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Ogłoszenia „DTS”  tel. 87 566-28-25; kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

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

Urbanowicz w bibliotece>>
Na spotkanie z Arturem Urbanowiczem do Biblioteki Publicznej 

im. Marii Konopnickiej przybyło wyjątkowo wielu czytelników zainte-
resowanych twórczością literata pochodzącego z Suwałk. Ukazała się 
właśnie trzecia powieść A. Urbanowicza. „Inkub” to kolejna pozycja 
po „Gałęzistym” oraz „Grzeszniku”. Książka stanowi połączenie hor-
roru i kryminału z zarysowanym wątkiem psychologiczno-obyczajo-
wym oraz odniesieniem do legend i wierzeń Suwalszczyzny. Jej pre-
miera będzie miała miejsce w kwietniu, ale książka jest już dostępna,  
a autor spotyka się z czytelnikami.

Artur Urbanowicz to stypendysta miasta Suwałk w dziedzinie dzia-
łalność artystyczna. Za swoją dotychczasową twórczość otrzymał na-
grody: Czytelników Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego 
oraz Złotego Kościeja. W pierwszy dzień wiosny spotkał się z mieszkań-
cami Suwałk, a także bibliotekarzami z powiatu suwalskiego. Rozmowę 
z autorem o jego twórczości oraz modzie na magię i czary zamieścili-
śmy na stronie internetowej „DwuTygodnika Suwalskiego”.

75. rocznica
Kombatanci, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz ze swoimi za-

stępcami Ewą Sidorek i Łukaszem Kurzyną, przewodniczący suwal-
skiej Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec wraz z wiceprzewodniczącym 
Jackiem Niedźwiedzkim, samorządowcy,  harcerze, młodzież suwal-
skich szkół, duchowni oraz mieszkańcy miasta oddali hołd 16 suwalcza-
nom straconym 1 kwietnia 1944 roku. 

– Dzisiaj na szczęście nie musimy walczyć o niepodległość Polski, 
ale musimy pamiętać o tych, którzy walczyli o wolną, naszą ukochaną 
Ojczyznę – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

D e l e g a cj e  z ł o ż y ł y 
wiązanki kwiatów pod  
pomnikiem przy ul. Sej- 
neńskiej. Uroczystości 
zakońc z ył y się złoże -
niem kwiatów na gro-
bach straconych człon-
ków ruchu oporu w Lesie 
Szwajcarskim. W miejscu, 
gdzie dziś stoi Pomnik 
Straceń, przed 74 laty 
Niemcy powiesili szesna-
stu mężczyzn. 
Więcej piszemy o tym na 
stronie 12. 

Po raz kolejny w cza-
sie obchodów świąt pa-
triotycznych w Suwałkach 
zabrakło przedstawicieli 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz 
policji, straży pożarnej i innych służb mundurowych. Apel Prezydenta 
Miasta Suwałk o wspólne obchody świąt państwowych, narodowych  
i samorządowych publikujemy na str. 3.
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DyżURy RADNyCh
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 2 kwietnia zapraszają Sylwester Cimochowski  

i Zbigniew Roman De-Mezer z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. 
Natomiast 9 kwietnia na suwalczan czekają Anna Maria Gawlińska 
oraz Sławomir Sieczkowski z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. Na 
spotkanie z radnymi 16 kwietnia zapraszają Krystyna Gwiazdowska i 
Kamil Klimek z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”.

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.

>> Karta za Pit
Trwają rozliczenia po-

datku dochodowego. Przy- 
pominamy, że wpisanie na 
pierwszej stronie formula-
rza PIT adresu zamieszkania 
w Suwałkach, będzie upraw-
niać do złożenia wniosku  
o wydanie Suwalskiej Karty 
Mieszkańca i skorzystania  
z udogodnień przewidzia-
nych w programie SKM.

Od 11 marca wnioski o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca oraz 
odbiór Suwalskiej Karty Mieszkańca są możliwe wyłącznie w poko-
ju nr 2 przy ul. Noniewicza 71A w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach: w poniedziałek (od 8 do 16), a od wtorku do piątku (od 
7.30 do 15.30).

>> Zmarła Dagmar Falk
23 marca 2019 r., w wieku 106 lat zmarła 

w Lund (Szwecja) Dagmar Falk, Honorowy 
Oby watel Suwałk , Prz yjaciel Muzeum 
Okręgowego w Suwałkach, miłośnicz-
ka Polski i Suwalszczyzny. W latach 1959-
1980 wspólnie z mężem Knutem Olafem 
Falkiem uczestniczyła w międzynarodo-
wej Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej.  
W trudnych latach stanu wojennego i kryzy-
su ekonomicznego lat osiemdziesiątych, an-
gażowała się ofiarnie w pomoc materialną i fi-
nansową wielu mieszkańcom Suwalszczyzny. 

Po śmierci męża w 1990 roku, pani Falk na-
dal żywo interesowała się Polską, a zwłaszcza 
Suwalszczyzną. W 2005 r. wzięła udział w międzynarodowej konferencji 
naukowej, zorganizowanej z okazji 50-lecia rozpoczęcia badań cmenta-
rzyska w Szwajcarii i powstania Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej. 
Wiosną 2007 r. Dagmar Falk zdecydowała się przekazać całą spuściznę 
naukową Knuta Olofa Falka oraz wiele materiałów Szwedzkiej Ekspedycji 
Jaćwieskiej Muzeum Okręgowemu w Suwałkach. Za swój czyn oraz wielo-
letnią sympatię do Suwalszczyzny i jej mieszkańców, w tymże roku zosta-
ła wyróżniona przez władze miasta prestiżowym tytułem Honorowego 
Obywatela Suwałk. O Dagmar Falk, jej mężu i Szwedzkiej Ekspedycji 
Jaćwieskiej przypomina stylizowany na stellę runiczną pomnik stojący 
przed suwalskim muzeum.

aPEl PrEZyDEnta Suwałk
J a k  k a ż d e g o  r o -

ku, tak i w 2019 obcho-
dzić będziemy w Su- 
wałkach wiele znaczą-
cych rocznic, świąt naro-
dowych i państwowych 
oraz wydarzeń lokal-
nych. Już za kilka tygodni 
będzie Święto Narodowe 
Trzeciego Maja. W tym 
roku 24 sierpnia ob-
chodzić będziemy set-
ną rocznicę odzyskania 
przez Suwałki i Suwalszczyznę niepodległości. 1 maja minie też 15 
lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej, a 4 czerwca będzie 30. 
rocznica częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 r. 

Pragnę zaprosić mieszkańców naszego miasta do udziału  
w tych wydarzeniach i  wspólnego świętowania. Moim pragnie-
niem jest, żeby w setną rocznicę odzyskania niepodległości 
przez nasze Miasto, każdy mieszkaniec jak równy z równym mógł 
świętować w duchu lokalnego patriotyzmu do naszego miasta. 
Zależało mi zawsze na tym, żeby w ważnych wydarzeniach w ży-
ciu miasta mogli brać udział wszyscy mieszkańcy, bez względu 
na poglądy polityczne i wzajemne uprzedzenia.

Dlatego też konsekwentnie zapraszam wszystkich do udzia-
łu w obchodach ważnych narodowych, państwowych oraz miej-
skich świąt i rocznic. Zaproszenia kieruję zarówno do przedstawi-
cieli partii rządzącej, jaki i też opozycji oraz wszystkich instytucji 
państwowych i samorządowych. Tak czynimy w Suwałkach od kil-
kunastu już lat. Kierujemy się zasadą, że w Suwałkach jest miej-
sce dla wszystkich i przy tego typu uroczystościach powinniśmy 
być wszyscy razem.

Od przeszło dwóch lat obserwujemy postępowanie, któ-
re niepotrzebnie wprowadza do naszego miasta, podział 
na „my i oni” oraz przenosi standardy polityki krajowej do 
Suwałk. Doprowadziło to do oddzielenia służb mundurowych, 
suwalskiego wojska oraz państwowych instytucji od suwalskie-
go samorządu i większości mieszkańców miasta. Dowodem na 
to jest konkretne zachowanie w relacjach z suwalskim samorzą-
dem. Nikt nie kwestionuje państwowości tych służb i ich podle-
głości. Jednak przez wiele lat udawało się w Suwałkach tworzyć 
właściwe relacje i współpracę z samorządem i mieszkańcami na-
szego miasta. Teraz niestety jest inaczej. Uroczystości organizo-
wane przez miasto są bez udziału wojska, służb mundurowych 
oraz przedstawicieli instytucji państwowych. Nasze zaproszenia 
i propozycje współpracy pozostają bez odzewu.

Suwalczanie pytają, czy taka sytuacja jest normalna. Dlaczego 
wspólnie nie możemy obchodzić w naszym mieście ważnych dla 
Narodu polskiego i Suwalczan świąt i rocznic?

Dlatego też po raz kolejny pragnę zaprosić do współpracy  
i współdziałania.

Reprezentując mieszkańców Suwałk zwracam się więc  
z tym apelem i prośbą do   reprezentantów polskiego Rządu  
i Parlamentu oraz do wszystkich suwalskich służb mundurowych 
i pracowników instytucji państwowych.

Chciałbym żebyśmy w Suwałkach wszyscy razem, godnie  
i   uroczyście obchodzili święta  państwowe, narodowe i samo-
rządowe oraz współdziałali  na rzecz rozwoju naszego miasta. 
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BęDZiE Strajk 
naUczycieli?

W Suwałkach w referendum strajkowym przeprowadzonym przez 
Związek Nauczycielstwa Polskiego, za strajkiem w różnych szkołach, 
opowiedziało się od 77 do 97% pracowników oświaty. Swój udział w tej 
formie protestu od 8 kwietnia zapowiedziały wszystkie suwalskie szkoły 
podstawowe. Do strajku nie zamierzają przyłączyć się suwalskie przed-
szkola. Nauczyciele domagają się 1000 zł podwyżki brutto. Głos w spra-
wie strajku zabrali też suwalscy radni. (Więcej o tym na stronie 6).

Zapytaliśmy przedstawicieli nauczycielskich organizacji związkowych 
w Suwałkach o przyczyny strajku nauczycieli w czasie planowanych eg-
zaminów ósmoklasisty oraz gimnazjalnych.

– W rozmowach przedstawicieli ZNP z ministrem edukacji, strona rzą-
dowa używała argumentów, że państwo nie ma pieniędzy na podwyżki dla 
nauczycieli, jednocześnie wprowadzając program „Piątka Kaczyńskiego”. 

Przypomnę że ZNP od dawna protestuje przeciwko 
trudnej sytuacji pracowników oświaty, a informacje 
upubliczniane przez ministerstwo, jak to obecnie dużo 
zarabiają nauczyciele, dopełniło czary goryczy i skon-
solidowało środowisko pracowników oświaty – tłuma-
czy Waldemar Brzeziński prezes oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Suwałkach. 

Na nasze pytanie nie odpowiedziała Bożena Anuszkiewicz, przewod-
nicząca Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Suwałkach.

KURATORiUM MilCZy
Zwróciliśmy się do Kuratorium Oświaty w Białymstoku z pytaniem, 

jak dyrektorzy szkół powinni zorganizować pracę szkoły w przypad-
ku ewentualnego strajku w dniu 8 kwietnia. Do chwili oddania do dru-
ku „Dwutygodnika Suwalskiego” takiej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. 
Nie ma też komunikatu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w 
Białymstoku. Zapewne taka informacja pomogłaby dyrektorom właści-
wie zorganizować pracę szkół w dniu ewentualnego strajku.

DyREKTOR DECyDUJE 
Nie ma przepisów prawnych odnoszących się bezpośrednio do funk-
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>> PoSPrZątać miaSto
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz spotkał się z przedstawicielami suwalskich 

służb mundurowych, przedstawicielami miejskich firm i spółek oraz prezesami spółdziel-
ni mieszkaniowych by zaplanować najważniejsze prace porządkowe, które są konieczne 
do zrealizowania po zimie. Do końca kwietnia całe miasto powinno być uporządkowane 
– poczynając od stanu dróg po nasadzenia zieleni i kwiatów.

– Liczę, że w tym roku 
miasto zostanie pięknie  
i jak najszybciej ukwie-
cone. Jest to prioryteto-
we zadanie Zarządu Dróg  
i Zieleni, który po zimie ma 
oczywiście najwięcej pra-
cy do wykonania. Ważną 
i istotną rzeczą jest także 

poprawienie sytuacji na suwalskich ulicach. Uporać się trzeba z ubytkami w jezdni oraz jak 
najszybciej namalować nowe pasy poziome – mówił Cz. Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Ma być sprawdzony stan latarni ulicznych, a przystanki MPK umyte. ZDiZ ma również do-
konać przeglądu ławek przy chodnikach i skwerach miejskich oraz przejrzeć stan ścieżek ro-
werowych i o ile to konieczne dokonać napraw. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ma 
zadbać o czystość autobusów komunikacji miejskiej. Mają one „świecić” przykładem. 

Straż Miejska z kolei ma zająć się egzekwowaniem czystości w mieście oraz zwróce-
niem uwagi na ciągle istniejący problem z „psimi kupami”. Prezydent Suwałk poprosił, by 
wszystkie miejskie służby jeszcze przed Wielkanocą złożyły meldunek dotyczący pozimo-
wego porządkowania miasta.

nowi DyrEktorZy
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wspólnie ze 

swoim zastępcą Ewą Sidorek powierzyli stanowiska dy-
rektorów kandydatom wyłonionym w procedurze kon-
kursowej. W Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza 
A. Hamerszmita dyrektorem została iwona Smykowska, 
która pełniła obowiązki dyrektora po śmierci poprzed-
niej dyrektor szkoły Jolanty Nowakowskiej. Szkołą 
Podstawową nr 6 im. A. Kujałowicz przez pięć lat pokie-
ruje Anna Śliżewska, która dotąd pracowała w „szó-
stce”.

cjonowania szkoły w czasie strajku nauczycieli. Jednak strajk musi być 
prowadzony zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,  
a za bezpieczeństwo dzieci w każdych warunkach odpowiada dyrektor 
szkoły. Niewątpliwie w zaistniałej sytuacji dyrektor powinien na bieżą-
co i skutecznie informować rodziców uczniów o rozwoju wydarzeń oraz 
o ograniczonych możliwościach (lub ich całkowitego braku) zapewnie-
nia właściwej opieki uczniom, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły. 

ORGAN PROWADZąCy O STRAJKU
Niezbędny jest ścisły kontakt i konsultacje dyrektora szkoły z organem 

prowadzącym (w naszym przypadku z suwalskim Urzędem Miejskim)  
w celu opracowania nadzwyczajnych rozwiązań organizacyjnych w sy-
tuacji ewentualnej akcji strajkowej.

– Z informacji uzyskanych od dyrektorów suwalskich przedszkoli  
i szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki wynika, że część z tych jed-
nostek jest w stanie zapewnić opiekę uczniom w trakcie strajku, a po-
zostałe jednostki będą korzystać ze wsparcia jednostek zewnętrznych. 
Miasto Suwałki zapewnia, że w przypadku, gdy liczba nauczycieli straj-
kujących uniemożliwi zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, zaan-
gażuje w tym zakresie Suwalski Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną  
im. M. Konopnickiej, Muzeum Okręgowe oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji – 
poinformowała Alicja Jacewicz, naczelnik miejskiego Wydziału Oświaty, 
Wychowania i Sportu. 

Do wyznaczonego dnia zapowiedzianego strajku pozostał jeszcze ty-
dzień. Możliwe są jeszcze różne rozwiązania. O rozwoju sytuacji w suwal-
skich szkołach będziemy informować na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Od lewej: Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk, Iwona 
Smykowska, dyrektor SP nr 4, Czesław Renkiewicz, prezy-
dent Suwałk oraz Anna Śliżewska, dyrektor SP nr 6

Do strajku zamierza przyłączyć się większość suwalskich szkół średnich, poza 
Zespołem Szkół Technicznych i Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej

>>

>>
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>>
PiENiąDZE 

DlA NiEPEŁNOSPRAWNyCh
Jednogłośnie radni zdecydowali o tym, na 

co w tym roku zostaną przeznaczone pieniądze 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Najwięcej z 1,61 mln zł, 
podobnie jak w ubiegłym roku, zostanie prze-
znaczonych na dofinansowanie warsztatów te-
rapii zajęciowej, dofinansowanie zaopatrzenia  
w sprzęt rehabilitacyjny i likwidację barier archi-
tektonicznych w miejscu zamieszkania oraz do-
finansowanie uczestnictwa niepełnosprawnych 
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. 

Dzięki pieniądzom z PFRON w 2018 r. w do-
mach 23 niepełnosprawnych zlikwidowano 
bariery architektoniczne (m.in. przystosowano 
łazienki, poszerzono drzwi, wykonano podło-
gi antypoślizgowe), 441 niepełnosprawnych 
zaopatrzyło się w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze (m.in. aparaty słuchowe, 
wózki inwalidzkie, protezy, materace przeci-
wodleżynowe) oraz 48 osób niepełnospraw-
nych uczestniczyło w zajęciach Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Suwałkach i Filipowie.

PODSUMOWANiE SUWAlSKiEGO 
BUDżETU OByWATElSKiEGO ZA 2018 R.

W 2018 r. na realizację Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego przeznaczono 2,6 mln zł. Na 
realizację pięciu „małych”, dwóch „dużych” 
oraz pięciu „kulturalnych lub społecznych” pro-
jektów wydano 2 572 904, 40 zł. Projekty były 
zgłoszone przez suwalczan i wybrane w gło-
sowaniu. W 2018 r. zrealizowano „małe” pro-
jekty o wartości do 100 tys. zł: Andrzej Wajda  
w Suwałkach (instalacja przestrzenna z za-
gospodarowaniem terenu przy ul. Wojska 

Polskiego 27 (na kwotę 24 916,89 zł); Plac za-
baw przy ul. Putry 5 (106 604,10 zł); Aktywnie 
i zielono na Witosa – teren rekreacyjny przy 
ul. Witosa 4A (120  035,70 zł); Utwardzenie  
ul. Szpitalnej – odcinek 7-9 (65 330,84 zł); Al.O. 
Ha. – Aleja Osiedla Hańcza – teren rekreacyjny 
przed ul. Łódzką i Nowosądecką (154 589,56 zł).

W 2018 r. zrealizowano „duże” projekty  
o wartości od 100 tys. do 800 tys. zł: Budowa 
odcinka ul. K.O. Falka (poniesione wydatki  
w 2018 r. – 450 691,43 zł); Budowa ścieżki pieszo 
– rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodów 
Działkowych „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu 

Działkowego „Borówka” (poniesione wydatki 
1 561 636,72 zł).

W grupie „Kulturalne lub społeczne” zreali-
zowano projekty: „Szkoła cukrzycy” (18 tys. zł); 
Suwalski Fan Club Bluesa (12 100 zł); Festyn ro-
dzinny „PWSZ dzieciom” (19 500 zł); Dzień dla na-
szych dzieci-Manhattan zaprasza (19 499,16 zł)  
i Encyklopedia Suwalskiego Seniora (20 000 zł).

PiENiąDZE NA POMOC ZDROWOTNą 
DlA NAUCZyCiEli

Radni przyjęli uchwałę w sprawie pienię-
dzy przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli. Najważniejsze zmiany to: wpro-
wadzenie oświadczeń potwierdzających wy-
sokość poniesionych wydatków (zamiast obo-
wiązku przedkładania rachunków i faktur) oraz 
przyjęcie zamkniętego katalogu potrzeb, któ-
re mogą być dofinansowane.

KOlEJNE MiEJSCOWE PlANy 
Radni podjęli uchwały o dalszym porząd-

kowaniu urbanistycznym miasta. Uchwalili 
miejscowe plany dla: płn-zach. rejonu ul. Reja; 

terenu położonego pomiędzy ulicami Reja  
i Szpitalną oraz terenu w kwartale pomiędzy 
ulicami: gen. K. Pułaskiego, Armii Krajowej, 
M. Reja i obwodnicą Suwałk. Zdecydowali też 
o przystąpieniu do sporządzenia planu zago-
spodarowania terenu kopalni Sobolewo i tere-
nu położonego u zbiegu ulic Bakałarzewskiej  
i Grunwaldzkiej.

CZęSTSZy ODBióR ŚMiECi
Radni zajęli się też regulaminem utrzymania 

czystości i porządku w Suwałkach. Zdecydowali 
m.in. że w zabudowie jednorodzinnej zmiesza-
ne odpady komunalne i odpady zebrane selek-
tywnie ulegające biodegradacji będą odbie-
rane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie (od 
kwietnia do października) i dwa razy w miesią-
cu (od października do kwietnia). Odpady ze-
brane selektywnie nieulegające biodegradacji 
nadal będą zbierane nie rzadziej niż dwa razy 
w miesiącu.

DySKUSJA O DZiERżAWACh 
Po ożywionej dyskusji radni wyrazili zgo-

dę na wydzierżawienie na 15 lat miejskiej przy-
stani w Starym Folwarku. W warunkach dzier-
żawy ma być zagwarantowanie możliwości 
korzystania z bazy przez młodych żeglarzy, 
którzy rozgrywają regaty na Wigrach. Za tą 
uchwałą głosowało 18 radnych, 3 wstrzymało 
się, a 2 było przeciw. Jednogłośnie za to rad-
ni zgodzili się na wydzierżawienie na 11 lat 
Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu nierucho-
mości położonej przy akwenie obok żwirowni 
w Sobolewie. Po ożywionej dyskusji Prezydent 
Miasta Suwałki zdjął z porządku obrad wniosek 
o wyrażenie zgody na dzierżawę Hostelu Wigry 
wraz z Eurocampingiem przy ul. Zarzecze 26.

BONiFiKATy JAK PAńSTWOWE
Suwalscy radni odrzucili projekt uchwały  

w sprawie wyższych bonifikat przy przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczystego we 
własność. Z propozycją w tej sprawie wystą-
pił Jacek Juszkiewicz przewodniczący klubu 
Prawo i Sprawiedliwość. Wnioskodawcy chcieli, 
aby przy jednorazowo wniesionej opłacie zain-
teresowani mogli otrzymać zniżkę w wysokości 
98%. Jak powiedział Czesław Renkiewicz, pre-
zydent Suwałk, skorzystać z tego może około  
4 tys. osób. Oznaczałoby to, że do kasy miejskiej 
wpłynęłoby na przestrzeni 20 lat mniej o ok. 16 
mln zł. Ten ubytek i zmniejszenie się wpływów  
z podatku dochodowego wskutek zapowie-
dzianych przez rząd ograniczeń dla samorzą-
dów, może postawić pod znakiem zapytania 
szereg koniecznych wydatków z kasy miej-
skiej. Tylko w tym roku takich nieplanowanych 

VI sesja suwalskIej Rady MIejskIej Rozpoczęła sIę MInutą cIszy po śMIeRcI HonoRowego obywatela suwałk 
dagMaR Falk. późnIej na sesjI nIe bRakowało ożywIonej dyskusjI. debatowano o spRawacH, któRe dotąd nIe 
wywoływały wIększycH eMocjI wśRód RadnycH, takIcH jak: InFoRMacja o pRacy pRezydenta MIasta suwałk  
I wykonanIu ucHwał Rady MIejskIej, spRawozdanIe z dzIałalnoścI MIejskIego ośRodka poMocy RodzInIe czy In-
FoRMacja o stanIe sanItaRnyM w MIeścIe. RadnI pRzyjęlI M.In. ucHwałę w spRawIe MIejskIego pRogRaMu wspIe-
RanIa RodzIny I Rozwoju pIeczy zastępczej do 2021 Roku oRaz stanowIsko w spRawIe tRwającego pRotestu 
nauczycIelI. zgodzIlI sIę na dzIeRżawę pRzystanI w staRyM FolwaRku I gRuntów pRzy akwenIe w sobolewIe.

SESja  PEłna  DySkuSji

Radni Klubu Łączą Nas Suwałki oraz ugrupowań Koalicja Obywatelska i Mieszkańcy Suwałk
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Ciąg dalszy na str. 7

>>
Każdy suwalczanin, którego dziecko uczęszcza do 

prywatnego żłobka, otrzyma od samorządu miejskiego 
miesięcznie 300 zł na swoje konto. Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk zapowiedział wprowadzenie od  
1 września 2019 r. Suwalskiego Bonu Żłobkowego. 

– Po modernizacji kamienicy przy ul. Kościuszki 6 
jako samorząd będziemy wraz z końcem roku dyspo-
nować ponad 300 miejscami w publicznych żłobkach 
miejskich. To o wiele mniej niż potrzeby oraz oczekiwa-
nia suwalczan. Obecnie kolejka na liście dzieci oczeku-
jących na przyjęcie do miejskiego żłobka to już ponad 
400 maluchów – poinformował prezydent.

Dlatego też uzupełnieniem oferty miejskich żłob-
ków jest sieć placówek prywatnych, które  dysponują 326 miejscami. Niestety placówki prywatne za 
opiekę oczekują znacznie większej opłaty niż ta, którą uiszczają rodzice dzieci w miejskim żłobku. Po 
uwzględnieniu bonifikaty w ramach Suwalskiej Karty Mieszkańca waha się ona w granicach 300 zł.

– Dlatego też chcemy wesprzeć finansowo rodziców suwalskich dzieci bonem w postaci co 
miesięcznych dopłat. Pieniądze będą trafiały bezpośrednio na rachunek bankowy rodziców, któ-
rzy rozliczać się będą z placówką prywatną. To oferta dla osób, które chcą powrócić na rynek pra-
cy, a nie mają zapewnionej opieki nad dzieckiem – dodał prezydent.

Jakie będą warunki otrzymania Suwalskiego Bonu Żłobkowego?
¿ rodzice dziecka będą musieli posiadać Suwalską Kartę Mieszkańca,
¿ rodzice dziecka zrezygnują z ubiegania się o objęcie dziecka opieką w żłobku prowadzo-

nym przez Miasto Suwałki,
¿ rodzice dziecka muszą być zatrudnieni lub  wykonywać inną pracę zarobkową (w przypad-

ku utraty zatrudnienia bon przysługuje przez 2 kolejne miesiące),
¿ rodzice dziecka nie będą mogli w trakcie pobierania bonu korzystać z urlopu wychowawcze-

go, rodzicielskiego, macierzyńskiego.
Po wejściu w życie Suwalskiego Bonu Żłobkowego straci moc uchwała  w sprawie dotacji celo-

wej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opieku-
na na terenie Suwałk. Dlatego też w budżecie miejskim na 2019 r. pozostanie kwota 140 000 zł. Przy 
założeniu, że dopłaty kierowane będą do 326 dzieci, to w 2019 r. Suwalski Bon Żłobkowy kosztować 
będzie ok. 400 tys. zł. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Suwalskiego Bonu Żłobkowego 
zostanie przedłożony radnym w kwietniu 2019 r.

wydatków jest na kwotę 8,5 mln zł. Po dys-
kusji radni 13 głosami przeciw, przy jednym 
wstrzymującym i 9 głosach za – odrzucili pro-
jekt uchwały zgłoszony przez PiS.

Od 1 stycznia właściciele domów oraz 
mieszkań w budynkach wielorodzinnych 
dostali grunt na własność. Muszą jednak za 
to zapłacić, zarówno państwu, jak i samo-
rządom. Osoba, która staje się z mocy pra-
wa właścicielem nieruchomości jest zobo-
wiązana przez 20 lat wnosić opłatę, albo 
zapłacić całość od razu. Im szybciej to zro-
bi, tym mniej zapłaci. Zgodnie z decyzją, 
którą radni podjęli w styczniu, w Suwałkach 
osoby, którym wieczyste użytkowanie grun-
tów miejskich przekształcono we własność, 
mogą skorzystać maksymalnie z 60% zniż-
ki. Z kolejnym rokiem zniżka będzie malała  
o 10 procent. Taka bonifikata stosowana jest 
również wobec gruntów Skarbu Państwa  
i obowiązuje w wielu innych miastach na pra-
wach powiatu, czyli takich jak Suwałki.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć online na stronie internetowej 
www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz na-
graniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do dokumen-
tów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach.
Zgodnie z wymogiem prawa od początku trwającej kadencji samorządu interpelacje i zapy-
tania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie bip.um.suwalki.pl

STANOWiSKO W SPRAWiE 
PROTESTU NAUCZyCiEli

Jednogłośnie radni przyjęli stanowisko  
w sprawie protestu nauczycieli zgłoszone przez 
Marka Zborowskiego-Weychmana z klubu 
Łączą nas Suwałki. Jego treść została uzgodnio-
na w przerwie sesji przez radnych wszystkich 
klubów i ugrupowań. W stanowisku czytamy: 
Rada Miejska w Suwałkach wyraża zrozumie-
nie dla postulatów nauczycieli zmierzających do 
zwiększenia poziomu wynagrodzeń. Zwracamy się  
z apelem do wszystkich stron o przeprowadze-
nie konstruktywnych rozmów, które doprowadzą 
do osiągnięcia porozumienia. Obecne wynagro-
dzenia nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli mło-
dych, od których zależy przyszłość edukacji, są 
na niskim poziomie. Wpływa to na obniżenie ran-
gi zawodu nauczyciela, a dalsza deprecjacja spo-
woduje coraz bardziej widoczne i brzemienne  
w skutkach obniżenie jakości kształcenia. Dlatego 
zwracamy się z apelem o porozumienie i zapobie-
żenie zakłóceniu procesu edukacji.

n  W Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej 
odbyło się spotkanie z cyklu „Opowiadania fo-
tograficzne” – „Vrindavan – ostatni przysta-
nek fotografie Waldemara Żylińskiego” zorga-
nizowane przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła 
Fotografii –  PAcamera CLUB”.  Waldemar 
żyliński  przygotował prezentację fotogra-
ficzną połączoną z opowiadaniem o podróży 
do szczególnego w Indiach miejsca jakim jest 
55-cio tysięczne miasto Vrindavan, w którym 
urodził się i wychowywał Kriszna.

fot. Teresa Szot
n  Reprezentacyjny Zespół Artystyczny 

Wojska Polskiego dwukrotnie w ystąpił  
w Suwalskim Ośrodku Kultury, zabierając 
publiczność w wokalną podróż od roman-
tycznych pieśni Schumana, Liszta, Chopina, 
Paderewskiego i Moniuszki, po operowe sce-
ny Wiednia, skąd zabrzmiały znane arie i du-
ety oraz Amerykę i współczesny musical. Na 
scenie pojawiła się m.in. suwalczanka Natalia 
Ołów.
n  Tymczasowy areszt zastosował sąd wobec 

dwóch młodych suwalczan, zatrzymanych 
przez  policjantów, a podejrzanych o posia-
danie znacznej ilości narkotyków. Z przejętej 
przez stróżów prawa marihuany można było-
by przygotować ponad 2 tys. działek dealer-
skich. Za posiadanie znacznej ilości środków 
odurzających 24 i 22-latkowi grozi  nawet do 
10 lat więzienia.
n  Radni podlaskiego sejmiku zdecydowa-

li, że w tym roku z budżetu wojewódzkiego  
3 mln zł trafi do Suwałk na budowę lokal-
nego lotniska. Łącznie Suwałki otrzymają 6 
mln zł z budżetu województwa, bo w ubie-
głym roku suwalski samorząd otrzymał też 
3 mln zł. Wcześniej podlaski samorząd woje-
wódzki budowę podobnego pasa startowe-
go na lotnisku Krywlany w Białymstoku wsparł 
kwotą 16 mln zł. Budowa lokalnego lotniska  
w Suwałkach ma kosztować 27 mln zł. 10 
mln zł na budowę lotniska przekazała mia-
stu spółka Forte, która ma w Suwałkach jed-
ną z największych w Europie fabryk mebli. 
Pozostałe pieniądze pochodzić będą z miej-
skiego budżetu. 
n  Firma ADALIGHT z Gostynina rozpoczę-

ła modernizację oświetlenia boiska główne-
go suwalskiego stadionu przy ul. Zarzecze 26. 
Celem modernizacji jest podniesienie jasno-
ści oświetlenia do nowych wymogów  czyli do 
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Od kilku tygodni z suwalskiego dworca PKS 

już korzystają przewoźnicy innych firm: Żak 
Express, Voyager – Trans, Lux Ekspress, Ecolines 
i Sindbad. Pasażerowie tych przewoźników ma-
ją dostęp do poczekalni i toalet. Mogą także 
kupić gazetę czy napój w znajdującym się na 
dworcu punkcie handlowym. Z przystanków 
zlokalizowanych przy ruchliwej ulicy Utrata na-
dal korzystają jeszcze zagraniczni przewoźnicy: 
Eurolines oraz firma UAB Tolimojo. 

Decyzję o oczekiwanych zmianach poprze-
dziły długie rozmowy ze spółką PKS Nova, za-
inicjowane przez władze Suwałk. W ich efek-
cie zdecydowano, że suwalski samorząd, by 
poprawić komfort podróżnych nie będzie już 
udostępniać innym przewoźnikom przystan-
ków MPK zlokalizowanych w otoczeniu dwor-
ca. A wszystko po to, by zobowiązać ich do ko-
rzystania z dworcowych stanowisk. W zamian 
spółka PKS Nova określiła zasady korzystania 
z tego dworca. Do tych ustaleń doszło po tym, 
gdy PKS z przyczyn ekonomicznych wypowie-
dział współpracę z suwalskim ZBM – admini-
strującym budynkiem suwalskiego dworca. 

Po roku od zakończenia rozmów, sprawa 

wjeżdżania na dworzec autobusów wszystkich 
przewoźników została uregulowana. Podróżni 
wsiadają i wysiadają w bezpiecznych warun-
kach. Na ich potrzeby funkcjonuje także po-
czekalnia, czynna od poniedziałku do soboty 
w godzinach 7-19. 

Na terenie dworca PKS działa Biuro 
Turystyczne „PKS–TRAVEL” prowadzące sprze-
daż biletów na rzecz większości przewoźników. 
Biuro znajduje się w głębi dworca, obok zako-

la dla wysiadających pasażerów i jest czynne 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 
Kontakt do biura: e-mail: suwturystyka@pksno-
va Telefon: 87 566-40-19, 533-933-580.

Pozostała jeszcze sprawa przeniesienia 
dwóch przewoźników z przystanku MPK przy 
Utrata. Kierowcy Eurolines i UAB Tolimojo, którzy 
zatrzymują tam swoje rejsowe autobusy, stwa-
rzają zagrożenie dla pasażerów, zwłaszcza wte-
dy gdy trzeba wyjąć bagaż z luku bagażowego 
od strony ruchliwej ulicy. Ponadto podróżni mu-
szą oczekiwać na przystanku komunikacji miej-
skiej, a nie w budynku dworca z zapleczem sa-
nitarnym i handlowym. Mamy nadzieję, że i ten 
problem kiedyś zostanie rozwiązany.

DworZEc PkS DoStęPny >>

kaSa Dla DZiałkowców
Prezydent Suwałk ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z miejskiego budże-

tu Suwałk na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktu-
ry Rodzinnych Ogródków Działkowych w Suwałkach. Swoje wnioski przedstawiciele ROD-ów mo-
gą składać do 15 maja 2019 r.

– Działanie to zapoczątkowaliśmy w 2017 roku jako 
pierwsi w kraju. Muszę przyznać, że spotkało się to z ogrom-
nym zainteresowaniem ze strony zarządów suwalskich 
ogrodów działkowych. Każda ich inicjatywa, która wpły-
nie na poprawę warunków do korzystania z terenów ma 
olbrzymią szansę by otrzymać dofinansowanie. Zgodnie  
z regulaminem udzielania dotacji do rozdysponowania jest 
100 tysięcy złotych – poinformował Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk.

W ubiegłych latach przekazano już ponad 20 dotacji na łączną kwotę 200 tysięcy złotych. Więcej 
na:  www.um.suwalki.pl i www.dwutygodniksuwalski.pl 

W Suwałkach działa osiem Rodzinnych Ogrodów Działkowych z czego sześć na gruntach miej-
skich. Skupiają one właścicieli ponad 2,4 tys. działkowców. Trwają walne zebrania sprawozdawczo
-wyborcze w ROD. Dokonują one oceny działalności zarządów ogrodów za minioną kadencję oraz 
wybierają nowe władze na lata 2019–2022. I tak, w ROD „Jaćwing” prezesem nadal będzie Paweł 
Podleśny. W „Malince” na prezesa wybrano Jana Wiszniewskiego. W „Borówce” także doszło do 
zmiany. Od ostatnich wyborów pracami zarządu kierować będzie Mirosław hartung. Zebrania w 
pozostałych ogrodach odbędą się w kwietniu i maju.

>>

poziomu 1600 luxów pod wymagania transmi-
sji TV. Całość prac musi być zakończona do 30 
kwietnia. Wartość inwestycji 834 tys. zł.
n  Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk 

oraz suwalscy radni Rady Miejskiej spotkali się 
z  Maciejem Szymczykiem, koordynatorem 
ds. procesu projektowego Polskiego Funduszu 
Rozwoju w Warszawie. Rozmawiano o realiza-
cji inwestycji mieszkaniowej w ramach pro-
gramu Mieszkanie Plus w Suwałkach w for-
mule partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Władze Suwałk są zainteresowane realizacją 
tego projektu. Miasto zamierza zapropono-
wać nieruchomość przy ul. Reja na budowę 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 28 
mieszkaniami z możliwością jego rozbudowy 
do 36 lokali lub nieruchomość przy ul. Putry, 
gdzie można wybudować budynek z ok. 40 
mieszkaniami tj. łącznie ok. 80 mieszkań.
n  Policjanci z suwalskiej patrolówki ujawnili 

amfetaminę u 31-letniego mieszkańca Suwałk. 
Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał już za-
rzut posiadania środków odurzających. Teraz 
jego dalszym losem zajmie się sąd.
n  27 marca sto lat skończyła Zofia Urbańska, 

pensjonariuszka Domu Pomocy Społecznej 
Kalina w Suwałkach. Z tej okazji jubilatkę od-
wiedzili m.in. przyjaciele i rodzina oraz Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk. Były życze-
nia, kwiaty, prezenty, tort i gromkie dwieście 
lat. Prezydent Suwałk przekazał również Pani 
Helenie list od premiera i wojewody.

n  Wywalczony przez polską reprezentację  
w siatkówce mężczyzn Puchar Świata 2018 za-
prezentowany został w dniu 29 marca w suwal-
skim Centrum Handlowym Plaza.
n   W suwalskim Przedszkolu nr 3 im.  

Ojca Świętego Jana Pawła II odbyła się 
I Międzyprzedszkolna Olimpiada z Języka 
Angielskiego. Na przedszkolaków czekały cie-
kawe zadania z różnych obszarów tematycz-
nych z języka angielskiego. Wszystkie dzieci 
wykazały się dużą wiedzą i umiejętnościami ję-
zykowymi. Olimpijczycy dostali dyplomy oraz 
nagrody a na zakończenie czekała na uczest-
ników niespodzianka – poczęstunek   w sty-
lu angielskim.
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O suwalskiej wodzie 
i sytuacji 
w Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Suwałkach rozmawiamy 
z prezesem 
leszkiem Andrulewiczem

– czy możemy pić wodę płynącą z su-
walskich kranów?

– Z okazji Światowego Dnia Wody, PWiK za-
wsze organizuje kampanie informacyjne pod 
hasłem Pij wodę z kranu! Zachęcamy są do pi-
cia suwalskiej wody z kranu.

– czy mieszkańcy suwałk dbają o wodę, 
której w skali globalnej wciąż brakuje? 

– O wodę można dbać na wiele sposobów. 
Po pierwsze należy edukować najmłodszych 
mieszkańców. Dzięki akcjom informacyjnym 
uświadamiamy społeczeństwo od najmłod-
szych lat o potrzebie ochrony środowiska na-
turalnego i o konieczności rozważnego zużycia 
wody. Po drugie namawiam wszystkich wła-
ścicieli nieruchomości do zagospodarowania 
wód opadowych na własne potrzeby, np. wo-
dy opadowe można wykorzystać do podlewa-
nia przydomowych ogródków. Po trzecie na-
leży chronić powietrze atmosferyczne przed 
zanieczyszczeniem. Woda, której nie wykorzy-
stają rośliny i nie odparuje, migruje głębiej i kie-
dyś znów stanie się źródłem ujmowanej wody 
pitnej. Dlatego też tak ważnym jest, aby powie-
trze, z którego opady atmosferyczne absorbu-
ją zanieczyszczenia było jak najczystsze. PWiK 
dla poprawy jakości powietrza atmosferycz-
nego w ubiegłym roku wybudował instalację 
fotowoltaiczną o mocy 200 kWp, która zasila  
w energię elektryczną urządzenia ujęcia wody 
i stacji wodociągowej. 

– jednak w suwałkach bywają proble-
my z nadmiarem wody. tak było w lipcu 
2017 r., kiedy po gwałtownych opadach 

>>
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DZiEń woDy

deszczu studzienki jej nie „przerobiły”  
i doszło do zalania garaży i piwnic. co 
robimy by oddalić niebezpieczeństwo 
podtopień?

– Oprócz systematycznego czyszczenia 
sieci z trafiającego do niej piasku, czyszczenia 
osadników i separatorów, podejmujemy ko-
lejne inwestycje, które mają zapewnić w peł-
ni skuteczne działanie kanalizacji deszczowej.  
W ubiegłym roku wybudowaliśmy obejście se-
paratora ze zlewni Osiedla Piastowskiego, który 
ograniczał przepustowość kolektora deszczo-
wego. W najbliższym czasie zamierzamy wy-
stąpić o pozwolenie na budowę zbiornika re-
tencyjno-rozsączającego przy ul. Krakowskiej 
i budowę przelewu burzowego do Zalewu 
Arkadia przy ul. Powstańców Wielkopolskich. 
W tym roku zlecimy budowę rurociągów oraz 
zbiornika otwartego, który tymczasowo ogro-
dzimy, a w kolejnych latach wykonamy część 
technologiczną zbiornika i odtworzymy na-
wierzchnię terenu. W przypadkach intensyw-
nych opadów pozwoli to odprowadzić nadmiar 
wód opadowych do odbiorników alternatyw-
nych. 

W kolejnych latach planujemy przebu-
dowę wylotu wód opadowych do rzeki przy 
ul. Waryńskiego, budowę kolejnych zbiorni-
ków retencyjno-rozsączających na Osiedlu 
Piastowskim (ul. Grunwaldzka i ul. Łokietka) 
oraz budowę rurociągu przelewowego  
z ul. Raczkowskiej. Niestety nie jesteśmy  
w stanie udźwignąć finansowo tylu inwestycji  
w krótkim czasie, więc będziemy szukali źró-
deł finansowania zewnętrznego, aby przyśpie-
szyć ich realizację. 

– w lipcu 2018 roku w wyniku awarii  
w suwalskiej oczyszczalni ścieków do-
szło do wycieku około 2 tys. metrów sze-
ściennych nieoczyszczonej wody do 
czarnej Hańczy. jak zabezpieczamy się 
dzisiaj przed ewentualnym wyciekiem? 

– W pierwszej kolejności przeprowadzili-
śmy audyt wewnętrzny mający na celu ustale-
nie przyczyn awarii. Od razu wprowadziliśmy 

dyspozytorom obowiązek kontroli wizualnych 
stanu technicznego głównych urządzeń tech-
nologicznych oczyszczalni z elektronicznym 
systemem kontroli obecności dyspozytorów. 
Usunęliśmy usterkę przepompowni, zamonto-
waliśmy nową zastawkę kanałową i wykonali-
śmy monitoring poziomu ścieków w kolektorze 
awaryjnym z powiadamianiem osób odpowie-
dzialnych za funkcjonowanie oczyszczalni za 
pośrednictwem sieci GSM. Dodatkowo kupili-
śmy rezerwowe zestawy pompowe oraz prze-
woźną motopompę do ścieków nieoczyszczo-
nych, które w przypadku awarii przepompowni 
głównej będą kierowane do nieużytkowanego 
zbiornika oczyszczalni, a po ustaniu przyczyn 
awarii zostaną nawrócone do początku ciągu 
technologicznego. Przeprowadziliśmy prze-
gląd i uzupełniliśmy procedury organizacyjne 
w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowa-
nia na awarie grożące skażeniem środowiska  
i inne sytuacje niebezpieczne. W chwili obec-
nej realizowane są ekspertyzy techniczne oraz 
trwają prace projektowe pod kątem poprawy 
niezawodności technicznej i technologicznej 
kolejnych elementów oczyszczalni. 

– jakie inwestycje planowane są do re-
alizacji w tym roku?

– Największe inwestycje, które będzie re-
alizował PWiK to inwestycje zgłoszone do do-
finansowania z funduszy unijnych. Należy do 
nich m.in. renowacja sieci kanalizacyjnej o łącz-
nej długości ponad 10 000 m, która będzie re-
alizowana przez dwa kolejne lata, czyli prze-
budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Klonowej (od 
ul. Świerkowej do ul. Grabowej) oraz moder-
nizacja systemu mieszania osadów w komo-
rach fermentacyjnych w oczyszczalni ścieków. 
Ponadto, poza wspomnianymi wcześniej bu-
dowami przy ul. Krakowskiej i ul. Powstańców 
Wielkopolskich, planujemy wybudować 1660 
m sieci wodociągowej, 957 m sieci kanalizacyj-
nej i 1343 m kanalizacji deszczowej. 

dziękuję za rozmowę.

W czasie obchodów Światowego Dnia Wody każdy chętny mógł 
zapoznać się z procesem uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania lub 
też technologią oczyszczalnia ścieków 

w suwalskiej oczyszczalni. 22 marca w suwalskim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji nie brakowało przedszkolaków i uczniów.

Jako pierwsza w PWiK-u  przy ul. gen. W. Sikorskiego zamel-
dowała się grupa dzieci z Przedszkola Niepublicznego Chatka 
Niedźwiadka. Przedszkolaki zobaczyły studnie głębinowe, stacje fil-
trów oraz pomp. Na zakończenie zwiedzania na dzieci czekała nie-
spodzianka – eksperymenty z wodą. Dzieci wrzucały do wody róż-
ne przedmioty z metalu, plastiku i drewna by dowiedzieć się, czy 
będą one pływały na powierzchni, czy też utoną. Niebywałą atrak-
cją była też degustacja wody z kranu. Dzieci mogły przekonać się, 
jak smaczna jest suwalska woda. 

>>
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niE ZoStawiaj nikogo w tylE>>
Pod takim hasłem w Suwałkach w pierwszy dzień wiosny obchodzo-

no Światowy Dzień Zespołu Downa.
Uczestnicy wydarzenia, dzieci wraz z opiekunami ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz z Niepublicznej Tera- 
peutycznej Szkoły Podstawowej, młodzież z suwalskich szkół i spor-
towcy wyruszyli w barwnym korowodzie z Parku Marii Konopnickiej 
ulicą Chłodną do Parku Konstytucji 3 Maja. Tu odbył się II Miejski Bieg 
Kolorowej Skarpetki. Uczestnicy biegu, niezależnie od zajętego miejsca, 
otrzymali pamiątkowe złote medale. Następnie zgromadzeni  z transpa-
rentami przeszli na salę sportową II LO. Tu po, krótkim oficjalnym rozpo-
częciu obchodów święta, dzieci  uczestniczyły w konkursach i zabawach 
sportowych przygotowanych przez  młodzież  liceum oraz zawodników 
klubu sportowego Wigry oraz Kickboxing Panzer Suwałki.

Organizatorem święta był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
nr 1, oraz Samorząd Uczniowski suwalskiego II LO im. gen. Zygmunta 
Podhorskiego.

PrZEDSZkoliaDa
Ponad dwieście dzieci z suwalskich  i augustowskich 

przedszkoli uczestniczyło w Orlen Przedszkoliadzie Tour 
2019 zorganizowanej w hali sportowej Zespołu Szkół  
nr 2 w Suwałkach. Najmłodsi mogli pograć w piłkę noż-
ną, koszykówkę i siatkówkę. Pomagali im w tym m.in. 
siatkarze Ślepska i piłkarze suwalskich Wigier. Młodzi 
sportowcy z przedszkoli  otrzymali medale i nagrody.

Przedszkoliada to ogólnopolski cykl imprez spor-
towych, które mają przyczynić się do przeciwdziała-
nia otyłości u dzieci i zapobiegania późniejszym zwol-
nieniom z WF.

FEStiwal talEntów 
Trio skrzypcowe Anna Dyczewska, Zuzanna Bogdan i Dominika 

Sala  otrzymało nagrodę jury, a Jakub Amelian został wyróżniony przez 
publiczność za wykonanie koncertu fortepianowego w czasie Festiwalu 
Talentów Młodzieży zorganizowanego w III Liceum Ogólnokształcącym 
przez klasę Ia pod opieką Elżbiety Ziendy-żywiczyńskiej.

Już od ponad dwudziestu lat w „dniu wagarowicza” w trzecim ogól-
niaku ludzie z pasją i odważni prezentują swoje umiejętności przed licz-
ną publiczności złożoną przede wszystkim ze szkolnych koleżanek i ko-
legów. Tegoroczne prezentacje zdominowała młodzież uzdolniona 
muzycznie. Na scenie wystąpiło prawie trzydzieścioro wykonawców,  
w tym gospodarze z III LO, a także uczniowie z I LO w Suwałkach oraz ze 
szkół w Augustowie i Wiżajnach. Talenty młodych artystów podziwiali 
przedstawiciele suwalskiego samorządu: Zdzisław Przełomiec, przewod-
niczący Rady Miejskiej oraz Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk.

Pierwszy w życiu wsad do kosza z... niewielką pomocą grupy 
Suwałki Basket Challenge

Zwycięskie trio skrzypcowe Anna Dyczewska, Zuzanna Bogdan i Dominika Sala

W tym roku Bieg Kolorowej Skarpetki ruszył z Parku Konstytucji 3 Maja

>>

>>

marZEńtańcE
Młodzi artyści z Suwałk i okolic tańcem, śpiewem i prezentacjami plac plastycznych 

powitali tegoroczna wiosnę w Suwalskim Ośrodku Kultury podczas już 32. Suwalskich 
Prezentacji Artystycznych.

„Marzeńtańce” są jedyną w regionie imprezą, gdzie mogą się pokazać zespoły mło-
de, początkujące, gdzie dozwolona jest każda forma teatralna i taneczna oraz niebanal-
ne, oryginalne projekty plastyczne. W tym roku młodzież uczestniczyła m.in. w otwartych 
warsztatach plastycznych prowadzonych przez Mieczysława iwaszkę, w czasie których 
wykonywali lalki, kukiełki i prace plastyczne przedstawiające „Panią Wiosnę”. Gościnnie 
wystąpiły dzieci oraz młodzież ze Studia Piosenki Świetlik, prowadzonego przez Emila 
Kulbackiego.

>>

Po raz pierwszy na scenie wystąpił zespół Fleksik Mini
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Ścieżki piesze i rowerowe, par-
kingi, nowe trawniki i łąki kwia-
towe, energooszczędne oświe-
tlenie oraz budowa nabrzeży 
rekreacyjnych a także utworze-
nie galerii artystycznej w budyn-
ku po byłej łaźni – tak właśnie 
mają prezentować się suwalskie 
bulwary. Brzegi rzeki zostanie 
uregulowane, z umocnieniem 
podstawy skarp (od mostu na  
ul. Bakałarzewskiej do mostu na 
ul. Kościuszki). Powstanie też na-
brzeże rekreacyjne i slip dla ka-
jaków. Trwa budowa przepławki 
dla ryb. Jaz zostanie wyremonto-
wany, a z kładki będą mogli korzy-
stać piesi i rowerzyści.

REKREACJA 
i WyPOCZyNEK

Z a p r o j e k t o w a n e  z o s t a ł y 
wiaty grillowe i altany ze stoła-
mi. Pojawią się ławki oraz prze-
strzenny plac zabaw dla małych 
dzieci. Będą stoliki do gier w sza-
chy. Zainstalowane zostaną też 
punkty podłączenia kompute-
rów. W pobliżu I LO ma powstać 
boisko, a obok mostu na ul. 24 
Sierpnia i projektowanej ścieżki 
rowerowej zlokalizowana zosta-
ła siłownia na powietrzu, z dzie-
sięcioma stanowiskami do ćwi-
czeń. Ale ciągle są to tylko plany. 
Dalsza realizacja inwestycji za-
leżna jest od możliwości budże-
tu miejskiego w kolejnych latach. 

Całość budowy nowego centrum 
rekreacji została wyceniona na 
25 mln zł. 

– Zabiegamy o pozyskanie 
środków na ten cel. W budowie 
suwalskich bulwarów pomóc mo-
że Unia Europejska. Z 13 milio-
nów złotych, jakie potrzebne są 
na realizowane obecnie prace, aż  
6 mln nasze miasto pozyskało z UE. 
Pieniądze mają być przeznaczo-
ne między innymi na zaadapto-
wanie budynku historycznej łaźni 
na obiekt użyteczności publicznej  
– zapowiedział Łukasz Kurzyna, 
zastępca prezydenta Suwałk.

TWARZą 
DO CZARNEJ hAńCZy

Wykonana już została nowa  
droga łącząca ulice Kościuszki 
i  M i c k i e w i c z a ,  k t ó r a  p r z e -
biega wzdłuż siedziby stacji 
Pogotowia Ratunkowego oraz 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Konopnickiej i Muzeum 
Marii Konopnickiej. Od roku no-
si ona nazwę ul. Andrzeja Wajdy. 
Wzdłuż tej drogi ułożonej z kost-
ki kamiennej i polbruku  powstały 
parkingi wraz oświetleniem oraz 
fragment ścieżki rowerowej. Trwa 

SuwalSkiE Bulwary
od kIlku tygodnI pRaca wRe po obu stRonacH czaRnej Hańczy poMIędzy ulIcą bakałaRzewską a 24 sIeRpnIa. 
w nIedalekIej pRzyszłoścI na suwalskIcH bulwaRacH będzIe Można pIknIkować. pojawIą sIę gRIlle I teReny 
RekReacyjne. będzIe tu MIejsce do RodzInnego wypoczynku. MIasto „odwRaca sIę twaRzą” w stRonę RzekI.

już adaptacja i przebudowa zde-
wastowanego budynku dawnej 
łaźni miejskiej. Powstanie w nim 
galeria sztuki współczesnej, po-
mieszczenia na potrzeby usług 
kultury i sportu oraz mini-restau-
racja. Będzie tam wypożyczalnia 
sprzętu turystyczno-rekreacyj-
nego i toalety czyli niezbędne za-
plecze dla bulwarów.

CZySTA WODA

Rozpoczęły się również no-
we prace. Trwa regulacja rzeki  
i porządkowanie koryta wraz z je-

W tym miejscu powstaje przepławka dla ryb płynących Czarną Hańczą Budynek dawnej łaźni będzie zapleczem dla suwalskich bulwarów
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Na zdjęciu z lewej suwalskie bulwary wiosną 2019 roku, a po prawej wizualizacja bulwarów po zakończeniu inwestycji

akwenu. Ustalono, że to nie pta-
sie odchody i zanęcanie ryb przez 
wędkarzy było przyczyną rozwoju 
sinic. Związki fosforu i azotu, któ-
re w nim powstały w 96% są przy-
noszone przez rzekę wpływającą 
do tego zbiornika. Trzeba oczy-
ścić Czarną Hańczę na tym odcin-
ku, z którego jest pobierana woda 
do zalewu. 

Wyłoniona w przetargu firma 
w tym roku odmuli dno rzeki oraz 
uporządkuje jej brzegi. Wokół rze-
ki powstanie ciekawa infrastruk-
tura rekreacyjna. Później bę-
dzie czyszczony odcinek Czarnej 
Hańczy, znajdujący się przed ja-
zem spiętrzającym wodę do za-
lewu. Czyste koryto rzeki popra-
wi jakość wody w Zalewie Arkadia 
oraz ułatwi przepływ kajaków.

KiEDy NA PiKNiKi 
NAD RZEKą?

Część z tych robót jest konty-
nuacją działań rewitalizacyjnych  
w otoczeniu rzeki i w sąsiedztwie 
budynku miejskiej łaźni, które zo-
stały zapoczątkowane przed dwo-
ma laty. Ścieżki spacerowe i ro-
werowe są budowane w dosyć 
trudnym terenie, który w więk-
szości składa się z gruntów nie-
nośnych i torfowych. Wymaga to 
wzmacniania, poprzez wymia-
nę gruntu bagiennego na żwiro-
wo-piaskowy oraz zainstalowania 
specjalnej siatki wzmacniającej. 
Prace ziemne wokół rzeki mają za-
kończyć się w październiku tego 
roku, natomiast całość robót trwa-
jących obecnie przy bulwarach  
w maju 2020 r. Kolejne etapy będą 
realizowane w latach 2020-2022.

go pogłębieniem. Decyzja o ko-
nieczności czyszczenia Czarnej 
Hańczy zapadła jeszcze w 2017 r.,  
już po tym, gdy wprowadzono 
zakaz kąpieli w Zalewie Arkadia. 
Szc zegó łowe badania wody  
w zalewie przeprowadzili naukow-
cy z Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego. Okazało się wte-
dy, że nie trzeba spuszczać wody 
i gruntownie czyścić dna tego 

Trwają już prace przy 
wzmacnianiu i regulowaniu 
brzegów Czarnej Hańczy

>> targi EDukacyjno-ZawoDowE
Z udziałem setek uczniów oraz nauczycieli i dyrektorów szkół odby-

ły się w Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach 
Subregionalne Targi Edukacyjno-Zawodowe. Zaprezentowano im ak-
tualną ofertę edukacyjną oraz korzyści z nauki w konkretnym zawo-
dzie. W targach uczestniczyli m.in. Czesław Renkiewicz, prezydent 
Suwałk, Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej, Ewa 
Sidorek, zastępca prezydenta oraz Cezary Cieślukowski, radny 
Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego.

Targi podsumowały dwuletni projekt „Dobry zawód – fajne ży-
cie”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego. W projekcie uczestniczyło 30 gimna-
zjów i 12 szkół zawodowych z Suwałk i subregionu suwalskiego. 
Suwalscy gimnazjaliści odwiedzili lokalne przedsiębiorstwa, m.in.: 
PPH „Cymes”, Biuro Turystyczne „Suwalszczyzna”, Hotel Loft 1898, 
Hotel Velvet, Hotel Logos, firmę Malow, firmę Salag Sp., Fabrykę 
Mebli „Forte”, Aquael, firmę PADMA ART., PEC Suwałki, PWiK Suwałki  
i firmę Recman. Łącznie takich wizyt studyjnych było 66, a uczestniczyło  
w nich 1160 uczniów. 
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>> SuwalcZaniE 300-lEcia
Za rok  jubileusz 300-lecia naszego mia-

sta. Z tej okazji na łamach DwuTygodnika 
Suwalskiego przybliżamy postaci nieżyjących 
suwalczan, które wywarły znaczący wpływ 
na życie naszego miasta i kraju. Skupiamy się 
na suwalskich wątkach w ich życiu i używamy 
współczesnego nazewnictwa 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” ple-
biscyt na Suwalczanina 300-lecia. Dotąd przy-

pomnieliśmy 24 postacie wybitnych suwalcza-
nek i suwalczan. Tym razem przypominamy 
budowniczego Suwałk, który w dużej mierze 
zdecydował o tym, jak wygląda centrum nasze-
go miasta oraz wielkiego patriotę, jednego z or-
ganizatorów ruchu oporu na Suwalszczyźnie.

Rotmistrz KAZiMiERZ PTASZyńSKi 

Był jednym z organizatorów ruchu oporu na 
Suwalszczyźnie. Używał pseudonimu Zaręba (rów-
nież Zaremba). To jego wydania domagali się Niemcy 
na początku 1944 r. Gdy suwalczanie nie ujawnili  
K. Ptaszyńskiego, 1 kwietnia 1944 r. Niemcy powiesi-
li 16 Polaków na placu, gdzie teraz znajduje się Pomnik 
Straceń.

Kazimierz Ptaszyński urodził się 15 maja 1902 roku 
we wsi Żdżary w powiecie Rawa Mazowiecka. Ukończył 
szkołę handlową, po której pracował w Tomaszowie 
Mazowieckim, Ciechanowcu, Paprotni i Grajewie.  
2 kwietnia 1923 r. ożenił się z Heleną Marciniak, z którą 

miał dwoje dzieci: Stanisława i Hannę. W latach 1923-24 odbył służbę wojskową w 23 
pułku Ułanów Grodzieńskich. 

24 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany do 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, 
a następnie skierowany do kawalerii w Białymstoku. Jak wspominał w „Pamiętniku 
Zaręby” opublikowanym w „Krajobrazach” z 1989 r., po starciach z Niemcami wyco-
fał się do Puszczy Augustowskiej, a następnie z grupą podkomendnych przekroczył 
granicę litewską i został internowany w obozie w Birsztanach. Wiosną 1940 r. uciekł 
z obozu i przedostał się na Suwalszczyznę. W „Pamiętniku” opisywał początki kon-
spiracji: „W kwietniu 1940 r. spotkałem znajomego mi kapitana, który z ramienia or-
ganizacji wojskowej pod nazwą Związek Walki Zbrojnej „werbował oficerów i pod-
oficerów do walki z Niemcami. Zgodziłem się bez wahania.” W październiku 1941 r. 
został komendantem suwalskiego obwodu AK, od 1943 r. – zastępcą inspektora in-
spektoratu AK w Suwałkach. 

Zimę 1944 roku K. Ptaszyński tak wspominał: „W tym czasie miałem 520 ludzi  
w oddziałach penetrujących lasy augustowskie, dość broni i amunicji, ponadto  
w siatce konspiracyjnej 18 kompanii gotowych na rozkaz wyruszyć w pole. U Niemców 
też dorobiłem się solidnego rachunku – wyznaczono cenę za moją głowę, rozkle-
jono afisze na ścianach wsi i miasteczek.” Komendantura niemieckiego gestapo  
w Tylży wydała 27 stycznia 1944 roku obwieszczenie: „Już od początku 1943 roku gra-
suje na terenie Suwalszczyzny i wprowadza nieporządki kilka band tajnej organiza-
cji PZP (Polski Związek Powstańczy) pod przewodnictwem byłego polskiego rotmi-
strza z Grajewa Ptaszyńskiego, który obecnie zwie się Zaremba. Policja aresztowała 
już większą liczbę członków PZP. Wielu z nich zostało już skazanych na karę śmierci 
(…) Celem umożliwienia skazanym ratowania ich życia przy waszej pomocy, wykona-
nie wyroku zostanie wstrzymane do dnia 1 kwietnia 1944 roku. Jeżeli do tego terminu 
ustanie działalność band na terenie Suwalszczyzny, policji będą wydani lub dostar-
czeni kierownicy tych band) były polski rotmistrz Ptaszyński, który obecnie nazywa 
się Zaremba i 2) były polski zawodowy żołnierz Kowalik, który zwie się Sulima, wów-
czas skazani na karę śmierci zostaną ułaskawieni i zwolnieni do domu.” Nikt nie wy-
dał partyzantów, Niemcy powiesili 16 Polaków. Pomordowani spoczywają w zbioro-
wej mogile na terenie tzw. Lasu Szwajcarskiego.

W czasie akcji „Burza” mjr Kazimierz Ptaszyński dowodził odtwarzanym w kon-
spiracji 41 pułkiem piechoty. Po latach wspominał przełom lat 1944-45: „Razem  
z wkraczającymi do Suwałk oddziałami Armii Radzieckiej wszedłem do miasta, gdzie 
jeszcze za czasów walk z Niemcami miałem urządzony schron (…) Żołnierz radziec-
ki zachowywał się jak w kraju wroga. Władze ZSRR wyławiały żołnierzy AK i wywozi-
ły do Rosji (…) 17 stycznia 1945 r. zostałem wykryty przez organy „kontrrazwiedki” 
Frontu Białoruskiego i tegoż dnia, o godzinie 23 aresztowany. Krótkie trwające trzy 
dni śledztwo i podróż w nieznany obszar północnej i wschodniej Syberii.” Spędził 
prawie11 lat w sowieckich łagrach. Po powrocie ze zsyłki K. Ptaszyński zamiesz-
kał w Tomaszowie Mazowieckim. W tym czasie zaczął pisać „Pamiętnik Zaręby”. 
Nie skończył go. Zmarł 27 grudnia 1965 r. Jego imię nosi jedna z ulic w południo-
wej części Suwałk.

KAROl MAJERSKi 

Dom przy ul. Hamerszmita 5, tutaj mieszkał K. Majerski

O tym jak wygląda centrum Suwałk w dużej mierze zde-
cydował Karol Majerski. Współczesne źródła przypisują jemu 
projekty lub kierownictwo budowy ponad 150 suwalskich 
domów wybudowanych w pierwszej połowie XIX wieku.

Karol Majerski urodził się 9 kwietnia 1800 r. w Warszawie. 
Jego młodość i początki pracy tak opisał Janusz Kopciał  
w „Krajobrazach” z 1988 roku: „Ukończył szkołę pijarów, na-
stępnie wydział budownictwa Uniwersytetu Warszawskiego 
(1825). Po studiach został mianowany konduktorem w Komisji 
Nadzoru Budowli Koronnych. Od 22 VIII 1838 do 1 XII 1864 
zajmował stanowisko budowniczego guberni augustow-
skiej w Suwałkach.”

W naszym mieście rozwinął swoją działalność archi-
tektoniczną. Pod jego kierunkiem stanął szpital św. Piotra  
i Pawła, ratusz miejski (przebudowa w latach 1855-57), ko-
ściół ewangelicki, gimnazjum gubernialne, dom guberna-
tora (ul. T. Kościuszki 71), gmach rządu gubernialnego (róg  
ul. T. Kościuszki i Chłodnej) i wieże kościoła św. Aleksandra. 
K. Majerski przygotował plany i kosztorys murowanej ka-
plicy na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej, pod którą fun-
damenty wykonano wiosną 1853 r., a już 6 sierpnia 1853 r. 
w Święto Przemienienia Pańskiego pierwsze nabożeństwo 
w niej odprawił ks. Bonawentura Butkiewicz. Kaplica pw. 
Przemienienia Pańskiego to jeden z najciekawszych suwal-
skich zabytków. Architekt stworzył obiekt sakralny w duchu 
romantycznym o zwartej bryle w stylu neogotyckim.

K. Majerski pisał też liczne artykuły o budownictwie, 
wspomnieniowe i ze swoich podróży w „Gazecie Rolniczej”, 
„Gońcu Leśnym”, „Gazecie Polskiej” i „Opiekunie Domowym”. 
Pod koniec życia zaczął spisywanie pamiętników. Ich ręko-
pisy dotrwały w zbiorach rodzinnych do II wojny światowej.

W ostatnim okresie pobytu w Suwałkach wynajmował 
czteropokojowe mieszkanie, w domu przy obecnej ul. ks. Ka- 
zimierza A. Hamerszmita nr 5. Po 26 latach pracy 1 grudnia 
1864 r. przeszedł na emeryturę i powrócił do Warszawy. Trzy 
lata później został odznaczony orderem św. Stanisława III kla-
sy. Zmarł w Warszawie 22 maja 1870 r.
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¿ Dziecięcą Akademię Rękodzieła: „Wielkanocne zwierzaki – baranki, 
zajączki i kurczaki” sobota, 13.04., godz. 10 Galeria Patio SOK. Wstęp 5 zł, 
liczba miejsc ograniczona.

Suwalski Klub Kolekcjonerów oraz Suwalski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego zapraszają: 

¿ 28.04. w godz. 10-12, na pierwsze otwarte spotkanie w patio Suwalskiego 
Ośrodka Kultury, ul. Jana Pawła II 5. W programie, prezentacje zbiorów, wy-
miana, pozyskanie eksponatów, bezpłatne wyceny i konsultacje. Kolejne  
spotkania w każdą trzecią niedzielę miesiąca z przerwą wakacyjną.

MUZEUM OKRęGOWE W SUWAŁKACh, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿ wystawę „Judaika w sztuce ludowej”. Prezentowane są 
na niej trzy główne zakresy tematyczne: biblijny, ogólnokul-
turowy i zagłady Żydów. Wśród eksponatów znajdują się ob-
razy i rzeźby ukazujące wieżę Babel, arkę Noego, portrety, 
Żydów przy pracy, modlących się w synagodze a także pra-

ce ukazujące zagładę Żydów podczas II wojny światowej. Ten blok tema-
tyczny dopełniają rzeźby przedstawiające postać Janusza Korczaka opie-
kującego się dziećmi. Wystawa czynna do końca maja.

BlACK PUB KOMiN, ul. Emilii Plater 1 zaprasza:
¿ na koncert Podwórkowych Chuliganów w sobotę, 6.04, godz. 21.00. 

Bilety 25/35 zł. Zespół powstał w 1998 r. w Płocku. 27 września 1998 r. gru-
pa wydała debiutancką płytę „Powrót na ulicę”. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl/zaproszenia i na facebooku 
Black Pub Komin;
¿  na pierwszy koncert w Polsce zespołu 

Всё_CRAZY (celtic-punk, Mińsk)! Piątek, 12.04 
w godz. 20.23-23.23. Bilety 10/15 zł. Więcej  
o koncercie na: www.dwutygodniksuwalski.pl/
zaproszenia i na facebooku Black Pub Komin.

Uwaga! na stronie internetowej „DTS” 
będzie zamieszczony konkurs dotyczący  
Всё_CRAZY, do wygrania dwie darmowe wej-
ściówki na koncert.

ROZMARiNO, ul. Kościuszki 75 zaprasza:
¿ na Jam session – 5.04 godz. 19. Wstęp wolny, rezerwacja stolików pod 

nr tel. 87 563-24-00;
¿ na 12 edycję koncertu w hołdzie ojcu pol-

skiego bluesa – Tadeuszowi Nalepie wystąpi 
zespół Dreszcz! Sobota – 6.04, w godz. 19-22.  
Wstęp wolny! Rezerwacje pod nr tel. 87 563 24 00.

CiNEMA lUMiERE, 
ul. Dwernickiego 15,

zaprasza na filmy:
– do 4 kwietnia – „Dumbo” 2D+3D (familijny/przygodowy), „Władcy 

przygód stąd do oblivio” (familijny/przygodowy), „Miłość i Miłosierdzie” 
(dokument fabularyzowany), „Kurier” (sensacyjny/wojenny), „Wszyscy 
wiedzą” (dramat) film wyświetlany w cyklu KINO KONESERA, „Ciemno, 
prawie noc” (thriller/kryminalny), „To my” (horror), „Ułaskawienie” (dra-
mat) film wyświetlany w cyklu KINO KONESERA;

– od 5 kwietnia – „Manu. Bądź sobą” (ani-
mowany/przygodowy), „Przedszkolanka” 
(dramat), „Wilcze echa” (thriller/sensacyj-
ny) „Shazam!” (akcji/fantasy);

– od 10 kwietnia – „Gdyby ulica Beale 
umiała mówić” (dramat) film wyświetlany 
w cyklu BABSKIE WIECZORY;

– od 12 kwietnia – „After” (melodramat), 
„Hellboy” (akcji/fantasy);

– od 13 kwietnia – „Praziomek” (komedia 
animowana).

BiBliOTEKA PUBliCZNA iM. MARii KONOPNiCKiEJ 
W SUWAŁKACh, ul. E. Plater 33A zaprasza:

¿ na spotkanie z Jakubem Małeckim – czwartek,  
4.04, godz. 17, Sala im. J. Towarnickiej. Wstęp 
wolny. Obowiązują wejściówki do odebrania 
w Bibliotece. J. Małecki – pisarz, autor dziewię-
ciu książek, m.in. bestsellerowego „Dygotu”, 
„Rdzy” oraz „Śladów”, nominowanych do 
Nagrody Literackiej NIKE;
¿ 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 wa-

sza jest wolną” z okazji upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości Ziemi Suwalskiej. Tematyka: „Ziemia Suwalska 100 lat po od-
zyskaniu niepodległości”. Informacje o konkursie można uzyskać pod 
numerem telefonu 87 565-62-46 wew. 13, 17, 18, 24 lub e-mailem: me-
todyka@bpsuwalki.pl

¿  w s p ó l n i e  z  C i n e m a 
Lumiere w Suwałkach do udzia-
ł u  w akcj i  „ Pr ze c z y t aj  i  o b ej -

rzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczy-
taj 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;  Familijne 
soboty – zajęcia otwarte dla rodzin w godzinach 10-14; Marionetki z recy-
klingu – 8.04 w godz. 17.15-18.45, dla dzieci 6-8 lat; Robot dekorator jajek 
wielkanocnych – 4.04 w godz. 17.15-18.45, dla dzieci 9-16 lat.

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.

SUWAlSKi OŚRODEK KUlTURy, ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:
¿ wernisaż wystawy rysunków Tymoteusz Muśko. Rysunki Nikifora 

Północy – piątek, 5.04., godz. 18, Galeria Foyer. Wstęp wolny. Wystawa 
czynna do 26.06.;
¿ familijne warsztaty malowania pisanek „Mama, Tata i Ja! Wielkanocne 

ozdoby na ludowo” – niedziela, 7.04, godz. 11, Galeria Patio. Wstęp 5 zł; 
¿  koncert wielko-

postny w wykonaniu 
Suwalsk ie go Chóru 
PRIMO pod dyrekcją 
dr. Ignacego Ołowia – 
niedziela, 7.04, godz. 
18.45, konkatedra pw. 
św. Aleksandra. Wstęp 
wolny;

¿ Rozgrzewkę przed Suwałki Blues Festival. Bluesową ucztę zapewnią 
Leszek Cichoński i Guitar Workshop w towarzystwie Suwalskiej Orkiestry 
Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza. Zagra Bang On 
Blues, czwartek, 11.04, godz. 21, Sala im. A. Wajdy, bilety 30 zł;
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WyDARZENiA SPORTOWE
ŚlEPSK WAlCZy O FiNAŁ

Siatkarze suwalskiego Ślepska awansowali do półfinału play-off I ligi. 

W ćwierćfinale Ślepsk Suwałki wygrał 3:0 z BBTS Bielsko-Biała 

W półfinale grają ze zwycięzcą rundy zasadniczej – Lechią Tomaszów 
Mazowiecki. Pierwsze dwa mecze rozegrano w Tomaszowie Mazowieckim. 
Najpierw 3:0 wygrała Lechia. Drugie spotkanie zakończyło się też wyni-
kiem 3:0. Tyle, że tym razem zdecydowanie lepsi byli siatkarze suwalskiej 
drużyny. Bardzo dobrze zagrał Wojciech Winnik. 

Kolejne dwa mecze zostaną rozegrane 4 i 5 kwietnia o godz. 18 w su-
walskiej hali OSiR. Drużyny grają do trzech zwycięstw.

W specjalnym oświadczeniu MKS Ślepska napisano m.in. „Każdego 
roku klub stara się stawiać kolejne kroki naprzód. Planem minimum na 
sezon 2018/2019 był awans do pierwszej czwórki. Zadanie postawione 
przed sztabem szkoleniowym zostało wykonane, co sprawiło, że apety-
ty na końcowy sukces wzrosły. Walka o medale jest dla klubu prioryte-
tem. Dodatkowo, budowa hali widowiskowo-sportowej „Suwałki Arena” 
pozwoliła realnie spojrzeć na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej.”

WiGRy W STREFiE SPADKOWEJ
Sytuacja suwalskich Wigier w tabeli I ligi piłki nożnej jest coraz trud-

niejsza. Z sześciu rozegranych meczów po przerwie zimowej, Wigry 
przegrały cztery i z dorobkiem 26 pkt zajmują szesnastą lokatę, która 
nie gwarantuje utrzymania się w I lidze. A tymczasem rywale walczący  
o utrzymanie w I lidze zdobywają punkty. Najlepszym przykładem jest 
drużyna Stomilu Olsztyn, która po przerwie zimowej wywalczyła już dzie-
więć punktów, chociaż jej skład został ustalony dopiero w przededniu 
pierwszego meczu i zespół nie miał czasu na właściwe przygotowanie 
się do rozgrywek. Punkty zdobywa też GKS Katowice. 

W ostatnich rozegranych spotkaniach Wigry bezbramkowo zremiso-
wały w Krakowie z Garbarnią i przegrały 0:1 u siebie po słabym meczu ze 
Stalą Mielec. Gola dla Stali zdobył Bartosz Nowak w 23 min. 

 Dla Wigier bardzo ważne będą dwa najbliższe mecze, w których za-
grają z zespołami bezpośrednio wyprzedzającymi suwalską drużynę. 
W najbliższej kolejce Wigry zagrają w Poznaniu z Wartą, a 13 kwietnia  
o godz. 16 w Suwałkach z Bytovią Bytów.

SKUTECZNE WiGRy ii
W przeciwieństwie do pierwszej drużyny, Wigry II grają skutecznie. 

W ostatnich dwóch meczach IV ligi podlaskiej suwalscy piłkarze wygrali 
2:0 z MOSP w Białymstoku i 5:0 z MKS Mielnik w Suwałkach (gole strzeli-
li: Sebastian Bergier x 3, Sebastian Zackiewicz, Wojciech Łada). W 19 me-
czach Wigry II wywalczyły 37 pkt i zajmują trzecią lokatę w tabeli IV ligi. 
W najbliższej kolejce zagrają w Juchnowcu Kościelnym z przedostatnią 
drużyną w tabeli Magnatem. 

AKADEMiA 2012 ZWyCięSKA
Od zwycięstwa rozpoczęły rozgrywki po przerwie zimowej zawod-

niczki RESO Akademii 2012 Suwałki w grupie mazowieckiej II ligi piłki 
nożnej kobiet. W Suwałkach RESO Akademia 2012 wygrała 2:1 z zespo-
łem Tygrys Huta Mińska. Gole dla suwalskiego zespołu zdobyły: Anna 

Stankiewicz i Aleksandra Bieryło. W 12 meczach RESO Akademia 2012 
Suwałki zdobyła 16 pkt i zajmuje siódmą lokatę w tabeli II ligi. W następ-
ną sobotę (6 kwietnia) o godz. 11 ponownie w Suwałkach zespół RESO 
Akademii 2012 rozegra mecz ligowy. Ich rywalkami będzie Stomil Olsztyn.

PŁyWACy W CZOŁóWCE
Młodzi pływacy suwalskiego MUKS Olimpijczyk pokazali, że są w do-

brej formie w zawodach Arena Grand Prix Polski rozegranych w Lublinie. 
Filip Kosiński sześciokrotnie stanął na podium. Był najszybszy wśród pięt-
nastolatków na dystansach: 100 i 200 m st. dow. oraz na 100 m st. mo-
tyl. i 400 m st. zm. 

W pierwszej dziesiątce w swoich kategoriach wiekowych uplasowa-
li się: Dominika Burdyn (14 lat), Aleksandra Domoradzka (16 l), Julia Gwaj 
(15 l), Karolina Szyszko (16 l) oraz Kamil Życzkowski (15 l).

BOKSER Z MEDAlEM
Brązow y me dal  w y walc z ył  Maciej 

Suchwałko z OSiR Suwałki w Mistrzostwach 
Polski juniorów w boksie rozgrywanych  
w Koninie. Podopieczny Pawła Pasiaka wy-
grał w ćwierćfinale z Dawidem Zomkowskim 
z KSZO Ostrowiec Św., a w półfinale uległ 
Nazarowi Nykytiukowi z Kętrzyna. Dwaj 
pozostali bokserzy OSiR Suwałki Jakub 
Dobrzyń i Cyprian Kamiński, którzy wystąpili w mistrzostwach, prze-
grali pierwsze walki.   Fot. OSiR 

PRACOWiTy SUKSS
W ćwierćfinale zakończyli występy młodzicy SUKSS Suwałki  

w Mistrzostwach Polski. W turnieju rozegranym w Suwałkach zajęli trze-
cie miejsce i nie awansowali do półfinału, w którym zagrają ich rywa-
le: UMKS MOS Wola Warszawa i IKS Atak Elbląg. Mecze z tymi zespoła-
mi SUKSS Suwałk przegrał po 0:2. Wcześniej młodzicy SUKSS wygrali 2:1  
z Absolwentem Olsztyn i 2:0 z UKS Serbinów Biała Podlaska.

Tym samym młodzi siatkarze SUKSS Suwałki zakończyli udział w te-
gorocznych eliminacjach mistrzostw Polski. Suwalscy siatkarze wygra-
li rywalizację w województwie podlaskim w kategorii juniorów, kadetów  
i młodzików. W rywalizacji młodzików i kadetów SUKSS zakończył ry-
walizację w turniejach ćwierćfinałowych, a juniorzy dotarli do półfinału. 
Te wyniki to efekt kilkuletniej dobrze zorganizowanej i skutecznej pracy  
w SUKSS Suwałki, której początkiem było utworzenie Siatkarskiego 
Ośrodka Szkolnego w 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 7.

DOBRy START BADMiNTONiSTóW
Młodzi zawodnicy Suwalskiego Klubu Badmintona w Grand Prix 

Polski Juniora Młodszego i Młodzika Młodszego w Bieruniu zdobyli pięć 
brązowych medali: Veronika Stankiewicz w grze pojedynczej i grze de-
blowej, Mateusz Derda z Dominikiem Ułanowiczem w grze deblowej,  
D. Ułanowicz w grze mieszanej i Uliana Volska w grze deblowej.

NAJWyTRWAlSi BiEGACZE
24. marca po raz pierwszy w Suwałkach odbył się bieg 4-godzinny, 

w którym wystartowało 16 osób. Najdłuższy dystans 50,10 km pokonał 
Adam Sękowski, drugi z dystansem 45,59 km był Przemysław Murawski, 
zaś trzecią pozycję zajął Wojciech Sztabiński z wynikiem 44,60 km. Wśród 
pań najdłuższą odległość pokonała Małgorzata Murawska – 35,20 km,  
a na drugim miejscu uplasowała się Beata Budzińska z wynikiem 28,32 km.  
W biegu 2-godzinnym najdłuższy dystans pokonał Jarosław Perkowski, który 
przebiegł 23,40 km.

Pomysłodawcą 
w ydar zenia był 
ultramaratończyk 
Wojciech Klekotko, 
zaś organizatora-
mi Stowarzyszenie 
„Jesteśmy razem”  
i Run4You.

 Fot. OSiR
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Jednym z laureatów Włóczni Jaćwingów 
za 2018 r. w sferze biznesowej została firma 
Handlowo-Usługowa Walmar-Drażba. Nagrodę 
przyznano za rozwój firmy, ale też za wspieranie 
inicjatyw miejskich, w tym działań sportowych. 

Włócznie Jaćwingów to nagrody przyzna-
wane osobom i instytucjom, które robią wyjąt-
kowo dużo na rzecz miasta i jego mieszkańców. 

Przedsiębiorstwo, którym kieruje Walerian 
Drażba jest jednym z największych w swo-
jej branży w północno-wschodniej Polsce. 
Zajmuje się sprzedażą i profesjonalnym ser-
wisem opon do samochodów osobowych, 
ciężarowych oraz maszyn rolniczych i prze-
mysłowych. Oferuje także szeroki wybór aku-
mulatorów i przyczep. W branży firma działa 
od 1990 r. Posiada swoje oddziały w Suwałkach 
oraz Białymstoku, Pruszczu Gdańskim i Redzie. 
O „Walmarze” rozmawiamy z Walerianem 
Drażbą, właścicielem.

– pańska firma jest często wyróżniana. 
ostatnio otrzymała włócznię jaćwingów. 
jakie znaczenie mają dla przedsiębiorcy 
nagrody i wyróżnienia?

– Każdego cieszy docenianie jego pracy, 
działalności czy dokonań. Takim codziennym 
docenianiem jest zadowolenie klientów i pra-
cowników naszej firmy, a także postępy i suk-
cesy, jakie odnoszą piłkarze Wigier, siatkarze 
Ślepska i lekkoatleci Hańczy – klubów, któ-
re wspieramy. Co roku jesteśmy wyróżniani za 
wyniki gospodarcze, lokujące nas w Podlaskiej 
Złotej Setce Przedsiębiorstw. Odbieramy na-
grody za bardzo dobre efekty współpracy ze 
światowymi gigantami branży oponiarskiej. 
Wyjątkowe miejsce wśród otrzymanych lau-
rów zajęła właśnie „Włócznia Jaćwingów”. Jest 
ona bowiem wyrazem uznania ze strony władz 
samorządowych miasta i całego środowiska 
przedsiębiorców.

– kiedy u pana narodził się pomysł na 
prowadzenie działalności handlowej  
i serwisowania opon?

– Stało się to wtedy, gdy dostrzegłem, że na 
rynku panuje luka, że istnieje popyt na zakup  
i montaż opon. Uznałem wówczas, że warto 
wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte  
w pracy w przedsiębiorstwie zajmującym się 
zaopatrzeniem, gdzie wcześniej byłem zatrud-
niony. Na początku skupialiśmy się na zaopa-
trzeniu rolników w ogumienie oraz akumula-
tory i sznurek rolniczy. Z czasem zaczęliśmy 
sprzedawać opony do wszystkich typów po-
jazdów, w tym do pojazdów ciężarowych  
i przemysłowych. Prawie 30 lat   funkcjono-
wania na rynku i stałego rozwoju firmy poka-
zuje, że było warto podjąć ryzyko. Aktualnie 
Walmar-Drażba jest firmą handlowo-usługo-
wą, zapewniającą przede wszystkim profesjo-
nalne doradztwo w doborze ogumienia typo-
wego i specjalnego oraz kompleksowy serwis.

– co poradziłby pan osobom, które 
chcą otworzyć swój biznes a nie wiedzą 
od czego zacząć?

– Muszą one przede wszystkim odpowie-
dzieć sobie na pytanie, czy są gotowe na cał-
kowite poświęcenie, wyrzeczenia i na pracę po 
kilkanaście godzin na dobę. Muszą mieć też po-
mysł na firmę oraz znaleźć niszę na rynku pro-
duktu czy usługi, w której będą w stanie konku-
rować. A potem to już tylko wygrywać z innymi.

– czy prowadzenie rodzinnej firmy jest 
trudne?

– Dla mnie wspólne prowadzenie działal-
ności wraz z rodziną wiąże się z większą mo-
tywacją do pracy i z większym zadowoleniem  
z osiąganych wyników. Sukces i rozwój firmy to 
zasługa ciężkiej pracy nie tylko mojej, ale tak-
że osób, które w niej pracują i mojej rodziny, na 
której wsparcie i pomoc zawsze mogłem liczyć.

– walmar rozszerza swoją działalność, 
m.in. o myjnię i diagnostykę, a więc usłu-
gi świadczone  kompleksowo. co czeka 
klientów pana firmy w przyszłości?

– Życie idzie naprzód, każda dziedzina się 
rozwija. Wszystko to znajduje odzwierciedle-
nie w poszerzającej się ofercie firmy. Obecnie 

posiadamy szeroką ofertę sprzedaży hurto-
wej i detalicznej opon, dętek, akumulatorów  
i felg do wszystkich typów i rodzajów pojazdów.  
A więc, począwszy od rowerów, motocykli  
i skuterów poprzez samochody osobowe, do-
stawcze, autobusy, samochody ciężarowe, po 
wózki widłowe, koparki i inne pojazdy prze-
mysłowe i rolnicze. Dysponujemy także mobil-
nymi samochodami serwisowymi, co pozwala 
nam na sprzedaż i wykonywanie usług bez-
pośrednio w siedzibie klienta. Wykonujemy 
usługi nie tylko wulkanizacyjne, ale także  
w zakresie mechaniki samochodowej, geome-
trii kół, wymiany klocków hamulcowych, wy-
miany oleju i serwisu klimatyzacji. Jednocześnie 
w oddziale w Pruszczu Gdańskim prowadzimy 
Okręgową Stację Diagnostyczną. Także tam 
oraz w oddziale w Suwałkach udostępnili-
śmy naszym klientom myjnie samochodowe. 
Obecnie proponujemy wszystkim klientom za-
kup naszych towarów także przez Internet, jak 
również możliwość umówienia się na wykona-
nie usługi przez internetowy system rezerwacji.

– coraz częściej mówi się o oponach 
uniwersalnych, czyli wielosezonowych? 
czy zakup jednego rodzaju opon do jaz-
dy zarówno zimą jak i latem to dobry po-
mysł?

– W naszym regionie – w północno-wschod-
niej części Polski, z uwagi na występujące trud-
ne warunki pogodowe zauważamy, iż opony 
uniwersalne, a więc wielosezonowe mniej się 
sprzedają. Jest tu inaczej w porównaniu do za-
chodniej części Polski czy Europy. Klientom  
w Suwałkach proponujemy sezonową wymia-
nę opon. Z pewnością, w tym klimacie będzie 
to bezpieczniejsze.

– dziękujemy za rozmowę

ProFESjonaliZm nagroDZony>>

Walerian Drażba z Włócznią Jaćwingów
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WAżNE  DlA  SUWAlCZAN,  KTóRyM  PRZEKSZTAŁCONO 
PRAWO  UżyTKOWANiA  WiECZySTEGO  GRUNTóW 

ZABUDOWANyCh  NA  CElE  MiESZKANiOWE 
W  PRAWO  WŁASNOŚCi  TyCh  GRUNTóW

Prezydent Miasta Suwałk informuje, że na podstawie ustawy z dnia 20 
lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
(Dz.U.2018.1716, ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształ-
ciło się w prawo własności tych gruntów. Za przekształcenie nowy właści-
ciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę 
w wysokości równej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wie-
czystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata będzie 
wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane przez 
Prezydenta Miasta Suwałk, stanowi podstawę ujawnienia prawa wła-
sności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków. 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności 
gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Na pod-
stawie art. 7 ust. 10 przytoczonej ustawy od wniosku o wykreślenie wpi-
su roszczenia pobiera się opłatę stałą w wysokości: 250 zł – w przypad-
ku wniesienia opłaty jednorazowej, 75 zł – w pozostałych przypadkach. 

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, przed wydaniem za-
świadczenia potwierdzającego przekształcenie, Sąd w dziale III księgi 
wieczystej nie dokona wpisu roszczenie o opłatę.  

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opła-
ty może zgłosić Prezydentowi Miasta Suwałk na piśmie zamiar jednorazo-
wego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). 
Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty 

obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jed-
norazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu 20-to letniego okresu. 

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie 
gruntu osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom miesz-
kaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:
1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w ro-

ku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona  

w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona  

w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona  

w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona  

w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona  

w szóstym roku po przekształceniu.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. 87 562-80-37   
i 87 562-80-38 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Suwałkach.       
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OBWiESZCZENiE Prezydenta Miasta Suwałk
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-

gotowania i realizacji inwestycji 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 04.05.2019 r. znak: 
I.7011.06.8.2018/2019.IS, decyzję nr 2/2019 z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwier-
dzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na rozbudowie ulic Leśnej i kpt. Mieczysława wojczyńskiego z połącze-
niem do ul. Raczkowskiej w suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury 
technicznej w zakresie robót budowlanych obejmujących:

1) rozbudowę ulicy Leśnej w suwałkach (od ronda do ul. Raczkowskiej) w za-
kresie:
– rozbiórki istniejących elementów komunikacyjnych i uzbrojenia terenu kolidują-

cych z rozbudową ww. ulicy,
– budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0-13,0 m dla kategorii ru-

chu KR5, 
– budowy ciągów pieszo-rowerowych po stronie północnej ulicy,
– budowy nowego podłączenia ul. Leśnej z ul. Raczkowską na wysokości skrzyżowania 

z ul. kpt. M. Wojczyńskiego oraz włączenia ul. Leśnej do ul. Raczkowskiej w km 0+072,76,
– budowy zatoki autobusowej z peronem po stronie północnej ulicy,
– przebudowy i budowy zjazdów indywidualnych i publicznych,
– budowy uzupełniających odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej,
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– rozbiórki napowietrznej linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV, na odcinku od słu-

pa nr 11 do słupa nr 13 i budowy niekolizyjnego odcinka kablowej linii energetycz-
nej nN-0,4 kV,
– budowy niekolizyjnego odcinka kablowej linii SN-20kV,
– budowy niekolizyjnego odcinka kablowej linii sieci telekomunikacyjnej, 
– budowy i przebudowy rowu przydrożnego,
– regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie ist-

niejącego uzbrojenia terenu, 
– wycinki drzew kolidujących z inwestycją i zagospodarowanie zielenią,

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

a) budowy lub przebudowy dróg innych kategorii:
– przebudowy ulicy Raczkowskiej (droga wojewódzka nr 655) w zakresie:
– budowy nowego skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Raczkowską na wysokości ul. kpt. 

Mieczysława Wojczyńskiego (dostosowanie i wysokościowe dowiązanie) wraz z bu-
dową fragmentów ścieżki rowerowej i ciągów pieszo-rowerowych oraz przejść dla 
pieszych na działkach o nr geod. gruntów 32644, 32661;

– podłączenia projektowanej jezdni ul. Leśnej do istniejącej jezdni ul. Raczkowskiej 
(wysokościowe dowiązanie) wraz z budową ścieżki rowerowej na działce o nr ge-
od. gruntów 32661;
– przebudowy rowu przydrożnego;
– wysokościowe dowiązanie ścieżki rowerowej na działce o nr geod. gruntów 

32662/13 (po podziale 32662/18),
b) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

– budowy odcinków oświetlenia ulicznego z ustawieniem 5 latarni oświetleniowych 
na działkach o nr geod. gruntów 32644, 32661, 

– budowy odcinków kanału technologicznego na działkach o nr geod. gruntów 
32644, 32661,

– budowy kablowej linii energetycznej nN-0,4 kV na działkach o nr geod. gruntów 
32644, 32661,

– wymiany istniejących słupów energetycznych z wprowadzeniem kablowej linii 
energetycznej nN-0,4 kV na działkach o nr geod. gruntów 31981, 32656/11,

– budowy kablowej linii energetycznej SN-20kV, na działce o nr geod. gruntów 
32643/19,

2) rozbudowę ulicy kpt. Mieczysława wojczyńskiego w zakresie: 
– rozbiórki istniejących elementów komunikacyjnych i uzbrojenia terenu kolidują-

cych z rozbudową ww. ulicy,
– budowy nowej jezdni o szerokości 6,0 m o nawierzchni bitumicznej zakończonej 

placem do zawracania dla kategorii ruchu KR3,
– budowy ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ulicy,
– budowy zatok parkingowych na 15 miejsc postojowych,
– budowy zjazdów publicznych na działki o nr geod. gruntów 31967/24, 31967/18 i 

zjazdów indywidualnych na działki o nr geod. gruntów 31976, 31978, 31979, 31980,
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– budowy niekolizyjnego odcinka kablowej linii sieci telekomunikacyjnej.
– regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenia ist-

niejącego uzbrojenia terenu, 
– wycinki drzew kolidujących z inwestycją i zagospodarowania zielenią,
– budowy rowów przydrożnych (południowa strona ulicy),

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

a) budowy lub przebudowy dróg innych kategorii:
– wysokościowe dowiązanie istniejącej jezdni ul. Raczkowskiej z jezdnią ul. kpt. 

M. Wojczyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej na działce o nr geod. gruntów 32661,
– wysokościowe dowiązanie ścieżki rowerowej na działce o nr geod. gruntów 

32662/13 (po podziale 32662/18),
b) budowy lub przebudowy zjazdów:

– budowy zjazdu publicznego na działce o nr geod. gruntów 31967/24.
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iNFORMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w 

Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 
ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nierucho-
mościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki 
zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 
35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze 
zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 
21 dni tj. od dnia 19.03.2019 r. do dnia 08.04.2019 r. został 
opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu 
przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.
zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 5/2019 
z dnia 15.03.2019 r. nieruchomości przeznaczonej do naj-
mu. 92/2019

Ogłoszenia „DTS”  tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

1. Rozbudowa ulicy Leśnej.
Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr 

geod. gruntów: 35250, 32646/2, 32656/5, 32655/4 (granice istniejącego pasa drogo-
wego), 32656/9, 32656/8, 32656/7, 32656/10 (w całości przeznaczone pod rozbudowę 
ulicy) oraz w części na działkach nr: 32655/2, 32657 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki). 

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym 
pasem drogowym ww. ulicy w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czaso-
we zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 32644, 32661, 
32662/13 (po podziale 32662/18), 32656/11, 31981, 32643/19 (obręb 0007, Miasto 
Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 32655/2, 32657 (obręb nr 0007, 
Miasto Suwałki). 

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa dro-
gowego ul. Leśnej: 32655/6, 32657/1 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załą-
czonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym rozbudowywa-
nej ulicy: 32655/7, 32657/2 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego 
projektu podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego: 32646/2, 
32656/5, 32655/4 (granice istniejącego pasa drogowego), 32656/9, 32656/8, 
32656/7, 32656/10 (w całości przeznaczone pod rozbudowę ulicy), (obręb nr 0007, 
Miasto Suwałki).

Działka, która w części znajduje się w granicach projektowanej rozbudowy pasa 
drogowego ulicy Leśnej i nie podlega podziałowi o nr 35250 (obręb nr 0007, Miasto 
Suwałki) (w całości położona w granicach istniejącego pasa drogowego ulicy Leśnej).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokalizowana 
na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 35250, 32646/2, 32656/5, 32655/4 
(granice istniejącego pasa drogowego), 32656/9, 32656/8, 32656/7, 32656/10 (w ca-
łości przeznaczone pod rozbudowę ulicy), 32655/6, 32657/1 (działki po zatwierdzeniu 
projektu podziału) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym 
pasem drogowym drogi powiatowej w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej 
(czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 32644, 
32661, 32662/13 (po podziale 32662/18), 32656/11, 31981, 32643/19 (obręb 0007, 
Miasto Suwałki).

2. Rozbudowa ul. kpt. Mieczysława Wojczyńskiego.
Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach oznaczonych nr geod.grun-

tów : 31977 (granice istniejącego pasa drogowego), 31967/19 (w całości przeznaczona 
pod rozbudowę ulicy) oraz w części na działkach nr: 32662/11, 32662/14, 32662/13 
(obręb nr 0007, Miasto Suwałki). 

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym ww. ulicy w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe 

zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych nr geod. gruntów: 32644, 32661, 
31967/24, 32662/13 (po podziale 32662/18) (obręb 0007, Miasto Suwałki), według 
obowiązującego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 32662/11, 32662/14, 32662/13 (ob-
ręb nr 0007, Miasto Suwałki). 

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa dro-
gowego: 32662/15, 32662/19, 32662/17 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według 
załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym ww. drogi: 
32662/16, 32662/20, 32662/18 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączo-
nego projektu podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego: 31977 (gra-
nice istniejącego pasa drogowego), 31967/19 (w całości przeznaczona pod rozbudowę 
ulicy) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest 
na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 31977 (granice istniejącego pasa drogo-
wego), 31967/19 (w całości przeznaczona pod rozbudowę ulicy) oraz na działkach nr: 
32662/15, 32662/19, 32662/17 (działki po zatwierdzeniu projektów podziału) (ob-
ręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym 
pasem drogowym drogi powiatowej w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej 
(czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 32644, 
32661, 31967/24 32662/13 (po podziale 32662/18) (obręb 0007, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej: 
Obręb nr 0009 Miasto Suwałki:

– 32655/2 o pow. 2,8152 ha dzielona na działki: 32655/6 o pow. 0,0432 ha (przezna-
czona pod drogę gminną) i 32655/7 o pow. 2,7720 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32657 o pow. 0,9558 ha dzielona na działki: 32657/1 o pow. 0,0207 ha (przezna-
czona pod drogę gminną) i 32657/2 o pow. 0,9351 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32662/11 o pow. 0,8333 ha dzielona na działki: 32662/15 o pow. 0,0139 ha (przezna-
czona pod drogę gminną) i 32662/16 o pow. 0,8194 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32662/13 o pow. 0,6406 ha dzielona na działki: 32662/17 o pow. 0,0078 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 32662/18 o pow. 0,6328 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

– 32662/14 o pow. 15,1969 ha dzielona na działki: 32662/19 o pow. 0,2663 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 32662/20 o pow. 14,9306ha (w dotychczaso-
wym władaniu).

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. 

96/2019

PREZyDENT MiASTA SUWAŁK działając na podsta-
wie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 
ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w 
dniu 28 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń 
wywieszony został na okres 21 dni (od 28.03.2019 r. do 
18.04.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Suwałk przeznaczonych do dzier-
żawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na skup zło-
mu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 141/2019 
z dnia 28 marca 2019 roku).  97/2019

Ogłoszenie
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny prze-
targ na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego, położonego w Suwałkach na I pię-
trze budynku przy ulicy Teofila Noniewicza 91 o powierzchni użytkowej 15,50 m2 – wywoław-
cza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 350,00 zł.

Lokal będzie przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym z przeznaczeniem 
na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w in-
stalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. (środa) 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 sie-
dzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie www.zbm.suwalki.pl. 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 58.  98/2019

OGŁOSZENiE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części terenów pokoszarowych przy ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60 i poz. 235) oraz uchwały Rady Miejskiej w 
Suwałkach Nr LIV/600/2014 z dnia 29 października 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów po-
koszarowych przy ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od 11.04.2019 r. do 17.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w poniedziałki w 
godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie 
się w dniu 16.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 
w godzinach od 9.00 do 11.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespon-
dencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2019 r. 99/2019



2.04.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

18

Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 
Redakcja: Suwałki, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl; znajdziesz nas rów-

nież na facebooku: Dwutygodnik suwalski, tel. 87 566-28-25. Redagują: Jarosław Filipowicz – redaktor naczelny oraz zespół. 
Opracowanie komputerowe: Agnieszka Bieryło.
Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Nakład: 5.000 egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

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, zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16, w sobotę od 11 do 14. 
www.e-schronisko.pl, tel. 87 563 01 73

BIBLIOtEkArz 
POLECA

PRZyPADEK? NiE SąDZę...
Jestem świeżo po lekturze dwóch kryminałów Jacka Getnera: „Pan 

Przypadek i trzynastka” oraz „Pan Przypadek i kryminaliści”. To pierwsza i 
siódma część czternasto-
tomowego cyklu o domo-
rosłym detektywie Jacku 
Przypadku. Obie książki, 
jak i inne z całej serii, za-
wierają po trzy rozdziały,  
w których główny boha-
ter ma za zadanie rozwi-
kłać zagadkę kryminal-
ną. Ale nie tylko intrygi 
są niecodzienne, wcią-
gające i niełatwe do roz-
wikłania. Przezabawnie,  
w nieco przerysowany 

sposób, ale ze smakiem przedstawione zostały także postacie detekty-
wistycznych opowiadań. Rzecz jasna, najciekawszą osobą jest sam Jacek 
Przypadek. Ten nieco zmanierowany trzydziestoparolatek bez pomysłu 
na życie, za to ze słabością do kobiet i z często powtarzaną maksymą „lu-
dzie są banalnie przewidywalni”, przypomina momentami sławetnego 
doktora House’a i jego nieodłączne „everybody lies”. Wszystko to osadzo-
ne w zajmującej warstwie obyczajowej. Publikacje przesiąknięte zostały 
niewymuszonym, inteligentnym humorem. Są one jak spojrzenie głów-
nego bohatera, czyli z ironiczno-pobłażliwym podejściem do ludzkich 
przywar i żądz, które potrafią doprowadzić do każdej zbrodni. 

 Kamila Sośnicka

Suczka łaciata wiek 3 lata  
– czeka na odpowiedzial-
na rodzinę.

Piesek wilczasty wiek 
4 miesiące – od biedy mo-
że zagrać baranka wielka-
nocnego.

Smutna trzyletnia suka  
„czekoladka” – poszuku-
je opiekuna, który po-
prawi jej humor.

Półroczna 
brązowa 

suczka-ele-
gantka 

z zielonymi 
oczkami, 

białymi 
skarpetkami 
i krawatem, 
– uszczęśliwi każdą rodzinę.

OGŁOSZENiE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu ulicy Ł ąkowej w Suwałkach
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr IV/54/2019 
z dnia 25 lutego 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Łąkowej w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowe-
go planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub w punk-
cie przyjęć korespondencji UM, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w terminie 
do dnia 7 maja 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i 
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy.

93/2019
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https://www.facebook.com/dwutygodnik/
Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji, bądź 

na adres e-mailowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 
Na odpowiedź czekamy do 12 kwietnia.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie  

z poprzedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymała Dariusz 
Urynowicz.

>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy ar-

chiwalne zdjęcie Suwałk z początku lat 70-tych z książki pt. „Suwałki  
– przed laty i dzisiaj” opracowanej przez Tadeusza Smagacza  
i Katarzynę Pieklik oraz te same miejsce współcześnie. 

Do Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.
Co mieściło się w budynkach znajdujących się za drewnianą 

chatką?
Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidło-

wą odpowiedź, będzie bilet do kina ufundowany przez Cinema 
lumiere Suwałki. 

Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicznie naj-
nowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  

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

SEniorZy Pływali
Rozpoczęła się Suwalska Olimpiada Seniorów. Pierwszą konku-

rencją, w której odbyły się zawody, było pływanie na basenie spor-
towym w suwalskim Aquaparku. Panie miały do pokonania dystans 
25 metrów stylem dowolnym, a panowie 50 metrów również sty-
lem dowolnym. Rywalizowało 20 osób. W kategorii kobiet wygra-
ła Melania Radzaj, przed Krystyną Naruszewicz i Alicją Sokolik. 
Wśród panów najszybszy na 50 m stylem dowolnym okazał się 
Grzegorz Chodkiewicz przed Józefem Szaryńskim i Januszem 
Pudlisem. Wszyscy seniorzy biorący udział w zawodach pływac-
kich otrzymali pamiątkowe dyplomy, a finaliści medale i drobne 
upominki.

Fot. Teresa Kluczny-Wysocka

>>

Biblioteka Publiczna im. 
Marii Konopnickiej w Suwałkach 
zaprasza na spotkanie w ramach 
cyklu „Opowieści fotograficzne” 
realizowanego we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem „Mała 
Szkoła Fotografii – PAcamera 
CLUB”. Tym razem gościem 
będzie suwalczanin Tadeusz 
Buchowiecki.

T.  Bu ch ow i e ck i ,  p r ze d -
siębiorca kojarzony przede 
ws z ys tk im z f i rmą branż y 

usług motoryzacyjnych odkrył w sobie pasję żeglarską dopiero po 

40-ce. Ale zdążył już żeglować wielokrotnie na dużych żaglowcach 
morskich, takich jak Pogoria, Kapitan Borchardt czy La Grace po Morzu 
Śródziemnym czy Oceanie Atlantyckim.

Ostatnią ze swoich wypraw morskich odbył na statku „Ocean A”,  
który mógł pochwalić się niemałym sukcesem, bowiem żeglując 
wzdłuż wschodniego brzegu Grenlandii, we wrześniu 2018 roku, osią-
gnął rekordową pozycję w płynięciu na północ jak najbliżej bieguna: 
79 stopni 40 minut 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 Tadeusz Buchowiecki 
pełnił w niej funkcję III oficera. O swojej podróży, z której przywiózł du-
żą ilość ciekawych fotografii, opowie na spotkaniu dnia 11 kwietnia  
o godz. 17 w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach,  
ul. Emili Plater 33A.

>> SuwalcZanin  w  arktycE



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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¿ kOMpLEksOwA DIAGNOsTYkA
wYpADANIA włOsów

¿ BADANIE OBRAZOwE skóRY GłOwY
I MIEsZków włOsOwYCh
· łysienie androgenowe mężczyzn i kobiet
· łysienie telogenowe
· łysienie plackowate
· łysienie bliznowaciejące
· łysienie poporodowe

TEsTY płATkOwE
 – wYkRYwANIE ALERGII kONTAkTOwEj

► uCZuLENIA NA kOsMETYkI, METALE,
CIEMNE BARwNIkI I TATuAżE

► DIAGNOsTYkA pRZED OpERACją
ENDOpROTEZ I ZAłOżENIEM

IMpLANTów sTOMATOLOGICZNYCh
► DIAGNOsTYkA pRZED ZAłOżENIEM

ApARATu ORTODONTYCZNEGO
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)

poniedziałek, środa  i  czwartek  od  9.00
Rejestracja telefoniczna tel. 606-766-788

Zakładanie testów odbywa się tylko w poniedziałki 
od godz. 9 po rejestracji telefonicznej.

www.dermatolog-suwalki.pl
51/2019

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

18/2019


