kwietnia 
2018 r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 
2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1 w sali nr 146.

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

sokości na rachunek Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 7 
czerwca 2018 roku. W tym dniu kwota wadium 
musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja 
przetargowa przed otwarciem przetargu stwier-
dzi wniesienie wadium przez uczestników prze-
targu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu  
z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporzą-
dzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób 
reprezentujących podmiot;

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

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

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

Koszty sporządzenia umowy notarialnej po-
nosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących 
przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; 
telefon (87) 562-81-41. 133/2018
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Jeszcze tylko kilka tygodni i świat 
oszaleje, rozpocznie się Mundial 2018 
w Rosji. Z tym szaleństwem, powiecie, 
to przesada, nie wszyscy są kibicami, nie 
wszystkie panie – dla przykładu – prze-
padają za widokiem 22 spoconych do-
rosłych mężczyzn uganiających się za 
jedną piłką. Pewnie, że nie wszystkie, 
ale jeśli pragną utrzymać swoje związki, 
to niechże w czas Mundialu wykażą mi-
nimum zrozumienia dla fiksacji swoich 

partnerów. A teraz, z wyżyn mundialowych zmagań piłkarskich tytanów, 
wróćmy na nasze, suwalskie, I-ligowe podwórko. 

Wrócić, i to wrócić z chłodną głową, trzeba koniecznie, bowiem właśnie 
teraz ważą się w dużym stopniu losy klubu. Nie jest tajemnicą, że Wigry 
przeżywają bardzo trudny czas. Chodzi tu przede wszystkim o finansowa-
nie klubu, a to z powodu bardzo znaczącego zmniejszenia dotowania przez 
największego dotychczas sponsora, który był jednocześnie prezesem klu-
bu. Los Wigier w nowej rzeczywistości był przedmiotem wielu spotkań,  
z których najważniejsze były te z radnymi i prezydentem miasta, bowiem 
jedynie samorząd mógł w krótkim czasie wspomóc drużynę, podłączając 
finansową kroplówkę. I samorząd zrobił to, drużyna gra więcej niż przy-
zwoicie, widmo spadku zastąpił strach przed (tak, tak przez moment było!) 
awansem do ekstraklasy. Tak, czy owak piłka sprawiła, że radni, bez wzglę-
du na swoją przynależność i sympatie polityczne, postanowili jednogło-

PrZyGArnIJ PrZyJACIeLA 
Ze SCHrOnISKA „SIAnOżęć”

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

Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną, za-
szczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

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

www.e-schronisko.pl
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chłodnym
okiem

BIBlIotekarz 
Poleca

żyCIe tO Jeden WIeLKI dyGOt
„Rdza” Jakuba Małeckiego zaintrygowała mnie i zachęciła, by się-

gnąć po inne jego pozycje. „Dygot” uwiódł mnie całkowicie i przekonał, 
że autor ten zasługuje na miano jednego z najlepszych współczesnych 
pisarzy polskich. 

Akcja powieści rozgrywa się na przestrzeni 66 lat. Głównymi bohatera-
mi są rodziny Geldów i łabendowiczów. Na tle istotnych wydarzeń dzie-
jowych (II wojna światowa, wybór Polaka na papieża, atak na World Trade 
Center) rozgrywają się losy obu familii. Losy, które zdeterminowane są 
rzuconymi: klątwą Niemki na nienarodzonego syna Janka oraz urokiem 

Cyganki na córeczkę Bronka. Drogi 
rodzin przeplatają się, by w końcu 
połączyć się poprzez miłość tych 
dwóch przeklętych stworzeń – al-
binosa, Wiktora łabendowicza i 
poparzonej od wybuchu granatu, 
Emilii Geldy.

Saga ta, choć opiera się na 
elementach magicznych, jest jak 
najbardziej realistyczna. Mówi o 
codziennych, powszechnych dyle-
matach, o dygocie na myśl o prze-
szłości i jej konsekwencjach, o dy-
gocie o dziś, o przyszłość.

O tak dobrej książce trudno na-
pisać recenzję, która w pełni poka-
zała wszystkie jej zalety. „Dygot” po 
prostu trzeba przeczytać!

Kamila Sośnicka

Piękna, biało-ruda kotka, 
szuka ciepła i miłości.

Ciekawie 
umaszczo-
na, łaciata 
biało-brą-
zowa sucz-
ka, poszu-
kuje opieki  
i rodziny.

Dorosła, spokojna sucz-
ka, szuka swojego miejsca 
na ziemi.

Piesek czteroletni, 
biało-czarny czeka 
na swoich opiekunów.

śnie (!) finansowo wesprzeć klub. Czyż to nie dowód, że piłka czyni cuda? 
Pytanie postawione w tytule pozostaje jednak jak najbardziej aktualne; 

formalnie mamy do czynienia z Wigry Suwałki Spółka Akcyjna, co oznacza, 
że właścicielami klubu są akcjonariusze, czyli ci, którzy wykupili akcje spółki. 
Zarząd spółki wyznaczył wartość jednej akcji na 1000 złotych, która to ce-
na wydaje się być zaporową dla tak zwanego zwykłego kibica, bo przecież 
niewielu stać na taki wydatek. Więc Wigry są póki co tak naprawdę niczyje, 
bo tłumu chętnych do nabycia akcji nie widać. A i o działaniach zachęca-
jących do nabycia tych akcji jakoś cicho. Miasto, owszem, obiecało ustami 
prezydenta i radnych pomoc, ale nie oznacza to, że musi nabyć większość 
akcji i być rzeczywistym właścicielem klubu, to nie jest zadanie samorządu. 

A można było inaczej, czego przykładem jest… FC Barcelona. To nie 
żart. właścicielami tego klubu są kibice, tzw. socios, których jest ponad 140 
tysięcy. Płacą składki 180 euro rocznie, co w bogatej Katalonii nie jest dużo, 
wybierają władze klubu i mogą być wybierani do tych władz. I co najważ-
niejsze, czują się za klub odpowiedzialni. Takiej szansy sympatycy Wigier 
nie dostali, bo ich zwyczajnie na taki wydatek – 1000 złotych za jedną ak-
cję – nie stać. Mam wrażenie, że zarząd Wigier poszedł drogą najmniejsze-
go wysiłku; „miasto musi przecież nam pomóc, bo nie ma innego wyjścia 
i wykupi akcje”. Owszem, powtórzę, suwalski samorząd chce pomóc i już 
mocno pomaga. Ale to nie powinien być jedyny pomysł na przysłość klu-
bu Wigry. Gdy samorząd będzie musiał wybierać, czy pieniądze przezna-
czyć np. na dożywianie dzieci, pomoc najuboższym lub niepełnosprawnym 
czy klubowi piłkarskiemu, nie zawsze musi wybrać Wigry.

 Stanisław Kulikowski

czyje są wigry?
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DwuTygoDnik SuwalSki

W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy 
archiwalne zdjęcia Suwałk ze zbiorów Archiwum Państwowego 
w Suwałkach oraz te same miejsca współcześnie. 

Autorem zdjęcia archiwalnego jest tadeusz Smagacz. Do 
Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.

wkrótce minie kolejna rocznica urodzin najsłynniejszej 
suwalcznki. Prosimy podać dokładną datę urodzin Marii 
konopnickiej.

Centrum Handlowe Plaza 
Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl;
suwalki@cinema-lumiere.pl  
Telefon – rezerwacje, 
kasa: (87) 618 20 23
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„Od nAJeMCy dO WłAśCICIeLA”
Uprzejmie informuje się, że Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwał- 

kach TBS sp. z o.o. prowadzi prace związanie z rozpoczęciem w II kwartale 
br. budowy dwóch wielorodzinnych 6-kondygnacyjnych budynków miesz-
kalnych z 24 mieszkaniami każdy, w których znajdować się będzie łącznie  
48 mieszkań (położonych pomiędzy ul. Pułaskiego a ul. Reja), w tym: 14 lo-
kali dwupokojowych o pow. użytk. od 42,61 m2 do 46,59 m2, i 34 lokale trzy-
pokojowe o pow. użytk. od 55,05 m2 do 63,18 m2. 

Spółka opublikowała ogłoszenie w sprawie prowadzenia naboru kan-
dydatów na Nabywców/Najemców ww. lokali mieszkalnych. Budynki wielo-
rodzinne zostaną wybudowane z kredytu bankowego zaciągniętego przez 
Spółkę, natomiast kandydat na Nabywcę/Najemcę będzie zobowiązany do 

wykupu lokalu mieszkalnego w systemie ratalnym (stopniowe dochodze-
nie do własności) na zasadzie „od najemcy do Właściciela”.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku wraz załącznikami dostęp-
ne są na stronie www.zbm.suwalki.pl w zakładce „Lokale mieszkalne TBS” 
oraz w siedzibie Spółki. 

W związku z koniecznością dostarczenia wraz z wnioskiem zaświadczeń 
i dodatkowych dokumentów, Spółka uwzględniając kierowane zapytania  
i informacje osób zainteresowanych, przedłużyła termin składania doku-
mentów (wniosków) do 8 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje w sprawie udzielane są w Dziale Lokali 
Mieszkalnych pok. nr 5, tel. (87) 563 50 55 lub (87) 563 50 40 m.in. z ewentu-
alnym wykorzystaniem zakładki „Umów spotkanie” znajdującej się również 
na stronie www.zbm.suwalki.pl

134/2018

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

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

Na odpowiedź czekamy do 1 czerwca.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie  

z poprzedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymała Lena 
Wysocka.



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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