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Najbardziej zadowoleni z otwarcia obwodnicy Suwałk 
byli suwalscy samorządowcy. Na zdjęciu: Witold Kowalewski, 
starosta suwalski, Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk 
i Mariola Karpińska, radna Rady Miejskiej
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Kira, moja mała córeczka...

 Konstanty Ildefons Gałczyński
„Wielkanoc mojej córki”
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Do początku maja w Muzeum Wigier w Starym Folwarku oglądać 
można wystawę fotograficzną „Top Ziemi Suwalskiej”. Pozostałe części 

wystawy znajdują się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Krzywem oraz 
w Klasz torze Pokamedulskim  
w Wigrach. Otwarcie wystawy  
w Muzeum Wigier połączono ze 
spotkaniem turystycznym, zorgani-
zowanym wspólnie przez Suwalską 
Organizację Turystyczną i Wi- 
gierski Park Narodowy.

W ubiegłym roku WPN odwie-
dziło 17 tys. turystów, którzy mo-
gli m.in. skorzystać z odbudowa-

nej platformy widokowej w Bryzglu, pomostu widokowego w Wigrach 
oraz parkingów Samle1 oraz w Kruszniku. 

Plany inwestycyjne na ten rok to m. in. budowa kładki w Cimocho- 
wiźnie, parkingi w Czerwonym Krzyżu, Monkiniach, Piaskach oraz pomost 
widokowy między jeziorami Leszczewek i Wigry. Mają także powstać  
pomosty pływające oraz zostanie zagospodarowana plaża w Krzywem,  
w tym boisko do siatkówki plażowej. W ramach RPO wybudowana ma 
być „Wilcza ścieżka” o długości 30 kilometrów od Płociczna do Lipniaka, 
oraz ma być odbudowana wieża widokowa „U Jawora”. 

O planach dotyczących obchodów 30-lecia Wigierskiego Parku 
Narodowego oraz 20-lecia wizyty papieża Jana Pawła II w Wigrach wię-
cej w następnym wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”. 

NIEBIESKI DZIEŃ
Marsz „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”, koncert młodzieżowych 

zespołów muzycznych i ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem 
„Moje bezpieczne miejsce – pocztówka dla koleżanki i kolegi z autyzmem” 
odbyły się z okazji Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu. Wspólnie 
zorganizował suwalski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 
oraz młodzież III Liceum Ogólnokształcącego, która działa jako grupa wo-
lontariacka „Intensyfikujemy egalitaryzm” w ramach projektu „Zwolnieni 
z teorii”. 

W ramach akcji zaplanowano także warsztaty dotyczące trudności 
w odbiorze sensorycznym bodźców u osób z ASD, w których uczestni-
czyć będą dzieci i młodzieży z suwalskich szkół, nauczy ciele oraz rodzi-
ce. Warsztaty odbywać się będą przez cały kwiecień, który jest miesią-
cem autyzmu.

>>
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WIELKANOCNE  KARTKI
Prace uczniów SP nr 11: Michała Zimnickiego wśród naj-

młodszych oraz Amelii Tylendy w starszej grupie wiekowej 
najwyżej oceniono w XII Międzyszkolnym Konkursie Grafiki 
Komputerowej Kartka Wielkanocna zorganizowanym w su-
walskiej Szkole Podstawowej nr 11 im. gen. Bryg. pil. Witolda 
Urbanowicza.

Do konkursu zgłoszono 47 prac. Oceniano je w dwóch kate-
goriach wiekowych: grupa młodsza (kl. I-III) i grupa starsza (kl. 
IV-VI). Pierwszy etap konkursu przebiegał w macierzystych szko-
łach. Uczniowie samodzielnie wykonali prace w programie gra-
ficznym MS Paint. Wśród najmłodszych drugie miejsce przyzna-
no Lenie Milewskiej z SP nr 11, a trzecie Aleksandrze Prawdzik  
z SP nr 6.  W starszej grupie wiekowej  nagrody otrzymali ucznio-
wie SP nr 11: Dominika Rębiś – drugą, a trzecią  Kamila Kutyło. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

l Brak Ci czasu na wizytę w salonie kosmetycznym?
l Jesteś zabiegana lub nie masz z kim zostawić swoich pociech?
l Przerażają Cię ceny w stacjonarnych gabinetach?

PROFESJONALNE  ZABIEGI 

W ZACISZU TWOJEGO DOMU

509 690 977                           monika1408@onet.pl

ZADZWOŃ I ZAMÓW KOSMETYCZKĘ DO DOMU!

mgr kosmetologii

22/2019

Praca Michała Zimnickiego

>>

TURYŚCI NAD WIGRAMI

Takie cuda to tylko nad Wigrami

>>

131/2019
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Sobota – 13 kwietnia 2019 r. – ten dzień za-
pisze się na pewno w historii Suwałk. Jest już 
otwarta obwodnica naszego miasta. Chociaż 
organizatorzy sobotniej uroczystości otwarcia 
drogi, nie umożliwiLI mi zabrania głosu w jej 
trakcie dlatego chcę na łamach „DwuTygodnika 
Suwalskiego”, wyrazić swoje podziękowania 
wszystkim mieszkańcom Suwałk za zaanga-
żowanie i wsparcie suwalskiego samorządu 
i Społecznego Komitetu Wsparcia Budowy 
Obwodnicy Suwałk w jej powstanie. 

Absolutnie nie przypisujemy sobie tytułu 
budowniczych tej drogi. Jednak trzeba pamię-
tać, że to dzięki zaangażowaniu setek miesz-
kańców Suwałk udało nam się zwrócić uwa-
gę władz centralnych na problem, jakim był 
ogromny ruch tranzytowy w Suwałkach. 

Cieszę się, że mogą Państwo od soboty czuć 
się w Suwałkach bezpieczniej i bardziej kom-
fortowo. Cieszę się, że przy Waszych blokach 
i domach jest już ciszej i spokojniej. Gratuluję 
Suwalczanom, że potrafili razem, ramię w ramię 
zamanifestować potrzebę powstania tej dro-
gi. Jestem dumny, że mogę być Prezydentem 
Miasta i takich mieszkańców, którzy potrafi-
li razem zjednoczyć się we wspólnym celu. To 

Państwa sukces, że ta droga powstała.
Na obwodnicę Suwałk czekaliśmy bardzo 

długo. By zamanifestować potrzebę jej budowy 
z mojej inicjatywy powstał Społeczny Komitet 
Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk, któ-
ry tworzyli: Stanisław Kulikowski, przewod-
niczący Komitetu, Zdzisław Przełomiec , 
Tomasz Drejer, Henryk Owsiejew, Zbigniew 
Wisiecki, Andrzej Chuchnowski, Włodzimierz 
Marc zewsk i, Józef Kimera, Grzegorz 
Płatonow, Sławomir Szeszko, Szymon 
Kozicz, Wojciech Fortuna, Bogdan Sadowski, 
Mirosław Szyszko, Krzysztof Maciejewski.

Najbardziej głośne i spektakularne akcje 
zorganizowane przez Komitet to 3 protesty,  
jakie miały miejsce na przebiegu Drogi Krajowej 
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ZDANIEM PREZYDENTA
nr 8 w Suwałkach.

Dzień przed ostatnim z protestów w czerw-
cu 2013 roku do Suwałk, dotarł oficjalny komu-
nikat z Ministerstwa Budownictwa, Transportu 
i Gospodarki Morskiej, w którym poinformowa-
no, że budowę obwodnicy zaplanowano na lata 
2014-2020, a pieniądze na jej realizację mają po-
chodzić z funduszu polityki spójności.

Zapewnienie miało swoje odbicie w rze-
czywistości. Półtorej roku później 12 listopada 
2014 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad w Białymstoku ogłosiła przetarg 
na budowę suwalskiej obwodnicy, który został 
rozstrzygnięty 12 sierpnia 2015 roku.

Przetarg wygrała firma Budimex, z którą 
podpisano umowę 29 września 2015 r. Miałem 
przyjemność wziąć udział w tym wydarzeniu. 
Dokument został podpisany w białostockiej 
siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 

27 stycznia 2017 roku Bogdan Paszkowski 
Wojewoda Podlaski podpisał tzw. ZRID czy-
li zezwolenie na realizację inwestycji drogo-
wej polegającej na budowie obwodnicy mia-
sta Suwałki. Kilka dni później rozpoczęły się 
pierwsze prace budowlane. Ten fakt zwieńczył 
całą walkę o obwodnicę Suwałk.

KWIETNIOWA SESJA
Siódma sesja suwalskich rajców odbędzie się w środę 24 kwietnia w Urzędzie 

Miejskim przy ul. Mickiewicza 1. Radni zajmą się m.in. sprawami: bezpieczeństwa 
(przyjmą sprawozdanie z działalności suwalskiej policji, informację o stanie bez-
pieczeństwa i porządku publicznego oraz informację o stanie ochrony przeciw-
pożarowej); pomocy społecznej (dokonają oceny zasobów pomocy społecznej za 
rok 2018 i przyjmą informację z realizacji Programu „Suwalska Rodzina Plus” oraz 
Programu „Suwalska Karta Mieszkańca”). 

Ponadto zajmą się: Suwalskim Budżetem Obywatelskim na 2020 r., dotacja-
mi na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabyt-
kach; wykazem kąpielisk na 2019 r.; kolejnymi miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego oraz sprawami finansowymi. Pochylą się także nad 
zmianami w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
miasta oraz określą warunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Sesja roz-
poczyna się o godz. 15.30. Można wziąć osobisty udział lub obserwować obra-
dy za pośrednictwem on-line. Radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość

>>

Kilkuset uczestników zgromadziły uroczystości 25-lecia istnienia Kościoła Zielonoświątkowego 
w Suwałkach, w których uczestniczyli m.in. prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i jego zastęp-
ca Ewa Sidorek oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec.

Był wykład naukowy o historii kościoła, okolicznościowy koncert oraz film pokazujący stan wie-
dzy suwalczan o działającej w naszym mieście wspólnocie kościelnej. Gratulacje na ręce pastora su-
walskiego zboru Krzysztofa Hawrusa składał m.in. biskup Marek Kamiński, Prezbiter Naczelny 
Kościoła Zielonoświątkowego.

Zielonoświątkowcy stanowią drugi pod względem wielkości kościół protestancki w Polsce. 
Mają blisko 24 tysiąca wiernych oraz 368 duchownych. Początki ruchu zielonoświątkowego na 
ziemiach polskich sięgają pierwszych lat XX wieku. Kościół stanowi nurt chrześcijaństwa, choć 
odrzuca zwierzchnictwo papieża. W centrum nabożeństw jest pismo święte, a nie eucharystia. 
Msze święte nie są sprawowane. Kościół jako instytucja działa poprzez zbory (parafie). Początki 
suwalskiego zboru sięgają końca lat 80-tych. Obecnie tworzy go 65 dorosłych członków oraz 
ok. 30 dzieci.

Od prawej Krzysztof Hawrus z małżonką, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec
i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz

JUBILEUSZ  ZIELONOŚWIĄTKOWCÓW>>
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WYDARZYŁO SIĘ

Ciąg dalszy na str. 7

OSTATNIA DUŻA UMOWA
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wspólnie ze Skarbnikiem Miasta Wiesławem 

Stelmachem podpisali ostatnią z umów na budowę ul. 100-lecia Niepodległości Polski. Jej war-
tość to 24,6 mln zł. Firma Prasko Construction – zwycięzca przetargu – prace ma zakończyć do 15 
grudnia 2019r. Będzie to zupełnie nowa droga, która połączy ulicę Utratę z Sejneńską. Firma lada 
dzień rozpocznie prace związane z branżą sanitarną. Najbardziej newralgiczny etap inwestycji po-
legający na przebudowie ul. Utrata od ul. Łąkowej do ul Staniszewskiego, wraz z budową ronda 
rozpocznie się dopiero po oddaniu do użytkowania obwodnicy Suwałk.

Budowa ul. 100-lecia Niepodległości Polski to najdroższe zadanie drogowe w tegorocznym bu-
dżecie Suwałk. Firma PRASKO Construction to ta sama firma, która buduje suwalski pas startowy. 
Na przebiegu tej drogi trwają już prace przy budowie tunelu pod torami oraz mostu na Czarnej 
Hańczy. Pierwszy z obiektów buduje gdański POLWAR, który wykona te zadanie do 31 lipca 2019 r.  
za kwotę 6.672.750 zł. Most kosztować będzie 4.982.591,75 zł. Inwestycję do 30 września 2019 r. zre-
alizuje firma OPTEM z Gdańska.

Doczesne szczątki sługi Bożego ks. Kazimierza Hamerszmita zostały przeniesione 
do suwalskiej konkatedry. Nowe miejsce spoczynku wieloletniego proboszcza parafii 
pw św. Aleksandra to wschodnia kaplica kościoła. Sarkofag poświęcił bp Jerzy Mazur 
(na zdjęciu).

Przeniesienie doczesnych szczątków ks. Hamerszmita z kaplicy znajdującej się na 
cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej do konkatedry ma ułatwić wiernym dostępność  
i modlitwę przy grobie sługi Bożego, jak również zabezpieczyć szczątki, które w przy-
padku beatyfikacji staną się cenną relikwią. Poprzednio grób ks. Hamerszmita znaj-
dował się w kaplicy cmentarnej, która zazwyczaj jest zamknięta. Stwarzało to barie-
rę dla wszystkich chcących pomodlić się nad Jego grobem.

Od wielu lat trwa proces beatyfikacyjny tego niezapomnianego kapłana.  
Doczesne szczątki ks. Hamerszmita przeniesiono na podstawie zgody władz cywil-
nych i Watykańskiej Kongregacji Kanonizacyjnej. 

O ks. Kazimierzu Hamerszmicie więcej pisaliśmy w nr 3/2019 „DTS” . 

Fot. Teresa Szot

KS. HAMERSZMIT POWRÓCIŁ DO KONKATEDRY>>

>>

n W 79 rocznicę zbrodni w Katyniu oraz  
9 rocznicę tragedii w Smoleńsku poseł Bożena 
Kamińska oraz władze Suwałk z Czesławem 
Renkiewiczem, prezydentem Suwałk oraz 
Zdzisławem Przełomcem, przewodniczącym 
suwalskiej Rady Miejskiej na czele, złożyli kwia-
ty pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej  
i Katastrofy Smoleńskiej na cmentarzu przy  
ul. Bakałarzewskiej. W symbolicznej uroczysto-
ści uczestniczyli również uczniowie suwalskiej 
Szkoły Podstawowej nr 11.

n Również 10 kwietnia suwalscy żołnierze 
oraz służby mundurowe oddali hołd ofiarom 
katastrofy smoleńskiej. Pod Dębem Wolności 
w Parku Konstytucji 3 Maja złożyli oni kwiaty 
i zapalili znicze.

n Msza św., złożenie kwiatów pod Dębem 
Wolności oraz w sali Państwowej Szkoły 
Muzycznej koncert „Dla Polski” w wykonaniu 
m.in. wychowanków szkoły i służb munduro-
wych – tak wyglądały kolejne trzecie tegorocz-
ne obchody zorganizowane w Suwałkach ku 
czci ofiar katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 
2010 roku. Odbyły się one 14 kwietnia. 

n Po raz pierwszy od wielu lat wśród nomi-
nowanych do Podlaskiej Marki Roku zabra-
kło kandydatów z Suwałk i Suwalszczyzny– 
tak zdecydowała kapituła tej nagrody, której 
przewodniczy Artur Kosicki , Marszałek 
Województwa Podlaskiego.

n 68 kierowców z 110 skontrolowanych na 
suwalskich drogach przekroczyło dopuszczal-

NAUCZYCIELE STRAJKUJĄ
15 kwietnia strajkujących nauczycie-

li z suwalskich szkół podstawowych nr 6  
i 11 odwiedził prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz wraz z swoim zastępcą Ewą 
Sidorek oraz przewodniczącym Rady 
Miejskiej Zdzisławem Przełomcem. Przede 
wszystkim zapoznali się z przebiegiem trwa-
jących właśnie egzaminów ośmioklasisty 
oraz organizacją opieki nad uczniami w 
czasie trwającego strajku. Prezydent przy-
znał, że rozumie oczekiwania i postulaty strajkujących. Wyrażał słowa wsparcia i życzył powodze-
nia. Protestujący podziękowali za obecność i zainteresowanie ich sprawami. Nauczyciele wspominali  
o wyrazach solidarności rodziców oraz wychowanków, czego dowodem były ich wizyty u strajkujących. 
Przypomnieli, że podczas ostatniej sesji, radni przyjęli stanowisko wyrażające zrozumienie dla ich po-
stulatów i zwrócili się z apelem o konstruktywne rozmowy i zapobieżenie zakłóceniu procesu edukacji.

W liczącej ponad tysiąc uczniów Szkole Podstawowej nr 11, do egzaminów ośmioklasisty i gim-
nazjalnego przystępuje 223 uczniów, z czego 92 to gimnazjaliści. Do zakłócenia egzaminów nie 
doszło. Komunikaty do uczniów i rodziców przekazywane były za pośrednictwem e-dziennika, ale 
także podczas licznych rozmów i spotkań. Do strajku przystąpiło tu ok. 60% nauczycieli. W Szkole 
Podstawowej nr 6 sytuacja jest podobna. Do strajku przystąpiło 70% nauczycieli. Do egzaminu 
ośmioklasisty przystąpić powinno 78 uczniów. 

W suwalskich szkołach strajk trwa od 8 kwietnia. Większość suwalskich nauczycieli przyłączyła 
się do ogólnopolskiej akcji. Strajkują wszystkie suwalskie szkoły, poza Zespołem Szkół Technicznych 
i I Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. M. Konopnickiej. Nie strajkują suwalskie przedszkola. Pomimo 
strajku egzaminy gimnazjalne w suwalskich szkołach odbyły się bez zakłóceń. Zdawało je blisko 600 
suwalskich gimnazjalistów. Trwają egzaminy w szkołach podstawowych, do których w Suwałkach 
przystąpiło ponad 730 uczniów.

>>
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WYSTAWA WAJDY
Muzeum Narodowe w Krakowie zgromadziło kilkaset osób uczestniczących w wernisażu wy-

stawy poświęconej Andrzejowi Wajdzie, najwybitniejszemu polskiemu reżyserowi i Honorowemu 
Obywatelowi Suwałk. W wernisażu uczestniczyli też: Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, 
Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Maria i Piotr Bajerowie, prezesi Radia 5.

Krystyna Zachwatowicz-Wajda, małżonka zmarłego 
w 2016 roku reżysera podziękowała wielu osobom i insty-
tucjom, które wspierały go. Słowa podziękowań za wielolet-
nią współpracę skierowała także do suwalskiego samorzą-
du oraz państwa Bajerów. Jacek Majchrowski, prezydent 
Krakowa stwierdził, że miasto Kraka jest piękne, a Wajda się 
w nim zakochał i związał na zawsze. Prezydent dodał humo-
rystycznie, iż wierzy, że miasto Suwałki, w którym urodził się 
reżyser, mu to wybaczy.

Suwalska delegacja odwiedziła jeszcze krakowski cmen-
tarz Salwatorski, gdzie spoczywa A. Wajda oraz pisarz i autor 
piosenek Leszek Aleksander Moczulski. Obaj suwalcza-
nie z urodzenia spoczywają na sąsiadujących ze sobą alej-
kach krakowskiej nekropolii.

BĘDZIE ŻŁOBEK
Suwalska firma REM BUD wygrała przetarg 

na modernizację kamienicy przy ul. Kościusz- 
ki 6 pod nowy żłobek miejski. Inwestycja za-
kończy się pod koniec listopada tego roku. 
Prace pochłoną 7,9 mln. zł, z czego jedną trze-
cią stanowi dotacja z programu Maluch +.

Po zrealizowaniu tej inwestycji w Su- 
wałkach będą 3 miejskie placówki. Żłobek 
na północy miasta do którego uczęszcza 
114 maluchów. Obiekt w centrum Suwałk, gdzie opiekę znalazło 96 dzieci oraz nowy żłobek przy  
ul. Kościuszki 6, gdzie opiekę znajdzie 122 maluchów. Będzie to też pierwszy żłobek także dla dzie-
ci niepełnosprawnych. 

Uzupełnieniem oferty miejskich żłobków jest sieć placówek prywatnych, które na dziś dys-
ponują 326 miejscami. Niestety placówki prywatne za opiekę oczekują znacznie większej opła-
ty niż ta, którą uiszczają rodzice dzieci w miejskich żłobkach. Po uwzględnieniu bonifikaty w ra-
mach Suwalskiej Karty Mieszkańca waha się ona w granicach 300 zł. Prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz zapowiedział wprowadzenie od 1 września 2019 r. Suwalskiego Bonu Żłobkowego. 
Będzie to świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie dla rodziców, których dziecko korzysta  
z opieki prywatnej placówki. Więcej pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu „DTS”.

7

WYDARZYŁO SIĘ

>>

FESTIWAL KONOPNICKIEJ
Po raz 13 w Przedszkolu nr 10 odbył się „Festiwal wierszy Marii Konopnickiej”. Występowali mło-

dzi wykonawcy z dziewięciu przedszkoli publicznych i jednego dwujęzycznego niepublicznego.
Największą artystyczną reprezentację wystawili gospodarze, gdyż patronką tego przedszkola jest 

urodzona w Suwałkach M. Konopnicka. Jako przerywniki między recytatorami wystąpiły śpiewające  
i tańczące dzieci z grup „Motylki” i „Żabki”. Należy zauważyć przepiękną wiosenną scenografię z kwia-

tami oraz symbolem 
wiosny – bocianem, 
jaką przygotowali or-
ganizatorzy. Wszyscy 
młodzi artyści  zdo-
byli pierwsze nagro-
dy, oraz otrzyma-
li dyplomy, słodkie 
prezenty oraz książki,  
z których część ufun-
dowała Biblioteka 
Publiczna im. Marii 
Konopnickiej.

>>

>>

Od lewej senator Bogdan Klich, Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk i Krysty-
na Zachwatowicz-Wajda

ną prędkość. Ponadto policjanci skontrolowa-
li stan trzeźwości 149 kierujących. Wszyscy by-
li trzeźwi.

n Kilkudziesięciu wystawców, setki odbior-
ców, konsultacje z doradcami, czy wideokonfe-
rencje z pracodawcami z zagranicy. Tak wyglą-
dały II Targi Pracy w suwalskim PWSZ.

n Ponad 350 wolontariuszy z suwalskich szkół, 
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 
Oratorium, Polskiego Związku Niewidomych  
i ZHR uczestniczyło w suwalskiej Wielkanocnej 
Zbiórce Żywności zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki  
– Białystok.

n 17 i 18 sierpnia na suwalskim lotnisku od-
będzie 7 Moto Show Suwałki Reaktywacja, 
która będzie atrakcją dla fanów motoryzacji 
bez względu na wiek. To również świetny fe-
stiwal dla całych rodzin. Szczegóły wydarze-
nia przedstawili prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz i Adam Bartoszewicz, organiza-
tor Moto Show. Do tematu wrócimy w najbliż-
szych wydaniach „DTS”.

n W Suwałkach przy ul. 1 Maja nietrzeźwy 
32-letni kierujący VW Passatem najprawdo-
podobniej uszkodził pojazdy, stojące na par-
kingu. Ze wstępnych ustaleń mundurowych 
wynika, że kierowca wykonując manewr co-
fania, otarł się o zaparkowane BMW, po czym 
ruszył do przodu i uderzył w stojący na prze-
ciwko kontener. Badanie stanu trzeźwości 
mężczyzny wykazało blisko 2,8 promila alko-
holu w jego organizmie. Nietrzeźwy kierow-
ca stracił prawo jazdy, a jego dalszym losem 
zajmie się sąd.

n O 58 km/h dopuszczalną prędkość prze-
kroczył 33-letni kierowca na suwalskiej ul. Reja. 
Policjanci zatrzymali go o godz. 14. Zabrali mu 
prawo jazdy i ukarali mandatem karnym oraz 
punktami karnymi.

n Suwalski Chór Kameralny VIVA Musica pod 
dyrekcja Grzegorza Bogdana po wstępnych 
kwalifikacjach został zaproszony do udziału 
w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym. 
Konkurs organizowany jest w Turcji pod na-
zwą „Chanakkaleinternational Choir Festival 
2019”.

n W piątek (12 kwietnia) ulicami Suwałk 
przeszła Droga Krzyżowa. Uczestniczyli  
w niej wierni ze wszystkich parafii w mie-
ście. Przeszli oni z Osiedla Północ – od kościo-
ła pw Matki Bożej Miłosierdzia do kościoła 
pw Najświętszego Serca Pana Jezusa w cen-
trum miasta, gdzie rozważali 14 stacji Męki 
Pańskiej. Oprócz krzyża, niesiony był również 
Najświętszy Sakrament. 

n Do zabójstwa doszło 13 kwietnia ok. godz. 
18 w jednym z mieszkań przy ul. Sejneńskiej 
w Suwałkach. Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że 28-letnia kobieta dźgnęła nożem 24-latka, 
który był prawdopodobniej członkiem jej ro-
dziny. Mężczyzna zmarł. Na razie nie wiado-
mo, jaki był motyw zabójstwa.
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STREFA PO NOWEMU
Od 15 kwietnia suwalska strefa płatnego parkowania jest mniejsza  

i krócej obowiązują opłaty. Tak zdecydowali radni. Teraz strefa nie obo-
wiązuje na ulicy Hamerszmita. Pozostała na ul. Kościuszki, od skrzyżo-
wania z ul. gen. Dwernickiego do skrzyżowania z ul. Wigierską oraz na  
ul. Mickiewicza (od ul. Kościuszki do ul. Hamerszmita) i na Placu Marszałka 
J. Piłsudskiego. Strefę płatnego parkowania prowadzi Zarząd Dróg i Zieleni.

Opłaty za parkowanie w płatnej strefie obowiązują od poniedział-
ku do piątku w godz. od 8 do 16. Wcześniej obowiązywały do godz. 18. 
Pojawiły się nowe parkometry. Teraz za parkowanie w tej strefie można 
płacić gotówką, aplikacją mobilną oraz kartą płatniczą. Te zmiany przy-
gotowała specjalnie powołana grupa złożona z radnych, przedsiębiorców 

i rzemieślników. Za utrzymaniem 
płatnej strefy parkowania opo-
wiedzieli się suwalczanie w spe-
cjalnie przeprowadzonej w 2018 
roku ankiecie. Podobne opinie 
wyrażali suwalscy przedsiębiorcy.

JEST OBWODNICA

Stary i nowy parkometr. Przy 
wnoszeniu opłaty w nowym 
(po prawej) trzeba wpisać nu-
mer rejestracyjny pojazdu

Obwodnicę przy Węźle Suwał- 
ki Zachód w okolicy ulicy Ba- 
kałarzewskiej otworzyli m.in.: mi-
nister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk, wiceminister spraw 
wewnętrznych i administracji Ja- 
rosław Zieliński, p.o. dyrektora ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Tomasz Żuchowski, 
wojewoda podlaski Bohdan Pasz- 
kowski oraz prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz i starosta 
suwalski Witold Kowalewski. Byli 
też kandydaci do Europarlamentu 
z list Prawa i Sprawiedliwości. 

OBWODNICA POŻĄDANA

Obwodnica o długości 12,83 
km omija miasto od zachodu i pół-
nocy. Na węźle Suwałki Południe 
łączy się z  dwujezdniową czę-
ścią obwodnicy Augustowa, two-
rząc tym samym fragment S61 
o  łącznej długości 25,58 km. 
Obwodnica kończy się na węźle 
„Suwałki Północ”, który zostanie 
zrealizowany w ramach następne-

go odcinka S61 Suwałki–Budzisko. 
Obecnie podłączenie powstałej 
obwodnicy do istniejącej drogi 
krajowej nr 8 (tzw. łącznica wę-
zła „Suwałki Północ”) będzie się 
odbywało przez jednojezdniowy 
łącznik o długości kilometra. Na 
suwalskiej obwodnicy obowiązu-
ją przepisy, jak na drodze ekspre-
sowej, m.in. ograniczenie prędko-
ści do 120 km/h.

Przypomnijmy, że przetarg na 
budowę obwodnicy wygrała firma 
Budimex, z którą podpisano umo-
wę 29 września 2015 r. Budimex 

namy trasę obecnej drogi kra-
jowej nr 8 (tj. ulicami Wojska 
Polskiego, Utratą, Podhorskiego 
i Pułaskiego) będzie ciszej, czy-
ściej, ale przede wszystkim bez-
pieczniej. Odblokowany zostanie 
prawy pas ruchu na  Pułaskiego, 
Podhorskiego i Utracie. Poprawi 
się znacznie komfort jazdy tymi 
ulicami, co spowoduje przenie-
sienie części ruchu z ul. równole-
głych, a w efekcie zmniejszy się na-
tężenie ruchu na takich ulicach jak: 
Noniewicza, Kościuszki i Wojska 
Polskiego (pomiędzy Rondem 
Unii Europejskiej i Czarną Hańczą). 
Pojazdy jadące od strony Gołdapi 
i Olecka drogami wojewódzkimi 
nie będą musiały wjeżdżać do cen-
trum miasta, aby pojechać w kie-
runku granicy Polski w Budzisku 
lub Warszawy czy Białegostoku.  
Spowoduje to zmniejszenie licz-
by pojazdów przejeżdżających 
ulicami Sikorskiego i Bulwarową  
– szczególnie ciężarowych. 

Pr zeanal izowane zostaną  
natężenia i rozkład kierunkowy  
ruchu na skrzyżowaniach ulic: 
Utrata–Sejneńska, Utrata–Przy- 
torowa i Utrata–Kolejowa–Pod- 
horskiego–Dwernickiego i wpro-
wadzone zostaną stosowne zmia-
ny. Zmiany również nastąpią  
w miejskiej komunikacji, która bę-
dzie jeździła punktualniej, ale tak-

13 KWIETNIA, PO BLISKO 40-TU LATACH STARAŃ SUWALCZAN ZOSTAŁA OTWARTA OBWODNICA SUWAŁK. PRAWIE 13-KILOME-
TROWY ODCINEK ZOSTAŁ WYKONANY W STANDARDZIE DWUJEZDNIOWEJ DROGI EKSPRESOWEJ O NAWIERZCHNI Z BETONU 
CEMENTOWEGO PRZYSTOSOWANEJ DO PRZYJĘCIA RUCHU CIĘŻKIEGO. CHARAKTERYZUJE SIĘ ONA WYSOKĄ NOŚNOŚCIĄ, 
ODPORNOŚCIĄ NA ODKSZTAŁCENIA ORAZ NIŻSZYMI KOSZTAMI UTRZYMANIA W PORÓWNANIU Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ. 

>>

wykonał całą inwestycję za 299,4 
mln zł.

TIRY ZNIKNĄ Z SUWAŁK?

Po otwarciu obwodnicy Suwałk 
nastąpią duże zmiany w ruchu 
ulicznym miasta. O to, co zmieniło 
się zapytaliśmy Łukasza Kurzynę, 
zastępcę prezydenta Suwałk.

– Po otwarciu obwodnicy 
Suwałk w krótszym czasie poko-

DYŻURY Z RADNYCH
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 16 kwietnia zapraszają Krystyna Gwiazdowska i Kamil 

Klimek z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 23 kwiet-
nia na suwalczan czekają Karol Korneluk oraz Jacek Niedźwiedzki 
z Ugrupowania Platforma.Nowoczesna.Koalicja Obywatelska. Na spo-
tkanie z radnymi 30 kwietnia zapraszają Jacek Juszkiewicz i Mariola 
Brygida Karpińska z Prawa i Sprawiedliwości.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17.00 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

że nowymi i zmodyfikowanymi 
trasami. Musimy bezwzględnie 
remontować nawierzchnię jezdni 
ulicy Utrata, tak bardzo zniszczo-
ną ruchem ciężkim kilkukrotnie 
przewyższającym dopuszczalne 
ich obciążenie. Oczywiście, cięża-
rówki będą zauważalne w prze-
strzeni miejskiej. Mam tu na myśli 
pojazdy dostawcze obsługujące  
hurtownie, markety, firmy zlokali-
zowane na terenie miasta i przed-
siębiorstwa, oraz pojazdy dociera-
jące do prowadzonych inwestycji 
drogowych a także odwiedzają-
ce placówki celne. Cały ruch tran-
zytowy przebiegał będzie jednak  
poza miastem.

Obwodnicę otwie-
rają od lewej: 
wiceminister 
Spraw Wewnętrz-
nych 
i Administracji 
Jarosław Zieliński, 
przedstawiciele 
Budimexu, mini-
ster infrastruktury 
Andrzej Adamczyk 
i europoseł 
Karol Karski
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>> SUWALCZANIE 300-LECIA

EUGENIA 
MACKIEWICZ

Pochodząca z Suwałk błogosła-
wiona Maria Kanizja. Beatyfikowana 
5 marca 2000 r. przez Jana Pawła II. 
Jej imię nosi jedna z suwalskich ulic.

Urodziła się 27 września 1903 ro-
ku w Suwałkach w rodzinie Wiktora  
i Bogumiły Mackiewiczów. Rodzina 
ta mieszkała w drewnianym partero-
wym budynku przy ul. T. Noniewicza 

(obecnie parking przy Browarze Północnym). E. Mackiewicz miała 
pięcioro rodzeństwa: Wacław, Leopold, Jadwiga, Eugenia i Alfons. 
Ich życie domowe wspominała Jadwiga Mackiewicz („Jaćwież” 
nr 20): „Rodzice (…) byli bardzo religijni. Nasz dziadek poświęcił ca-
ły majątek, żeby pojechać do Rzymu. Pamiętam, że (…) kiedy przy-
jeżdżał do nas, budził nas o godzinie 6 i śpiewaliśmy Godzinki.” Lata 
młodości E. Mackiewicz w „Jaćwieży” opisał Zbigniew Fałtynowicz: 
„Pierwszą komunię Świętą Eugenia przyjęła w wieku dziewięciu lat 
w kościele pw. św. Aleksandra. Rok później rozpoczęła naukę w ro-
syjskim Państwowym Gimnazjum w Suwałkach w tzw. klasie wstęp-
nej. Przerwał ją wybuch wojny. Rodzina Mackiewiczów opuściła mia-
sto i udała się nad Dniestr, do Mohylewa. Tam Eugenia kontynuowała 
gimnazjalną naukę (klasy I-III)”. W Mohylewie zmarła matka Eugenii.

W czerwcu 1918 r. rodzina Mackiewiczów wróciła do Suwałk, 
gdzie E. Mackiewicz uczęszczała do gimnazjum im. M. Konopnickiej, 
a po ukończeniu szóstej klasy wyjechała do Wilna do Zgromadzenia 
Sióstr Nazaretanek, aby tam jako aspirantka kontynuować na-
ukę. Konieczność opieki nad ojcem zmusiła Eugenię do powro-
tu do Suwałk, gdzie w latach 1923-26 uczyła się w Państwowym 
Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. Józefy Joteyko. Została 
nauczycielką. W latach 1929-33 uczyła w szkole powszechnej 
w Szczytnikach koło Brześcia, gdzie zamieszkała z ojcem i bra-
tem Leopoldem, już wówczas księdzem. Po śmierci brata-księdza 
Eugenia podjęła decyzję o wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr 
Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Życie zakonne rozpoczęła 24 lipca 
1933 r. w Warszawie. Potem trafiła do Ostrzeszowa i Wilna. W 1934 ro-
ku rozpoczęła formację nowicjacką we włoskim Albano. Otrzymała 
zakonne imię Maria Kanizja. 16 lipca 1936 r. złożyła pierwsze śluby  
i powróciła do Polski. Pracowała jako nauczycielka w szkole nazare-
tanek w Kaliszu, a potem w Nowogródku. Siostra M. Kanizja uczyła 
religii, języka polskiego, matematyki oraz robót ręcznych. Trwało 
to do 31 lipca 1943 r.

Tak te wydarzenia opisał Z. Fałtynowicz w Jaćwieży z 2002 r.: 
„Oto przyszedł do sióstr Niemiec w cywilu i przedłożył ustne polece-
nie komisarza, aby wszystkie siostry stawiły się dzisiaj o godz. 7.30 
wieczorem w komisariacie (…) Ulicą 3 Maja pod górę, dość żywym 
krokiem, podążały parami spowite w czarne habity i welony, posta-
cie sióstr (…) Kto z mieszkańców miasta widział je w tym pochodzie,  
widział je na ziemi wśród żywych po raz ostatni…” 11 sióstr nazareta-
nek z Nowogródka, w tym Eugenia Mackiewicz wczesnym rankiem 
1 sierpnia 1943 r. zostało rozstrzelanych przez Niemców.

Ksiądz JERZY JAN 
ZAWADZKI

Suwalski duchowny Kościoła rzym-
skokatolickiego, przyjaciel najuboższych 
i potrzebujących pomocy mieszkańców 
Suwałk. Jego imię nosi jedna z suwal-
skich ulic.

Urodził się 15 czerwca 1950 roku  
we Wrocławiu. Następnie studiował  
w: Metropolitalnym Wyższym Seminarium 
Duchownym we Wrocławiu (1969–1973), 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1974) i w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Łomży (1975–1976). Święcenia kapłańskie otrzymał  
w 1976 roku. 

Z Suwałkami związany od 1974 roku. Tak tę chwilę wspominał  
w „Tygodniku Suwalskim” w 2006 r.: „Na Suwałki namówił mnie biskup 
Mikołaj Sasinowski i polecił ks. Kazimierzowi Hamerszmitowi. Pamiętam 
był 30 sierpnia 1974 roku. Wysiadam ja w tych Suwałkach z autobusu,  
a tu egipskie ciemności. Podobno była jakaś awaria. Na szczęście, z dwor-
ca do kościoła świętego Aleksandra niedaleko, więc jakoś dotarłem. Ksiądz 
Hamerszmit już na mnie czekał, kolację jedliśmy przy świeczce, przy pełga-
jącym płomyku też zasypiałem w nowym, nieznanym miejscu.”

Początkowo pracował jako katecheta, a następnie jako duchow-
ny suwalskich parafii: wikariusz Parafii św. Aleksandra oraz proboszcz 
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa – od jej utworzenia w 1992 r., aż 
do śmierci. W 1993 r. zainicjował powstanie przy Parafii NSPJ pierwszej 
w Polsce szkoły podstawowej dla dzieci romskich. Współorganizował 
w Suwałkach szkoły niepubliczne oraz akcje pomocy dla najuboższych, 
bezdomnych i innych osób wykluczonych społecznie. W 1981 r. zaini-
cjował spotkanie założycielskie MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach. 
Był też opiekunem Związku, organizatorem niezależnych koncertów, 
wieczorów poetyckich, wykładów, kolportażu prasy i wydawnictw 
podziemnych.

Od 1985 roku był dyrektorem Ośrodka Studiów Teologicznych  
– a od 1993 r. Wyższej Szkoły Służby Społecznej im. Ks. F. Blachnickiego. 
Duszpasterz diecezjalny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, uzna-
wany za kapelana osób niepełnosprawnych. Obdarzony wielka cha-
ryzmą, nazywany „pasterzem suwalskiej biedoty”. W „Tygodniku 
Suwalskim” z 2008 r. tak opisaliśmy jego działalność: „Im dłuższa była ko-
lejka potrzebujących, tym więcej starań czynił, żeby im pomóc. Suwalczanie 
wspominają też, że gdy chodził po kolędzie, to w jednych domach przyjmo-
wał pieniądze, a w drugich je zostawiał. Żył niezwykle skromnie. Niczego 
się nie dorobił.”

W 2000 r. otrzymał nagrodę Prymasa Polski za osiągnięcia oświato-
we. W 2001 r. odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
za działalność społeczną. W 2006 roku otrzymał nagrodę Prezydenta 
Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów”. Zmarł w dniu swoich imienin,  
23 kwietnia 2007 r. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług dla przemian de-
mokratycznych w kraju oraz za działalność edukacyjną i charytatywną. 
25 kwietnia 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach otrzymał po-
śmiertnie tytuł „Zasłużony dla Miasta Suwałk”. 

Za rok jubileusz 300-lecia naszego mia-
sta. Z tej okazji na łamach „DwuTygodnika 
Suwalskiego” przybliżamy postaci nieży-
jących suwalczan, które wywarły znaczą-
cy wpływ na życie naszego miasta i kraju. 
Skupiamy się na suwalskich wątkach w ich 
życiu i używamy współczesnego nazewnic-

twa np. ulic, tak by ułatwić lekturę naszym 
Czytelnikom. 

Publikowane teksty nie mają charakteru 
naukowego, lecz raczej stanowią zapis pa-
mięci historycznej. A wszystko po to, by na 
100-lecie wyzwolenia Suwałk ogłosić wśród 
Czytelników „DwuTygodnika Suwalskiego” 

plebiscyt na Suwalczanina 300-lecia. Dotąd 
przypomnieliśmy 26 postaci wybitnych su-
walczanek i suwalczan. Tym razem przypomi-
namy dwie osoby duchowne: jedyną błogo-
sławioną pochodzącą z Suwałk oraz księdza 
przyjaciela najuboższych i potrzebujących 
pomocy suwalczan.
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Marszałek 
A. Kosicki 
podkreślił, 
że Zarząd 
będzie wspie-
rał Suwałki 
na równi 
z każdym 
innym 
samorządem 
z naszego wo-
jewództwa

Ogłoszenie o wynajmie garażu na okres do 3 lat
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. 

ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat 
garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego  
w Suwałkach przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie o powierzchni 18,00 
m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 5,00 zł/m2 netto, wadium 
133,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2019 r. (środa) o godz. 10.00  
w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o.,  
ul. Wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy 
najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 
32, pokój nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.
monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 
51, 52.  121/2019

NIEBEZPIECZNY SŁUP
Mieszkańcy ulicy Cichej 

zgłosili problem pochylonego 
słupa przy ich ulicy. Zdaniem 
zainteresowanych osób, słup 
jest mocno przechylony i w 
każdej chwili grozi wywróce-
niem na jezdnię.

Jak poinformował dyrektor 
Zarządu Dróg i Zieleni Tomasz 
Drejer, słup jest własnością 
jednego z operatorów telefo-
nicznych. Właśnie skierowa-
no pismo z oczekiwaniem 
przywrócenia do pionu (wy-
pionowania) owego słupa ze 
względu na zagrożenie bez-
pieczeństwa mieszkańców. Jak 
dodaje dyrektor ZDiZ, w tej 
części miasta jest system kanałów i łatwo można zlikwidować sieć 
napowietrzną na rzecz okablowania. Do sprawy wrócimy.

ZEGAR PRZY UL. SEJNEŃSKIEJ
Mieszkańcy Suwałk zwrócili 

uwagę na zegar ustawiony przy 
ulicy Sejneńskiej 15, który za-
trzymał się „za pięć dwunasta”. 
Gablota zawiera plan miasta, in-
formacje o działających na jego 
terenie przedsiębiorstwach oraz 
zegar.

Zdaniem osób, które zgłosi-
ły problem, sytuacja ta nie zmie-
nia się od dłuższego czasu. Co 
prawda, dzisiaj niemal wszy-
scy mają zegarki w telefonie 
lub na ręku, ale „zegar to zegar,  

i jeśli jest, to powinien chodzić”. 
Ze sprawą z wrócil iśmy się do Suwalsk iej Spó łdzielni 

Mieszkaniowej, która administruje tym obszarem. Uzyskaliśmy 
informację, że gablota zainstalowana została przed trzyna-
stoma laty w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy SSM  
a Miastem Suwałki. Jak poinformował nas Wojciech Kuczyński  
z SSM, teren na potrzeby owej gabloty został użyczony samorządo-
wi miejskiemu. Temat przekazaliśmy do Wydziału Kultury, Turystyki 
i Promocji Urzędu Miejskiego, który wkrótce ma rozpoznać problem.

CZYTELNICY PYTAJĄ KASA DLA SUWAŁK
Dwie umowy na dofinansowa-

nie pieniędzmi z kasy wojewódzkiej 
podpisał w suwalskim ratuszu mar-
szałek województwa Artur Kosicki. 
Z Czesławem Renkiewiczem, pre-
zydentem Suwałk podpisał on do-
kument, na mocy którego do Suwałk 
trafią 3 mln zł na budowę pasa star-
towego. Z Alicją Andrulewicz, dy-
rektor Suwalskiego Ośrodka Kultury 
podpisał umowę na wsparcie finan-
sowe Suwałki Blues Festivalu kwo-
tą 80 tys. zł. 

– Dziękuję władzom naszego województwa za kontyntynuację dobrej 
współpracy naszych samorządów. Zawsze wzajemnie wspieraliśmy nasze 
działania i cieszę się, że dalej może tak być. My jako samorząd też wspieramy 
działania województwa, dokładając chociażby z budżetu Suwałk pieniądze 
na utrzymanie międzynarodowego połączenia kolejowego Białystok–Kowno 
czy wspierając finansowo placówki medyczne zarządzane przez Marszałka  
– powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

>>

>> ZMIANY NA UL. KOŚCIUSZKI
Gruntowna modernizacja ul. Kościuszki, na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Mickiewicza do Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpocznie się w poświą-
teczny wtorek (23 kwietnia). Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Jak in-
formuje Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach od 23 kwietnia do 31 maja 2019 r.  
wyłączone z ruchu zostanie skrzyżowanie ulic T. Kościuszki–A. Mickiewicza 
–L. Waryńskiego oraz odcinek ul. A. Mickiewicza przy Urzędzie Miejskim.

Objazd będzie odbywał się ulicami: 24 Sierpnia–Zarzecze–Baka- 
łarzewska–A. Mickiewicza–Ks. K. A. Hamerszmita–Plac Marszałka J. Pił- 
sudskiego. ZDiZ w Suwałkach apeluje o zachowanie szczególnej ostrożno-
ści i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, a także przeprasza 
za utrudnienia.

Modernizację ul. Kościuszki, na odcinku od ul. Mickiewicza do Placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, wykona firma PGK Gołdap. Inwestycja będzie 
polegała na całościowym przełożeniu kostki granitowej z wykonaniem no-
wej podbudowy. Wszystko odbędzie się w trzech etapach i zakończy się pod 
koniec października tego roku. Koniec pierwszego etapu zaplanowano na 30 
czerwca. Prace będą kosztowały 730 tys. zł.

Położenie kostki wzdłuż całej jezdni z jednoczesną wymianą podbudo-
wy oraz ułożeniem kostki w tzw. łuki rzymskie (jak na Placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego) spowoduje, że znikną nierówności oraz wyboje na całym odcin-
ku drogi. Zastosowanie tej metody spowoduje, że kostka będzie lepiej przy-
legała do siebie, a szczeliny między elementami będą mniejsze. Luki między 
kostkami zostaną wypełnione mieszanką piaskowo-cementową.

Przypomnijmy, pierwszy etap inwestycji zakończy się do 30 czerwca. 
Drugi – odcinek od 
ul. Mickiewicza do 
wyniesionego przej-
ścia dla pieszych – 
d o 15  w r z e ś n i a . 
Natomiast do koń-
ca października ma 
być gotowy cały od-
cinek ul. Kościuszki. 

W ramach in -
westycji nie będzie 
przekładana kost-
ka na parkingach 
oraz chodnikach. 
Przebudowa doty-
czy tylko jezdni.
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WSPOMNIENIA 
STANISŁAWA 

KALINOWSKIEGO

GRA W ZBITKI

Były takie zabawy wielkanocne. U nas się 
malowało jajek sporo,  może ze trzydzieści.  
A dlaczego tak dużo? Niedaleko była taka ma-
ła górka i z tej górki graliśmy w jajka, tzn. pusz-
czało się jajko po tej górce, po piasku i ono tam 
toczyło się sobie. Drugi trącić musiał w to jaj-
ko. Wtedy wygrywał i jajko było jego, a jeże-

li nie zbił jego,  trzeba było dalej próbować. 
Czasami było tam dziesięć, a nawet piętnaście 
jajek. Dorosłe osoby grały nawet w te jajka. No, 
i jak ktoś przegrał jajka, to smutny był. 

WIELKANOCNE POTRAWY

U nas, na Zastawiu, to ni rolnik mieszkał,  
ni to robotnik. Każdy jakiegoś świniaczka hodo-

wał. I najczęściej dwa razy ojciec do roku zabi-
jał świnkę, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. 
I mama robiła kiełbasy, kiszki ziemniaczane, 
mama robiła tam jeszcze jakieś potrawki, naj-
częściej mięsa były solone. Koryto drewniane 
mieliśmy, i tam się soliło. Mama kładła, potem 
to mięso w takim  świeronku. Nie wiem, skąd 
ta nazwa. Oczywiście mama szykowała święta. 
Moja mama nie była specjalistką do pieczenia 
ciast ale umiała gotować. Później rozpoczęła 
pracę w Technikum Mechanicznym jako pomoc 
kuchenna a potem została szefową kuchni. No 
co na te święta się jadło? Najczęściej mama go-
towała kapusty, bigosy z kiełbasami zrobiony-
mi z tej świnki zabitej. Ryby, ciężko było dostać. 
Mama chodziła do sklepu na Wojska Polskiego. 
Naprzeciw bramy koszarowej był sklep dla woj-
ska. To tam często były te śledzie i tam było naj-
łatwiej.  Piekła ciasta bardzo zwykłe. Pamiętam 
chały, co najbardziej mnie smakowało. A ta cha-
ła to była dość wysoka taka, żółta i rodzynki 
były. Żadnych takich wykwintnych tych ciast 
nie robiła.

WSPOMIENIA
TADEUSZA SZARGIEJA

LANY PONIEDZIAŁEK

W latach 30-tych w lany poniedziałek by-
ła pompa niesamowita. A kto najbardziej kogo 
oblewał na lany poniedziałek? A kto przeszedł  
i kto był. To się zbierali i każdy miał wodę w wia-

WIELKANOC PO SUWALSKU>>

drze, a później to było takie drewno z otworem 
wewnątrz i z tego pompkę się robiło.

WIELKANOCNY WYKUP

Młodzi tacy różni jak ja, to po wykup  cho-
dziliśmy. Co to jest? Chrzestna, nie chrzestny  
a chrzestna matka, zawsze na święta wielkanoc-
ne dawała wykup. Się zachodziło do jej domu,  
winszowało i dostawało się prezent. Nieraz pie-
niążki, ale dziesięć jajek to było zawsze. Ja mia-
łem chrzestną w Żywej Wodzie. Zawsze tam do-
stawałem dwa złote, no i dziesięć jajek. A dwa 
złote to były straszne pieniądze w tym czasie. 

PRZED LATY NASI PRZODKOWIE WIERZYLI, ŻE WSZYSTKO CO SIĘ DZIEJE W CZASIE WIELKANOCY, BĘDZIE MIAŁO WPŁYW 
NA PRZYSZŁOŚĆ. TOTEŻ STARANO SIĘ, ŻEBY TA WIELKANOC, JAKO NIEZWYKLE WAŻNE ŚWIĘTO, BYŁA SPĘDZANA W DOMU. 
CHOCIAŻ ZNANY BYŁ ZWYCZAJ WIELKANOCNEGO KOLĘDOWANIA, CZYLI CHODZENIE Z KONOPIELKĄ. DAWNO ZAPOMNIA-
NYCH WIERZEŃ I ZWYCZAJÓW WIELKANOCNYCH JEST ZNACZNIE WIĘCEJ. O SUWALSKICH WIELKANOCACH SPRZED KILKU-
DZIESIĘCIU LAT OPOWIADAJĄ NAJSTARSI SUWALCZANIE.

Te opowieści o suwalskich Wielkanocach zostały nagrane w Pracowni Digitalizacji i Historii 
Mówionej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Relacje suwalskich świadków 
historii są dostępne na: http://digi.bpsuwalki.pl/

Fot. „Jaćwież” nr 18/2002
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Bardzo liczni czytelnicy pojawili się w suwalskiej 
Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej na spotkaniu 
z pisarzem Jakubem Małeckim. Pisarz opowiadał m.in.  
o początkach swojego pisania i najnowszej książce „Nikt 
nie idzie”.

J. Małecki to polski tłumacz oraz pisarz zaliczany po-
czątkowo do nurtu fantastyki, obecnie piszący głównie li-
teraturę obyczajową. Napisał dziewięć książek, m.in. be-
stsellerowy „Dygot”, „Rdza” oraz „Ślady”, nominowane 
do Nagrody Literackiej NIKE. Publikował w „Przekroju“, 
„Newsweeku”, „Polityce”, „Angorze”, „Miesięczniku ZNAK”, 
„Nowej Fantastyce” i „Tygodniku Powszechnym”. W 2017 r. 
został laureatem stypendium Młoda Polska przyznawane-
go przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

MAŁECKI W BIBLIOTECE>>

Znamy już większość gwiazd, które zagrają na tegorocznym Suwałki 
Blues Festivalu. Zagra na nim wielu amerykańskich bluesmanów. 
Wystąpią m.in. Kenny Wayne Shepherd Band, The Allman Betts 
Band, Corey Harris Acoustic Trio, The Cash Box Kings i Sari Schorr. 
Gwiazdy SBF zaprezentowano na konferencji prasowej, w której uczestni-
czyli: prezydenta Suwałk Czesław Renkiewicz, Jan Chojnacki i Bogdan 
Topolski. Suwałki Blues Festival odbędzie się w dniach 11-14 lipca już 
po raz dwunasty. Wystąpi łącznie 40 zespołów i około 200 muzyków  

z Polski, Europy i świata. Największe gwiazdy SBF 2019 zostaną zapre-
zentowane niebawem.

– Ludzie z branży dziwią się, jak my to robimy, że od 12 lat co roku go-
ścimy legendy bluesa czy blues-rocka. Nie stać nas na zaproszenie świa-
towych gigantów, ale sięgamy po tych z coraz wyższych półek – na kon-
ferencji prasowej powiedział Bogdan Topolski, dyrektor artystyczny SBF.

Suwałki Blues Festival to 4 dni koncertów, 2 profesjonalne sceny ple-
nerowe, 5 klubów festiwalowych, konkurs Polish Blues Challenge 2020 do 
European Blues Challenge 2020 oraz koncerty w centrum miasta, śniada-
nia bluesowe, otwarta scena bluesowa, koncerty akustyczne i klubowe 
połączone z jam sessions, a także koncert na mobilnej platformie połą-
czony z paradą motocykli. Wstęp wolny: na główne koncerty plenerowe, 
śniadania bluesowe i koncerty towarzyszące. Patronat medialny nad SBF 
sprawuje „DwuTygodnik Suwalski”.

Na rozgrzewkę przed tegorocznym SBF w SOK i „na żywo” na antenie 
radiowej Trójki zagrał Leszek Cichoński, jeden z czołowych polskich gi-
tarzystów bluesowych oraz jego Guitar Worksop. Grupie towarzyszyła 
Suwalska Orkiestra Kameralna

Na początku w bluesowy nastrój publiczność wprowadzili Bang On! Blues, czy-
li bluesowo-rockowi muzycy z naszego regionu: Piotr Karpienia – śpiew, gitara; 
Bogdan Topolski – gitara; Rafał Lemieszko – bass i Piotr Mikulski – perkusja

W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej Tadeusz 
Buchowiecki opowiadał o swoich wyprawach żeglarskich. Pokazał też wiele 
ciekawych fotografii z tych podróży. Ostatnią ze swoich wypraw morskich od-
był na statku „Ocean A”, który mógł pochwalić się niemałym sukcesem. Żeglując 
wzdłuż wschodniego brzegu Grenlandii, we wrześniu 2018 roku, osiągnął re-
kordową pozycję w płynięciu na północ jak najbliżej bieguna: 79 stopni 40 mi-
nut szerokości geograficznej północnej, ustanawiając tym samym nowy rekord 
świata przejścia pod żaglami w tym kierunku. Załoga statku „Ocean A” składała 
się z 16 osób, a T. Buchowiecki pełnił w niej funkcję III oficera.

Suwalski przedsiębiorca T. Buchowiecki odkrył w sobie pasję żeglarską 
dopiero po 40-ce. Ale zdążył już żeglować wielokrotnie na dużych żaglow-
cach morskich, takich jak Pogoria, Kapitan Borchardt czy La Grace po Morzu 
Śródziemnomorskim czy Oceanie Atlantyckim. Spotkanie odbyło się w ra-
mach cyklu „Opowieści fotograficzne” realizowanego we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Mała Szkoła Fotografii – PAcamera CLUB”. Fot. Teresa Szot

>> SUWALCZANIN NA ARKTYCE
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¿ Filharmonię Suwałk. Gorące rytmy, gitara i orkiestra – 26.04, godz. 19,  
sala im. A. Wajdy, bilety: 30 i 15 (ulgowe) zł. Koncert „Viva la guitarra!” 
to gratka dla miłośników gorących klimatów muzycznych. Gościem 
Suwalskiej Orkiestry Kameralnej będzie jedna z najbardziej uzdolnionych 
młodych polskich gitarzystek klasycznych, Wiktoria Szubelak. Suwalską 
Orkiestrę Kameralną poprowadzi Krzysztof J. Kozakiewicz;
¿  TeatrNockę: Męczeństwo Piotra Oheya w reżyserii Tomasza 

Wyszkowskiego w wykonaniu Teatru Hybrydowego – 28.04, godz. 17, 
Sala im. A. Wajdy, bilety 10 zł.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SUWAŁKACH, ul. T. Kościuszki 69 zaprasza:
¿ na wystawę „Przedwojenne Archiwum Państwowe w Suwałkach i je-

go pracownicy (1921-1926)” w setną rocznicę utworzenia archiwów pań-
stwowych. Można na niej obejrzeć niepublikowane wcześniej materiały 
archiwalne pochodzące z suwalskich zbiorów oraz reprodukcje z war-
szawskiego Archiwum Akt Nowych. Wystawa czynna do końca kwietnia.

MUZEUM OKRĘGOWE W SUWAŁKACH, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
¿ wystawę „Judaika w sztuce ludowej”. Prezentowane są na niej trzy 

główne zakresy tematyczne: biblijny, ogólnokulturowy i zagłady Żydów. 
Wystawa czynna do końca maja.

ART-SOS FUNDACJA ALICJI ROSZKOWSKIEJ, 
ul. Chłodna 12 zaprasza na:

¿  koncert „Najpiękniejsze melodie świata”  
w wykonaniu Adama i Wojtka Kaczmarków  
– 25.04, godz. 18, Salonik Muzyczny.

BLACK PUB KOMIN, ul. Emilii Plater 1 zaprasza na:
¿ Jam Session, 19.04, godz. 19.19-4.00, wstęp wolny;
¿ Wielkosobotni Dub Attack Party, 20.04, godz. 21-00. Serdecznie za-

praszamy na rozgrzewkę przed wielkanocną, zagrają: Audio Destroy 
System, Sławek Slada Subroot, Dj -Tonn. Wstęp do godz. 23 – panie za 
free – pozostali 10 zł;
¿ Trap nie disco. Selekcja jak zwykle elegancka: trap/

rap/uk bassline / kalwi&remi. Na tej imprze wspomoże 
nas niepozorny z wyglądu, ale mocny zawodnik, repre-
zentant QueQuality i Suwałk ze swoim dj setem: VBS. 
21.04, godz. 22-05. Wstęp wolny.

CINEMA LUMIERE, 
ul. Dwernickiego 15,

zaprasza na filmy:
– do 18 kwietnia – „Manu. Bądź sobą” (animowany/przygodowy), 

„Praziomek” (komedia animowana) 13.04 – seanse przedpremiero-
we, „Dumbo” (familijny/przygodowy), 
„Shazam!” (akcji/fantasy), „Miłość i mi-
łosierdzie” (religijny), „After” (melodra-
mat) 12.04 – premiera, „Hellboy” (ak-
cji/fantasy) – 12.04 – premiera;

–  o d  19  k w i e t n i a  – „W y w i a d  
z Bogiem” (dramat);

– od 22 kwietnia – „Praziomek” (ko-
media animowana);

– od 23 kwietnia – „Maksymiuk”. 
Koncert na dwoje” (dokumentalny/
muzyczny) film wyświetlany w cyklu 
KINO KONESERA;

– od 24 kwietnia – „Avengers: Koniec gry” (akcji/s-f);
– od 26 kwietnia – „Vox Lux” (musical/dramat)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. MARII KONOPNICKIEJ 

W SUWAŁKACH, ul. E. Plater 33A zaprasza:

¿ na promocję powieści przygodowo-historycznej 
„Siedem kropli życia” Marcina Pawła Panka – 25.04, 
godz. 17, Sala im. J. Towarnickiej

¿  na w ystawę „Kamishibai według Marty 
Taraszkiewicz”. Zaprezentowane są dwie opowieści: „W Czarnej Hańczy” 
i „Pracownia snów”. Wystawę można obejrzeć do końca maja;
¿ uczniów klas od II do V szkół podstawowych z Suwałk i powiatu su-

walskiego do udziału w konkursie recytatorskim „Tuwimowo” w 125 
rocznicę urodzin Juliana Tuwima. Zadaniem uczestników będzie zapre-
zentowanie wybranego wiersza z książki „Tuwimowo”. Poprawnie wypeł-
nione karty zgłoszenia można nadsyłać do 15 maja na adres: Biblioteka 
Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 33A, 16-400 
Suwałki z dopiskiem „Tuwimowo”. Informacje o konkursie pod nr tel. 
87 565-62-45 w. 13, 17, 18 lub e-mail metodyka@bpsuwalki.pl;

¿  do udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. 
„Dzisiaj ziemia wasza jest wolną” z okazji 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości Ziemi Suwalskiej.  Informacje o 
konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 87 565-
62-46 wew. 13, 17, 18, 24 lub e-mailem: metodyka@bpsu-
walki.pl

¿  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, który upoważnia do zakupu biletu na film 2D  
(w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: „Dumbo”.

MIDICENTRUM – ODDZIAŁ BIBLIOTEKI, ul. Witosa 4A zaprasza na:
¿ LEGOdzinki – dla dzieci pasjonujących się budowaniem z klocków – 

w poniedziałki i piątki w godzinach od 15 do 17. Wstęp wolny. 

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY, ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:
¿ IV Soulwałki Gospel Workshop – warsztaty gospel – piątek-nie-

dziela, 17-19.05, Sala Kameralna, wstęp: 60 zł. Kochasz śpiewać? Weź 
udział w IV Soulwałki 
Gospel Workshop John 
Tillery The Songs of 
Angels. Warsztaty fe-
stiwalowe poprowa-
dzi John Tillery wraz ze 
swoim chórem Living 
Sacrifice (USA). To wy-
jątkowa szansa na spo-
tkanie z wielkimi artystami i wspólny występ na festiwalowej scenie. Nie 
jest wymagane doświadczenie, wystarczy pasja śpiewania. Zapisy do 
30 kwietnia. 
¿ premierę spektaklu Teatru Lustro „Poczekalnia” w reżyserii Grażyny 

Filipowicz-Karp – 17.04, godz. 17, Sala Kameralna, bilety 7 zł. W dworco-
wej poczekalni, będącej metaforą życia, nieznajomi toczą rozmowy ze 
sobą, a może z Panem Bogiem, o przemijaniu, prawdzie, miłości i wierze 
oparte na poezji i tekstach filozoficznych Jana Pawła II.

¿  Środy Seniora – II Artystyczne 
Spotkania Pokoleń – 24.04, godz. 17, 
Sala im. A. Wajdy, bilety: 5 zł. Od 2,5-lat-
ka do 80-latka – podczas spotkania zo-
baczymy rezolutne maluszki ze żłobka, 
Dzieci Suwalszczyzny, Studio Piosenki 
Świetlik, Suwalskie Starszaki, Srebrne 

Pierwiosnki, Wspomnień Czar, Szkołę Tańca Dance Zone, Krzysztofa 
Krzesickiego, Roksanę Marię Maciejczuk, Daniela Walisiewicza. W finale 
koncertu zaśpiewa razem blisko 100 osób.
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ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE

TU ZASZŁA ZMIANA
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie do kon-

kursu „Tu zaszła zmiana”z poprzedniego wydania „DTS” nagrodę 
otrzymali Stanisław Krzyżewski i Joanna Charmuszko.

Odpowiedź poprawna: W budynkach za drewnianą chatką  
na terenie obecnego Osiedla Korczaka znajdowała się olejarnia.
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WYDARZENIA SPORTOWE
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1474 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 administra-
cyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) 
zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w 
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zo-
stało wszczęte postępowanie administracyjne z wnio-
sku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29.03.2019 r. znak: 
I.7011.02.1.2017/2019.IS, w sprawie zatwierdzenia pro-
jektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na reali-
zację inwestycji drogowej polegającej na budowie uli-
cy bez nazwy (droga gminna nr 101398B) na odcinku 
od ul. Szpitalnej do ulicy M. Reja w Suwałkach wraz z 
uzbrojeniem technicznym w zakresie robót budowla-
nych obejmujących: 

– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych 
oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z budową ulicy,

– budowę jezdni ulicy o szerokości 6,0 m o nawierzch-
ni bitumicznej, na obciążenie ruchem KR3 z budową wy-
spy dzielącej na skrzyżowaniu z ul. M. Reja,

– budowę chodnika o szerokości 2,5 m po stronie po-
łudniowej ulicy,

– budowę ciągu pieszo-rowerowego po stronie pół-
nocnej ulicy,

– budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i 
publicznych,

– budowę zatok parkingowych na 29 miejsc postojo-
wych po stronie południowej ulicy,

– budowę kanału technologicznego,
– budowę uzupełniającego odcinka sieci kanalizacji 

deszczowej oraz przykanalików, 

O B W I E S Z C Z E N I E  Prezydenta Miasta Suwałk
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 
2096 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta 
Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, 
właściwego zarządcy drogi, z dnia 22.02.2019 r. znak: 
I.7011.07.07.2018/2019.IS, decyzję nr 3/2019 z dnia 10 
kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu bu-
dowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwe-
stycji drogowej polegającej na budowie ulicy 26KD oraz 
przebudowie ulic Bydgoskiej i Poznańskiej w Suwałkach 
wraz z budową sieci uzbrojenia technicznego terenu w 
zakresie robót budowlanych obejmujących:

– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych 
oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z budową ulicy,

– budowę jezdni ulicy 26KD i sięgacza o szerokości 6,0 
m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 
dla kategorii ruchu KR2, 

– budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 
zgodnie z planem zagospodarowania terenu, 

– budowę obustronnych chodników i dróg rowero-
wych z pasem rozdziału,

– budowę fragmentów ścieżki rowerowej z chodni-
kiem i pasem rozdziału na terenie sięgacza od strony 
ul. Bydgoskiej,

– budowę zatok parkingowych na 32 miejsca posto-
jowe, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych,

– budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami i hy-
drantami ppoż.,

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latar-

ni oświetleniowych, 
– regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemne-

go oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, 
– wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-
cji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

ŚLEPSK O KROK OD MISTRZOSTWA
Tylko jedno zwycięskie spotkanie dzieli siat-

karzy suwalskiego Ślepska od wygrania I ligi. 
W  meczach rozegranych w Nysie, Ślepsk po-
konał 3:0 i 3:1 Stal. 

Tym samym Ślepsk okazał się niezwykle 
skuteczną drużyną w play-offach. W rundzie 
zasadniczej suwalska drużyna zajęła czwartą 
lokatę, ale w play-offach suwalski zespół wygry-
wa wszystko. Najpierw pokonał BBTS Bielsko-
Biała, z którą przegrał oba mecze w rundzie 
zasadniczej, a w półfinale pokazał, że jest lep-
szy od zwycięzcy rundy zasadniczej – Lechii 
Tomaszów Mazowiecki. 

Teraz Ślepsk w finale play-off prowadzi 2:0 
ze Stalą Nysa i do wygrania rywalizacji potrze-
ba suwalskiej drużynie tylko jednego zwycię-
skiego meczu. Następne spotkanie zostanie 
rozegrany w Suwałkach 18 kwietnia (czwartek)  
o godz. 17.30. Będzie transmitowane przez 
sportowy kanał Polsatu.

ZMIANY W WIGRACH
Po porażce 0:1 z Wartą w Poznaniu, władze 

klubu Wigry Suwałki zmieniły trenera pierwszo-
ligowej drużyny. Zrezygnowano z usług Ariela 
Jakubowskiego, którego zastąpił Mirosław  
Smyła. W utrzymaniu się  w I lidze suwalskiemu 
zespołowi ma też pomóc jako doradca sporto-
wy Marek Jóźwiak, czternastokrotny były repre-
zentant Polski, b. piłkarz m.in. Legii Warszawa. 

I w pierwszym meczu po tych zmianach  
w Suwałkach piłkarze Wigier zasłużenie wygra-
li 4:2 z Bytovią Bytów. Gole dla Wigier strzelili: 
Kamil Mackiewicz w 6 min., Filip Karbowy w 54 
min., Joel Huertas w 59 min. i Robert Bartczak 
w 93 min. Dla rywali gole strzelili: Maksymilian 
Hebel w 65 min. i Filip Burkhardt w 69 min. z rzu-
tu karnego. W suwalskiej drużynie dobre spo-
tkanie rozegrali: Adrian Karankiewicz, Frank 
Adu Kwame i Kamil Sabiłło, który wszedł na 
zmianę oraz bramkarz Damian Węglarz.

Wigry z dorobkiem 29 pkt zajmują pięt-
nastą lokatę w tabeli I ligi. W następnej kolej-
ce już w najbliższy czwartek (18 kwietnia) za-
grają z Podbeskidziem w Bielsko-Białej. Zarząd 
Wigier Suwałki licząc na wsparcie kibiców  

w trudnym momencie zdecydował o zmianie 
cen biletów do końca sezonu. Na ostatnie, do-
mowe spotkania biało-niebieskich wszystkie 
bilety będzie można kupić za symboliczną zło-
tówkę. Pozostałe domowe spotkania Wigier: 
z ŁKS Łódź – 24.04 godz. 17; z Sandecją Nowy 
Sącz – 5.05 godz. 18; z Puszczą Niepołomice  
– 11 lub 12 maja.

MECZ CHARYTATYWNY 
W WIELKĄ SOBOTĘ

Po raz drugi w Wielką Sobotę  w Suwałkach 
zostanie rozegrany Wielkanocny Mec z 
Charytatywny. Rozpocznie się on 20 kwiet-
nia o godzinie 14:00 na Stadionie Miejskim. 
Na murawie zmierzą się reprezentacje dwóch 
najstarszych liceów w mieście – I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej  
i II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.  
Z. Podhorskiego.

Wszystko po to, aby wspomóc najbar-
dziej potrzebujące rodziny – podopiecznych 
Fundacji Promyk. Podczas meczu odbędzie się 
kwesta datków pieniężnych oraz zbiórka żyw-
ności. Organizatorzy zapraszają absolwen-
tów  szkół, rodziców, nauczycieli, uczniów oraz 
wszystkich fanów piłki nożnej.

***
W SKRÓCIE 

¿  W Suwałkach zespół RESO Akademia 
2012 pokonał 4:3 Stomil Olsztyn i przegrał 0:1 
z Pogonią w Zduńskiej Woli w meczach II ligi pił-
ki nożnej kobiet. W meczu ze Stomilem gole dla 
suwalskiej drużyny strzeliły: Anna Stankiewicz 
x2, Izabela Łada, Aleksandra Bieryło. RESO 
Akademia 2012 ma 19 pkt i zajmuje siódmą lo-
katę w tabeli II ligi grupy mazowieckiej. W na-
stępnej kolejce w Suwałkach zagra z Victorią 
Bartoszyce.

¿  Zwycięstwo i remis to wyniki ostat-
nich meczów Wigier II Suwałki rozegranych 
w IV lidze podlaskiej. Wigry II wygrały 3:0  
z Magnatem w Juchnowcu Kościelnym i zre-
misowały 1:1 w Suwałkach z wiceliderem KS 
Wasilków. Wigry II zajmują czwartą lokatę w ta-
beli z dorobkiem 41 pkt.

¿ Pływacy suwalskiego MUKS Olimpijczyk 
z piętnastoma medalami powrócili z zawodów 
rozegranych w litewskiej Olicie. Złote medale 
wywalczyły: Dominika Burdyn (200 m st. mot.), 
Aleksandra Domoradzka (100 m st. dow. i 200 m 
st. kl.) i Karolina Szyszko (100 m st. mot., 200 m 
st. zm., 200 m st. mot.) oraz Filip Kosiński, który 
wywalczył cztery złote krążki na: 100 m st. grzb., 
200m st. grzb., 200m st. mot.oraz 200 m st. zm.

(więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl)

Ślepsk wygrał 3:1 z Lechią Tomaszów Mazowiecki 
w półfinale I ligi
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1] budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych:

a) przebudowy Bydgoskiej w zakresie:
– budowy skrzyżowania z ul. Bydgoską (wysoko-

ściowe dowiązanie), na działkach nr 32445/5, 35251,
– budowy fragmentów ścieżki rowerowej i chod-

nika z pasem rozdziału (działki nr 32445/5, 32445/33, 
35251),

– budowy zatoki parkingowej na 11 miejsc posto-
jowych,

– budowy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżo-
wania z ul. Poznańską,

b) przebudowy Poznańskiej (strona zachodnia uli-
cy) w zakresie:

– budowy skrzyżowania ul. 26KD z ul. Poznańską 
(wysokościowe dowiązanie),

– budowy ciągu pieszo-rowerowego,
– budowy dwóch zatok parkingowych na 42 miej-

sca postojowe,
– budowy dwóch przejść dla pieszych z fragmenta-

mi ścieżki rowerowej,
2] budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

1) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (dział-
ka nr 32445/33) ul. Bydgoska,

2) budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej 
(działki nr 32445/33, 32445/5, 32446/10) ul. Bydgoska,

3) budowa kablowej linii oświetleniowej z usta-
wieniem dwóch latarni oświetleniowych (działka nr 
35251) ul. Bydgoska,

4) budowa sieci kanalizacji deszczowej (działka nr 
35236/12) ul. Poznańska,

5) budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej z 
ustawieniem dwóch słupów oświetleniowych (dział-
ka nr 35236/12) ul. Poznańska.

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomo-
ściach oznaczonych działkami nr: 35236/3, 32445/52, 
32445/41, 32445/45, 32445/43, 32445/49, 32445/53, 
32445/54 (działki w całości przeznaczone pod bu-
dowę ulicy) i w części na działkach nr: 35236/11, 
32445/42, 32445/48, 32445/44, 32445/47, 32445/46, 
32445/50, 32445/55 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-

cji usytuowane poza projektowanym pasem drogo-
wym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy 
lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy 
lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nierucho-
mościach oznaczonych działkami o nr geod. 32445/33, 
32445/5, 32446/10, 35251 (ul. Bydgoska), 35236/12 
(ul. Poznańska), (obręb 0007, Miasto Suwałki). 

Numery działek podlegających podziałowi: 
35236/11, 32445/42, 32445/48, 32445/44, 32445/47, 
32445/46, 32445/50, 32445/55 (obręb nr 0007, Miasto 
Suwałki).

Numery działek po podziale, wchodzące w gra-
nice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 
35236/60, 32445/59, 32445/60, 32445/62, 32445/63, 
32445/69, 32445/71, 32445/65, 32445/67 (obręb nr 
0007, Miasto Suwałki), według załączonych projek-
tów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza 
pasem drogowym: 35236/61, 32445/58, 32445/61, 
32445/64, 32445/70, 32445/72, 32445/66, 32445/68 
(obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonych 
projektów podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w gra-
nice pasa drogowego ww. drogi: 35236/3, 32445/52, 
32445/41, 32445/45, 32445/43, 32445/49, 32445/53, 
32445/54 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w 
całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczo-
nej działkami nr geod.: 35236/3, 32445/52, 32445/41, 
32445/45, 32445/43, 32445/49, 32445/53, 32445/54 
(działki w całości przeznaczone pod projektowany 
pas drogowy ulicy) i działkami nr: 35236/60, 32445/59, 
32445/60, 32445/62, 32445/63, 32445/69, 32445/71, 
32445/65, 32445/67 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) 
po zatwierdzeniu podziału oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-
cji usytuowane poza projektowanym pasem dro-
gowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie bu-
dowy lub przebudowy innych dróg publicznych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na 
nieruchomości oznaczonej działkami nr: 32445/33, 
32445/5, 32446/10, 35251 (ul. Bydgoska), 35236/12 

(ul. Poznańska). 
Działki objęte podziałem przejmowane pod 

pas drogowy drogi gminnej: Obręb nr 0009 Miasto 
Suwałki:

– 35236/11 o pow. 0,6341 ha dzielona na działki: 
35236/60 o pow. 0,0067 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 35236/61 o pow. 0,6274 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

– 32445/42 o pow. 0,1192 ha dzielona na działki: 
32445/59 o pow. 0,1158 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 32445/58 o pow. 0,0034 ha (w dotychcza-
sowym władaniu),

– 32445/48 o pow. 0,0042 ha dzielona na działki: 
32445/60 o pow. 0,0031 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 32445/61 o pow. 0,0011 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

– 32445/44 o pow. 0,5051 ha dzielona na działki: 
32445/62 o pow. 0,0502 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną), 32445/63 o pow. 0,0152 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) oraz 32445/64 o pow. 0,4397 
ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32445/47 o pow. 0,0264 ha dzielona na działki: 
32445/69 o pow. 0,0181 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 32445/70 o pow. 0,0083 ha (w dotychcza-
sowym władaniu),

– 32445/46 o pow. 0,0424 ha dzielona na działki: 
32445/71 o pow. 0,0303 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 32445/72 o pow. 0,0121 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

– 32445/50 o pow. 0,8517 ha dzielona na działki: 
32445/65 o pow. 0,0107 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 32445/66 o pow. 0,8410 ha (w dotychcza-
sowym władaniu),

– 32445/55 o pow. 0,0498 ha dzielona na działki: 
32445/67 o pow. 0,0015 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 32445/68 o pow. 0,0483 ha (w dotychcza-
sowym władaniu), zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem 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. 128/2019

– budowę uzupełniającego odgałęzienia sieci ka-
nalizacji sanitarnej,

– budowę oświetlenia ulicznego,
– budowę niekolizyjnego odcinka kablowej linii 

energetycznej nN-0,4 kV,
– regulację pionową urządzeń uzbrojenia pod-

ziemnego oraz zabezpieczenie istniejącego uzbro-
jenia terenu, 

– wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-

cji usytuowane poza projektowanym pasem drogo-
wym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych:

a) przebudowy ulicy Szpitalnej w zakresie:
– dostosowania wysokościowego istniejącej jezd-

ni ulicy i części chodnika z budową nowej jezdni i cią-
giem pieszo-rowerowym na działce nr 22750/8,

– budowę ciągu pieszo-rowerowego z zagospoda-
rowaniem zielenią na działce nr 22065/1,

b) przebudowy ulicy M. Reja w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 655, na działkach nr 22064/1, 22063/1, 
22067/1 w zakresie:

– budowy skrzyżowania ulicy bez nazwy z ul. M. 
Reja (wysokościowe dowiązanie z istniejącą jezdnią),

– budowy wyspy dzielącej wraz z budową przej-
ścia dla pieszych,

– wysokościowego dowiązania istniejącego chodnika,
2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

a) budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej z 
niekolizyjnym odcinkiem kablowej linii energetycz-
nej nN (przebudowa przyłącza) w wprowadzeniem ka-
bli na istniejący słup energetyczny (działka nr 21975),

b) budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej z 
niekolizyjnym odcinkiem kablowej linii energetycznej 

nN (przebudowa przyłącza), na działkach nr 22750/8 i 
22065/1 (ul. Szpitalna). 

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomo-
ściach oznaczonych działkami nr: 22064/2 (istnieją-
cy pas drogowy drogi gminnej nr 101398B), 22063/3, 
21997/5 (działki w całości przeznaczone pod budo-
wę ulicy) i w części na działkach nr: 21998, 22065/4, 
22067/2 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki)

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-
cji usytuowane poza projektowanym pasem drogo-
wym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy 
lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy 
lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nierucho-
mości oznaczonej działkami nr: 21975, ul. Szpitalna: 
21750/8 i 22065/1, ul. M. Reja w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 655: 22063/1, 22064/1, 22067/1, (obręb 0002, 
Miasto Suwałki). 

Numery działek podlegających podziałowi: 21998, 
22065/4, 22067/2 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki).

Numery działek po podziale, wchodzące w gra-
nice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 
21998/1, 22065/5, 22067/3 (obręb nr 0002, Miasto 
Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Numery działek po podziale, leżące poza pa-
sem drogowym: 21998/2, 22065/6, 22067/4 (obręb 
nr 0002, Miasto Suwałki), według załączonych pro-
jektów podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w grani-
ce pasa drogowego ww. drogi: 22063/3, 21997/5 (ob-
ręb nr 0002, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w 
całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczo-
nej działkami o nr geod.: 22064/2 (istniejący pas dro-
gowy drogi gminnej nr 101398B), 22063/3, 21997/5 
(działki w całości przeznaczone pod budowę ulicy ) i 

na działkach nr: 21998/1, 22065/5, 22067/3 (obręb nr 
0002, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu podziału,oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 
usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub 
przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomo-
ściach oznaczonych działkami nr: 21975, ul. Szpitalna: 
21750/8 i 22065/1, ul. M. Reja w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 655: 22063/1, 22064/1, 22067/1. 

Działki objęte podziałem przejmowane pod 
pas drogowy drogi gminnej: Obręb nr 0002 Miasto 
Suwałki:

– 21998 o pow. 0,3150 ha dzielona na działki: 21998/1 
o pow. 0,0317 ha (przeznaczona pod drogę gmin-
ną) i 21998/2 o pow. 0,2833 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

– 22065/4 o pow. 0,1726 ha dzielona na działki: 
22065/5 o pow. 0,0450 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 22065/6 o pow. 0,1276 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

– 22067/2 o pow. 0,1969 ha dzielona na działki: 
22067/3 o pow. 0,0079 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 22067/4 o pow. 0,1890 ha (w dotychczaso-
wym 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. 
138, także składać uwagi i wnioski dotyczące przed-
miotowej sprawy. w terminie 14 dni od daty publika-
cji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa 
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w 
którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 127/2019
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Panu Robertowi Karolowi 
Januć 

pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i  całej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 

z powodu śmierci

OJCA
składają 

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
112/2019

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. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 marca 
2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 29.03.2019 r. do 
19.04.2019 r.) wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk prze-
znaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najem-
ców (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 147/2019  z dnia 29 marca 
2019 roku).   101/2019

Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 
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PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 kwietnia 
2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 4.04.2019 r. 
do 26.04.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa przeznaczonej do dzierżawy (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 154/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku).  111/2019

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  
23 marca 2019 roku

DAGMAR  FALK
uczestniczki Szwedzkiej Ekspedycji Jaćwieskiej, Honorowej Obywatelki 

Suwałk, Przyjaciółki Muzeum Okręgowego w Suwałkach, 
wielkiej miłośniczki Polski i Polaków

Dagmar Falk urodziła się 28 grudnia 1912 r. w Södertälje niedaleko  
Sztokholmu. Studiowała slawistykę na Uniwersytecie w Uppsali. 
Świetnie władała językiem polskim. Dzięki zainteresowaniom kulturą  
i językami słowiańskimi poznała wybitnego językoznawcę, kierowni-
ka Katedry Języków Słowiańskich na Uniwersytecie w Lund, Knuta 
Olofa Falka, badacza Suwalszczyzny, z którym wzięła ślub w 1945 roku. 
Podczas II wojny światowej zaangażowała się w akcję pomocy Polakom, 
zorganizowaną przez Szwedzki Czerwony Krzyż. Po zakończeniu wojny, 
przez wiele lat państwo Falk opiekowali się naukowcami, którzy przy-
jeżdżali do Lund z naszego kraju. Po zawiązaniu się międzynarodowej 
Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej, w latach 1959-1980 Dagmar Falk 
zajmowała się w całości stroną organizacyjną jej szwedzkiej części, czyli 
Szwedzkiej Ekspedycji Jaćwieskiej. Uczestniczyła u boku męża we wszyst-
kich wyjazdach badawczych na Suwalszczyznę. Nawiązała wiele kontak-
tów z mieszkańcami naszego regionu. Żywo interesowała się Polską, którą  
darzyła najszczerszą sympatią do ostatnich lat swego długiego życia.  
W 2007 roku Dagmar Falk przekazała całą spuściznę  naukową Knuta Olofa 
Falka oraz wiele materiałów Szwedzkiej Ekspedycji Jaćwieskiej Muzeum 
Okręgowemu w Suwałkach. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w koście-
le pw. Wszystkich Świętych w Lund 26 kwietnia o godz. 11.00. 

RODZINIE 
przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy 
Muzeum Okręgowego w Suwałkach100/2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (spra-
wozdanie z dnia 01.04.2019 r.) informuje, że jakość i skład wody dostarcza-
nej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 
2017 poz.2294).

W załączeniu: Ocena jakości wody

116/2019

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. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 kwietnia 
2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 08.04.2019 r. do 
29.04.2019 r.) wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk prze-
znaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najem-
ców (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 161/2019 z dnia 8 kwietnia 
2019 roku).  117/2019
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NOWOCZESNE OSIEDLE Z WŁASNYM PARKIEM
– SOBOLA BIEL ROŚNIE

ZAMIESZKAJ WŚRÓD ZIELENI

Mieszkanie, którym możesz cieszyć się spokojem naturalnej przyro-
dy i jednocześnie korzystać z wszelkich wygód płynących z życia w mie-
ście to nie wizja dalekiej przyszłości. To rzeczywistość. To powstające  
w Suwałkach osiedle Sobola Biel– nowoczesna dzielnica przyszłości, w 
której poczujesz się wyjątkowo.

Sobola Biel powstała z myślą o ludziach wymagających, świadomych, 
oczekujących od życia więcej. To tętniąca zieloną energią enklawa spo-
koju– jedyne w okolicy osiedle z własnym, blisko 2-hektarowym par-
kiem. Inspirowana koncepcją miasta – ogrodu oferuje bezpieczne, od-
dzielone od ruchu samochodowego strefy wypoczynku. To doskonale 
miejsce do zabawy, uprawiania sportu, odpoczynku. To wygoda dla ro-
dziców, przygoda dla dzieci, przyjemność dla aktywnych… Pośród ma-
lowniczych alei z urokliwymi zakątkami każdy znajdzie swoje ulubione 
miejsce do spotkań się z przyjaciółmi czy wyciszenia po pracy… Żadne 
inne miejsce nie oferuje tak wielu możliwości wspólnego, rodzinnego 
relaksu w przyjaźnie urządzonej, zielonej przestrzeni. 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
W STANDARDZIE

Sobola Biel to morze możliwości. To nowatorskie rozwiązania,  
jakich w Suwałkach jeszcze nie było. Wysokie, ustawne wnętrza, pa-
noramiczne okna, przestronne balkony, ogródki w mieszkaniach na 
parterach i nawet 130-metrowe tarasy... Granitowe posadzki, szla-
chetne tynki, duża ilość przeszkleń i nowoczesne chromowane deta-
le w częściach wspólnych... Indywidualne, prywatne garaże o różnych 
powierzchniach w hali parkingowej. Nowoczesne technologie bazują 
na naturalnych surowcach, zapewniając komfort cieplny, zdrowy kli-
mat i ciszę. Dzięki temu życie staje się wygodniejsze, a koszty utrzy-
mania pozostają niskie. 

Przemyślana koncepcja architektoniczna idzie w parze z najwyższą 
jakością wykonania. 

W Sobolej Bieli luksus jest normą.

MIASTO NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Osiedle znajduje się zaledwie kilka minut spacerem od miejskiego 
stadionu oraz Parku Technologicznego. Stąd szybko i łatwo dotrzemy 
do centrum, do szkoły, przedszkola i pracy. 

Zaprojektowane w Sobolej Bieli lokale użytkowe w przyszłości do-
pełnią ofertę handlową, usługową i rozrywkową dzielnicy. To świet-
ne miejsce na sklepy, kameralne kawiarenki i restauracyjki czy salo-
ny urody.

Ponadczasowy design, doskonała lokalizacja oraz komfort to wszyst-
ko sprawia, że warto zamieszkać i zainwestować w tym wyjątkowym 
miejscu.

W pierwszym półroczu 2019 roku zostanie oddany do użytku 
pierwszy budynek inwestycji (A1), w którym dostępny jest ostat-
ni 80-metrowy apartament, zaprojektowany z myślą o potrzebują-
cych przestrzeni i wygody rodzinach z dziećmi. W drugim półroczu 
zostanie oddany do użytku budynek A2. Mieszkania te dostępne są 
w ofercie promocyjnej.

Szczegółowe informacje o osiedlu Sobola Biel dostępne są u Doradcy Klienta pod numerem: 723 313 723. 
Zapraszamy też do Salonu Sprzedaży przy ul. Utrata (na terenie inwestycji).

Artykuł sponsorowany

SPÓŁKA SOBOLA BIEL WPROWADZIŁA DO SPRZEDAŻY NOWY ETAP OSIEDLA SOBOLA BIEL – DZIELNICA PRZYSZŁOŚCI.  
W BUDYNKU A5 NA SZUKAJĄCYCH NOWEJ JAKOŚCI CZEKA JUŻ TYLKO 30 APARTAMENTÓW – OD 40-METROWYCH STUDIO 
PO PRZESTRONNE, BLISKO 100-METROWE APARTAMENTY Z RÓWNIE DUŻYMI TARASAMI.

119/2019
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16-400 Suwałki, ul. K. Brzostowskiego 4
www..jestesmy-razem.pl

18/2019

ul. Wojska Polskiego 98, 16-400 Suwałki (przy salonie FIATA)
tel. 506 411 218; email: michalwiluk@wp.pl 

AUTO MYJNIA
CENTRUM KOSMETYKI SAMOCHODOWEJ

n pranie tapicerki samochodowej
n czyszczenie tapicerki skórzanej
n renowacja plastików
n woskowanie ręczne
n odnawianie lakieru
n polerowanie lamp
n mycie felg
n całoroczne pranie dywanów

Wesołych Świąt
Wielkanocnych

105/2019

GABINET DERMATOLOGICZNY
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
Suwałki, ul. KLONOWA 40 lok. 3U

wtorek  i  piątek  od  15.30

ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)
poniedziałek, środa  i  czwartek  od  9.00

Rejestracja telefoniczna
Tel. 606-766-788

www.dermatolog-suwalki.pl 72/2019
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124/2019

WALMAR – DRAŻBA Sp.j., ul. Wojska Polskiego 68, 16-400 Suwałki
tel. 87 566 70 73, 87 563 17 80, -81, fax 87 563 17 82

 e-mail: suwallki@walmar.com.pl    www.walmar.com.pl

Zapraszamy

* Największy wybór opon letnich

* Najwyższa jakość usług

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
oraz smacznego Święconego jaja
w gronie najbliższych
  życzy 

  Walerian Drażba z Pracownikami

110/2019
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Autoryzowany dealer TOYOTY w SUWAŁKACH, ul. Wojska Polskiego 42, 16-400 Suwałki
tel. 87 566 32 63,  www.toyotasuwalki.pl

Autoryzowany dealer TOYOTY 
w SUWAŁKACH

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
 oraz radosnego, wiosennego nastroju życzy

107/2019



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

10
2/

20
19

ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki
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Z okazji Świąt Wielkanocnych

dużo prawdziwego spokoju,

zaczerpnięcia nowych sił

oraz nadziei na lepsze jutro

życzy

103/2019



Szanowni Państwo,  
Z wprowadzone 1 wrze-
śnia 2018 roku Suwalskiej 
Karty Mieszkańca korzy-
sta już 30% Suwalczan. 
Program cieszy się bar-
dzo dużym zaintereso-
waniem tym bardziej, że 
przystąpili do niego też 
Przedsiębiorcy, z usług których po obniżonych cenach 

PARTNERZY
SUWALSKIEJ  KARTY

MIESZKAŃCA

Suwalska Karta Mieszkańca to kompleksowy  
program działań zmierzających do poprawy warunków  
życia mieszkańców Suwałk. SKM uprawnia do wielu  
zniżek i preferencji, m.in. bezpłatnych przejazdów  
komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, tańszych  
biletów do suwalskiego Aquaparku i innych obiektów  
sportowych Miasta Suwałki, a także do zniżek przy  
zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka 
Kultury. Posiadanie Karty uprawnia również do  
korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych 
przez Miasto Suwałki i zniżki w Żłobku Miejskim.

Ulgi obowiązują od 1 września 2018 roku. Pełen 
wykaz zniżek i preferencji posiadacza Suwalskiej Karty 
Mieszkańca znaleźć można na: www.um.suwalki.pl 

Do Programu przystąpiły również inne podmioty 
niż miejskie instytucje – przedsiębiorcy, którzy oferują 
dla mieszkańców Suwałk co najmniej 10% zniżki  
w ramach świadczonych przez siebie usług.

Na następnych stronach prezentujemy listę podmio-
tów gospodarczych wraz z zakresem ulg na oferowane 
przez nie produkty i usługi.

 Prezydent  Miasta  Suwałk

mogą korzystać mieszkańcy. Wprowadziliśmy Suwalską 
Kartę Mieszkańca po to by Ci Suwalczanie, którzy  
płacą w naszym mieście podatki mieli z tego konkretną  
korzyść. Dziękuję wszystkim, którzy przystąpili do pro-
gramu Suwalska Karta Mieszkańca. Wzmacnia to naszą  
lokalną wspólnotę i pogłębia świadomość, że każdy z nas 
ma wpływ na rozwój naszego miasta.

SUWALSKA KARTA MIESZKAŃCA

Wysokość zniżek jest zależna od grupy, do  
której jest skierowana. Każda z grup otrzymuje karty  
o właściwym kolorze:

– karta zwykła – kolor  biały; 
– karta rodziny wielodzietnej – kolor  zielony; 
– karta osoby niepełnosprawnej – kolor  niebieski; 
– karta seniora – kolor  żółty.
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AUDIOFON, 
ul. Putry 9 gab. 34 i ul. Noniewicza 42/4

bezpłatna diagnostyka słuchu i konsultacja 
audioprotetyczna, bezpłatne dopasowanie 
aparatów słuchowych i wypożyczenie apa-
ratów na okres testowy, bezpłatna opieka 
audioprotetyczna przez przeglądy aparatów 
słuchowych po zakupie
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PROGRESJO  Andrzej Sokołow 
Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego
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USŁUGI PROJEKTOWE
Leszek Pudlis
ul. Innowacyjna 1, lokal 22 B

(Park Naukowo-Technologiczny 

Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o. o.)
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STUDIO DANCE-FIT  Lidia Kulik
ul. Kościuszki 93

Gabinet Rehabilitacji 
FIZJOCENTRUM
Anna Jańczuk
ul. Augustowska 8

CZIPSERWIS.PL  Robert Bojsza
ul. Utrata 4C/3A (pierwsze piętro)

PPUH „LUDWIK”
Jan Szymczyk
ul. Różana 30

RADIO-TAXI-EXPRESS
ul. Kowalskiego 3
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SOCATOTS SUWAŁKI  
Iwona Ruszewska
ul. Elbląska 16/1

Autor zdjęcia Prezydenta Miasta Suwałk:  Szymon Jasionowski
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