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XIX Letnia Filharmonia 
AUKSO – Wigry 2018

Przełom lipca i sierpnia będzie należał 
do AUKSO. Przed nami koncerty, warsztaty  
i spotkania. Wśród gości m.in. wybitny 
dyrygent JAceK KASPSzyK (na zdjęciu), 
ceniony kompozytor zygmunt Krauze 
oraz gitarzysta Waldemar Gromolak. 
W finale Festiwalu usłyszymy Reut Rivkę 
i międzynarodową formację 
Krzysztofa Kobylińskiego KK PeARLS.

Szczegółowe informacje na str. 9
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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 31 lipca zapraszają Wojciech malesiński i Andrzej Łuczaj z Prawa i Sprawiedliwości.
Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w biurze Rady Miejskiej, w pokoju 146 na pierwszym pię-

trze ratusza.
Przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław przełomiec  lub w yznaczony przez nie-

go wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30  
w pokoju 145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

>>

Bardzo dużym zainteresowaniem ze 
strony Suwalczan cieszy się Suwalska 
Karta Mieszkańca. Od początku lipca 
złożono 1128 wniosków o wydanie ok 
3000 kart. Mimo, że program rusza od  
1 września do programu przystąpiło też 
11 przedsiębiorców, z usług których, z mi-
nimum 10% zniżką będą mogli korzystać 
nasi mieszkańcy.

Jak już wielokrotnie wspominałem 
Suwalska Karta Mieszkańca to komplek-
sowy program działań zmierzających do 
poprawy warunków życia mieszkańców 
Suwałk. To przede wszystkim darmowa 
komunikacja miejska dla dzieci i mło-
dzieży oraz darmowe przedszkola. To 
również szereg zniżek na Aquapark czy 
bilety wstępu do Suwalskiego Ośrodka 
Kultury. 

Mimo, że program w ystartuje od  
1 września, już teraz myślimy jak go roz-
winąć. cieszę się też i dziękuję bardzo ser-
decznie przedsiębiorcom, że przyłącza-
ją się do tego programu. Mam nadzieję, 
że kolejni pójdą w ich ślady. Firmy, które 
przystąpiły do SKM to firmy komputero-
we, optyczne, zakłady napraw samocho-
dów czy sklepy z częściami samochodo-
wymi lub odzieżowymi.

Wnioski o wydanie Suwalskiej Karty 
Mieszkańca są przyjmowane w 5 punkach 
na terenie całego miasta. Te punkty to: 
n Aquapark, ul. Papieża Jana Pawła II 7 

(pon.-pt. 9.00–17.00)
n Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Szpitalna 66 

(pon.-pt. 9.00–17.00)
n Hol hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. 

Wojska Polskiego 2 (pon.-pt. 9.00–17.00)
n Urząd Miejski w Suwałkach, przy Straży 

Miejskiej, ul. Noniewicza 71A (pon.-pt. 
9.00–17.00 oraz sob. 10.00–14.00)

n Wydział Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Noniewicza 
71A (pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30–15.30)

Wszystkie szczegóły można znaleźć  
w tych punktach lub na naszej stronie in-
ternetowej www.um.suwalki.pl 

Już 82 tygodnie firma BUDIMeX wy-
konuje prace na budowie obwodnicy 
Suwałk. zgodnie z informacjami zawar-
tymi na stronie kontraktu inwestycja 
jest już zaawansowana w 79%.

Od węzła Suwałki Południe aż do 
ul. Filipowskiej jest już ułożona docelo-
wa warstwa betonu, po której będą jeź-
dziły samochody. Ogólnie jezdnia beto-
nowa docelowa jest już gotowa na ok 7  
z 13 km naszej obwodnicy.

Warstwa betonu c8/10 stanowią-
cego podbudowę jest już wylana po-
między ul. Filipowską i rzeką czarną 
Hańczą oraz pomiędzy ul. Reja i drogą 
na Potasznię. Można przypuszczać, że 
lada moment i tu zostanie ułożona warstwa docelowa betonu. cały czas najmniej zaawansowanym 
w budowie jest odcinek pomiędzy rzeką czarna Hańcza, a drogą do wsi Bród Stary. Tam wciąż prowa-
dzone są prace ziemne.

Gotowe są wiadukty. Najbardziej zaawansowany w budowie to ten przy ul. Reja, gdzie od tygodnia 
odbywa się już ruch samochodowy. Tymczasowa przeprawa została już zlikwidowana.

Podsumowując: ponad połowa obwodnicy Suwałk ma już ułożoną docelową warstwę betonową, 
po której będą jeździły pojazdy, a lada moment najprawdopodobniej będzie to już 75% całej drogi.

Poniżej zdjęcia wykonane 26 lipca.

obwodnica w budowie

Wiadukt nad obwodnicą przy ul. Reja już jest przejezdny

Odcinek pomiędzy 
ul. Filipowską, 
a rzeką Czarna Hańcza

Budowa wiaduktów 
w okolicy rzeki 
Czarna Hańcza
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wyniki ankiety
znamy już wyniki głosowania Suwalczan w ankiecie „Mój Pomysł na Suwałki”. Udział 

w niej wzięło 1379 osób. Głosy przez internet oddało 509 ankietowanych. Ankieta po-
trzebna jest do aktualizacji Strategii zrównoważonego Rozwoju Suwałk na lata 2014-
2020, ale także poznać pomysły Suwalczan na rozwój naszego miasta.

– Ta ankieta była dobrym pomy-
słem. Przede wszystkim potwierdzi-
ła to, że mieszkańcy dobrze ocenia-
ją kierunek rozwoju Suwałk, a nasze 
pomysły są pozytywnie odbierane. 
Serdecznie dziękuję tym wszystkim, 
którzy poświecili swój czas by wypeł-
nić tę ankietę  – powiedział czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

– Ankieta też w kilku miejscach 
mnie osobiście zaskoczyła. Dość wy-
soka ocena dla pomysłu budowy  lo-
kalnego lotniska w Suwałkach świad-
czy o tym, że mieszkańcy Suwałk mają 
ambicje, by ich miasto posiadało taką 

infrastrukturę. Ankieta też jednoznacznie określiła, że nieduża grupa mieszkańców jest za 
całkowitą likwidacją strefy płatnego parkowania oraz wskazała tendencje, że w przyszłości 
musimy większy nacisk położyć na działania ekologiczne i rozwój terenów zielonych oraz 
rekreacyjnych – podsumował prezydent.

Ankieta składała się z następujących dziedzin funkcjonowania miasta Suwałki: jakość 
życia; kultura, sport i rekreacja; przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy; transport i infra-
struktura techniczna; inne projekty – propozycje mieszkańców; funkcjonowanie stref par-
kowania; ocena rozwoju Suwałk; ocena realizacji zadań przez samorząd.

Wyniki głosowań można poznać na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na  
www.dwutygodniksuwalski.pl
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>> uwaga! 
 Wakacje z...
... dOrAdcą zAWOdOWym

W dniach 13–31 sierpnia odbędą się dyżury dorad-
cy zawodowego: 

– konsultacje dla absolwentów szkół ponadgimna-
zjalnych (planowanie rozwoju edukacyjno-zawodo-
wego) 

– konsultacje dla uczniów klas gimnazjalnych na te-
mat: „co dalej po gimnazjum”? oraz dla ich rodziców 
„Jak wspierać dziecko w wyborze ścieżki edukacyjnej 
i zawodowej”? 

zapisy telefonicznie pod nr: 699 843 829

... LOgOpedą

Do 31.08 odbędą się dyżury logopedów w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Przedszkolach 
nr 1, 2, 4, 6, 8 (konsultacje dla rodziców, diagnoza logo-
pedyczna). zapisy i szczegółowe informacje pod nume-
rem telefonu 699 843 829.

Na wniosek czesława renkiewicza, pre-
zydenta Suwałk, na Sesji Rady Miejskiej podję-
ta została uchwała związana z uruchomieniem 
możliwości sprzedaży mieszkań komunalnych. 
Do sprzedaży skierowane zostaną lokale miesz-
kalne położone w budynkach, w których Miasto 
Suwałki nie ma 100% własności.

– Od wielu lat osoby mieszkające w na-
szych mieszkaniach komunalnych zwracały 
uwagę na chęć wykupienia mieszkania na wła-
sność. Trzeba przyznać, że ta sprawa bardzo 
długo była wstrzymywana. Jednak obecna 
sytuacja na suwalskim rynku mieszkaniowym 
jest na tyle dobra, że postanowiliśmy uru-
chomić taką możliwość – informuje czesław 
Renkiewicz.

Suwalski rynek mieszkaniowych rozwija 
się bardzo dynamicznie. Przez 4 ostatnie lata 
liczba oddawanych do użytku mieszkań wzro-
sła ponad dwukrotnie. W 2014 roku oddano  
w Suwałkach 160 nowych mieszkań w blokach 
i wybudowano 32 domy. W 2015 analogicznie 
279 i 52 w 2016 – 392 i 48, a w 2017 aż 459 i 31.

Sprawa sprzedaży mieszkań komunalnych 
musi być rozpatrywana w ścisłym związku  
z koniecznością tworzenia warunków do za-
spokajania potrzeb mieszkaniowych jej miesz-
kańców, w szczególności osób o najniższych 
dochodach.

Nie bez znaczenia jest fakt, że o swoje lu-

Można kupić mieszkanie zbM
dzie dbają bardziej, więc posiadanie na wła-
sność stanowi większą zachętę do szanowania 
mieszkania i jego otoczenia.

Sprzedaż nie będzie oznaczała wyprze-
daży mieszkań, bowiem Miasto ma świado-
mość konieczności przyjmowania rozwiązań 
i ustaleń umożliwiającym odtwarzanie stanu 
ilościowego i technicznego gminnego zaso-
bu mieszkaniowego, m.in. poprzez realizację 
prac remontowo – budowlanych, moderniza-
cji i inwestycji.

Warto przypomnieć, że spółka miejska zBM 
TBS będzie realizowała kolejne mieszkania w 
formule „od najemcy do właściciela”. Działanie 
takie jest tym bardziej zasadne, że ceny usług 
budowlanych nadal rosną. Realizacja budo-
wy 2 bloków mieszkalnych dla 48 najemców, a 
docelowo właścicieli, rozpocznie się jeszcze w 
bieżącym roku.

zakłada się, że do sprzedaży skierowane 
zostaną lokale mieszkalne położone w bu-
dynkach, w których Miasto Suwałki nie ma 
100% własności. O wykup mieszkania komu-
nalnego będzie mógł starać się dotychcza-
sowy najemca lokalu, który nie ma zaległości 
czynszowych i niezależnych a okres wynaj-
mu jest nie krótszy niż 10 lat. Lokal nie może 
znajdować się w budynku wpisanym do re-
jestru zabytków. Wartość mieszkania osza-
cuje wykwalifikowany rzeczoznawca. Gmina 

będzie mogła przyznać kupującym bonifi-
katę. Szczegółowe warunki sprzedaży zo-
staną określone w drodze indywidualnych 
uchwał Rady Miejskiej, wyrażających zgodę 
na sprzedaż poszczególnych nieruchomości. 
W IV kwartale br. będą trwały prace przygo-
towawcze, m.in. związane z przyjmowaniem 
wniosków najemców w sprawie wykupu. 
Natomiast sama sprzedaż rozpocznie się od 
1 stycznia 2019 roku.

>>
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WSpOmnIenIA KIerOWcy
Na suwalskim rynku wydaw-

niczym ukazała się książka autor-
stwa Kazimierza Dziawera „Taxi 
– Autobusy – Motocykle. Moje 
wspomnienia”. Wydrukowana 
została jedynie w 300 egzempla-
rzach. Autor poszukuje sponso-
rów, gotowych wyłożyć pienią-
dze, by książka mogła trafić do 
tych, którzy interesują się histo-
rią motoryzacji, sferą obyczajo-
wą swego miasta lub chcą poznać 
specyfikę pracy kierowcy taxi. 

5

O nowej książce z  
Kazimierzem dziawerem 
rozmawia Jarosław Filipowicz.

Dlaczego napisał pan tę 
książkę?

– chciałbym, żeby to ktoś prze-
czytał. Może kiedyś? Dzisiaj w do-
bie wielkiej elektroniki, kompute-
rów, laptopów i tym podobnych 
wynalazków ja piszę ręcznie i cho-
wam swoje zapiski w szufladzie. 
„Każde pokolenie ma swój czas” 
jak śpiewa zespół Kombi. chcę 
ten swój czas zatrzymać jak na fo-
tografii.

W jakim wieku połknął pan 
bakcyla motoryzacyjnego?

– Urodziłem się w 1945 roku 
w Filipowie. z opowiadań rodzi-
ców prawdziwa „motoryzacja” 
pojawiła się tu dopiero po wy-
buchu wojny. Początkowo były 
to motocykle, ciężarówki i czoł-
gi niemieckie, potem radzieckie. 
Jako dziecko we wczesnych la-
tach pięćdziesiątych z podziwem 
przyglądałem się motocyklom, 
które co sprytniejsi zaimporto-
wali z tzw. ziem odzyskanych. 
Gdy mój starszy brat, nauczy-
ciel, przyjechał do domu rodzin-
nego motorowerem – Simsonem 
z pedałami, postanowiłem na-
uczyć się na nim jeździć i to tak 
skutecznie, że wyjeździłem cały 
bak paliwa.

Po skończonej podstawów-
ce uczył się pan w suwalskiej 
zawodówce samochodowej. 
Co dała panu ta szkoła?

– Rodzice chcieli bym został 
na gospodarce. Ale mnie ciągnę-
ło do dużego świata. Potajemnie 
pojechałem do Suwałk i w tech-
nikum zdałem egzamin do tej 
szkoły. Pracujący tu nauczycie-
le to byli wspaniali fachowcy. 
Skończyłem zawodówkę jako 
mechanik samochodowo-cią-
gnikowy z prawem jazdy kate-
gorii III zawodowej + motocykle. 
O tym jak dobra była to szko-
ła świadczyć może fakt, że gdy 
upomniała się o mnie ojczyzna 
i powołano mnie do wojska, zo-
stałem instruktorem jazdy dla 
kadry oficerskiej. W nagrodę do-
puszczono mnie do egzaminu na 
prawo jazdy kat. II zawodowej. 
zdałem i zostałem kierowcą do-
wódcy pułku, oraz otrzymałem 

FSO Warszawę „garbatą”, o którą 
dbałem jak o własne dziecko, my-
łem, naprawiałem, robiłem prze-
glądy. czasu wiec w wojsku nie 
zmarnowałem.

Ma pan bogate doświadcze-
nie zawodowe.

– O tak. Pracowałem jako me-
chanik w PKS Suwałki przed woj-
skiem a po byłem już kierowcą. 
Młodym dawano najgorsze zło-
my. zwolniłem się więc za po-
rozumieniem stron i zostałem 
zaopatrzeniowcem w Gminnej 
Spółdzielni w Suwałkach. Byłem 
młody, chciałem poznawać świat, 
być niezależny, wydawało mi się, 
że tacy są kierowcy taksówek. za 
pożyczone pieniądze kupiłem 
używaną Warszawę i zostałem je-
dynym taksówkarzem w Sejnach, 
wtedy to zdałem egzamin na ka-
tegorię I (na wszelkie pojazdy 
samochodowe). Potem powrót 
do Suwałk na taxi i epizody pra-
cy w PKS i Biurze Turystycznym 
„Gromada”.

Często narzekamy na stan 
dzisiejszych dróg, kiedyś by-
ło inaczej?

– W latach sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych samochody 
były mocniejsze i nieźle dawały 
sobie radę. Mocne, wytrzymałe 

>> ciągle  w  drodze resory, ale też brak wspomagania 
kierownicy i hamulców. Opony zi-
mowe? Dopiero za trzydzieści lat.  
A drogi ? Szkoda gadać. W Sejnach 
na przykład w latach sześćdzie-
siątych tylko główne ulice były 
wybrukowane. Drogi dojazdo-
we, gościńce – szuter. Gdy pa-
dało i było błoto, zatrzymywało 
się przed dużymi kałużami i bo-
są nogą sprawdzało głębokość, 
czy da się przejechać. W bagaż-
niku obowiązkowo woziło się li-
nę holowniczą, łopatę (przydat-
ną także w zimie) komplet kluczy 
i worek części zamiennych np. ze 
szczotkami do prądnicy. 

Przejechał pan miliony kilo-
metrów i nigdy nie miał pan 
wypadku, jaka jest na to re-
cepta?

– Nie chcę uchodzić za przemą-
drzałego. Ale podstawa to szczę-
ście. Po drugie nigdy nie jeździłem 
na maksa. Nie byłem wyczynow-
cem i nigdy nie wykorzystywałem 
pełnej mocy silnika i nie testowa-
łem prędkości.

Hobby poza motoryzacją.
– Muzyka. Tata grał na skrzyp-

cach i organkach. Ja na klarnecie, 
głównie na imprezach rodzinnych. 
Moi dwaj synowie też są uzdolnie-
ni muzycznie.

Jak pan odpoczywa?
– Jeżdżąc. Samochodem lub 

motocyklem, z żoną lub solo. Jak 
mam wolną chwilę i paliwo w ba-
ku, jadę poza miasto, staram się 
wybierać różne trasy. Obserwuję 
zmiany jakie się wokoło dokonu-
ją. zmienia się krajobraz, powsta-
ją nowe budynki, na szutrach poja-
wiają się dywaniki asfaltowe.  

Kazimierz Dziawer na swoim ukochanym 20-to letnim motorze Yamaha Drag 
Star 650 Classic



31.07.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

6

Ciąg dalszy na str. 7

WydArzyŁO SIę >>
n  Już można kor z ystać z pier wszej  

w Suwałkach stacji ładowania pojazdów elek-
trycznych. Stacja została udostępniona przez 
firmę GreenWay Polska we współpracy z 
Kauflandem, zaś fundusze na ten cel zapewnia 
Unia europejska, która finansuje tego rodzaju 
stacje jeśli są one zlokalizowane przy głównych 
korytarzach transportowych. A tak jest w tym 
przypadku, bowiem suwalska stacja zlokalizo-
wana jest przy drodze wylotowej na Budzisko.
n Jak informuje dawid Harasim, rzecz-

nik prasowy Suwalskiej PWSz, już niebawem 
uczelnia ta wzbogaci się o pomieszczenia do 
złudzenia przypominające szpitalne oddzia-
ły. – Będą one wyposażone w inteligentne  
i innowacyjne fantomy, nowe sale i sprzęt me-
dyczny. Dzięki temu studenci będą się uczyć 
w warunkach bardzo zbliżonych do tych rze-
czywistych-informuje rzecznik. Wartość po-
wstającego centrum Symulacji Medycznej to 
2,5 mln złotych. 

Fot. str. internetowa PWSz
n Po podpisaniu przez Prezydenta RP usta-

wy dotyczącej Sądu Najwyższego w wielu 
miastach kraju odbyły się manifestacje i pro-
testy przeciw upartyjnianiu sądów. Podobnie 
było też przed suwalskim sądem, gdzie spo-
tkali się działacze Platformy Obywatelskiej  
i Nowoczesnej.

 n  n u l a  S t a n k i e w i c z  z a ś p i e w a ł a  
w Suwałkach wielkie przeboje, do których 
teksty napisała niegdyś Agnieszka Osiecka. 
Publiczność tradycyjnie entuzjastycznie przy-
jęła największe hity; „Uciekaj, moje serce”, 
„Oczy tej małej”, „Stukot w głowie”. 
n Policjant i pracownik z zespołu ds. nielet-

nich Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach 
spotkali się z dziećmi, k tóre swój wol-
ny czas spędzają nad zalewem Arkadia  
w Suwałkach. Opowiedzieli o  akcji „Kręci mnie 
bezpieczeństwo”, która została zainicjowana 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. Mówili o rzeczach najważniej-
szych dla bezpiecznego wypoczynku.   Była 
mowa nie tylko o zasadach ruchu drogowe-
go, ale również o tym jak zachować się pod-
czas pobytu nad wodą. (źródło KMP)
n Policjanci, w wyniku intensywnej pracy, za-

trzymali w miniony weekend w Suwałkach 6 

pytAnIA I InterpeLAcJe

Ośmioro radnych zadało pytania w czasie lipcowej sesji rady miejskiej. 

Jacek Juszkiewicz zwrócił uwagę na rozebrane fragmenty ścieżki rowerowej i zdemonto-
wane oświetlenie za przejazdem kolejowym na ul. Staniszewskiego i związane z tym utrud-
nienia.

Prezydent czesław renkiewicz stwierdził, że dokonał tego poprzedni wykonawca nowej 
ulicy od Sejneńskiej do ulicy Utrata. Niestety musiano z nim zerwać umowę. Nie ma sensu na-
prawiać tego, ponieważ ogłoszono nowy przetarg, tak by jeszcze w tym roku nowy wykonaw-
ca przystąpił do budowy nowej ulicy. 

Radny zaproponował też wykonanie „źródełka” do czerpania wody do picia, czy też umycia 
twarzy czy rąk przy zalewie Arkadia, chociażby w pobliżu „siłowni pod chmurką”. Prezydentowi 
spodobał się ten pomysł i poprosił o jego realizację dyrektora OSiR i prezesa PWiK w Suwałkach.

Bogdan Bezdziecki zadał szereg pytań m.in. o zadłużenie Parku Naukowo-Technologicznego 
P.-W. czy też koszty wdrażania Suwalskiej Karty Mieszkańca, poprosił o odpowiedzi na piśmie.

Wojciech pająk zaproponował by na bulwarach nadrzecznych zainstalować plansze edu-
kacyjne, które informować będą co się z woda dzieję gdy spadnie w postaci deszczu lub śnie-
gu na ziemię. Prezydent cz. Renkiewicz odpowiedział, że najpierw powinniśmy zając się budo-
wą bulwarów przy czarnej Hańczy, a dopiero potem innymi pomysłami.

zdzisław Stanisław Ścięgaj stwierdził, że Suwałki na wyrost nazywamy gościnnym mia-
stem. Jak możemy tak mówić, skoro 12 lipca w godzinach popołudniowych nie można by-
ło wjechać do miasta od południa, bo była zablokowana Utrata, na domiar złego także ulica 
Raczkowska. Odpowiadając na te zarzuty tomasz drejer, dyrektor zarządu Dróg i zieleni w 
Suwałkach poinformował że złożyło się na to szereg czynników. Rano wynajęta firma frezowa-
ła koleiny oraz wymieniła część asfaltu na skrzyżowaniu ulic Utraty i Wigierskiej i na odcinku 
od Sejneńskiej do Waryńskiego. Ta sama firma frezowała asfalt na ulicy Raczkowskiej w pobli-
żu przejazdu kolejowego. Natomiast w godzinach popołudniowych na budowanym rondzie 
Utrata-Leśna zakleszczyły się dwa TIR-y zatrzymując skutecznie ruch. Na Raczkowskiej w po-
bliżu przedszkola doszło do poważnego wypadku. Stąd te problemy.

Irena Schabieńska zadała pytanie odnośnie komunikacji miejskiej. Radna uważa, że brak 
synchronizacji pomiędzy przyjazdami pociągów a odjazdami autobusów zKM w pobliżu 
dworca. Jako przykład podała pociąg z Poznania przyjeżdżający do Suwałk o godzinie 22.04. 
zastępca prezydenta Łukasz Kurzyna odpowiedział, że na przystanku opodal dworca na  
ul. Kolejowej z Kameny przyjeżdża empek linii 19 o godzinie22.16 i jedzie Świerkową, 
Nowomiejską, Pułaskiego, Kowalskiego, Reja do przystanku na ul. Kościuszki przy Urzędzie 
Miejskim. Obecnie opracowywana jest koncepcja optymalizacji komunikacji miejskiej, która 
wskaże gdzie i jakich zmian trzeba będzie dokonać.

W czasie XLVIII sesji Rady Miejskiej radni 
podjęli siedem uchwał oświatowych, nada-
li dwa tytuły „zasłużony dla Miasta Suwałk”. 
Uchwalili trzy miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego. Jednogłośnie głoso-
wali za objęciem akcji Wigry Suwałki Spółki 
Akcyjnej. Radni większością głosów odrzucili 
projekt uchwały w sprawie odwołania przewod-
niczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 
Rady Miejskiej w Suwałkach Stanisława 
Kulikowskiego. za odwołaniem byli radni  
z klubu Prawo i Sprawiedliwość. 

KOLeJne 
WSpArcIe SzpItALA

Radni jednogłośni podjęli uchwałę w spra-
wie udzielenia z budżetu Miasta Suwałki po-
mocy rzeczowej w postaci wózka do trans-
portu chorych Mobilo Plus o wartości 6 tyś 
zł. Samorządowi Województwa Podlaskiego  
w celu przekazania Szpitalowi Wojewódz- 

kiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Su- 
wałkach. Jest to kolejne wsparcie szpitala dzia-
łającego w naszym mieście. Na początku lip-
ca czesław renkiewicz, prezydent Suwałk 
podpisał umowę na przekazanie placówce 
450 tys. zł.

Szpital kupi za te pieniądze procesor tkan-
kowy, aparat do operacji zaćmy oraz witrek-
tom, a także zestaw narzędzi chirurgicznych 
do operacji oka. zakupy zostaną sfinalizowa-
ne do końca roku.

nAStępnI zASŁUżenI 
dLA mIAStA SUWAŁK 

Radni przyznali tytuły „zasłużony dla 
Miasta Suwałk” Januszowi Kopciałowi oraz 
grzegorzowi Kochanowiczowi.

Dr Janusz Kopciał – bibliotekarz, nauczy-
ciel, wydawca, redaktor, organizator życia 
kulturalnego w Suwałkach. Jest założycielem 
Wydawnictwa „Hańcza” jednej z pierwszych 

lipcowa sesja
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WydArzyŁO SIę
osób ukrywających się przed wymiarem spra-
wiedliwości. Trzech mężczyzn poszukiwanych 
było listami gończymi za kradzieże, alimenty  
i narkotyki. Kolejna trójka poszukiwanych by-
ła  nakazami doprowadzeń do aresztu, często 
zmieniała miejsca zamieszkania oraz pracę. 
Ukrywali się u swoich znajomych lub rodzi-
ny. Wszyscy poszukiwani trafili do policyjne-
go aresztu skąd zostali  przetransportowani 
do zakładu karnego. (źródło KMP)

n za 12 milionów złotych, już za rok, powsta-
nie w Suwałkach nowy budynek Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ale naj-
ważniejsze jest to, że powstaną jednocześnie 
odpowiednie warunki dla istnienia Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej. Prace przy ulicy Witosa, 
gdzie powstaje nowa siedziba strażków, trwa-
ją już od stycznia. Teraz wmurowany został ka-
mień węgielny. W uroczystości uczestniczył 
Jarosław zieliński, wiceminister w MSWiA. 

Fot. str. internetowa UM
n W minioną sobotę, mundurowi z Wydziału 

D o ch o d z e n i owo -Śl e d c z e g o Ko m e n d y 
Miejskiej Policji w Suwałkach, zatrzyma-
li na terenie jednego z obiektów handlo-
wych dwie kobiety, podejrzane o kradzieże. 
Okazały się nimi obywatelki Litwy w wie-
ku 40 i 42-lat. Policjanci zatrzymali również   
60-letniego mężczyznę, który ułatwiał zło-
dziejkom kradzieże przewożąc je swoim 
samochodem.42-latka usłyszała cztery za-
rzuty kradzieży oraz zarzut usiłowania kra-
dzieży z włamaniem poprzez posłużenie się 
skradzioną kartą bankomatową. Druga z ko-
biet usłyszała dwa zarzuty współudziału  
w kradzieży, a mężczyzna zarzut pomocnic-
twa w tym procederze. W sumie pokrzyw-
dzeni oszacowali swoje straty na ponad  
6 tysięcy złotych. Decyzją sądu kobiety najbliż-
sze 3 miesiące spędzą w areszcie, natomiast 
ich wspólnik miesiąc. Sprawa jest rozwojowa, 
a mundurowi z Suwałk nie wykluczają rozsze-
rzenia przedstawionych zarzutów. 

n Kolejny znakomity reżyser f ilmow y  
w Suwałkach. Tym razem gościem miłośników 
kina był Krzysztof zanussi, który przyjechał 
do uczestników warsztatów filmowych, pod-
czas których wszyscy chętni mogli poznać taj-
niki sztuki operatorskiej i montażu filmowego. 
W Suwalskim Ośrodku Kultury odbyła się pro-
jekcja filmu K. zanussiego  „cwał”. 

 zbigniew roman de-mezer stwierdził, że nie zauważył żadnych zmian przy dworcu PKS. 
Inni przewoźnicy dalej zatrzymują się i odjeżdżają z przystanku na Utracie. Ł. Kurzyna odpowie-
dział, że były ustalenia – samorząd Suwałk z nich się wywiązał, jest bezpłatna toaleta na dwor-
cu, kasy powróciły na swoje miejsce. Trwają rozmowy pomiędzy PKS Nova a przewoźnikami  
i z niektórymi umowy są podpisane. Natomiast procedury zezwoleń korzystania przewoźników 
z innych miejsc trwają dosyć długo, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. 

Radny zapytał o procedurę wydawania zezwoleń c 18, czyli pozwoleń na przejazdy pojaz-
dom o masie całkowitej ponad 18 ton. Przez osiedle zastawie przejeżdża dziennie ponad 200 
takich ciężarówek. zastępca prezydenta Ł. Kurzyna wyjaśnił, że część zezwoleń wydawane jest 
na konkretne pojazdy, a część firm otrzymuje je na konkretną część miasta. Jednak przewoź-
nicy wożą kruszywa bez zezwoleń. By to ukrócić na rondzie na ul. Powstańców Wielkopolskich 
zamontowana została kamera, z zapisów której (zapis wideo jest dowodem) może korzystać 
policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Także jedynie te służby mogą kontrolować po-
jazdy na drodze.

Radny postulował utworzenie lewoskrętu z ul. Bakałarzewskiej w ul. Gałaja. Prezydent  
cz. Renkiewicz potwierdził, że jest tam sporo miejsca, i jeżeli będzie to możliwe taki lewo-
skręt powstanie.

Radny zwrócił też uwagę na propozycje zmiany Prawa Oświatowego dotyczące opieki lekar-
skiej dla uczniów oraz utworzenie w szkołach stołówek. Jak do tego przygotowują się szkoły  
w Suwałkach. ze względu na skomplikowane zagadnienie odpowiedz będzie udzielona na pi-
śmie.

Kolejne pytanie radnego dotyczyło niszczejącego budynku pokoszarowego przy ul. Wojska 
Polskiego pobliżu skrzyżowania z ul. Leśną. Niszczejący budynek jest wątpliwą wizytówką mia-
sta. cz. Renkiewicz wyjaśnił, że budynek ten nabyła osoba fizyczna z Mienia Wojskowego, być 
może w celu odsprzedaży z zyskiem. Niestety budynek ulega dewastacji, rynny porasta roślin-
ność, drzewa. Jedynym ratunkiem jest wpisanie go do rejestru zabytków o co zabiega samorząd,

zbigniew R. De-Mezer zapytał też o to, czy miasto będzie ubiegać o pieniądze na instalację 
hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej, Unia europejska przeznaczyła na to 15 tys. zastępca 
prezydenta Ł. Kurzyna odpowiedział, że miasto nie składało takich wniosków, gdyż sporo hot-
spotów Wi-Fi u nas funkcjonuje. Darmowe Hotspoty tworzone przez samorządy mogą mieć 
maksymalną prędkość wynoszącą 512 kbps. Wszystko dlatego, że nie mogą być to rozwiąza-
nia konkurencyjne wobec komercyjnych dostawców Internetu.

Wojciech malesiński zapytał o dostępność osób niepełnosprawnych do instytucji publicz-
nych w Suwałkach. Prezydent odpowiedział, że należy zrobić analizę, które obiekty nie są do-
stosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Radny zbysław Wojciech grajek poprosił o informacje na piśmie o dopłatach do spółek 
komunalnych. zadał też pytanie odnośnie Strefy Płatnego Parkowania; czy miasto będzie mu-
siało zwrócić uiszczone opłaty. Prezydent stwierdził, że nie ma takiego niebezpieczeństwa.

prywatnych oficyn w Suwałkach. Specjalizuje 
się w wydawaniu publikacji dotyczących 
Suwałk i Suwalszczyzny. Wydawnictwo wy-
dało ogółem ok. 50 książek w tym monografię 
„Suwałki – miasto nad czarną Hańczą”. W 2006 
roku J. Kopciał otrzymał Nagrodę Prezydenta 
Miasta Suwałki „Włócznia Jaćwingów”.

Grzegorz Kochanowicz – wieloletni pracow-
nik i były prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Suwałkach. Prowadził inwesty-
cje realizowane w ramach projektu ISPA pod 

nazwą” Poprawa jakości wody w Suwałkach”. 
Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu spół-
ka przeżyła dynamiczny i intensywny rozwój. 
zbudował wizerunek firmy, która na suwal-
skiej mapie gospodarczej jest znacząca, a za-
razem cieszy się uznaniem mieszkańców mia-
sta. Grzegorz Kochanowicz otrzymał srebrną 
odznakę „zasłużony dla ochrony Środowiska”, 
Honorową odznakę „za zasługi dla ochrony 
Środowiska i gospodarki wodnej” oraz Srebrny 
Krzyż zasługi.

LeWOc nAgrOdzOny
P o d c z a s  s e s j i  p r e z y d e n t  c z e s ł a w 

Renkiewicz  wręczył  Leszkowi Lewocowi, dy-
rektorowi MOPR, honorową odznakę Primus in 
Agendo (pierwszy w działaniu) nadaną przez 
elżbietę rafalską, minister Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej. Jest ona wyrazem uznania 
dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania 
postawy wyróżnionego, oraz dla najciekaw-
szych i najbardziej wartościowych inicjatyw, 
nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych 
projektów, a także rzetelności i ofiarności  
w podejmowanych działaniach.
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Wiek z harcerzami
Już niedługo będziemy świętować (26 sierpnia, szczegóły na stro-

nie hufca www.suwalki.zhp.pl) sto lat istnienia związku Harcerstwa 
Polskiego. Pełną parą przygotowują się do tego niezwykłego wydarze-
nia suwalscy harcerze skupieni w hufcu im. Tadeusza Lutostańskiego. 
Przewidziano liczne uroczystości, spotkania, wystawy. Jedna z nich, opar-
ta o zbiory niedawno zmarłego Stefana tutaka, jednego z najbardziej 
zasłużonych suwalskich harcerzy, otwarta będzie w Bibliotece im. Marii 
Konopnickiej. Właśnie tej placówce St. Tutak przekazał swoje, niezwykle 
bogate, zbiory. Przypomnijmy, że był on, po reaktywacji zHP w 1956 ro-
ku, pierwszym komendantem suwalskiego hufca.

Mówi się o nim, że był on prawdziwym „strażnikiem pamięci”; On  
i podobni mu harcerze z dawnych lat, wspierani przez młodych, stworzyli 
Komisję Historyczną, która zdołała zgromadzić ponad 2000 tysiące zdjęć, 
setki map i innych dokumentów.

część z nich zobaczymy na wystawie w bibliotece. Dziś prezentuje-
my zdjęcia, które udostępnił nam inny wielce zasłużony dla zHP harcerz 
– mieczysław Jurewicz (na zdjęciu powyżej pierwszy z lewej). Był on nie 
tylko komendantem chorągwi zHP im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 
i komendantem suwalskiego hufca, ale także przewodniczącym Rady 
Miejskiej i zastępcą prezydenta Suwałk.

W środku legendarna druhna Maria Krystyna Kapuścińska, sanitariuszka 
w Powstaniu Warszawskim

Mieszkańcy ulicy Krzywólka od lat zabiegali o przebudowę swojej 
ulicy. Wszystko już było na dobrej drodze. Były zapowiedzi, rozpoczę-
to przebudowę tej dziurawej jak sito drogi. I nagle wszystko ucichło. 
Dlaczego? Co dalej z ulicą Krzywólką? 

Na pytanie odpowiada KAmIL SzneL kierownik 
Biura Prezydenta Miasta:

– Pragnę uspokoić, że władze Suwałk nie zapomnia-
ły o Krzywólce. Osoby zainteresowane – mam tu na my-
śli mieszkańców tej ulicy – na pewno wiedzą, że jeden  
z sąsiadów kilkakrotnie zaskarżył tzw. ZRID czyli pozwole-
nie na budowę tej drogi, przez co skutecznie wstrzymywał 
prace budowlane. Dlatego też Miasto Suwałki polubow-

nie rozwiązało umowę z firmą Strabag i przystąpiono do przeprojektowa-
nia tej drogi tak, by w I etapie inwestycji ominąć nieruchomość osoby, któ-
ra blokowała cały proces.

Ta dokumentacja jest już gotowa. Wydany jest już również nowy ZRID,  
a lada dzień będziemy ogłaszali przetarg na tę inwestycję. 

W przetargu zamówiona zostanie budowa części ulicy Krzywólka od pę-
tli autobusowej do budynku nr 36. Jest to ponad 900 metrów drogi – czyli 
niemalże połowa całej ulicy. W ramach inwestycji – tak jak poprzednio – po-
wstanie asfaltowa droga z pełną infrastrukturą: chodnikami, ścieżką rowe-
rową, oświetleniem, kanalizacją deszczową. Ten odcinek powinien być go-
towy w połowie przyszłego roku.

niektórzy kierowcy empeków jeżdżą jakby wozili worki ziem-
niaków zamiast ludzi. gwałtownie przyspieszają, nagle hamują. 
czy nie można w jakiś sposób wpłynąć na ich kulturę jazdy?

Informacji udziela dArIUSz przyBySz  
prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
w Suwałkach.

– Nie twierdzę, że kierowcy Zakładu Komunikacji 
Miejskiej jeżdżą idealnie, staramy się na bieżąco wpły-
wać na sposób prowadzenia pojazdów przez niektórych 
kierowców. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na 
fakt, że podstawowym czynnikiem kształtującym spo-

sób jazdy, są problemy komunikacyjne w naszym mieście. Po ulicach Utrata 
i Pułaskiego poruszają się ogromne ilości pojazdów tranzytowych, a z dru-
giej strony inwestycje drogowe, które w dłuższej perspektywie poprawią ko-
munikację, obecnie jednak stanowią utrudnienia dla ruchu drogowego. 
Kierowcy rozliczani są z pracy wg rozkładu jazdy, w związku z czym utrudnie-
nia na drodze krajowej ze zjazdem do zatoczki przystankowej, z włączeniem 
się do ruchu, czy też zmianą pasa, oraz korki spowodowane pracami drogo-
wymi powodują, że kierowcy starają się nadrobić opóźnienie, i tam gdzie jest 
to możliwe jadą szybciej niż powinni i gwałtowniej hamują. Spółka uważa, 
że wybudowanie obwodnicy i tym samym wyprowadzenie ruchu tranzyto-
wego z miasta, oraz zakończenie głównych inwestycji drogowych w mieście 
pozwoli na weryfikację, czy poruszony problem wynika z kultury jazdy nie-
których kierowców, czy też z przyczyn obiektywnych. Miasto Suwałki opra-
cowuje aktualnie koncepcję optymalizacji komunikacji autobusowej w na-
szym mieście, w jej ramach przeanalizowane zostaną również prawidłowości 
obliczenia czasu jazdy i przejazdu między przystankami, co powinno pozwo-
lić na rozwiązanie tego problemu.

8

czyteLnIcy pytAJą >>

PRezyDeNT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lipca 2018 
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 
na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 26.07.2018 r. do 
16.08.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 263/2018  z dnia 26 lipca 2018 roku). 196/2018

HArcerze HIStOrIA
Pierwsza suwalska męska drużyna zHP powstała 17 grudnia 1918 r. 

przy Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Na jej czele 
stanął Norbert Breneisen, a wspomagali go koledzy powracający z Rosji, 
gdzie pracowali wcześniej w drużynach skautowych. W następnym ro-
ku powstała w tej samej szkole pierwsza drużyna żeńska, która działa-
ła później w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Marii Konopnickiej. 
Teraz w suwalskim hufcu zHP jest 337 harcerzy w 22 jednostkach or-
ganizacyjnych.
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Aż rudno w to uwierzyć, ale liczby nie kłamią: to będzie już  
XIX edycja Letniej Filharmonii AUKSO. Od tylu już lat mieszkańcy Suwałk, 
Suwalszczyzny i liczni goście odwiedzający tę ziemię mają okazję obco-
wać  z piękną muzyką, spotykać wspaniałych artystów.

Justyna rekść-raubo, dyrektor artystyczna Letniej Filharmonii, każ-
dego roku przygotowuje smakowite menu, potrafi też skutecznie przy-
ciągać do swojej Filharmonii  prawdziwie wielkie gwiazdy. W tym roku 
będzie to Jacek Kaspszyk, światowe j sławy dyrygent. Poprowadzi on or-
kiestrę AUKSO podczas koncertu w Suwalskim Ośrodku Kultury, w Sali im. 
Andrzeja Wajdy. Będzie to zapewne niezwykłe przeżycie dla melomanów, 
ale zapewne też i dla samych muzyków, którzy na co dzień pracują pod 
batutą innego wspaniałego artysty marka mosia. Warto tu przypomnieć, 
że Jacek Kaspszyk był już raz gościem Letniej Filharmonii w 2009 roku. 

Tegoroczna filharmonia AUKSO już się rozpoczęła. Mamy za sobą kon-
cert inaugurujący natomiast we wtorek 31 bm. wielkie wydarzenie, czyli spo-
tkanie z Jackiem Kaspszykiem w galerii Andrzeja Strumiłły. Poprowadzą to 
spotkanie Justyna Rekść-Raubo i Marek Moś. Trzeba koniecznie tu odnoto-
wać, że wspomniana galeria staje się coraz bardziej tym, czym w zamyśle jej 
twórcy Andrzeja Strumiłły być miała;  nie tylko miejscem, w którym prezen-
tuje się sztukę, ale też zarazem miejscem spotkań ludzi sztuki, którzy o tejże 
sztuce rozmawiają. Nie tak dawno gościem galerii był Jerzy Skolimowski, 
dziś Jacek Kaspszyk i Marek Moś. Te nazwiska naprawdę robią wrażenie.

pOd znAKIem FOrtepIAnU
– XIX edycja Filharmonii stoi pod znakiem forte-

pianu – mówiła na poprzedzającej tegoroczne kon-
certy konferencji prasowej Justyna Rekść-Raubo (na 
zdjęciu obok). I rzeczywiście, już koncert inauguru-
jący był tego dowodem, bowiem  zabrzmiały tu 
utwory fortepianowe chopina i paderewskiego, 
ale także grażyny Bacewicz i Wojciecha Kilara. 
Swoje utwory, we własnym wykonaniu, zaprezen-
tował gość specjalny Filharmonii zygmunt Krauze. 
W solowym programie zaprezentuje się Krzysztof 

Kobyliński, który da recital improwizacji Sagrada Familia. To pokłosie wi-
zyty artysty w Barcelonie, gdzie  zachwycił się on budowaną od 1882 ro-
ku, i ciągle nie ukończoną(!), świątynią.

To oczywiście tylko  mały fragment tego, co przygotowali dla nas ar-
tyści. zapraszamy w ich imieniu i mieszkańców Suwalszczyzny, i gości tu 
odpoczywających. 

Letnia Filharmonia AUKSO, która tak pięknie wpisała się w kulturowy 
pejzaż Suwałk i Suwalszczyzny ma swoich, licznych i znakomitych, przyja-
ciół. Na konferencji prasowej poprzedzającej koncerty obecni byli; Anna 
naszkiewicz reprezentująca zarząd Województwa Podlaskiego, czesław 
renkiewicz – prezydent Suwałk, tadeusz chołko – wójt gminy Suwałki. 
Bez ich wsparcia trudno sobie wyobrazić Letnią Filharmonię. Wypada więc 
tylko się cieszyć, że wszyscy oni deklarują wsparcie przy organizacji kolej-
nej, jubileuszowej XX edycji, która już przecież lata moment, za rok.

aukso znowu naM gra!>>

Konferencja prasowa. Od lewej Justyna Rekść-Raubo, Czesław Renkiewicz, Ewa 
Sidorek, Anna Naszkiewicz, Tadeusz Chołko 

Rok 2015. Dyryguje Marek Moś na akordeonie gra Marcin Wyrostek
Patronat medialny „DwuTygodnik Suwalski”
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Kapela „Onegdaj” z Filipowa porwała widzów do 
tańca

dwa dni na ludowo
Za naMi  XiX SuWalSki JarMark Folkloru. MiMo uPal-
neJ PogoDy, Park konStytuCJi 3 MaJa tętnił żyCieM. 
na Stu StraganaCH Można było kuPić WSZyStko, 
oD ZabaWek DreWnianyCH, CeraMiki, koSZy Wiklino-
WyCH, Wyroby rękoDZieła Po Wyroby SPożyWCZe, 
MióD, regionalne Wyroby MaSarSkie, Sery, naPoJe 
W tyM kWaS CHleboWy.

Tradycją Jarmarku  jest przegląd zespołów i śpiewaków ludowych. 
Jury tegorocznego konkursu nie miało łatwego zadania z wyborem 
najlepszych występów podczas XIX Suwalskiego Jarmarku Folkloru. 
Jury sugeruje, aby w przyszłorocznym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą Suwalszczyznę repre-
zentowali:
n w kategorii zespołów śpiewaczych:

– grupa męska zespołu „pogranicze” z Szypliszk;
– zespół śpiewaczy „Wigranie” ze Starego Folwarku (gmina wiej-

ska Suwałki);
n w kategorii solistów – śpiewaków:

– śpiewaczka małgorzata makowska z Suwałk;
– śpiewaczka Urszula Kalinowska z Szypliszk;

n w kategorii solista – instrumentalista:
– harmonista Józef Luty z Szypliszk;

n w kategorii „Mistrz – Uczeń”:
– dziecięco – młodzieżowy zespół śpiewaczy „Szuwarki” z Wiżajn;
– 11-letni Kacper Jankowski z Przerośli grający  na tradycyjnej harmo-

nii trzyrzędowej (mistrz – małgorzata makowska z Suwałk). 
Ponadto wytypowano reprezentantów Suwalszczyzny na odbywa-

jący się za 2 tygodnie w Bukowinie Tatrzańskiej ogólnopolski festiwal 
„Sabałowe Bajania”:

– dwie młode solistki – śpiewaczki: magdaleną Balewicz z Mikołajewa 
(gmina Krasnopol) i zuzannę Kozłowską z Augustowa;

– gawędziarza Jarosława 
rynkiewicza z Przerośli  (na 
zdjęciu obok).

Młody adept kowalstwa wykuwa podko-
wę pod czujnym okiem mistrza  kowal-
stwa artystycznego i użytkowego Henryka 
Borowskiego we wsi Smolany Dąb

Na straganach każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie

Choć do Wielkanocy jeszcze 
daleko Zofia Sztukowska z 
Lipska pokazywała jak wy-
konać pisanki

W ramach Podlaskiej Oktawy Kultur wystąpił zespół Czeremszyna z jednym z największych instrumentów na świecie

„Zajączkowiaki” z Zajączkowa – zdobywcy II miejsca w kategorii zespołów 
śpiewaczych na tegorocznym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowychw Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
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saMochody 
poświęcone

To już 15. „Krzyś”. Jak co roku w parafii p.w. Kazimierza Królewicza 
odbyło się poświecenie samochodów i innych pojazdów. Również i tym 
razem proboszcz ksiądz Lech Łuba miał pełne ręce roboty, bowiem 
zmotoryzowanych wiernych przybyło naprawdę wielu. Drobne upo-
minki kierowcom rozdawali m.in. prezydent czesław renkiewicz, po-
słanka Bożena Kamińska, rektor PWSz marta Wiszniewska i Lilianna 
zielińska.

Swoje stoiska otworzyli ratownicy z PWSz, w specjalnym autobusie 
można było oddać krew, na chętnych czekali medycy, którzy mierzyli ci-
śnienie i poziom cukru. A wszystko to po to, by na naszych drogach by-
ło bezpieczniej. 
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Sabina Knoch ze Szczepek na warsztacie tkackim wykonuje małe dywany dwu-
osnowowe. Obok mąż Jan z cepem w ręku (ręczna młockarnia)  przy  kamien-
nych  żarnach do produkcji mąki

Polonijny zespól 
„Troczanie” z Litwy  
za rok obchodzić będzie 
30-lecie istnienia. 
Na scenie tancerki ze-
społu z masielnicami 
(urządzenie do produkcji 
masła)

Można było spróbować świeżo wędzonej kiełbasy

Tym razem policjanci z drogówki rozdawali upominki

Pobieranie krwi 
– najcenniejszego 

z leków

Chętni mogli zmierzyć poziom cukru 
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ma wartość tysiąca złotych. Pieniądze w wysokości 200 000 złotych po-
chodzić będą z budżetu miasta. Objęcie udziałów z spółce ma wspomóc 
działania na rzecz rozwoju piłki nożnej w Suwałkach a także dać szansę 
na pozyskanie strategicznych sponsorów dla tego sportu.

medAL SUWALczAnInA
Suwalczanin piotr Sadowski wywalczył brązo-

wy medal w pływaniu na 200 m st. dow. na XXIV 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży rozgrywa-
nej w Gliwicach. Jego wynik 1:52.49. P. Sadłowski 
reprezentuje teraz barwy MTP Kormoran Olsztyn. 
Wcześniej był zawodnikiem MUKS Olimpijczyk 
Suwałki.

W  rywalizacji na 100 m  i 400 m st. dow. zajął dzie-
wiąte lokaty. Na 100 m st. dow. osiągnął czas 51.71, który dałby mu piąte 
miejsce w finale A. Gratulujemy.  Fot. Piotr Sadłowski

mAcIeJ pIetrAS mIStrzem
Dwa medale wywalczyli młodzi lekkoatleci z Suwałk na najważniej-

szych zawodach młodzieżowych w kraju. zawodnik LUKS Hańcza Suwałki 
Maciej Pietras wygrał dziesięciobój na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży rozgrywanej w chorzowie. Suwalczanin był bezkonkurencyj-
ny w najtrudniejszej rywalizacji w lekkiej atletyce i został mistrzem Polski 
do lat 18. zdobył 6 444 pkt i drugiego w rywalizacji Jakuba Węgrzyna wy-
przedził aż o prawie 600 pkt. 

Brązowy medal wywalczyła sztafeta 4 x100 m chłopców SALOS 
Suwałki biegnąca w składzie Tomasz Grajewski, Daniel Kachnowski, 
Jakub Mikłaszewicz, Marcin Miszkiel z czasem 43.08 sek. Wygrała szta-
feta zawiszy Bydgoszcz  
z czasem 42.60 sek.

D z i e s i ą t e  m i e j s c e  
w pchnięciu kulą chłop-
ców zajął zawodnik LUKS 
Hańc z a Suwałk i  Kamil 
Brankiewicz z wynikiem  
14 m 73 cm. Niestety nie 
udało się innej zawodniczce 
LUKS Hańczy Suwałki emilii 
Michałowskiej awansować 
do finału skoku wzwyż.

SzczęŚcIe SprzyJA WIgrOm
zm i e n i o n a d r u ż y n a 

Wigier nieźle sobie radzi. 
21 lipca na wyjeździe po-
konała GKS 1926 Jastrzębie. 
Gorzej było w ten weekend. 
Piłkarze suwalskich Wigier 
po emocjonującej koń-
cówce zremisowali pierw-
szy mecz sezonu 2018/2019 
I ligi rozegrany na stadio-
nie przy ul. zarzecze 26.  
W Suwałk ach zremiso -
wali 1:1 z chojniczanką 
chojnice. Gola dla Wigier 

strzelił  martin Adamec (na zdjęciu obok) w 90 min. 
meczu, a dla chojniczanki Surdykowski w 25 min. 
chojniczanka niczym specjalnym nie zaimponowała 
w Suwałkach. Doświadczeni piłkarze z chojnic potra-
fili jedynie wykorzystać to, że najsłabszym na boisku 
był sędzia Dominik Sulikowski z Gdańska i „umiejętnie 
przewracali” się na murawę. Po jednym z takich „aktor-

skich upadków” sędzia wymyślił rzut wolny, który zakończył się go-
lem dla chojniczanki. W drugiej połowie piłkarze Wigier zagrali od-
ważniej. Udało się im wyrównać w ostatniej akcji tego spotkania, mimo 
że od 73 min. grali w dziesiątkę. znowuż po wymyślonej drugiej żół-
tej kartce dla Bartczaka i w efekcie czerwonej. Skład Wigier: Węglarz 
– Straus, Karankiewicz, Kuriata, Sabiłło (od 70 min. Stasiak), Bartczak, 
Adamec, Kaczmarczyk (od 46 min. Olszewski), Piekarski, Kwaśniewski, 
Pawłowski (od 46 min. Karbowy).

Po dwóch kolejkach Wigry mają 4 pkt i znajdują się w czołówce tabe-
li I ligi. W następnym meczu zagrają z Odrą w Opolu.

AKcJe KUpIOne
Także samorząd sprzyja Wigrom. Na lipcowej sesji Rady Miejskiej, rad-

ni jednomyślnie zgodzili się by Miasto Suwałki objęły 200 akcji w podwyż-
szonym kapitale zakładowym Wigry Suwałki Spółka Akcyjna. Każda akcja 
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WydArzenIA SpOrtOWe

p O L S K I e  t O W A r z y S t W O  t U r y S t y c z n O -
KrA JOznAWcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego 
Klimko zaprasza:

¿ na jednodniowe rajdy rowerowe szlakami turystycznymi Suwałki 
Suwalszczyzny.  4.08 zbiórka godz. 10 przed siedziba Oddziału PTTK  
w Suwałkach, ul. Kościuszki 37, liczba miejsc ograniczona.
¿ mieszkańców Suwałk i gości na tematyczne spacery po miejskich tra-

sach turystycznych z przewodnikiem turystycznym, gwarantujące rzetel-
ne poznanie miasta nad czarną Hańczą.

Profesjonalnie wyszkolony prze-
wodnik jest gwarancją dotarcia do 
miejsc najbardziej atrakcyjnych  
w mieście oraz posłuchania opowie-
ści o historii miasta, jego mieszkań-

cach, bezcennych zabytkach, tradycjach i kuchni, których nie znajdzie-
my w książkach i przewodnikach turystycznych.
– 11 sierpnia (sobota), „Suwałki – ślady żydowskie”. Trasa: Park Konstytucji 

3-go Maja – Dawne Gimnazjum Męskie – Kamienica Minców – Browar 
Suwalski – ulica Joselewicza – żydowskie domy modlitwy – żydowska 
Synagoga – żydowski Dom Starców – szpital żydowski – cmentarz ży-
dowski

– 12 sierpnia (niedziela), „Suwałki Kamedulskie”. Trasa: Park Konstytucji 
3 Maja, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Dawne gim-
nazjum męskie – ulica Kościuszki – Most na czarnej Hańczy – Kościół 
ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy – Apteka – Muzeum Okręgowe 

– Archiwum Państwowe – Kościół pw. św. Aleksandra – ulica chłodna 
– plac Marii Konopnickiej.

– 18 sierpnia (sobota), Baśniowe Suwałki – Szlak turystyczny im. Marii 
Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie”. 

Spacer szlakiem turystycznym im. poetki pod nazwą „Krasnoludki są 
na świecie” to jednocześnie okazja do poznania najciekawszych miejsc 
w Suwałkach. Trasa: Sikorek, miłośnik ptaków – w pobliżu fontanny  
w Parku im. Konstytucji 3 Maja, Pakuła i Mikuła, strażnicy – przed wejściem 
do Muzeum im. Marii Konopnickiej, Podziomek, łasuch – na słupie latarni 
oświetleniowej na ul. chłodnej, Król Błystek i Kocie Oczko – przy pomni-
ku Marii Konopnickiej w samym sercu Placu Marii Konopnickiej, Koszałek 
Opałek, kronikarz – pasaż Grande-Synthe, vis-a-vis Domu Handlowego 
„Arkadia”, Modraczek, miłośnik muzyki i kwiatów – w pobliżu fontanny 
przed Suwalskim Ośrodkiem Kultury u zbiegu ulic: Karola Brzostowskiego 
i Papieża Jana Pawła II, Pietrzyk, miłośnik sportów – przed wejściem do 
Aquaparku, ul. Jana Pawła II 7.

zbiórka przy centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, ul. ks.  
K. Hamerszmita, I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 13.00. czas zwie-
dzania ok. 2 godzin. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Więcej informacji o imprezach: Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze, Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko, telefon do 
biura: 87 566 59 61 lub 509 524 855, e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl  
lub ania.rom@gmail.com

Impreza „Spacerkiem po Suwałkach” dofinansowana jest ze środków Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach.

Piłkarze wychodzą na rozgrzaną płytę boiska 
przy ul. Zarzecze 26
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BIBLIOteKA pUBLIcznA Im. mArII KOnOpnIcKIeJ  
w SUWAŁKAcH, ul. e. Plater 33A  zaprasza:

¿  osoby starsze i niepełnosprawne ru-
chowo do skorzystania z Książki na tele-
fon. Osoby, które nie mogą samodzielnie 
przyjść do biblioteki i wypożyczyć książ-
ki, mogą zadzwonić pod numer (87) 565-
62-48 i zamówić książki do wypożyczenia. 
Biblioteka bezpłatnie w każdy poniedziałek 
dowiezie zamówione książki do miejsca za-
mieszkania i w ten samym sposób zostaną 
one odebrane; 

¿  do udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym „Śladami 
zbigniewa Herberta po Suwalszczyźnie”. 

Przyjeżdżałem do tej części Polski chętnie – trwała tu wiąż atmosfe-
ra sprzed wojny, zachował się w tych miejscach przedwojennych duch  
 – zbigniew Herbert

Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w płaskich, sztyw-
nych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem do 15 
września 2018 r. na adres: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, 
ul. e. Plater 33A, 16-400 Suwałki.

Ocena prac konkursowych odbędzie się do 20 września. Więcej na: 
www.bpsuwalki.pl.

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

rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. zdobądź kupon zniżkowy na 
bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bile-
tu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Film objęty akcją: 
„co w trawie piszczy”.

mUzeUm OKręgOWe W SUWAŁKAcH, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:

¿  1 sierpnia o godz. 17.00 na otwarcie 
wystawy „Pamięć i duma”. Jest to autor-
ska wystawa Krzysztofa chojnackiego. 
Przedstawia dioramy modelarskie, zdję-
cia i grafiki, ukazuje epizody z Powstania 
Warszawskiego w skali 1:35. Podczas uro-
czystości odbędzie się spotkanie z auto-
rem. Wystawa otwarta będzie do 2 paź-
dziernika.

 

gALerIA SztUKI WSpóŁczeSneJ – gALerIA AndrzeJA StrUmIŁŁO, 
ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿ wystawa, malarstwo – Jerzy Skolimowski. Wystawa czynna do koń-
ca sierpnia.

ArcHIWUm pAńStWOWe W SUWAŁKAcH, 
ul. T. Kościuszki 69 zaprasza na:

¿ Wystawę „Dziś albo nigdy – wielka wojna i polskie dążenia niepod-
ległościowe” prezentowana jest do końca sierpnia.

rOzmArInO, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ Jam Session – 3.08.
¿ Jan Błędowski „The BW Project” – 18.08.

SUWALSKI OŚrOdeK KULtUry zaprasza na:
¿ XIX Letnią Filharmonię AUKSO – Wigry 2018.
Przełom lipca i sierpnia będzie należał do AUKSO. Od 31.07 do 3.08  

w Suwałkach, Gawrych Rudzie, Maćkowej Rudzie, Hucie i Mikołajewie 

odbędą się koncerty, warsztaty i spotkania. Wśród gości m.in. wybitny 
dyrygent Jacek Kaspszyk, ceniony kompozytor zygmunt Krauze oraz gi-
tarzysta Waldemar Gromolak. W finale Festiwalu usłyszymy Reut Rivkę  
i międzynarodową formację Krzysztofa Kobylińskiego KK PeARLS.
¿  Lato na placu Marii Konopnickiej do 2.08, Plac Marii Konopnickiej 

od 10 do 15, wyjątkowy kiermasz dla wszystkich miłośników rękodzie-
ła ludowego i nie tylko. Swoje prace będą prezentować członkowie 
Klubu Twórcy Ludowego, działającego w SOK pod kierunkiem Heleny 
Kozłowskiej. Wstęp wolny.
¿ Alfabet Wyobraźni ze Sztuką – familijne warsztaty artystyczne 3.08, 

godz. 16, Galeria Patio SOK, wstęp wolny.
¿ wernisaż wystawy prac uczestników i absolwentów zajęć pracow-

ni mieczysława Iwaszko, 3.08, godz. 18, foyer SOK, wystawa czynna do 
16.09, wstęp wolny.
¿ wernisaż wystawy fotografii marcina Wróbla „Miasto”, 9.08, godz. 18, 

Galeria PAcamera SOK, wystawa czynna do 30.09, wstęp wolny.
¿  Na Dywaniku u Marii: MUV, piątek, 10.08, godz. 20, plac Marii 

Konopnickiej. Suwalska formacja MUV zakończy tegoroczne Dywaniki. 
Razem grają od dwóch lat. Sprawnie porusza się zarówno w funky, jazzie, 
rocku, jak i disco, czy reggae, tworząc własny, niepowtarzalny styl, co do-
cenia publiczność. Wstęp wolny.
¿ Niedzielny Poranek Teatralny: przygody 

pirata drabinki, 12.08, godz. 11-13, park 
Konstytucji 3 Maja. Po spotkaniu z Piratem 
Drabinką każdy okrętowy majtek może stać 
się kapitanem swojego własnego okrętu i od-
krywać nieznane tereny wyobraźni. Wstęp 
wolny.

Fot. ze str. SOK

¿ Letnie koncerty przy fontannie Suwalska 
Orkiestra Kameralna (instrumenty smyczkowe), niedziela, 12.08, godz. 
19, park Konstytucji 3 Maja, wstęp wolny.

„Art SOS – FUndAcJA ALIcJI rOSzKOWSKIeJ” zAprASzA:
¿ miłośników muzyki organowej na koncert 5.08, godz. 19, konkate-

dra św. Aleksandra.
W programie: J. S. Bach – Toccata i fuga d-moll, BWV 565; c. Franck  

– II chorał, h-moll; F. Mendelssohn – Sonata f-moll, op. 65 nr 1; M. Surzyński 
– „Święty Boże” z op. 38.

pOLSKIe tOWArzyStWO tUryStycznO-KrAJOznAWcze Oddział 
w Suwałkach im. Jerzego Klimko, ul. T. Kościuszki 37 zaprasza na:
¿ Spacerkiem po Suwałkach – „Suwałki – ślady żydowskie” – 11.08 oraz 

„Suwałki Kamedulskie” – 12.08, godz. 10 i 13. Miejsce zbiórki – centrum 
Informacji Turystycznej w Suwałkach, ul. ks. K. Hamerszmita 16, wstęp 
wolny.

Stowarzyszenie Seniorzy z pasją HOryzOnt zaprasza na:
¿ koncert pieśni żołnierskich „Naród, który przestaje śpiewać, przesta-

je żyć” – 5.08, godz. 14, park Konstytucji 3 Maja.

cInemA LUmIere 
zaprasza na filmy:

– do 2 sierpnia – „Książę czaruś: (komedia animowana), „co w trawie 
piszczy” (komedia animowana), „Iniemamocni 
2” (animowany/przygodowy), „Niezwykła po-
dróż fakira, który utknął w szafie” (komedia), 
„Sicario 2: Soldado”, „Mamma Mia! Here We 
Go Again” (komedia/musical).

– od 3 sierpnia – „Jak zostać czarodziejem” 
(komedia animowana), „Ant-Man i Osa” (ak-
cji/-f/przygodowy), „Odnajdę cię” (sensacyj-
ny/thriller), 

– od 10 sierpnia – „Patryk” (komedia/fami-
lijny), „Mission: Impossible – Fallout” (sensa-
cyjny/akcji)

13

zaproszenIa suWalsKIe

W KInIe
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W Piątek (27 liPCa) na terenie oCZySZCZalni śCiekóW W SuWałkaCH DoSZło Do aWarii teCHnologiCZneJ. 
WStęPne analiZy WSkaZuJą, że trWała ona ok. 6 goDZin. W CHWili obeCneJ WSZyStkie ProCeSy teCHnologiCZ-
ne W oCZySZCZalni Są PraWiDłoWe, a oDProWaDZana WoDa JeSt CZySta. WStęPne analiZy WSkaZuJą też, że 
nie DoSZło Do kataStroFy ekologiCZneJ. to PierWSZa tego tyPu aWaria W CałeJ HiStorii SuWalSkieJ oCZySZ-
CZalni śCiekóW, CZyli oD 30 lat.

W poniedziałek 30 lipca w siedzibie PWiK-u 
odbyła się konferencja prasowa. Na spotkaniu 
obecni byli (na zdjęciu od prawej) zastępca pre-
zydenta Łukasz Kurzyna, Leszek Andrulewicz, 
prezes PeWiK-u, Jarosław Borejszo, dyrek-
tor Wigierskiego Parku Narodowego, oraz 
Jerzy gałązka, naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej urzędu 
Miejskiego w Suwałkach.

Do awarii technologicznej doszło w pią-
tek 27 lipca o godzinie 15.25 i trwała ona do 
22.40. Dokonano niewłaściwego przełączenia 
pomp. Do rzeki wpłynęło około 2-2,5 tysiąca 
ścieków wstępnie oczyszczonych mechanicz-
nie. Te ścieki nie zostały oczyszczone biologicz-
ne, zawierały związki fosforu i azotu. W wyni-
ku czego została zatruta rzeka czarna Hańcza. 
Pracownicy PeWiK-u wyłowili 20kg śniętych 
ryb, a Wigierskiego Parku Narodowego 120 kg. 
Pracownik, na którego zmianie to się stało, nie 
przyznał się do błędu. 

Będę z nim rozmawiał, nie minie go kara, ale 
dopiero po j wyjaśnieniach zadecyduję, czy bę-
dzie to zwolnienie z pracy czy też nagana – mó-
wił Leszek Andrulewicz, prezes PeWiK-u.

Na pewno zawinił tu system nadzoru, to on 
spowodował błąd ludzki. Aby w przyszłości nie 
dopuścić do takiej sytuacji zostanie zmienio-
na organizacja nadzoru. zostaną zamontowane 
nowe czujniki oraz wprowadzimy kontrolę oso-
bistą, pracownik będzie cyklicznie pojawiał się 
przy ujściu kanału do rzeki. 

– Nie uciekamy od odpowiedzialności. 
PeWiK dokona kompensaty środowiska. W po-
rozumieniu z pracownikami Wigierskiego Parku 
Narodowego dokona zarybienia rzeki – stwier-
dził Łukasz Kurzyna.

– chciałbym podziękować wędkarzom z 

PzW. To oni pierwsi nas zawiadomili o całym 
zdarzeniu. Jeżeli chodzi o straty ryb, to będą 
one o wiele większe. Szacujemy że zebrano 
ok. 20% śniętych ryb. Śnięte zostały w wodzie, 
w roślinności i mule. Dopiero w wyniku proce-
sów gnilnych, będą wypływały na powierzch-
nię. z całą stanowczością chciałbym podkre-
ślić, nie jest to katastrofa ekologiczna dla tak 
dużego jeziora, jakim są Wigry. Ubolewać na-
leży, że doszło do dalszego użyźnienia zbiorni-
ka. Jeżeli chodzi o kąpielisko w Starym Folwarku 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
dokonał badań, woda jest przejrzysta. Jeszcze 
dziś, sam będę pływał na tym kąpielisku – mówił 
Jarosław Borejszo, dyrektor Wigierskiego Parku 
Narodowego.

>> zawinił człowiek

Suwalska oczyszczalnia

Plaża nad jeziorem Wigry Kajakarze na Czarnej Hańczy
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trwają wakacje. na łamach papierowego wydania „dwutygodnika 
Suwalskiego” oraz na naszej stronie internetowej będziemy infor-
mować o imprezach i działaniach adresowanych do najmłodszych 
suwalczan spędzających wakacje w mieście. poniżej propozycja na 
początek wakacji.

2  pracowania „Smykałka”  w Bibliotece Publicznej im. M. 
Konopnickiej przy ul. e. Plater 33A zaprasza dzieci 2.08 w godz. 11-13 na 
zajęcia zatytułowane „Pozdrowienia z wakacji” – tworzenie pocztówek” 
oraz 9.08 w godz. 11-13 – „tworzymy coś z niczego, czyli recyklingowe za-
jęcia plastyczne (na zajęcia można przynieść niepotrzebne guziki, rurki, 
kawałki materiałów, druciki itp.).

2 Filia nr 3 Biblioteki przy ul. Północnej 26 zaprasza 1.08 w godz. 11-13 
na zajęcia „Powolny jak… – zajęcia edukacyjne z użyciem klocków lego” 
oraz 8.08 na zajęcia „W krainie filcu – zajęcia plastyczne z użyciem filcu.

2 Midicentrum przy ul. Witosa 4A przez całe wakacje zaprasza dzieci na:
* luźny poniedziałek (gramy na Play Station) w godz. 14-16, zapisy telefo-
nicznej danego dnia w godz. 10-13
* filmowy wtorek (budujemy, filmujemy, oglądamy) w godz. 10-13, bez 
zapisów
* zgrana środa (gramy w gry planszowe) w godz. 10-13, bez zapisów
* twórczy czwartek (tworzymy, eksperymentujemy, rozwijamy się)  
w godz. 10-13, bez zapisów
* familijny piątek w godz. 10-13, dzieci młodsze przychodzą z opiekuna-
mi, powyżej 10 lat wstęp bez opiekunów, bez zapisów

Wszystkie zajęcia organizowane przez Bibliotekę oraz jej placówki są 
bezpłatne.

2 Muzeum Okręgowe przy ul. Kościuszki 81 zaprasza 7.08 w godz. 10-
12 na bezpłatne zwiedzanie wystaw z przewodnikiem. Dzieci do lat 7 
przychodzą z opiekunami.

2 Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach przy ul. Kościuszki 
31 zaprasza 14.08 w godz. 10-12 na spotkanie w zaułku Krasnoludków

2 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zaprasza:
* MAŁy SKIPeR – 6-10.08 w godz. 9-12 szkolenie podstawowe z żeglar-

stwa dla dzieci i młodzieży szkolnej (7-10 lat) prowadzone w formie otwar-
tych zajęć w Ośrodku Żeglarskim nad zalewem Arkadia. zajęcia bezpłat-
ne, liczba miejsc ograniczona, wcześniejsze zapisy;

* MOJA DROGA DO TOKIO – do 30.08, w każdy wtorek i czwartek,  
w godz. 10-12 zajęcia ogólnorozwojowe z wybranych dyscyplin lekkiej 
atletyki prowadzone w formie zabaw przez instruktora na stadionie lek-
koatletycznym. zajęcia bezpłatne, wiek uczestników 9–12 lat;

* MINI TOUR – 6.08 godz. 9.30-14.30 bezpłatna wycieczka rowerowa 
ścieżkami Wigierskiego Parku Narodowego. Uczestnicy muszą posiadać 
własny rower oraz kask. Wiek uczestników 10-16 lat, liczba miejsc ogra-
niczona, wcześniejsze zapisy.

* SUWALSKA AKADeMIA TeNISA zIeMNeGO – 31.07 i 2, 7, 9, 14.08  
w godz.10-11.30 (U13), 11.30-13 (U16) zajęcia bezpłatne z tenisa ziemnego 
prowadzone przez instruktora, na kortach sztucznych OSiR. Wiek uczest-
ników 10–16 lat (podział na grupy wiekowe U13 i U 16), liczba miejsc ogra-
niczona, obowiązują zapisy;

* SUWALKING – POzNAJ SWÓJ ReGION – 13.08 w godz. 9.30-14.30 wy-
cieczka piesza (bezpłatna) po Wigierskim Parku N arodowym z wykorzy-
staniem sprzętu Nordic Walking, wiek uczestników 10–16 lat, liczba miejsc 
ograniczona, wcześniejsze zapisy.

* SUWAŁKI BeAcH SOcceR – 10.08 w godz. 10-15 turniej piłki nożnej pla-

żowej dla dzieci i młodzieży szkolnej rozgrywany na Suwałki Beach Arena. 
Turniej rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: U12, U 15. 
Drużyny sześcioosobowe. Wcześniejsze zapisy.

* RING WOLNy – 13-17.08 w godz. 11-12.30 oraz 18-19.30 bezpłatne, 
otwarte zajęcia sekcji bokserskiej prowadzone przez trenera boksu. Wiek 
uczestników powyżej 10 lat, bez ograniczeń, zajęcia otwarte.

* DROGA NA SzczyT – 14.08. w godz. 12-14 – zajęcia bezpłatne na ścian-
ce wspinaczkowej znajdującej się w hali OSiR. Wiek bez ograniczeń, za-
jęcia otwarte.

* eUROFUTBOL – WyGRAJ z NUDĄ – do 31.08 codziennie od poniedział-
ku do piątku w godz. 10-13 oraz 15-18 zajęcia z piłki nożnej prowadzone 
w dwóch kategoriach wiekowych przez instruktorów. W piątki odbywać 
się będą turnieje piłki nożnej z nagrodami dla wszystkich uczestników 
projektu. zajęcia na boiskach przy: SP 10,SP 6, SP 9, SP 5. zajęcia bezpłat-
ne, wiek bez ograniczeń.

 * AQUAPARK – NAUKA PŁyWANIA – gry i zabawy w wodzie z elementa-
mi nauki i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku 6–16 lat, prowadzo-
ne w cyklu 5 – dniowym przez instruktorów pływania. IV tura – 6-10.08. 
Godziny zajęć: grupy początkujące (dzieci od 6 lat) 9.15-10 oraz 10.15-11; 
grupa doskonalenia pływania (dzieci od 6 lat) 10.15–11. zajęcia płatne;

* BeAcH TeNNIS – środy w godz. 10-11.30 zajęcia dla grupy wiekowej 
U13 w godz. 10-11.30 oraz U16 11.30-13, bezpłatne zajęcia z tenisa pla-
żowego prowadzone przez instruktora na Suwałki Beach Arena. Wiek 
uczestników 10–16 lat, liczba miejsc ograniczona, zapisy;

* STReeTBAL – zajęcia w środy i piątki, w godz. 10-11.30, bezpłatne na 
orliku (SP9) dla młodzieży od 16 lat, liczba miejsc ograniczona, zapisy. 

2 Suwalski Ośrodek Kultury
* teAtr – KARTKI z HISTORII SUWAŁK – warsztaty teatralne przy-

gotowujące do udziału w happeningu teatralnym podczas Jarmarku 
Kamedulskiego (12.08.2018) – do 3.08. w godz. 17-19, wiek uczestników 16+ 
lat, wstęp wolny, SOK, ul. Jana Pawła II 5, prowadzenie Joanna Łupinowicz

* pLAStyKA – zRÓB TO SAM – warsztaty manualne  – 13-14.08. w godz. 
10-11.30, wiek uczestników 7–13 lat, 7 zł, SOK, ul. Jana Pawła II  5, prowa-
dzenie Halina Lutyńska; WARSzTATy PLASTyczNe – 1-3.08 w godz. 13-
15 ćwiczenia z rysunku, malarstwa, techniki mieszane, wiek uczestników 
8–4 lat, 5 zł, SOK, ul. Noniewicza 71, prowadzenie Halina Mackiewicz;  
TKANINA ARTySTyczNA – 6-9.08 w godz. 13-15 sploty, aplikacje, na-
szywanie tkaniny na płótnie, wiek uczestników 10–16 lat, 5 zł, SOK, ul. 
Noniewicza 71, prowadzenie Halina Mackiewicz

* mUzyKA – WARSzTATy WOKALNe – 9-10.08 w godz. 10-11 (wiek 
8–12 lat), w godz. 11-12 (13–16 lat), 5 zł, SOK, ul. Jana Pawła II 5, prowadze-
nie emil Kulbacki; OTWARTA PRÓBA DINO JAzz BAND – 9, 16.08 w godz. 
16-18 warsztaty dla instrumentalistów i wokalistów, wymagana znajo-
mość utworów „Fly Me to the Moon” i „My Funny Valentine”, wstęp wol-
ny, wiek uczestników 16+, SOK, u. Jana Pawła II 5, prowadzenie Wiesław 
Jarmoc; NAUKA GRy NA GITARze OD PODSTAW 13-17.08 w godz. 11-12 
wiek uczestników 10–16 lat oraz w godz. 12-13 – 16+, 5 zł, wymagany wła-
sny instrument, SOK, pracownia muzyczna 209, ul. Noniewicza 71, pro-
wadzenie Tomasz Kierejsza; OTWARTe WARSzTATy INSTRUMeNTALNe 
14.08 w godz. 14-15, wymagany własny instrument, 16+ lat, 5 zł, SOK, pra-
cownia muzyczna 209, ul. Noniewicza 71, prowadzenie Tomasz Kierejsza

* tAnIec – TAŃce LUDOWe I NARODOWe – 6-10.08 w godz. 14-15 (wiek 
7–12 lat), płatne 5 zł, SOK, ul. Jana Pawła II 5, prowadzenie Kinga Kobiela; 
RADOŚĆ TAŃcA – warsztaty taneczne – 1, 6, 8.08 w godz. 12-13 (wiek 
7-9 lat), płatne 5 zł, SOK, ul. Jana Pawła II 5, prowadzenie Iryna Popova; 
TecHNIKA TANeczNA I AKROBATyKA, podstawy 13, 15.08 w godz. 13-
14.15 (wiek 7–12 lat), płatne 5 zł, SOK, ul. Jana Pawła II 5, prowadzenie 
Mihail Nikolv;  TecHNIKA TANeczNA, TANIec WSPÓŁczeSNy, JAzz pod-
stawy 13, 15.08 w godz. 14.30-16 (wiek 13-17 lat), płatne 5 zł, SOK, ul. Jana 
Pawła II 5, prowadzenie Mihail Nikolv.

OFertA WAKAcyJnA dLA dzIecI nIepeŁnOSprAWnycH
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach,  

ul. Przytorowa 8, obowiązują wcześniejsze zapisy:
– kajaki – 8, 15.08. w godz. 9-10.30 grupa od 2 do 8 osób
– ćwiczenia rytmiczne  – 7, 14.08  w godz. 10-11 grupa od 4 do 8 osób
– sensoplastyka – 13 i 14.08 w godz. 10-12 grupa do 8 osób

w
Suwałkach

2018
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prezydent miasta Suwałk
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieogra-

niczony
na sprzedaż następujących nieruchomości nie-
zabudowanych, stanowiących własność Miasta 

Suwałki:
1. oznaczona działką nr nr 12392 o powierzch-

ni 0,1042 ha, położona w Suwałkach przy ul.  
1 Maja, posiadająca urządzoną księgę wieczystą 
nr SU1S/00045321/6. Istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, z uwagi na bliskość rzeki, że na dział-
ce jest być wysoki poziom wód gruntowych. W 
związku z powyższym, przed rozpoczęciem in-
westycji, wskazane jest przeprowadzenie ba-
dań geologicznych na koszt własny nabywcy. 
Na działce znajdują się drzewa. W przypadku ko-
lidowania roślinności z planowaną inwestycją, 
nabywca usunie je na wniosek i koszt własny. 
Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnosto-
jącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawar-
te są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Nr 4.1 zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 28.12.2016 roku.

cena wywoławcza: 158 000 zł brutto (słownie: 
sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych).

Wadium: 15 800 zł (słownie: piętnaście tysię-
cy osiemset złotych).

2. oznaczona działką nr 12393 o powierzch-
ni 0,1119 ha, położona w Suwałkach przy ul. 1 
Maja, posiadająca urządzoną księgę wieczy-
stą nr SU1S/00045321/6. Istnieje duże prawdo-
podobieństwo, z uwagi na bliskość rzeki, że na 
działce jest wysoki poziom wód gruntowych. W 
związku z powyższym, przed rozpoczęciem in-

westycji, wskazane jest przeprowadzenie ba-
dań geologicznych na koszt własny nabywcy. 
Na działce znajdują się drzewa. W przypadku ko-
lidowania roślinności z planowaną inwestycją, 
nabywca usunie je na wniosek i koszt własny. 
Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnosto-
jącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawar-
te są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Nr 4.1 zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 28.12.2016 roku. 

cena wywoławcza: 169 000 zł brutto (słow-
nie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Wadium: 16 900 zł (słownie: szesnaście tysię-
cy dziewięćset złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami oraz rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 3 września 
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 
30 sierpnia 2018 roku. W tym dniu kwota wa-
dium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetar-
gu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestni-
ków przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu 
osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypi-
su 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 sto-
sowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w 
związku małżeńskim zobowiązane są złożyć ko-
misji przetargowej przed przystąpieniem do 
przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją w związku małżeńskim.

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

Koszty sporządzenia umowy notarialnej po-
nosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących prze-
targu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 
N i e r u c h o m o ś c i a m i  i  R o l n i c t w a Ur z ę d u 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, 
pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41. 188/2018

OBWIeSzczenIe
prezydentA mIAStA SUWAŁK z dnIA 23 LIpcA 2018 rOKU
prezydent miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 w związku z art. 

10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjne-
go (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 nieuregulowanym stanie 
prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0006, oznaczoną działką nr geo-
dezyjny 11439/1 o powierzchni 0,3669 ha, dla której brak założonej księgi 
wieczystej, która została objęta decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr 3/2018 
sygn. AGP.6740.190.2018.eŁ z dnia 21 czerwca 2018 r. o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej polegającej na budowie nowej ulicy od ul. 24 Sierpnia 
do działki nr geod. 11440 wraz z niezbędnym uzbrojeniem technicznym w 
Suwałkach oraz nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności oraz wy-
powiedzieć się, co do zebranych dowodów, materiałów w sprawie – w terminie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. 
Mickiewicza 1, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, 
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 23.07.2018 r. do dnia 07.08.2018 r. 191/2018

InFOrmAcJA
prezes zarządu Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o.  

działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawar-
tej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 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 
25.07.2018 r. do dnia 14.08.2018 r. został opublikowany na tablicy ogło-
szeń 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 11/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. nieru-
chomości przeznaczonej do dzierżawy.   193/2018

pge Obrót S.A. z siedzibą w rzeszowie, 
35-959 rzeszów, ul. 8-go marca 6 

poszukuje do wynajęcia na terenie miasta Suwałki  lokalu biurowego  
o powierzchni ok. 130 m2 na potrzeby Biura Obsługi Klienta oraz  
pracowników wsparcia.

Lokal powinien spełniać następujące wymagania:
n lokalizacja w centrum miasta lub przy centrach handlowych,  

w szczególności w miejscu  skupiającym największe grupy mieszkańców  
z możliwością  zapewnienia dostępności komunikacji publicznej,

n preferowane usytuowanie na parterze budynku z dostępem 
od frontu ulicy, wyposażenie w niezbędne udogodnienia dla osób 
starszych i niepełnosprawnych,

n usytuowanie w pobliżu ogólnie dostępnych parkingów oraz    
komunikacji publicznej,

n możliwość swobodnej aranżacji wnętrza wg wymagań najemcy 
(przy założeniu, że koniecznym jest: powierzchnia ok. 70 m2 – centralna  
sala do obsługi klientów, dodatkowo oddzielne pomieszczenie na  
potrzeby kierującego Biurem ok. 12 – 15m 2 , pomieszczenia: socjalne, 
serwerownia i oddzielna toaleta dla klientów, pokój pracy biurowej  
dla pracowników wsparcia razem ok.  45 m2),

n pokrycie części kosztów adaptacji lokalu przez wynajmującego,
n możliwość umieszczenia przy wjeździe na teren nieruchomości 

i na terenie nieruchomości informacji o firmie najemcy, logo firmowe-
go najemcy, tablic i innych form oznakowania oraz reklam dotyczą-
cych najemcy.

Informacje można również uzyskać pod nr telefonu: 85 740 57 43,  
85 740 57 44

Oferty należy składać do dnia 17.08.2018 r. w siedzibie Oddziału  
– PGe Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku, 15-082 Białystok,  
ul. Świętojańska 12, kancelaria, pokój nr 13 (parter).  194/2018

Obrót S.A.
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Ogłoszenia „dtS” 
tel. 87 566-28-25

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

dyżUry KOnSULtAcyJne
członków Suwalskiej Rady Seniorów 

w siedzibie Suwalskiego centrum Inicjatyw Senioralnych 
przy ul. ciesielskiej 15 w godz. 10.00-13.00:

7 sierpnia (godz. 10-13) – piotr marian Luto
28 sierpnia (godz. 10-13) – maria Lauryn

z lokalu ScIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnie-
niu telefonicznym: 601 917 445.

sprzedaM

praca

przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej (spra-
wozdanie z dnia 10.07.2018 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).

192/2018

OBWIeSzczenIe 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 zmianami) zawiadamiam, iż Prezydent 
Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarząd-
cy drogi, z dnia 18.05.2018r. znak: I.7011.02.14.2018.IS, decyzję nr 6/2018 z dnia 26 
lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwole-
nia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej od 
ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących: 
– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu, ko-

lidujących z budową ulicy,
– budowę nowej jezdni o szerokości 6,0 m o nawierzchni bitumicznej zakończo-

nej placem do zawracania, 
– budowę zjazdów publicznych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu, 
– budowę obustronnych chodników ulicy,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur perforowanych z przykanalikami i sze-

ścioma studniami chłonnymi, 
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych, 
– budowę kanalizacji teletechnicznej,
– budowę niekolizyjnego odcinka sieci wodociągowej i przyłącza wraz z odgałę-

zieniami i budową dwóch hydrantów ppoż., 
– budowę niekolizyjnych odcinków kablowej linii elektroenergetycznej, zgodnie z 

planem zagospodarowania terenu,
– regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istnie-

jącego uzbrojenia terenu, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
– wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowa-
nym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) przebudowy istniejącego skrzyżowania drogi dojazdowej z ul. Bakałarzewską w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, na działce nr 30822/1 w zakresie:
– korekty geometrii skrzyżowania wraz z dowiązaniem wysokościowym projekto-

wanej jezdni z istniejącą jezdnią ul. Bakałarzewskiej,
– wysokościowego dowiązania odcinków chodników dla pieszych oraz istnieją-

cej ścieżki rowerowej,
2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

a) odgałęzienia sieci wodociągowej zasilającej hydrant p.poż.,
b) przykanalika sieci kanalizacji deszczowej,
c) budowa kablowej linii oświetleniowej na Bakałarzewskiej, zasilającej oświetle-

nie drogi dojazdowej,
d) budowa odcinka kanalizacji kablowej teletechnicznej.
Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 

31329/2, 31329/11 (działki w całości przeznaczone pod budowę ulicy ) i w części na dział-
kach nr: 31330/2, 31329/1 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki)

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowa-
nym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy 
innych dróg publicznych oraz budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia tenu, na nieru-
chomości oznaczonej działką nr 30822/1 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 31330/2, 31329/1 (obręb nr 0007, 
Miasto Suwałki).

Numery działek po podziale, wchodzące w granice projektowanego pasa dro-
gowego ww. drogi: 31330/30, 31329/23 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według za-
łączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 31330/29, 
31329/24 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego ww. drogi: 
31329/2, 31329/11 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest 
na nieruchomości oznaczonej działkami nr geod.: 31329/2, 31329/11 (działki w ca-
łości przeznaczone pod projektowany pas drogowy ulicy) i działkami nr: 31330/30, 
31329/23 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu podziału,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowa-
nym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy 
innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nierucho-
mości oznaczonej działką nr: 30822/1 (ul. Bakałarzewska w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 653) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
Gmina Miasto Suwałki obręb 0007 Miasto Suwałki:
– 31329/1 o pow. 0,3389 ha dzielona na działki: 31329/23 o pow. 0,056 ha (przezna-

czona pod drogę gminną) i 31329/24 o pow. 0,3333 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 31330/2 o pow. 0,1507 ha dzielona na działki: 31330/30 o pow. 0,1451 ha (prze-

znaczona pod drogę gminną) i 31330/29 o pow. 0,0056 ha (w dotychczasowym wła-
daniu). zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
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.  195/2018

Nadleśnictwo Suwałki sprzeda samochód Suzuki Grand Vita-
ra, 2004 r. tel. 87 566 42 95  199/2018

n Praca za granicą – Niemcy (sprzątanie, kobiety)  
tel. 510 589 264   187/2018



31.07.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

Przy okazji ostatniego Suwałki Blues 
Festiwalu (a był – co raz jeszcze należy 
podkreślić bardzo piękny ten blues i ten 
festiwal) na chłodnej, która to ulica staje 
się prawdziwą aleją bluesowych gwiazd, 
powstała prawdziwie piękna i miła rzecz; 
ławeczka z bluesmanem. 

Pomysł może i nie tak bardzo nowy, 
bo tego rodzaju ławeczki, poświęcone  
a to postaciom z bajki, a to znanym litera-

tom, czy aktorom, znaleźć można w wielu miastach. Rzecz w tym, że nie 
wszystkie one są tak udane jak nasz muzykant; suwalski bluesman jest 
nie tylko ładny, ale wręcz słychać jak on pięknie gra! Pogodę mamy nie-
samowitą, gości pełno, a każdy z nich (no prawie każdy), chce mieć pa-
miątkowe zdjęcie z bluesmanem. Nie ukrywam, że aż zazdroszczę tego 
pięknego pomysłu. Żałując, że to nie mój pomysł, „zawłaszczyłem” jed-
nakże ławeczkę dla siebie i bardzo dumny pokazuję to piękne dziełko mo-
im gościom z Polski, a nawet z zagranicy.

Nic dziwnego, że przeżyłem prawdziwy szok na widok „mojego” moc-

SpeKULAcJe LIterAcKIe
zbigniew Mentzel kazał cze-

kać na swoją kolejną książkę 10 lat.  
W tym przypadku sprawdziło się 
powiedzenie, że nie liczy się ilość, 
a jakość. zarówno „Wszystkie języ-
ki świata”, jak i „Spadający nóż” za-
wierają niecałe 200 stron. Ale cóż 
to są za strony...

Wielu czytelników odbiera 
książki tego autora dosłownie, od-
czytując bohaterów jeden do jed-
nego jako jego samego. Można  
i tak. Będzie znacznie ciekawiej, 
jeżeli spróbujemy doszukać się w 
nich metaforycznych podtekstów.

Nie bez powodu „Spadający 
nóż” ma podtytuł „wariacja lite-
racka”. Autor stale zmienia w niej 
temat, nastrój i emocje. Książka ta przypomina opisaną w niej chorobę 
afektywną dwubiegunową – pełno w niej gonitwy myśli, nadpobudliwo-
ści, rozentuzjazmowania, ale i apatii. Humor przeplata się z refleksją, za-
dumą. Pozycja szczodrze obdarowana została wzmiankami, wtrąceniami, 
nawiązaniami, cytatami z utworów literackich i muzycznych. 

Tytułowe spadające noże, to w giełdowym żargonie akcje, których 
wartość błyskawicznie spada. Każdy, kto decyduje się na ich zakup bar-
dzo ryzykuje. Ryzykowny może się też wydawać miszmasz, jaki proponu-
je Mentzel. Mili państwo! zachęcam do podjęcia wyzwania.

 Kamila Sośnicka

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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Młoda kotka, elegantka – czar-
na z białym krawatem i skarpetka-

mi szuka miłości i ciepłego kątka.

Rodzeństwo, 
dwie trzymiesięczne suczki 
szukają opiekuńczej rodziny.

Trzymiesięczny ciekawy 
świata piesek odwdzięczy się 

za opiekę i przyjaźń.

poszarpany bluesMan
no potarganego i podniszczonego bluesmana. Ktoś się musiał mocno 
napracować, by te szkody poczynić, mocno naszarpać, może nawet, bo 
przecież parno i duszno, spocić. Moi goście stanęli i – niepewni jak zare-
agować – bezradnie patrzyli na poszarpane struny gitarzysty. Mnie by-
ło po prostu wstyd. Ale i wściekłość mnie jakaś brała. Tyle, że bezradna, 
więc tym bardziej dokuczliwa, tym bardziej przykra.

Nawet nie usiłuję tu stawiać jakichś zasadniczych pytań, szukać przy-
czyn tego wandalizmu: mógł to być nieszczęśliwe zakochany chłopak, 
który w ten sposób rozładowywał swoje frustracje, ale też równie dobrze 
po prostu nabuzowany dopalaczami osobnik, który „po prostu musiał 
coś rozbić”. Powodów mogło być tysiąc, ale tak naprawdę nas, tak zwa-
nych zwyczajnych obywateli, interesuje najbardziej to, by sprawcy tego 
rodzaju ekscesów byli skutecznie wyłapywani i odpowiednio do swoich 
czynów potraktowani. I naprawdę nie namawiam do surowego karania, 
ucinania rąk, posyłania do więziennych cel. Myślę, że odpowiednio wy-
soka kara finansowa byłaby tu najbardziej skuteczna. Dobrym rozwiąza-
niem byłaby również w takich przypadkach konieczność odpracowania 
spowodowanych szkód. To znacznie lepsze niż więzienna cela pełna zde-
prawowanych przestępców. STANISŁAW KULIKOWSKI
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pół wieku razeM
czesław renkiewicz, prezydent Suwałk 26 lipca wręczył honorowe 

odznaczenia siedmiu suwalskim parom, które świętowały 50-lecie po-
życia małżeńskiego.

Medale z rąk prezydenta odebrali: Halina i Wacław Kawko, Halina 
i mieczysław tymińscy, Krystyna marianna i czesław Henryk 
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>>

Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie z po-
przedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymała marta Sawicka.>>

W tym miejscu zwykle prezentowaliśmy archiwalne zdjęcie z Suwałk, 
oraz te same miejsce współcześnie. W tym przypadku (gdyby nie kolo-
rowe zdjęcie i współczesne ubiory podróżnych ) – można by rzec, nic się 
nie zmieniło.

Do czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca. W 
którym roku uruchomiono Zaniemeńską Kolej Żelazną łączącą Suwałki  
z Grodnem?

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 10 sierpnia.

centrum Handlowe Plaza Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl;
suwalki@cinema-lumiere.pl  

Telefon – rezerwacje, kasa: (87) 618 20 23

tu zaszła zMiana

Fidrych, Anna i Jarosław Wacław zalewscy, genowefa i Stanisław 
Knoch, Aniela i Henryk Wiszniewscy oraz Janina i Henryk marian 
Sosnowscy.

– To piękny moment, kiedy mogę złożyć Państwu życzenia z tak pięk-
nej okazji jaką jest 50-lecie pożycia małżeńskiego – mówił w trakcie uro-
czystości czesław Renkiewicz. – Życzę Państwu przede wszystkim zdro-
wia, a także zadowolenia w życiu osobistym. chciałbym byście Państwo 
czuli się w naszym mieście jak najlepiej.

zabytki w reMoncie
Rozpoczął się pierwszy etap remontu elewacji fasady głównej  kon-

katedry pw. św. Aleksandra. Parafia otrzymała zgodnie z decyzją Rady 
Miejskiej w Suwałkach  dofinansowanie  na te prace w wysokości 45 000 zł.

W ramach naboru na dotacje na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane zakwalifikowano jeszcze pięć wniosków.

Pierwsze 30 000 zł na remont elewacji budynku przy ulicy W. Gałaja 43; 
następne to: 45 000 zł na re-
mont dachu i elewacji kamie-
nicy przy ul. T. Kościuszki 94;  
40 000 zł na remont dachu 
kamienicy przy ul. T. Koś- 
ciuszki 59; 15 000 zł na re-
mont elewacji kamienicy 
przy ul. A. Mickiewicza 5;  
25 000 zł na remont da-
chu kościoła ewangelic-
ko -augsbur sk ie go pr z y  
ul. T. Kościuszki 12.

Kwota 200 000 zł prze-
znac zona na dotacje w 
budżecie Suwałk na rok 
2018  została rozdyspono-
wana w całości.

>>



„dwutygodnik
Suwalski” 

tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 
www.dwutygodniksuwalski.pl

centrum Obsługi nieruchomości

międzynarodowy Koncern Obrotu nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 87 566 64 14. zapraszamy do współpracy!

NaJlePSI aGeNcI, NaJSzYBSze traNSakcJe
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ul. 1 maja 1, 16-400 Suwałki
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W SyStemIe WIeczOrOWym
*  TecHNIK MASAŻySTA – 2 LATA
*  TeRAPeUTA zAJĘcIOWy – 2 LATA
*  OPIeKUNKA DzIecIĘcA – 2 LATA
*  HIGIeNISTKA STOMATOLOGIczNA – 2 LATA

W SyStemIe zAOcznym
*  TecHNIK USŁUG KOSMeTyczNycH – 2 LATA
*  OPIeKUN MeDyczNy – I ROK
*  TecHNIK STeRyLIzAcJI MeDyczNeJ – I ROK
*  ASySTeNT OSOBy NIePeŁNOSPRAWNeJ – I ROK

W SyStemIe dzIennym
* TecHNIK MASAŻySTA – 2 LATA
* TeRAPeUTA zAJĘcIOWy – 2 LATA
* HIGIeNISTKA STOMATOLOGIczNA – 2 LATA
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