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To jedyne takie biuro nieruchomości 
w Polsce z pełnym zakresem usług.

Północ Nieruchomości Suwałki, ul. Utrata 1B 
(dworzec PKS), II p – winda.

tel. 87 564 09 05, 505 028 870
e-mail: wornowski@polnoc.pl 

Czynne od pon.-pt. od  9.00 do 17.00
w soboty po telefonicznym kontakcie.

Północ Nieruchomości
to biuro,

z którym tylko możesz zyskać. 
Sprawdź Nas  n Przyjdź 

 n Zadzwoń 
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W UROCZYSTOŚCIACH BOŻEGO CIAŁA UCZESTNICZYŁY
TŁUMY SUWALCZAN. UDZIAŁ W PROCESJI TO WYZNANIE WIARY.
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Północ Nieruchomości – jedyne takie biuro 
nieruchomości w Polsce z pełnym zakresem usług.

Północ Nieruchomości to: 
n Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami przy kupnie, sprzedaży 

i wynajmie, zapewniające kompleksową obsługę transakcji
n Profesjonalna obsługa oraz bezpieczny przebieg każdej transakcji 
n Współpraca z innymi biurami pośrednictwa (50 oddziałów w ca-

łym kraju). Dla zwiększenia Państwa oferty sprzedażowej jesteśmy na 
największych 24 portalach internetowych

n Nawiązujemy współpracę również z jedną z największych fi rm ob-
rotu nieruchomościami w USA – EXIT ALL Season Realty

n Ścisła współpraca z notariuszem, prawnikami, rzeczoznawcami 
majątkowymi, doradcami fi nansowymi – kredyty w 26 bankach, ar-
chitektami, geodetami, fi rmą budowlaną, remontową i przewozową. 

Zapewniamy niskie stawki i atrakcyjne rabaty (10-25 %) w wybranych sklepach 
na terenie naszego miasta: KRAM Suwałki ul. Sejneńska 36, WENUS MEBLE 
Suwałki ul. Podhorskiego 10, RAMADAN Suwałki ul. Waryńskiego 3.

Przekonaj się sam, nic nie stracisz, a jedynie zyskasz!
Załatwisz wszystko w jednym miejscu.

Północ Nieruchomości Suwałki, ul. Utrata 1B,
(dworzec PKS), II p – winda.

tel. 87 564 09 05, 505 028 870; e-mail: wornowski@polnoc.pl
Czynne od pon.-pt. od  9.00 do 17.00

 w soboty po telefonicznym kontakcie

Północ Nieruchomości 
to Twoje biuro i Twoja 
bezpieczna przyszłość. 
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NOWY
SEKRETARZ MIASTA

1 czerwca 2015 ro-
ku funkcję Sekretarza 
Miasta Suwałki za-
czął pełnić Mariusz 
Klimczyk.

Do jego zadań 
należy między inny-
mi zapewnienie wa-
runków organizacyj-
nych umożliwiających 
sprawne wykonywanie zadań przez Radę 
Miejską, Prezydenta Miasta Suwałki i 
Urząd Miejski, nadzór nad przygotowa-
niem  projektów uchwał oraz  nadzoro-
wanie postępowania administracyjnego 
i załatwiania spraw obywateli. Sekretarz 
zajmie się też koordynacją prac związa-
nych z Systemem Zarządzania Jakością. 
Dotychczasowy sekretarz, czyli Adam 
Karczewski, został naczelnikiem Wydziału 
Spraw Obywatelskich, gdzie zajął miejsce 
po Danielu Jaroszewiczu, który przeszedł 
na emeryturę.

3

ZDANIEM 
PREZYDENTA

Fot. Krzysztof Mierzejewski

>>

Suwałki są miastem obywatelskim. 
Stawiam taką tezę z pełną odpowiedzial-
nością, ponieważ świadczą o tym konkret-
ne dowody. 

Z powodzeniem przeprowadziliśmy 
dwie procedury związane z Budżetem 
Obywatelskim. Lada moment ruszy-
my z przygotowaniami do jego trzeciej 
edycji. Mieszkańcy naszego Miasta co-
raz chętniej zabierają głos w sprawach, 
które dotyczą funkcjonowania Suwałk, 
jak chociażby niedawno przeprowadzo-
ne konsultacje w sprawie wyglądu suwal-
skich bulwarów.

Wiele grup ma również swoje repre-
zentacje, które działają prospołecznie sku-
piając się w radach funkcjonujących przy 
Prezydencie Miasta Suwałk. Mamy Radę 
Gospodarczą, Radę Działalności Pożytku 
Publicznego, Radę Sportu, a także nie-
dawno utworzoną – pierwszą w naszym 
Województwie – Radę Seniorów. Do gło-

su dochodzi kolejna grupa czyli suwalska 
młodzież.

W ostatnim czasie – na moją prośbę 
– w szkołach ponadgimnazjalnych została 
przeprowadzona ankieta, w której zapyta-
liśmy suwalskich uczniów czy zauważają 
potrzebę utworzenia w Suwałkach Rady 
Młodzieży oraz czym taka Rada powinna 
się ich zdaniem zajmować.

Ku mojemu zadowoleniu młodzi 
Suwalczanie chętnie odpowiedzieli na 

ankietę. Zebraliśmy opinie aż od 1570 
uczniów. Za utworzeniem Rady odpo-
wiedziało się aż 1321 z ankietowanych 
osób, co stanowi 84% ogółu biorącego 
w badaniu. 

Dzięki ankiecie wiem też, które ob-
szary życia naszego miasta, najbardziej in-
teresują młodych Suwalczan. To przede 
wszystkim: fi nansowanie inicjatyw mło-
dzieżowych, ochrona praw i godności 
ucznia, wydarzenia kulturalne oraz sze-
roko rozumiany sport. 

W związku z wynikami tych badań 
niezwłocznie przystąpiłem do organiza-
cji bezpośredniego spotkania z młodzie-
żą, by rozpocząć dyskusję nad celem i for-
mą utworzenia Rady Młodzieży. Już dziś 
w tej sprawie spotkam się z przedstawicie-
lami samorządów szkolnych z suwalskich 
szkół ponadgimnazjalnych.

O wynikach spotkania – jak za-
wsze – poinformuję Państwa na łamach 
DwuTygodnika Suwalskiego.

UTRUDNIENIA NA RONDACH
Do końca czerwca będą utrudnienia 

w ruchu na rondzie na skrzyżowaniu ulic 
Bydgoskiej i Poznańskiej (na zdjęciu) oraz 
na Rondzie Unii Europejskiej (skrzyżowa-
nie ulic: Wojska Polskiego-Utrata) w związ-
ku z robotami drogowymi. Zarząd Dróg 
i Zieleni  prosi kierowców o zachowanie 
szczególnej ostrożności i zastosowanie się do 
wprowadzonego oznakowania.

>>

Z SENIORAMI O BEZPIECZEŃSTWIE
We wtorek (9.06) o godz. 11.00 w 

sali nr 26 Urzędu Miejskiego rozpocznie 
się debata społeczna o bezpieczeństwie se-
niorów. Będzie można m.in. zapoznać się 
z problematyką bezpieczeństwa seniorów 
w Suwałkach, skorzystać z porad i infor-
macji prawnych w zakresie ochrony intere-
sów konsumenckich. Suwalscy policjanci 
zapraszają mieszkańców miasta na rozmo-
wy o bezpieczeństwie seniorów w ramach  programu ograniczania przestępczości i 
aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. 

>>
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>>

>>

WAKACYJNE DYŻURY 
PRZEDSZKOLI

W czasie tegorocznych wakacji w Suwałkach dy-
żurować będą:

– w lipcu – Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II przy ul. Korczaka 4 A, Przedszkole nr 
10 im. Marii Konopnickiej ul Nowomiejska 18 oraz 
Przedszkole Specjalne nr 9 ul. Przytorowa 8,

– w sierpniu – Przedszkole nr 2 ul. Waryńskiego 29, 
Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Putry 
4 B oraz Przedszkole Specjalne nr 9 ul. Przytorowa 8.

>>

>>

ORYGINALNA ZBIÓRKA 
NA TEATR-AKCJE

Stowarzyszenie „Nie Po Drodze” za 
pośrednictwem portalu PolakPotrafi.pl 
poszukuje pieniędzy na jubileuszową 
edycja Teatr-Akcji,która odbędzie się w 
Suwałkach w dniach 10-16 sierpnia. Część 
pieniędzy na festiwal Stowarzyszenie otrzy-
mało w postaci dotacji z Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach. Pomóc może każdy– mini-
malna wpłata wynosi 1 zł. Dotąd Suwalskie 
Teatr-Akcje Festiwal PoRuszeń wsparło po-
nad 80 osób. Zbiórka potrwa do 12 czerw-
ca. Nagrody za wyższe datki to autorskie gadżety, akcje artystyczne, warsztaty 
i podziękowania na plakacie. Teatr-Akcje zawsze były alternatywą dla głów-
nego programu oferowanego przez miejskie instytucje kultury.

Suwalskie Teatr-Akcje to 7-dniowy, darmowy i powszechnie dostępny 
festiwal teatralny pełen niezwykłych wydarzeń artystycznych, inspirujących 
spotkań oraz wzajemnej wymiany umiejętności i doświadczeń. Program 10. 
Suwalskich Teatr-Akcji ma 3 bloki tematyczne, których spoiwem jest szero-
ko rozumiany RUCH. Zaplanowano m.in. monodram w wykonaniu Jana 
Peszka. Teatr-Akcjom patronuje Dwutygodnik Suwalski.

REMONTY ZABYTKÓW
Pieniądze na odnowienie suwalskich zabytków rozdane. Prezydent 

Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał  umowy z 9 właścicielami obiektów, 
którzy łącznie otrzymają 200 tys. zł z kasy miejskiej na prace konserwator-
skie, restauratorskie przy zabytkach.

W tym roku dofinansowanie otrzymali właściciele obiektów zabytkowych:
– domu przy ul. T. Kościuszki 41   na wymianę pokrycia dachowego 17 000 zł,
– domu przy ul. W. Gałaja 33A  na renowację drzwi wejściowych 2 500 zł,
– domu przy ul. Chłodna 4  na remont dachu 23 000 zł,
– molenny przy ul. Sejneńska 37A na  remont ścian molenny (elewacji) 42 000 zł,
– kaplicy cmentarnej pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Bakałarzewskiej na remont 

elewacji 42 000 zł,
– kościoła ewangelicko– augsburskiego przy ul. T. Kościuszki 12 na renowację 10 okien 

15 000  zł,
– domu przy ul. T. Kościuszki 96 na renowację 2 okien i drzwi balkonowych 4 500 zł,
– kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. A. Mickiewicza 

– naprawa dachu, remont części elewacji, renowacja drzwi 36 000  zł,
– cerkwi cmentarnej przy ul. Zarzecze 6 w Suwałkach – III etap remontu cerkwi na re-

mont dachu 18 000,00 zł.

KONKURS NA MURAL 
Urząd Miejski og-

łosił konkurs na mu-
ral artystyczny związa-
ny z obchodami Roku 
Alfreda Wierusza-Ko-
walskiego. Konkurs ogło-
szono po tym jak w kon-
sultacjach społecznych 
mieszkańcy Suwałk jed-
noznacznie  negatyw-
nie ocenili pierwotnie 
zaproponowany pro-
jekt muralu autorstwa 
Wiesława Szumińskiego 
(na zdjęciu).

 Konkursowe pra-
ce można nadsyłać do 
17 czerwca. Zwycięzca 
otrzyma 3.000 zł na-
grody, a o tym kto zwy-
cięży w konkursie zde-
cydują w głosowaniu 
mieszkańcy Suwałk. 
Głosowanie interne-
towe rozpocznie się 22 czerwca i potrwa 5 dni do 
26 czerwca. Zwycięzcę poznamy 1 lipca. Do 31 lip-
ca mural ma zostać wykonany, a jego oficjalne od-
słonięcie zostało zaplanowane na 9 sierpnia podczas 
Dni Suwałk – Jarmarku Kamedulskiego.

Mural powstanie na budynku przy ul. Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego 18. To ponad 30 metrowy 
wieżowiec o szerokości blisko 11 metrów.
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>>
W suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym Polska 

Wschód została podpisana umowa na wynajm Laboratorium 
Odnawialnych Źródeł Energii. Umowę w obecności prezyden-
ta Suwałk Czesława Renkiewicza podpisał Marcin Bonisławski 
p.o. prezesa PNT PW oraz Piotr Głowacki, prezes Zarządu 
Kruszbetu.

Suwalski Kruszbet S.A. zajmuje się wydobywaniem kru-
szyw oraz produkcją materiałów betonowych. Teraz chce za-
jąć się badaniami związanymi z jakością i wytrzymałością 

42 osoby rozliczające się w suwalskim 
Urzędzie Skarbowym w 2014 roku osią-
gnęły dochody wyższe niż milion złotych, 
a właściciel jednej z firm zarobił 7,5 mi-
liona złotych – tak wynika z opracowania 
przygotowanego przez Grzegorza Krysę z 
suwalskiego Urzędu Skarbowego.

Suwalscy milionerzy osiągnę-
li łącznie dochody w kwocie 85 mln zł. 
Najwięcej jest wśród nich handlowców – 
13. Dziesięciu prowadzi firmy budowla-
ne. A po siedmiu prowadzi przedsiębior-
stwa produkcyjne i firmy transportowe. 
Czterech jest właścicielami przedsię-
biorstw usługowych. Przeciętnie wśród 
suwalskich milionerów najwyższe docho-
dy osiągają właściciele firm usługowych i 
budowlanych – po ok. 2,3 mln zł. Wśród 
milionerów jest jedna osoba zatrudniona 
na umowę o pracę. W 2014 roku zarobi-
ła 1,29 mln zł. 

Osób zamożniejszych czyli takich, 
które osiągnęły dochód powyżej pierw-
szego progu podatkowego (ponad 85 528 
zł) jest 731, co stanowi 1,46% ogółu su-
walskich podatników, a udział tych 
osób we wpłatach podatku z zeznań do 
Urzędu Skarbowego wyniósł aż 69,25% 
ogółu wpłat.

 Interesujące jest zestawienie podat-
ników rozliczających się w suwalskim 
Urzędzie Skarbowym z uwzględnieniem 
osiągniętego w 2014 roku dochodu. 
Daje to pewien obraz zamożności miesz-
kańców Suwałk i Suwalszczyzny. Dochód 
od 50 do 80 tys. zł osiągnęło 4 505 osób 
czyli więcej niż przed rokiem. Z kolei do-
chody od 30 do 50 tys. zł zadeklarowało 
13 538 czyli również więcej niż przed ro-
kiem. Liczba podatników z dochodami 
poniżej 20 tys. zł w 2014 roku wynio-
sła 27 656 czyli mniej niż przed rokiem. 

Natomiast 4 516 podatników zeznało, że 
w 2014 roku nie osiągnęło dochodów. Z 
tego zestawienia wynika, że prawie 69 % 
podatników, którzy rozliczali się w suwal-
skim Urzędzie Skarbowym zadeklarowa-
ło, że w 2014 roku osiągnęło dochód po-
niżej 20 tys. zł bądź nie osiągnęło żadnego 
dochodu.

betonu stosowanego do budowy dróg. Badania jakościowe 
i wytrzymałościowe kruszyw, betonu oraz prefabrykatów beto-
nowych prowadzone są przez własne laboratorium. Natomiast   
Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii będzie wykorzy-
stywane między innymi do badań wytrzymałości termicznej 
i chemicznej materiałów używanych do budowy dróg. Umowa 
została podpisana na czas nieokreślony i jak zapewniają przed-
stawiciele zarządu  Kruszbetu, najemca niezwłocznie rozpocz-
nie przystosowywanie pomieszczeń Laboratorium do swoich 
potrzeb.  

– Jest to początek dobrych informacji dotyczących funk-
cjonowania Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach. 
Jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów dotyczących in-
nych projektów, które chcą realizować w naszym Parku znane 
firmy – powiedział Marcin Bonisławski p.o. Prezesa PNT PW 
w Suwałkach.

– Bardzo cieszę się, że z powodzeniem udaje się zagospoda-
rować kolejne pomieszczenia Parku. Jeszcze ważniejsze jest to, że 
to lokalne firmy decydują się na rozpoczęcie badań naukowych 
związanych z ich profilem działalności – powiedział Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk po podpisaniu umowy.

Podczas spotkania prezes Piotr Głowacki powiedział, że 
Kruszbet jest zainteresowany budową drogi ekspresowej S61 
Via Baltica, której częścią jest obwodnica Suwałk. Cała Via 
Baltica ma być budowana w technologii betonowej, a Kruszbet  
ma wieloletnie doświadczenia w produkcji wysokiej jakości wy-
robów betonowych.

KRUSZBET BĘDZIE BADAĆ

SUWALSCY MILIONERZY I NIE TYLKO

Podpisywanie umowy przez Marcina Bonisławskiego p.o. pre-
zesa PNT PW oraz Piotra Głowackiego prezesa Zarządu Kru-
szbetu w obecności Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk
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Ciąg dalszy na str. 7

>>WYDARZYŁO SIĘ

n Oficjalnie otwarto nowy budynek 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Suwałkach. Znajduje się tuż obok główne-
go budynku szpitala. Do suwalskiego Centrum 
trafił również nowy sprzęt m.in. do preparo-
wania krwi. Nowy budynek o powierzchni 
300 m2 zwiększy komfort honorowych daw-
ców krwi i pracy personelu. Całość kosztowa-
ła ok. 2,5 mln zł. 

n W Szkole Podstawowej nr 4 im. Kazi-
mierza A. Hamerszmita odbył się doroczny 
,,Festyn Rodzinny’’. Całe rodziny mogły wziąć 
udział w  konkurencjach sportowych. W finale 
wyłoniona została Rodzina Roku. Została nią 
rodzina Oli Szczepaniak, która rywalizowała 
wraz z tatą i starszym bratem. 

n Białostocki oddział IPN przeprowadził 
wśród kibiców piłkarskich w czasie meczu 
Jagiellonia–Górnik nietypową akcję informa-
cyjną na temat poszukiwań i ekshumacji ofiar 
m.in. obławy z lipca 1945 roku zwanej augu-
stowską.

n 1 lipca pierwsi pacjenci trafią do su-
walskiego Centrum Kardiologii Inwazyjnej 
ProCardia, którzy będą leczeni w ramach kon-
traktu z NFZ. Centrum zajmie się wysokospe-
cjalistycznym leczeniem pacjentów w zakresie 
kardiologii inwazyjnej. Na jego wyposażeniu 
znajduje się najnowocześniejszy sprzęt, w tym 
wielozadaniowy angiograf. Wszystko koszto-
wało 5 milionów złotych. Całość sfinansowa-
ła spółka ProCardia, która prowadzi szpital w 
Augustowie.

n Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Wincentego Witosa obchodził 
swoje 70-lecie istnienia. Z tej okazji w szkole 
zorganizowano uroczysty jubileusz oraz zjazd 
absolwentów szkoły. Teraz w Zespole Szkół 
CKR prowadzonym przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi uczy się ponad 1 000 uczniów.

n Ukazała się nowa książka Andrzeja 
Irskiego pt.  „Jacht ze Sztynortu”. 

Pod tym pseu-
donimem ukry-
wa się suwal-
czanin Ireneusz 
Sewastianowicz, 
były dziennikarz, 
laureat wielu kon-
kursów na repor-
taż, autor lub 
współautor 21 
książek.

WTOREK Z RADNYM

W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi 
radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.

We wtorek 9 czerwca zapraszają Andrzej 
Turowski z Klubu „Łączą nas Suwałki” oraz Piotr 
Wasiukow z Bloku Samorządowego. Natomiast 
16 czerwca na suwalczan czekają Bogdan 
Bezdziecki z Prawa i Sprawiedliwości oraz Andrzej 
Chuchnowski z klubu „Łączą nas Suwałki”. Na spo-
tkanie z radnymi 23 czerwca zapraszają Zbigniew 
De-Mezer z Klubu „Łączą nas Suwałki” oraz Irena 
Schabieńska z Prawa i Sprawiedliwości. 

Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w biu-
rze Rady Miejskiej w pokoju 146 na pierwszym pię-
trze ratusza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Mariola 
Szczypiń lub wyznaczony przez nią wiceprzewodni-
czący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, 
od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym pię-
trze Urzędu Miejskiego.

DYŻURY
SUWALSKIEJ RADY SENIORÓW

W drugi poniedziałek każdego miesią-
ca, w godzinach 10.00-12.00 można po-
rozmawiać z członkami Suwalskiej Rady 
Seniorów o sprawach ważnych dla star-
szych mieszkańców Suwałk. Dyżury odby-
wają się w następujących siedzibach:
1) Biuro Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Suwałkach, 
ul. Kościuszki 71

2) Przedszkole nr 7, ul. Andersa 10
3) Galeria Regionalna przy parafii 

pw. Chrystusa Króla, ul. Jana Pawła II 3
4) Restauracja „Fantazja”, ul. Zastawie 42
5) Sala katechetyczna na plebanii pa-

rafii pw. Św. Piotra i Pawła, ul. Wojska 
Polskiego 36

Najbliższe dyżury: 13 lipca i 10 sierp-
nia.

Do końca października zakończy 
się przebudowa ul. Reja w Suwałkach. 
Firma PDM Suwałki za 5 772 003,35 zł 
ma przebudować odcinek o długości 2,3 
km. Dodatkowo wzdłuż całej drogi po-
wstanie asfaltowa ścieżka rowerowa oraz 
oświetlenie.

 Czesław Renkiewicz, Prezydent 
Suwałk wspólnie z Wiesławem Stel-
machem, Skarbnikiem Miasta, podpi-
sali  umowę na tę in-
westycję współfinanso-
waną ze środków Unii 
Europejskiej.

Odcinek, który zo-
stanie przebudowany to 
fragment ul. Reja od 
cmentarza komunalne-
go do granic administra-
cyjnych Suwałk w kie-
runku wsi Prudziszki. 
Wzdłuż całego od-
cinka drogi powsta-
nie ścieżka rowerowa. 
Na tę część inwestycji 
Suwałki pozyskały w ca-
łości środki z Programu 
Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej.

– To z czego sfinansowana zostanie 
przebudowa samej jezdni zależy od decy-
zji Zarządu Województwa o przyznaniu 
naszemu miastu środków z oszczędności 
pochodzących z Regionalnego Programu 
Operacyjnego naszego województwa z 

poprzedniej perspektywy finansowej. 
W każdym razie inwestycja zostanie w ca-
łości zrealizowana jeszcze w tym roku – po-
wiedział prezydent Czesław Renkiewicz, w 
trakcie podpisania umowy.

Przebudowana droga będzie miała 
7 metrów szerokości, zupełnie nowy as-
falt, po stronie wschodniej drogi powsta-
nie dwupasmowa, asfaltowa ścieżka ro-
werowa z oświetleniem.

PRZEBUDOWA ULICY REJA

Cały czas ważą się również lo-
sy przebudowy ostatniego fragmentu 
ul. Bakałarzewskiej. To czy droga zo-
stanie wybudowana w tym roku za-
leży od pozytywnej decyzji Zarządu 
Województwa Podlaskiego o przyzna-
niu Suwałkom dotacji na te zadanie.
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POGODA DLA ROWERZYSTÓW
Suwałki – to miasto coraz bardziej przyjazne rowerzystom. Mogą oni jeździć po ponad 41,5 

km ścieżek rowerowych oraz po prawie 10, 5 km tak zwanych ciągów pieszo-rowerowych.  
Jeszcze przed 10 laty ścieżek rowerowych w Suwałkach było czterokrotnie mniej. Teraz trwa-
ją budowy ścieżek przy ul. Utrata (planowany termin zakończenia budowy do 31.07.) i przy ul. 
Nowomiejskiej, a kolejne są już  projektowane. Jeszcze w tym roku suwalscy rowerzyści powin-
ni mieć ułatwiony wyjazd z miasta w kierunku Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz Starego 
Folwarku. 

Do końca października ma powstać ścieżka rowerowa wzdłuż ul.  Reja. Więcej o niej na str. 6. 
Będzie częścią najdłuższej 

w Europie (liczącej ponad 2 
tys. km), ścieżki rowerowej, 
łączącej kilkanaście krajów. W 
Suwałkach przebiegać będzie 
ulicami Reja, Tysiąclecia Litwy, 
Pułaskiego, Podhorskiego, 
Utrata i Sejneńska. Niestety, 
jak informują wykonawcy, o 
3-4 miesiące przedłuży się 
termin udostępnienia  ścież-
ki rowerowej w kierunku 
Starego Folwarku, która bie-
gnie wzdłuż właśnie remontowanej drogi Suwałki-Sejny. Pojedziemy po niej nie w lipcu, a naj-
wcześniej pod koniec października.

Przypominamy, że wszelkie uwagi w sprawie ścieżek rowerowych oraz pomysły na poprawę 
infrastruktury rowerowej w Suwałkach można zgłaszać do oficera rowerowego na adres e-ma-
il: oficer.rowerowy@zdiz.suwalki.pl lub pozostawiać wiadomości na automacie zgłoszeniowym 
Zarządu Dróg i Zieleni (87) 563 17 68.

Aby ułatwić poruszanie się po suwalskich ścieżkach rowerowych na ostatniej stronie tego wy-
dania „DwuTygodnika Suwalskiego” publikujemy mapę suwalskich ścieżek rowerowych, wraz z 
projektowanymi nowymi szlakami przeznaczonymi dla rowerzystów. 

Mapa na str. 20
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n Instruktorka zumby Lidia Kulik zosta-
ła bohaterką maja w konkursie organizowa-
nym przez: Fundację Lilia, Fundację Zwierzęta 
Niczyje, Fundację Promyk i Centrum Trójki. 

n V Festyn Rodzinny zorganizował Zespół 
Szkół nr 7. Na szkolnym boisku i patio wspól-
nie z uczniami i nauczycielami siódemki tra-
dycyjnie bawili się mieszkańcy Osiedla Północ. 
Atrakcji było co niemiara. Była muzyka, degu-
stacja smakołyków, liczne loterie fantowe. Na 
scenie swoje talenty muzyczne prezentowali 
uczniowie Zespołu Szkół nr 7.

n Suwalska Prokuratura prowadzi postępo-
wanie karne przeciwko Wojciechowi T. jako po-
dejrzanemu o to, że w nocy z 20 na 21 kwietnia 
dokonał kradzieży z włamaniem do 5 baraków 
na terenie budowy Targowiska Miejskiego przy 
ul. Sejneńskiej. Ponadto Wojciech T. jest podej-
rzany o przywłaszczenie roweru górskiego.

n Trzy ciężarówki i samochód osobowy zde-
rzyły się na ulicy Pułaskiego w Suwałkach, w po-
bliżu postoju taksówek. Polak kierujący MAN-
em, prawdopodobnie nie zachował należytej 
ostrożności i uderzył w tył stojącego na czer-
wonym świetle również ciężarowego MAN. Ten 
z kolei uderzył w stojący przed nim samochód 
osobowy, który z kolei uderzył w ciężarową 
Scanię. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali kłusow-
nika na jez. Wigry. Funkcjonariusze zabezpie-
czyli także ryby oraz sprzęt wykorzystywany 
przez mężczyznę. Usłyszał on zarzut nielegal-
nego połowu ryb, w wyniku którego straty w 
wysokości ponad 600 zł poniósł Wigierski Park 
Narodowy. Grozi mu kara do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

n Suwalscy studenci bawili się na 
Juwenaliach. Klucz do bram miasta przekazał 
im prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. 
Potem dominowała już tylko zabawa i muzy-
ka w wykonaniu między innymi: Dj Assad, DJ 
Hołka czy zespołu Focus.  

n 34-latek wjechał samochodem do 
Czarnej Hańczy przy ul. 1 Maja. Kierowca po-
jazdu i jego 24-letni pasażer nie odnieśli żad-
nych obrażeń. Sami opuścili pojazd. Jak się 
okazało obaj uczestnicy zdarzenia byli pijani. 

WYDARZYŁO SIĘ

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Suwałkach im. M. Konopnickiej 
i VII Liceum Ogólnokształcącego chcą 
wspomóc działanie świetlicy „Przystań” w 
Suwałkach w ramach Akcji BUMERANG!

Młodzież zastanawiała się nad zmia-
nami, które może wprowadzić w swojej 
miejscowości. Większość opowiedzia-
ła się za wsparciem świetlicy „Przystań” 
w Suwałkach: zakupem artykułów szkol-
nych i organizacją wycieczki dla dzieci. 

Idea jest prosta. 16 czerwca 2015 
– Dzień Akcji BUMERANG – chętni 
uczniowie wychodzą ze szkoły, aby zro-
bić coś na rzecz innych osób – pomóc w 
różnych lekkich czynnościach, np. skosze-
niu trawnika sąsiada, pomalowaniu pło-
tu, zrobieniu zakupów i wielu innych na 
rzecz firm, instytucji, zakładów, szkół czy 
osób prywatnych. Młodzież liczy na to, 
że osoby, którym pomogą w tym dniu 

wesprą projekt, przekazując pewną kwo-
tę na specjalne konto. Dzięki temu moż-
liwa będzie pomoc świetlicy.

Młodzież zaprasza również na cha-
rytatywny koncert 13 czerwca o godz. 
17.00 do auli PWSZ w Suwałkach.

Zapraszamy zainteresowane osoby i 
podmioty, które chciałyby zapewnić mło-
dzieży z Suwałk zajęcie w dniu Akcji, czy-
li 16 czerwca br., jak również do wspar-
cia projektu darowizną – szczegóły na: 
www.bumerang.anawoj.org, kontakt: 
bumerang.anawoj@gmail.com, Karolina 
Frąckiewicz, 512 529 290.

Informacji w szkołach udzielają: 
Ewelina Liszewska, sekretariat VII LO, 
sekretariat.7lo@pwsz.suwalki.pl, tel. 
87 562 83 83, Marzena Grabowska, 
I LO, mjgrab@interia.pl, 669 979 094.

POMOGĄ DZIECIOM 
Z „PRZYSTANI”

>>
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PRZYJACIEL 
MUZEUM 
W SUWAŁKACH

Suwalczanin Henryk Owsiejew otrzymał ty-
tuł „Przyjaciel Muzeum 
w Suwałkach” za wielo-
letnie wspieranie fi-
nansowe działalności 
Muzeum Okręgowego 
w Suwałkach oraz za 
wzbogacenie stałej wy-
stawy poświęconej ży-
ciu i twórczości Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego 
depozytami obrazów malarza z własnych zbio-
rów.

Tytuł „Przyjaciela Muzeum w Suwałkach” 
otrzymał także Krzysztof Szmidt z Ełku za po-
moc w organizacji Pikniku Kawaleryjskiego – Dni 
Kawaleryjskich w Suwałkach, a w jego ramach za 
organizację zawodów i pokazów hippicznych.

PRZEDSIĘBIORCZY 
GIMNAZJALIŚCI

Mateusz Dębiński, Kacper Pachut 
oraz Bartłomiej Steckiewicz (na zdję-
ciu) z Gimnazjum im. M. Konopnickiej 

zdobyli tytuły laureatów Ogólnopolskiej 
Olimpiady Przedsiębiorczości, która od-
była się w Szkole Głównej Handlowej. 
Uczniowie suwalskiego gimnazjum by-
li jedynymi z województwa podlaskie-
go, którym udało się zakwalifikować się 
do finału centralnego organizowanego 
przez Fundację Promocji i Akredytacji 
Kierunków Ekonomicznych pod hono-
rowym patronatem MEN.
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Kolejne sukcesy uczniów I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii Konopnic-
kiej. Kilkunastu z nich uzyskało tytuły lau-
reatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych i różnego rodzaju krajo-
wych konkursów przedmiotowych. 

Największe sukcesy odnieśli uczniowie 
biorący udział w Olimpiadzie Literatury i 
Języka Polskiego. Szczególnie imponujące 
jest osiągnięcie Gabrieli Kulbackiej, która 
będąc w 1 klasie została laureatką II miej-
sca. Fascynuje się teatrem, a przygotowywał 
ją Marek Urbanowicz. Tytuł finalistki w 
tej samej olimpiadzie wywalczyła Zuzanna 

Kościuch, przygotowana przez Małgorzatę 
Powichrowską. Rokrocznie duże suk-
cesy odnoszą też uczestnicy Olimpiady 
Geograficznej, których opiekunem jest 
Krzysztof Reszczyński. W bieżącym roku 
laureatem tej olimpiady został Mateusz 
Moroz, a finalistą Michał Przełomski.  
Laureatem III miejsca w Olimpiadzie 
Informatycznej został Eryk Kijewski, a w 
Olimpiadzie Matematycznej tytuł finalisty 
zdobył Wojciech Ciszewski, podobnie w 
Olimpiadzie Teologii Katolickiej finalistą 
został Patryk Lenczewski.

Wszyscy ci laureaci i finaliści zapew-
nili sobie najwyższe punktacje na maturze 
ze swoich przedmiotów, a co najważniej-
sze – indeksy na wiele uczelni w Polsce. 
Indeksy na wyższe uczelnie wywalczyło 
też wielu uczniów startujących w ogól-
nopolskich konkursach. Laureatami III 
stopnia w Olimpiadzie o Diamentowy 
Indeks AGH zostali: z fizyki – Maria 
Janczylik,  z matematyki – Weronika 
Łajewska i Marcin Szałaj. W konkur-
sie „Matura z Białym Orłem” Agata 
Olszewska została laureatką. 

SZKOŁA Z SUKCESAMI

„WIELKA WOJNA” WYRÓŻNIONA
Inscenizacja „Wielka Wojna. Wydarzenia I wojny światowej na 

Suwalszczyźnie i Zaniemniu” przygotowana przez Muzeum Okręgowe w 
Suwałkach uznana została za najciekawsze wydarzenie pozawystawienni-
cze w podlaskiem w 2014 roku w konkursie organizowanym przez Oddział 
Podlaski Stowarzyszenia Muzealników Polskich i Urząd Marszałkowski.

Inscenizację „Wielkiej Wojny…” przygotowali pracownicy suwalskie-
go Muzeum Okręgowego Magdalena Wołowska-Rusińska i Krzysztof 
Skłodowski.

>>
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UDANY SEZON WIGIER
Na dziewiątym miejscu zakończyły suwalskie Wigry swój pierwszy se-

zon w pierwszej lidze piłki nożnej. W ostatnim meczu Wigry przegrał 1: 2 
z Wisłą Płock w Suwałkach. Do przerwy był bezbramkowy remis. W 60 mi-
nucie meczu suwalska drużyna po strzale Michała Kopczyńskiego obję-
ła prowadzenie. Goście wyrównali w 67 min. po celnym trafieniu Iliewa, 
a w 80 min. po strzale Darmochwała wyszli na prowadzenie, którego 
nie oddali do końca meczu.

W bardzo udanym debiucie w I lidze suwalskie Wigry wygrał 12 meczy, 
a 11 zremisowały; bilans bramkowy 36: 37. Najwięcej goli dla Wigier strze-
lili: Kamil Adamek – 8 oraz Sebastian Radzio – 4, Karol Mackiewicz, Michał 
Kopczyński i Kamil Zapolnik – po 3. Do piłkarzy najczęściej występują-
cych w pierwszoligowej drużynie Wigier należeli: Jakub Bartkowski (31 
razy), Bartosz Biel (28 razy), Artur Bogusz, Adrian Karankiewicz i Tomasz 
Jarzębowski (po 27 razy), Michał Kopczyński, Karol Salik (po 26 razy). Ten 
bardzo dobry występ w pierwszej lidze to też zasługa szkoleniowców, 
na czele z trenerem Zbigniewem Kaczmarkiem oraz działaczy, na cze-
le z Dariuszem Mazurem.

W meczu z Wisłą Płock piłkarze Wigier walczyli z dużym zaan-
gażowaniem

Kolejna dobra informacja dla suwalskich kibiców piłkarskich – Wigry 
dostały już licencję na następny sezon w I lidze, w którym zagrają ze spad-
kowiczami z ekstraklasy: Zawiszą Bydgoszcz i GKS Bełchatów oraz z dru-
żynami, które awansowały z II ligi: MKS Kluczbork, Zagłębie Sosnowiec 
i Rozwój Katowice. O ostatnie miejsce w pierwszej lidze w barażu zagra-
ją Pogoń Siedlce z Rakowem Częstochowa. Do ekstraklasy awansowały 
drużyny: Zagłębia Lubin i Termalica Bruk– Bet Nieciecza. Z pierwszej ligi 
spadły: Flota Świnoujście, Widzew Łódź i GKS Tychy. 

SUWALSCY KARATECY NAJLEPSI W POLSCE
Suwalski Klub Karate zdobył drużynowe mistrzostwo Polski senio-

rów. To pierwszy taki tytuł w historii suwalskiego klubu. Pierwszy raz 
w historii karate kyokushin, a były to 42. Mistrzostwa Polski, trzy druży-
ny stanęły na najwyższym podium. Suwałki, Tarnowskie Góry i Wrocław 
zdobyły tyle samo punktów indywidualnie, a ich zawodnicy po tyle sa-
mo medali – dwa złote i jeden srebrny. Mistrzem Polski seniorów został 
Mateusz Krejpcio w kumite do 75 kg. Drugim mistrzem Polski seniorów 
został Mateusz Muczyński w kumite do 65 kg. Trzeci medal i wicemistrzo-
stwo zdobył Wojciech Żytkiewicz w kategorii do 70 kg. Najmłodszy za-
wodnik Sebastian Biłbak startował w kategorii do 75 kg i tym razem prze-
grał w eliminacjach.

 – Jestem dumny ze swoich zawodników, że osiągnęli tak wspania-
ły wynik. Często mówi się, że historia zatacza kręgi. Aby ten krąg się za-
mknął i suwalska drużyna zdobyła medal drużynowy na seniorach, trzeba 
było czekać 18 lat. 18 lat pracy wychowawczej i trenerskiej, która przynio-
sła wreszcie efekt w postaci najlepszego wyniku drużynowego w historii 

oraz najwyższego rangą sportową, jaki można zdobyć w kraju. Świadczy 
to o tym, że szliśmy cały czas w dobrym kierunku, bo cel został osiągnięty, 
mimo iż był tak oddalony. Myślę ze nasi zawodnicy jeszcze nie raz zade-
monstrują swoje umiejętności w kraju i poza jego granicami i wielokrot-
nie będziemy dumni, że mamy tak wybitnych karateków w Suwałkach– 
ocenił trener Marek Krejpcio.

Drużynowi Mistrzowie Polski

Indywidualne medale w mistrzostwach Polski seniorów dla Suwałk 
zdobywali dotychczas: Marek Krejpcio – 1995 brąz, 1996 srebro, 1997 zło-
to i 1998 złoto; Robert Wojnowski – 1999 brąz; Iwona Ołów – 2001 brąz, 
2003 brąz; Gerard Will – 2010 brąz; Mateusz Krejpcio – 2013 brąz; Mateusz 
Muczyński – 2014 brąz; Wojciech Żytkiewicz 2014 brąz.

 SUKCESY MŁODYCH BADMINTONISTÓW
Juniorzy młodsi Suwalskiego Klubu Badmintona z sukcesami walczy-

li w międzynarodowym Turnieju Asów. Ewelina Podziewska w grze po-
jedynczej dziewcząt zajęła pierwsze miejsce oraz drugie miejsca w grze 
podwójnej dziewcząt i w grze mieszanej z zawodnikiem SKB Michałem 
Sobolewskim. Michał Sobolewski zajął trzecie miejsce w grze pojedyn-
czej chłopców. Filip Krukowski – Adrian Bondarow zajęli drugie miej-
sce w grze podwójnej chłopców.

 TURNIEJ AMATORÓW W BADMINTONIE
W Suwałkach rozegrano III międzynarodowy turniej badmintona 

amatorów, w którym wystartowało ponad 70 zawodników z: Suwałk, 
Rucianego Nidy, Giżycka, Białegostoku, Choroszczy, Bartoszyc, Warszawy 
i Kowna. Suwalczanka Joanna Gabruś wygrała singiel kobiet, grę po-
dwójną koniet (w parze z suwalczanką Anną Kamińską) oraz grę miesza-
ną (w parze z suwalczaninem Tomaszem Kamińskim). Wśród mężczyzn 
grę pojedyńczą wygrał suwalczanin Piotr Ołów. Złotą rakietę turnieju AS 
otrzymał suwalczanin Bogdan Pieklik.

40lecie OSIR
Znamy już program obchodów 40-lecia Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Suwałkach. Obchody będą trwały cały tydzień od 14 do 21 czerwca. 
Odbędą się biegi uliczne na 10.5 km, 4,5 km oraz „Rodzinny kilometr”, w 
tym biegu jak nazwa wskazuje będą mogli uczestniczyć rodzice z dziećmi. 
Można będzie zapoznać się z działalnością sekcji  sportowych OSiR-u,  a 
także dopingować uczestników Turnieju Siatkówki Plażowej Chłopców i 
Dziewcząt (U-18). Najbardziej widowiskowym punktem programu, wień-
czącym obchody 40-lecia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, będą 
Otwarte Międzynarodowe Zawody Drwali, w niedzielę 21 czerwca nad 
Zalewem Arkadia. Szczegółowy program na stronie internetowej OSiR 
oraz na www.dwutygodniksuwalski.pl 

WYDARZENIA SPORTOWE
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25 LAT SAMORZĄDU
Były gratulacje, podziękowania, pamiątkowe medale oraz 

wspomnienia w czasie obchodów 25-lecia suwalskiego samo-
rządu. W uroczystym spotkaniu wzięli udział między inny-
mi: posłowie Bożena Kamińska, Lech Kołakowski, Jarosław 
Zieliński, wiceminister zdrowia Cezary Cieślukowski, wicemar-
szałek Anna Naszkiewicz oraz byli i aktualni radni.

Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa odprawioną przez ks. prałata Ja-
remę Sykulskiego. Uroczyste spotkanie z okazji srebrnego ju-
bileuszu Suwalskiego Samorządu odbyło się w Państwowej 
Szkole Muzycznej I i II stopnia. Prezydent Suwałk Czesław 
Renk iewicz 
podkreślił zna-
czenie samo-
rządu w życiu 
lokalnej wspól-
noty.

– Myślę, że 
przez minio-
ne 25 lat wy-
pracowaliśmy 
metody współpracy ze społecznością, z naszymi mieszkań-
cami. Suwalczanie mają prawo do inicjatywy uchwałodaw-
czej, są reprezentowani w różnych radach. Prowadzimy sze-
rokie konsultacje społeczne w różnych dziedzinach życia 

Samorządow-
cy II kadencji 

uchonorowani 
pamiątkowymi 

medalami

Pamiątkowe medale otrzymali również pracownicy Urzędu Miejskiego (od lewej): Anna Korzeniecka, Czesław Renkiewicz, Elżbieta Kalinowska, Teresa Chochowska, Jolan-
ta Ewa Jarząbska, Jadwiga Adamczewska, Marianna Figiel, Elżbieta Bogdan-Abeyd, Anna Nowosadko, Cecylia Cimochowska, Tadeusz Charmuszko, Teresa Wilk, Honorata 
Wanda Rudnik, Beata Jodango, Danuta Władysława Nowosadko, Barbara Rauba, Anna Stabińska, Jadwiga Olbryś, Bogusław Wasilewski i Grzegorz Żukowski

DZIEŃ DZIECKA W PARKU
W ostatni majowy weekend Park Konstytucji 3 Maja zamienił się w 

prawdziwą strefę rodzinnych zabaw i rozrywek. Kilkaset dzieci wraz ze 
swoimi rodzicami świętowało tam Dzień Dziecka. Atrakcji nie zabrakło. 
Były gry, zabawy i konkursy przygotowane między innymi przez SOK, 
Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej, leśników oraz portal Szuflada.pl. 
Najmłodsi mogli obejrzeć pojazdy i sprzęt służb mundurowych. Prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz rozdawał najmłodszym słodycze.

 Imprezę przygotowali: Suwalski Ośrodek Kultury oraz portal 
Szuflada.pl”. W jej organizację  zaangażowała się: Straż Pożarna, suwal-
skie wojsko, policja, Straż Miejska, a także Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Suwałkach.

Chętnych do zabawy było wielu

Super 
Agentki 
na scenie

O „Apetycznych wierszach Wandy 
Chotomskiej” wiemy prawie wszystko

Coś słodkiego od prezydenta 
Suwałk

Dla
każdego 
coś miłego

Moc atrakcji przygotowanych przez suwalską bibliotekę

DWUTYGODNIK SUWALSKI
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naszego miasta. Realizujemy budżet obywatelski czyli inwesty-
cje wybrane przez samych mieszkańców – stwierdził prezydent 
Cz. Renkiewicz.

– Najważniejsza jest perspektywa i mądre działanie długofa-
lowe – zauważyła przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach 
Jadwiga M. Szczypiń. 

Najdłużej, bo przez cztery ka-
dencje radnymi Rady Miejskiej by-
li: Stanisław Sieczkowski i Tadeusz 
Szymańczyk. Z grona obecnych 
radnych czwartą kadencję w Radzie 
Miejskiej są: Zbigniew Roman 
De-Mezer, Grzegorz Gorlo, Zdzi-
sław Koncewicz, Stanisław Kuli-
kowski, Zdzisław Przełomiec, Sła-
womir Jan Szeszko i Andrzej Tu-
rowski. Trzykrotnie radnymi było 
8 osób, a dwukrotnie – 19 osób. 
Przez 25 lat suwalskiego samorzą-

du 154 osób wykonywało (bądź nadal wykonuje) mandat radnego. 
W tym czasie w Suwałkach było 5 prezydentów: Zdzisław 
Chmielewski, Leszek 
Poźniak, śp. Grzegorz 
W o ł ą g i e w i c z , 
śp. Józef Gajewski oraz 
Czesław Renkiewicz, 
którzy współpracowali 
z 14 wiceprezydentami 
(od 2002 r. zastępcami 
prezydenta), 5 skarbni-
kami i 3 sekretarzami 
miasta.

Gratulacje i życze-
nia przekazali też parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, służb 
mundurowych oraz suwalskiej oświaty i instytucji kultury.

W prezentacji multimedialnej przypomniano dorobek suwal-
skiego samorządu w poszczególnych kadencjach. Osoby związa-
ne z suwalskim samorządem otrzymały pamiątkowe medale. A na 
zakończenie wystąpił Kwartet Smyczkowy Suwalskiej Orkiestry 
Kameralnej oraz Suwalski Chór Żeński Cantylena.

11

PIERWSZA I UDANA
Pierwsza i udana – tak najkrócej można podsumować „Noc 

Bibliotek” w Suwałkach. Były wystawy, zabawy z pismem oraz w 
„Małego inżyniera”, a także spotkanie z podróżnikiem Piotrem 
Malczewskim. Takich tłumów, jak w sobotni wieczór jeszcze w suwal-
skiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej nie było. 

Czytelnicy, którzy odwiedzili bibliotekę w czasie kilkugodzinnej ak-
cji „Noc bibliotek”, a mieli niezwrócone w terminie książki mogli sko-
rzystać z abolicji i anulować kary finansowe. Rekordzista po 21 latach 
zwrócił 4 książki. W sumie około 120 osób skorzystało z abolicji i zwró-
ciło książki do wypożyczani dorosłych. Można też było przynieść książ-
kę i wymienić ją z innymi czytelnikiem na regale „Wędrującej książki”. 
Biblioteka Publiczna im Marii Konopnickiej w Suwałkach była jedną z 
prawie 600 placówek w kraju, które przyłączyły się do akcji. Tegoroczna 
Noc Bibliotek była pierwszą wieczorno-nocną imprezę promującą 
czytelnictwo i bibliotekę jako miejsce, w którym warto bywać. 

Noc w bibliotece czas zacząć

Kolejka do „Małego inżyniera”

Warto było odstać swoje w kolejce

Uwagę przyciągnęła 
wystawa znaczków 
i monet

Powrót do ery przedkomputerowej

Na jubileuszu pojawili się radni różnych ka-
dencji

Pamiątkowe medale otrzymali również pracownicy Urzędu Miejskiego (od lewej): Anna Korzeniecka, Czesław Renkiewicz, Elżbieta Kalinowska, Teresa Chochowska, Jolan-
ta Ewa Jarząbska, Jadwiga Adamczewska, Marianna Figiel, Elżbieta Bogdan-Abeyd, Anna Nowosadko, Cecylia Cimochowska, Tadeusz Charmuszko, Teresa Wilk, Honorata 
Wanda Rudnik, Beata Jodango, Danuta Władysława Nowosadko, Barbara Rauba, Anna Stabińska, Jadwiga Olbryś, Bogusław Wasilewski i Grzegorz Żukowski

Pamiątkowy medal Wło-
dzimierzowi Marczew-
skiemu wręczył prezydent,  
Czesław Renkiewicz

DWUTYGODNIK SUWALSKI
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SUWAŁKI BLUES FESTIVAL 2015 
Blues Festival to największy plenerowy festiwal bluesowy w kraju. W tym roku odbędzie się w dniach od 9 do 11 

lipca. 3 dni koncertów, 2 profesjonalne sceny plenerowe, konkurs zespołów bluesowych oraz koncerty na kameral-
nych scenach w centrum miasta. Śniadania bluesowe, liczne koncerty akustyczne i nocne koncerty klubowe połączo-
ne z jam sessions. Uznane gwiazdy i nowe brzmienia. Do rozpoczęcia SBF na łamach „Dwutygodnika Suwalskiego” 
przybliżymy jego program.

PIĄTEK  10 LIPCA GODZ. 20.30 SCENA W PARKU KONSTYTUCJI 3 MAJA

THE CLEM CLEMPSON BAND feat. CHRIS  
FARLOWE of COLOSSEUM – znani z COLOSSEUM 
dwaj renomowani muzycy, wokalista CHRIS 
FARLOWE (UK), podziwiany za nieczęstą w blu-
esowo-rockowym obszarze rozległość skali gło-
su oraz wirtuoz gitary DAVE „CLEM” CLEMPSON 
(UK) wystąpią  na Suwałki Blues Festival 2015. 
Chris Farlowe & Dave „Clem” Clempson to świato-
wej sławy muzycy, założyciele grupy Colosseum 
– brytyjskiej legendy jazz-rocka. 

Clem Clempson rozpoczął muzyczną karie-
rę w latach 60-tych z zespołem „Bakerloo“ jako 
bluesowe trio. W 1969 r. został wokalistą i gita-
rzystą legendarnej supergrupy Colosseum. W 
1975 r. wraz z Gregiem Ridleyem i Cozy Powell 
tworzą „Strange Brew”. Clem Clempson grał 
w zespołach takich znanych muzyków jak: 
Roger Chapman, Roger Daltrey, Cozy Powell, 
Ken Hensley, Jon Anderson, Tom Waits, Tanita 
Tikaram, Chris de Burgh, Bonnie Tyler i Bob 
Dylan. Gościnnie występował z Jackiem Brucem, 
Rogerem Watersem, Bobem Dylanem, Chrisem 
de Burgh. Clempson znany jest również jako 
aranżer i kompozytor muzyki filmowej, jego 
utwory słychać m.in. w: „Evicie”, „GI Jane”, „Lawn 
Dogs”, „Tomorrow Never Dies” i „Notting Hill”.

Chris Farlowe to wokalista legendarnych 
grup Colosseum i Atomic Rooster dysponu-
jący niebywałą barwą głosu. Jego  śpiew zy-
skał sobie na całym świecie liczną grupę fa-
nów. Śpiewał także z Thunderbirds, Manfreds 
Band, gościł na nagraniach J. Page i wielu in-
nych. Długa kariera Farlowe’a rozpoczęła się w 
latach pięćdziesiątych.  

THE CLEM CLEMPSON BAND feat. CHRIS 
FARLOWE of COLOSSEUM (UK): Clem Clempson 

– gitara, śpiew,  Chris Farlowe – śpiew, Adrian 
Askew – instrumenty klawiszowe, Reggie 
Worthy – gitara basowa, Eddie Fillip – perkusja.

II spotkania warsztatowe „Blues wczoraj i dziś 
– korzenie bluesa” odbędą się 9-10.06. Początek 
godz. 10.00 Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża 
Jana Pawła II 5 oraz ogród letni Rozmarino, 
ul. Kościuszki 75. Więcej na www.soksuwalki.eu

Fot. ze strony Suwałki Blues Festival 2015

KONKURS SBF 2015

10 zespołów weźmie udział w konkursie 
bluesowym podczas Suwałki Blues Festival 
2015. Rada Programowa festiwalu, spośród 
29 zgłoszonych wykonawców z Polski, wy-
brała najlepsze grupy: GREY ZONE AMERICAN 
BLUES (Kraków), BLUES TIME (Warszawa), 
WICKED HEADS (Kraków), PAULINA LENDA & 
KRUKI (Świdnica), BLUES JUNKERS (Warszawa), 
MAREK PIOWCZYK TRIO (Zabrze), LIMIT BLUES 
(Kielce), FORSAL (Częstochowa), PORA WIATRU 
(Kraków), JAW RAW (Chojna).

Wyłonione zespoły będą walczyć w 
dniach 10 i 11 lipca o  Grand Prix SBF – na-
grodę  Prezydenta Miasta Suwałki oraz wy-
stęp na jednej z głównych scen Suwałki Blues 
Festival 2015. 

Konkurs będzie kwalifikacją do udziału 
jako reprezentant Polski w European Blues 
Challenge 2016.

MUSZELKI WIGIER
Grand Prix  15 festiwalu „Muszelki Wigier” zdobyli: 

suwalczanka Karolina Słabińska oraz legnicki zespół 
Balbinki. Przez trzy dni 123 wykonawców w kategorii 
piosenka oraz 51 zespołów tanecznych prezentowało 
swoje umiejętności na koncertach, specjalnych warsz-
tatach oraz imprezach towarzyszących. Jury przyznało 
nagrody i wyróżnienia w dwóch głównych kategoriach, 
piosenka i taniec. Wśród laureatów pierwszych nagród 
znalazły się suwalskie zespoły: „FLEX”, „Dotyk” oraz 
solista Sebastian Walento.

>>
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ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE

Cinema Lumiere zaprasza na filmy:
do 11 czerwca „Rechotek” (komedia animowana), „Kapitan Szablozęby 

i skarb piratów” (przygodowy, komedia), „Kraina jutra” (przygodowy, s-
f),” Rozumiemy się bez słów” (komedia obyczajowa), „Mad Max: na dro-
dze gniewu” 3D (kino akcji, s-f, przygodowy), „Poltergeist” (horror), „San 
Andreas” 3D (katastroficzny) 

Kino Konesera 9 czerwca „Taxi – Teheran” (dramat) 
Zapowiedzi: od 17 czerwca „Dziennik panny służącej” (dramat) – bab-

skie wieczory, a od 19 czerwca „Dziewczyna warta grzechu” (komedia),  
„Naznaczony: rozdział 3” (horror),  „Twarz anioła” (dramat).

ROK ALFREDA
WIERUSZAKOWALSKIEGO

HARMONOGRAM WYDARZEŃ 
NA CZERWIEC

VI „Salon myśli od książek zależnych” – spotkanie z książką: Mit Galicji – 
prof. Jacek Purchla

21 VI – „Wokół Wierusza – Od A do Z, czyli R jak równi, różni, religijni” – za-
bawy przyjemne i pożyteczne dla starszych i młodszych

24 VI – Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich mona-
chijczyków (prezentacja katalogu wystawy)
Szczegółowe informacje o Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego na:

www.muzeum.suwalki.pl

ZAPRASZAMY NA   PCHLI TARG

Przyjdź na Pchli Targ: sprzedaj – wymień – kup – twórz i baw się!
Zapraszamy: 14, 21 i 28 czerwca; 5, 12 i 19 lipca; 2, 16, 23 i 30 sierpnia 
oraz 6, 13 i 20 września. Suwalski pchli targ dostępny jest również na 
www.facebook.com/targpchli

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ 
oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich za-
praszają miłośników książki, bibliotek i rowerów 
na czwarty rajd rowerowy „Odjazdowy bibliote-
karz”. Start 14 czerwca (niedziela) o godz. 11.00 spod 
Biblioteki przy ul. E. Plater 33A. Trasa będzie wiodła uli-
cami Suwałk, aż do Białej Wody. Rajd zakończy się spo-
tkaniem przy ognisku, gdzie jego uczestnicy będą mogli wziąć udział 
w zabawach sportowych, konkursach i wysłuchać pogawędek o litera-
turze. Zakończenie rajdu „Odjazdowy bibliotekarz” planowane jest ok. 
14.00. W przypadku niekorzystnych prognoz pogody (zapowiedzi ulew-
nego deszczu) rajd zostanie przeniesiony na 21.06. Wszelkie informacje 
na stronach www.bpsuwalki.pl oraz www.dwutygodniksuwalski.pl 
lub pod telefonem 87 565-62-46.

n BIBLIOTEKA PUBLICZNA zaprasza przez cały czerwiec do zwiedza-
nia wystawy związanej z jubileuszem 25-lecia jednostek samorządu te-
rytorialnego w walorach filatelistycznych i numizmatycznych w siedzi-
bie przy ul. E. Plater 33A.

MUZEUM OKRĘGOWE W SUWAŁKACH zaprasza na:
n XV Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie 
    w Suwałkach 20–21 czerwca.
20 czerwca godz. 13.00 otwarcie XV Pikniku Kawaleryjskiego 

na placu konkursowym nad Zalewem Arkadia – rozpoczęcie 
zawodów i pokazy sprawności kawaleryjskiej, a w godzinach 
15.30–17.00 przemarsz oddziałów ulicami Suwałk.

21 czerwca godzina 12.00 zawody i pokazy sprawno-
ści kawaleryjskiej, władanie szablą, lancą. Pokazy i kon-
kursy w skokach. Otwarte zawody w powożeniu bryczką. Atrakcją pikni-
ku będzie pokaz działania armaty przeciwpancernej Bofors wz. 36 – Plac 
pomiędzy ulicami Świerkową i Nowomiejską. Pokazom i konkursom to-
warzyszyć będą: pokaz sprzętu wojskowego, bryczki, kucyki, stoisko z pu-
blikacjami, potrawy regionalne, stoiska i prezentacje sponsorów.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
n Spektakl „Małe zbrodnie małżeńskie” w wykonaniu Ephemeral 

Theatre, środa, 10 czerwca, godz. 19.00, Sala Kameralna SOK, ul. Papieża 
Jana Pawła II 5. Bilety: 15 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

n 12. Multimedia Happy End – Festiwal Filmów Optymistycznych 
pokaz pofestiwalowy. 11 czerwca o godz. 18.00, Sala Kameralna SOK, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5, wstęp wolny.

n 12 czerwca, Sobota Teatralna – Teatranek: Spektakl „Stryszaki-
Straszaki, czyli buta się bójta” w wykonaniu Teatru Mniejszego 
od Mikrusa, godz. 10.00 i 11.30, Sala Kameralna SOK, ul. Papieża Jana 
Pawła II 5.

n 20 czerwca, Sobota Teatralna – Teatrnocka: premiera spektaklu „Noc 
cudów, czyli babcia i wnuczek” w wykonaniu Teatru Form Czarno-
Białych PLAMA, godz. 18.00, Sala Kameralna SOK, ul. Papieża Jana Pawła 
II 5. Bilety: 7 złotych w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

n XIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży 
Wigraszek 2015, 22-25 czerwca. Duża Scena SOK, Sala Kameralna, 
ul. Jana Pawła II 5. Informacji dotyczących festiwalu udzielają: Grażyna 

Filipowicz-Karp – tel. 513 625 229, e-mail: grazyna.filipowicz_karp@sok-
suwalki.eu oraz Joanna Łupinowicz – tel. 508 32 7613, e-mail: joanna-
lupinowicz@wp.pl

n Kolorowa wystawa prac młodych artystów. Wystawa prac dzieci i 
młodzieży, uczestników zajęć w Pracowni Ilustracji i Rysunku Kazimierza 
Gomułki. Galeria Patio SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5. Wystawę można 
oglądać do 28 czerwca.

Fundacja Alicji Roszkowskiej „ART.-SOS” zaprasza na 
n koncert „Muzyczne powroty do Suwałk”, który odbędzie się 14 czerw-

ca o godz. 16.00 w Sali Królewskiej ul. Chłodna 12. Wystąpią: Henryka 
Trzonek – skrzypce, Katarzyna Glensk – fortepian. Prowadzenie i recy-
tacje Andrzej Zalewski. Więcej informacji www.art-sos.net.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE w Suwałkach ul. T. Kościuszki 69 zaprasza na: 
n Międzynarodowy Dzień Archiwów 9 czerwca w godzinach 8.00-

18.00. W programie m.in. ekspozycja materiałów archiwalnych ze zbio-
rów rodzinnych, warsztaty z młodzieżą szkolną, prezentacja starych fo-
tografii.

WARKA zaprasza:
n 12 czerwca, piątek, godz. 20.00 – koncert TEDE/DJ Tunizjano/Pan 

Zgrywus. Impreza odbędzie się w nowej części Piwiarni.

Uwaga: dla pięciu pierwszych osób, któ-
re prześlą e-maila z hasłem „TEDE” na ad-
res, znajdujący się na stronie internetowej 
„Dwutygodnika” mamy pojedyńcze zaprosze-
nia na koncert. Zwycięzców powiadomimy dro-
gą e-mailową.

n Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej 
w Suwałkach i Cinema Lumiere prowadzą 
wspólną akcję „Przeczytaj i obejrzyj”.  Każdy kto wypożyczy książkę z li-
sty, otrzyma kupon zniżkowy na film. Lista książek i filmów znajduje się na 
stronie: www.bpsuwalki.pl. Akcją objęty jest film „Jurassic World”.
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SUWAŁKI  WCZORAJ  I  PRZEDWCZORAJ 

SUWAŁKI W PRL-u

Tak wyglądały Suwałki w rubryce „Donosy”, która ukazywała się 
w latach 80-tych w suwalskich „Krajobrazach”. Wybrane i zredagowa-
ne do druku przez Eugeniusza Kurzawę, śp. Piotra Laskowskiego 
i Bogdana Pieklika, być może już niedługo ukażą się na wydwani-
czym rynku.

Przed 30 laty w Suwałkach....

♦ Amatorzy łamigłówek susza sobie głowę nad poniższą zagadką: 
czy pawilon handlowy, budowany przy ul. Nowotki najpierw będzie 
oddany do użytku czy też wcześniej do remontu.

♦ Dwie spośród suwalskich pasmanterii zamknięto w maju z powo-
du kontrolnego spisu towarów. Przewidywany czas spisu– dwa tygo-
dnie. Nie obrażając nikogo pragniemy zauważyć, że świat stworzo-
no w tydzień.

 ♦ Papier toaletowy w metropolii wojewódzkiej można nabywać je-
dynie „na decyzję”. W przypadku niezdecydowania należy wytrzy-
mywać.

♦ Remont sklepu ajencyjnego przy Placu Wielkiej Poetki w S. trwał 
6 dni. Suwalscy handlowcy mają znacznie lepsze wyniki remontów– 
sześć, siedem i więcej… miesięcy. Dla „Donosów” sprawa jest jasna– 
ajent sprzedaje i zarabia, zaś handlowiec „ zaspokaja zróżnicowane 
potrzeby szerokich rzesz konsumentów”.

♦ W suwalskiej „stodole” w czasie trzaskających mrozów umyto po-
sadzkę w przedsionku sklepu. „Donosy” popierają czystość. Jeżeli na 
powstałym lodowisku ktoś złamie nogę, to przynajmniej nie naba-
wi się zakażenia.

♦ Obok sklepu spożywczego nr 14 w S. bajoro nie do pokonania. Na 
drzwiach informacja: „Sklep nieczynny z powodu braku wody bieżą-
cej”.

EDWARD FRANCISZEK 
SZCZEPANIK 

W tym roku mija 100 lat od urodzin Edwarda 
Franciszka Szczepanika, ostatniego premiera RP 
na uchodźstwie, Honorowego Obywatela Suwałk. 
Urodził się on 22 sierpnia 1915 roku w Suwałkach w 
rodzinie Franciszka i Władysławy Szczepaników. Tak 
po latach wspominał Suwałki swojego dzieciństwa: „to miasto, które żyło 
wojskiem, a wojsko żyło miastem. Taka sytuacja sprzyjała oczywiście wspa-
niałym kontaktom pomiędzy wojskiem i ludnością, dawała bardzo duży bo-
dziec do rozwoju gospodarczego, kulturalnego, pod każdym względem. 
Młodzi oficerowie brali udział w naszych balach, byli konkurentami do tych 
samych panien, które uczyły się w sąsiednim gimnazjum Konopnickiej, a żony 
tych oficerów były albo naszymi nauczycielkami tańca, albo aktorkami.”

Szczepanik uczył się w Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego. Adam 
Sudoł w książce „Edward Franciszek Szczepanik. Ostatni premier rządu RP 
na uchodźstwie” tak opisuje jego lata szkolne: „E. Szczepanik, pomimo że 
wybrał gimnazjum matematyczno-przyrodnicze, to z własnej woli, poza pro-
gramem, nauczył się łaciny. Fakt, że szkoła nie była przepełniona, liczyła ok. 
250 chłopców, sprzyjał indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. 
Przyszły premier od najmłodszych lat szkolnych był związany z harcerstwem. 
W suwalskiej szkole powszechnej rozpoczynał swoją aktywność w gromadzie 
zuchowej, potem był harcerzem, należał też do drużyny starszych harcerzy, któ-
rych nazywano Gromadą Śledzi.” Po zdanej z wyróżnieniem maturze Edward 
Szczepanik rozpoczął studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
Suwałki, po ponad półwiecznej przerwie, odwiedził w 1992 roku. Otrzymał 
wtedy tytuł Honorowego Obywatela Suwałk. Potem jeszcze kilkakrotnie 
przyjeżdżał do rodzinnego miasta. Zawsze odwiedzał swoja szkołę I Liceum 
Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej. 

 Zmarł 11. października 2005 r. Jego prochy zostały uroczyście złożone na 
cmentarzu w Lewes (Anglia) i w Suwałkach (12.11.2005 r.).

HOTEL AKVILON
Kamienica numer 4 przy ulicy Kościuszki, dawniej Młyńskiej, potem 

Petersburskiej, była w zwartej zabudowie z młynem wodnym znajdu-
jącym się przy moście nad Czarną Hańczą. Początki jego działania da-
towane są na drugą dekadę XVIII wieku czyli czas nadania Suwałkom 
przywileju lokacji. Nastąpiło to zaś z woli przeora klasztoru kamedulskie-
go Ildefonsa w roku 1715. Młyn był zlokalizowany na terenie folwarku 
Papiernia w gminie Hutta będącego własnością zakonników. Inne waż-
niejsze wydarzenia w historii młyna to:
– konfiskata dóbr kościelnych przez władze pruskie w roku 1796 – od tej 

chwili folwark należał do ekonomii Wigry,
– rozebranie młyna wodnego w 1858 roku, 
– wobec niskiego poziomu wody w rzece oraz coraz większej konkuren-

cji w roku 1864 powstał młyn o napędzie parowym,
– nadanie w 1869 roku praw własnościowych parceli generałowi 

Aleksandrowi Mikołajowi Goneckiemu (za załugi w tłumieniu powsta-
nia styczniowego),

– w latach 1905-13 (1907-13) budowa kamienicy nr 4,
– po I wojnie światowej właścicielem posesji zostaje Skarb Państwa, a 

kolejnymi dzierżawcami i użytkownikami  przez pewien czas była  ro-
dzina Adelsonów ze strony matki Natana (Nauma) pani Belli o nazwi-
sku rodowym Smolińska,

– rok 1919 – spalenie młyna przez Rosjan – kamienica nr 4  nie ulega 
zniszczeniu,

– młyn w okresie międzywojennym  przez pewien okres użytkował  
mieszczanin Karczewski, a mieszkał dr Żbikowski,

– rok 1937 – ostateczna likwidacja ruin młyna – pomieszczenia kamieni-
cy nr 4 zostają przeznaczone na biura nadleśnictwa,

– w latach 1931-38 mieściło się tu Towarzystwo Wiedzy Wojskowej,
– rok 1938 – otwarcie w kamienicy bursy dla chłopców koła Rodzina 

Leśnika,
– po wojnie – własność państwa w roku 1981 – remont budynku, 
– rok 2006 nabycie parceli w tym i kamienicy przez osoby prywatne 

Liliannę i Adama Sadowskich, rok 2012 – otwarcie hotelu Akvilon.
Analizując wydarzenia z lat 1905-13 (1907-13) można na podstawie 

skąpej, co prawda dokumentacji pisanej i ikonograficznej wnioskować, 
że w  tym czasie została wybudowana kamienica nr 4. Budowniczym był 
prawdopodobnie wnuk Goneckiego seniora – Mikołaj. Śladem działal-
ności Goneckiego był również założony w tamtych czasach, nieistnieją-
cy park nazywany jego nazwiskiem. Zajmował on teren ma wzgórzu po 
drugiej stronie Czarnej Hańczy.

Na zakończenie opisanej w skrócie historii młyna, parceli oraz kamie-
nicy pod adresem Kościuszki 4 należy zauważyć szczęśliwy jej finał. Jest to 
godny naśladownictwa przykład inwestowania łączącego korzyści pry-
watne, jak i całej społeczności miasta. Bardzo ładny, trzygwiazdkowy ho-
tel Akvilon funkcjonujący w omawianej kamienicy, w niebanalnym miej-
scu,  ma również trafną nazwę, gdyż w Suwałkach rzeczywiście “bywają” 
porywiste, chłodne, północne wiatry, których uosobieniem od czasów sta-
rożytnych Rzymian jest właśnie bóstwo Akwilon. 

 Wacław Pankiewicz

CZYTELNICY WSPOMINAJĄ:
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Wyrazy szczerego współczucia

Pani

Teresie Chaleckiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają 

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk
oraz

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

180/2015

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-

sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2013 roku, poz 267 z później-
szymi zmianami) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie ad-
ministracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22.12.2014 r. znak: 
I.7011.02.8.2015.IS, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udziele-
nia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 
ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, w zakresie robót budowlanych obejmu-
jących:
– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych kolidujących z rozbu-

dową ulicy, 
– budowę po południowej stronie ulicy ciągu pieszo-jezdnego z ustawieniem 

bariery chodnikowej o długości 42,0 m, 
– budowy po południowej stronie ulicy zatok postojowych o 25 miejscach (w 

tym 2 dla osób niepełnosprawnych) wraz z odwodnieniem, 
– budowy zatoki postojowej po północnej stronie ulicy o 16 miejscach (w 

tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej) wraz z budową chodnika wo-
kół zatoki,

– budowę i rozbudowę zjazdów, zgodnie z projektem zagospodarowania te-
renu,

– wykonanie umocnienia skarpy od km 0+136 do km 0+165,
– przebudowę rowu dla potrzeb odwodnienia ulicy, 
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem 24 latarni oświetleniowych, 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projek-
towanymi pasami drogowymi ww. ulic w zakresie przebudowy infrastruktury tech-
nicznej (czasowe zajęcie terenu):
– przebudowa ulicy Armii Krajowej (działka nr geod. 23911/2) w części doty-
czącej:

a) wykonania ciągu pieszo-jezdnego (dowiązanie do istniejącego zago-
spodarowania),

b) ułożenia kablowej linii oświetleniowej z ustawieniem 2 latarni oświetle-
niowych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

 Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr 
geod.: 22697 (działka w całości stanowi pas drogi gminnej Nr 101383B), 22704 
(działka w całości przeznaczona pod projektowany pas drogowy ul. Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego) i w części na działkach nr geod.: 22705/2, 22706, 22707, 
22714, 22715, 22716, 22717, 22722 (obręb 0004, Miasto Suwałki), 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza pro-
jektowanymi pasami drogowymi ww. ulic w zakresie przebudowy infrastruktu-
ry technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomości oznaczonej działką nr 
geod. 23911/2 (pas drogowy ul. Armii Krajowej) (obręb 0004, Miasto Suwałki), we-
dług obowiązującego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 22705/2, 22706, 22707, 22714, 
22715, 22716, 22717, 22722.

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pa-
sa drogowego ww. ulicy: 22705/3, 22706/1, 22707/1, 22714/1, 22715/1, 22716/1, 
22717/1, 22722/1, według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym ww. ulicy: 
22705/4, 22706/2, 22707/2, 22714/2, 22715/2, 22716/2, 22717/2, 22722/2, we-
dług załączonego projektu podziału.

Działka, która w części znajduje się w granicach projektowanego pasa dro-
gowego i nie podlega podziałowi, nr geod. 22697 (w całości położona w grani-
cach istniejącego pasa ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego). 

Numer działki, która w całości wchodzi w granice projektowanego pasa 
drogowego drogi gminnej: 22704.

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokalizo-
wana na nieruchomości oznaczonej działkami nr geod. 22704, 22697, 22705/
3, 22706/1, 22707/1, 22714/1, 22715/1, 22716/1, 22717/1, 22722/1 (obręb 0004, 
Miasto Suwałki) 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza pro-
jektowanymi pasami drogowymi ww. ulic w zakresie przebudowy infrastruktu-
ry technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomości oznaczonej działką nr 
geod. 23911/2 (pas drogowy ul. Armii Krajowej) (obręb 0004, Miasto Suwałki), we-
dług obowiązującego katastru nieruchomości.

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym 
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pok. 3, także składać uwagi i 
wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do czasu wydania decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej. 

 176/2015

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego rejonu 
Osiedla Północ I w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 
2015 r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w 
Suwałkach uchwały Nr VII/67/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienio-
nego miejscowego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój 
nr 5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 
16-400 Suwałki w terminie do dnia 24 lipca 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy. 178/2015

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy 
Fryderyka Chopina w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 
2015 r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Suwałkach uchwały Nr VII/66/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina 
w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienio-
nego miejscowego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój 
nr 5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 
16-400 Suwałki w terminie do dnia 24 lipca 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.  179/2015
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1) działka ozn. nr geod: 31266/2 o pow. 3,1200 ha, niezabudowana, 
położona w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, Obręb nr 3, sklasyfi-
kowana jako grunty orne klasy VI o pow. 3,1200 ha. Termin dzierżawy 
na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany bę-
dzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej go-
spodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa działka 
wchodzi w pas drogowy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 624 zł 
(słownie: sześćset dwadzieścia cztery złote).

Wadium w wysokości 62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote).
Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sa-
li nr 146.

 Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierża-
wy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. 
Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działkę na rachu-
nek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 22 czerwca 2015 r. W tym 
dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wnie-
sienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o za-

poznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu 
oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste sta-
wiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie 
przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego nota-
rialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie 
aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych 
notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzy-
gnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaofe-
ruje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie 
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na po-
czet czynszu dzierżawnego.

 Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym 
przez organizatora przetargu. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocz-
nie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
• do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 
Geodezji, Gospodarki  Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

 174/2015

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetArgu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Suwałki. 

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką o numerze geod. 12386 o powierzchni 0,1269 ha, oraz 
udziału 1⁄2 części w działce nr 11135/5 o powierzchni 0,0267 ha. Nieruchomość położona jest w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 4, posiada urzą-
dzoną księgę wieczystą nr SU1S/00037250/8. Działka ozn. nr geod. 12386 zabudowana jest: budynkiem mieszkalnym wpisanym do rejestru zabyt-
ków pod Nr 100 oraz budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki na koszt nabywcy. Działka ozn. nr. geod. 11135/5 jest niezabudowa-
na i przeznaczona pod niepubliczny plac manewrowy i postojowy. Wszelkie inwestycje na wyżej opisanych działkach podlegać będą uzgodnieniu 
z Konserwatorem Zabytków. Na działce nr 12386 znajdują się sieci energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych 
sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Na nieruchomości zlokalizowane są drzewa i w 
przypadku kolidowania drzew z nową inwestycją, nabywca zobowiązany będzie do ich usunięcia i pokrycia ewentualnych kosztów z tym związa-
nych. Nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkalno-usługowe wraz z placem manewrowym i postojowym. Szczegółowe warunki zabudo-
wy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr L/555/2014 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 roku.

 Cena wywoławcza: 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), w tym: cena działki, zabudowanej budynkiem zabytkowym, ozn. nr geod. 
12386 wynosi 561 060 zł /udział wartości nieruchomości objętej decyzją o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków wynosi 57,47% i podlegać 
będzie 50% obniżce przy sprzedaży/, natomiast cena udziału wynoszącego 1/2 części w działce ozn. nr. geod. 11135/5 wynosi brutto 38 940 zł. 

Wadium: 60 000 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r, 

poz. 518 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2015 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 
146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 

S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 04 sierpnia 2015 roku. W tym dniu kwota wadium winna być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem prze-
targu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieru-
chomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargo-
wej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w 

Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.  177/2015
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BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
tel. 87 566 28 25

dwutygodnik@bpsuwalki.pl

Sprzedam drewno na opał, różne gatunki 
z dowozem tel. 608-230-335

110/2015

W dniu 31 grudnia 2015 r. upływa 4-letnia kadencja ławników Sądu 
Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach.

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach – pismami nr A-0160-3) 15 
z dnia 12 maja 2015 r. – podał, liczbę ławników, którą Rada Miejska w 
Suwałkach wybierze na kadencję 2016-2019:

1) do Sądu Okręgowego w Suwałkach 116 ławników, w tym 1 ławnika 
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

2) do Sądu Rejonowego w Suwałkach 30 ławników, w tym do orzekania 
w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 12 ławników.

Sprawę wyboru ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015 
r. poz.133 ) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami zło-
żonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzo-
ru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. nr 121, poz. 693). 

Wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu admini-
stracji rządowej.

Stosownie do przepisów art. 158 wymienionej ustawy ławnikiem 
może być wybrany ten, kto:

− posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i 
obywatelskich,

− jest nieskazitelnego charakteru,
− ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat,
− jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w 

miejscu kandydowania co najmniej od roku,
− jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków 

ławnika, 
− posiada co najmniej wykształcenie średnie. 
Stosownie do art. 159 w) w ustawy ławnikami nie mogą być: 
− osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w 

prokuraturze,
− osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żą-

dać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
− funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska zwią-

zane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
− adwokaci i aplikanci adwokaccy,
− radcy prawni i aplikanci radcowscy,
− duchowni,
− żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
− funkcjonariusze Służby Więziennej,
− radni gminy, powiatu i województwa,
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Suwałkach 

prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i 
zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłącze-
niem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mają-
cych czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy do-
konującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgło-
szenia, której wzór udostępnia się nieodpłatnie w Biurze Rady Miejskiej 
lub dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości 
www.ms.gov.pl 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia 

dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej oso-

by (koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRK ponosi kandydat 
na ławnika), 

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko nie-
mu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub przestępstwo skarbowe, 

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawio-
ny władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została 
mu ograniczona ani zawieszona, 

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez le-
karza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ław-
nika (opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekar-
skiego ponosi kandydat na ławnika). 

5) dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu 
wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą 
nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem złożenia

 n Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgło-
szenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, 
zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również ak-
tualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświad-
czenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewiden-
cji dotyczącej tej organizacji. Dokumenty winny być opatrzone datą nie 
wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia (koszt opłaty 
za wydanie aktualnego odpisu z KRS ponosi podmiot, którego dotyczy 
podmiot lub zaświadczenie). 

 n Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgło-
szenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię 
(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamiesz-
kania i własnoręczny podpis każdej   z pięćdziesięciu osób zgłaszających 
kandydata. 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kan-
dydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało 
umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających kandydata.

Zgłoszenia od uprawnionych podmiotów przyjmowane będą do dnia 
30 czerwca 2015 r. w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, I piętro, pokoje 118 i 144. 

Informacje telefoniczne pod numerami: (087) 5628118 i (087) 
5628144.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymienionych wyżej wy-
mogów, lub które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie terminu, pozo-
stawia się bez nadania biegu, a przywrócenie terminu do zgłoszenia kan-
dydatów jest niedopuszczalne. 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku roku kalen-
darzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. 
Dokumenty kandydata na ławnika, który nie został wybrany należy ode-
brać w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia przeprowadzenia wy-
borów. 

Prezydent Miasta Suwałk
Czesław Renkiewicz

KOMUNIKAT
Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie wyboru ławników przez Radę Miejską w Suwałkach na okres kadencji 2016-2019.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. z 2014r, poz. 518 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 czerwca 2015 ro-
ku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 
na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
03.06.2015 r. do 24.06.2015 r.)  wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 201/
2015 z dnia 03 czerwca 2015 roku). Dotyczy sprzedaży nieruchomości 
położonych w Suwałkach przy ul. Jagiełły, E. Plater i Lubelskiej.

181/2015
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Właśnie obchodziliśmy 25. lat lokalnej samorządności. Z tej oka-
zji odbyła się stosowna akademia „ku czci”, wręczono okolicznościo-
we medale zasłużonym samorządowcom, wspominano. Słowem czas 
podsumowań, bo tak już jest, że okrągłe rocznice  do tego skłaniają. W 
sieci rzecz jasna musiały się pojawić złośliwe komentarze na ten temat, 
bo inaczej być nie mogło; my kochamy nienawidzić, obrzucać błotem, 
szydzić z każdego, kto „nie nasz”, kto myśli „nie po naszemu”.

Podsumowując suwalskie dokonania jeden z moich czytelników (dziękuję za długą roz-
mowę) stwierdził, że praktycznie wszystkie pieniądze, które w ostatnich latach dzięki unij-
nym funduszom wartkim strumieniem płynęły także i do Suwałk, „zostały zabetonowane, nie 
wpłynęły na powstanie innowacyjnej gospodarki, bo też co może wydumać beton?” – zapy-
tał retorycznie. I odesłał do obszernego wywiadu z profesorem Markiem W. Kozakiem, który 
na łamach „Wyborczej” stwierdził, że źle wykorzystujemy unijne miliardy, bowiem miast na 
innowacyjną myśl, wydajemy owe miliardy na mury, drogi, chodniki. – My zrobiliśmy to sa-
mo – stwierdził czytelnik.

Czy rzeczywiście? Otóż wydaje mi się, że jak zwykle prawda jest bliżej środka. Sam nie raz 
i nie dwa pisałem o bezsensownych i drogich inwestycjach, które rząd rozdawał „po uważa-
niu”, a nie według rzeczywistych potrzeb. Sztandarowym tego przykładem jest obwodnica 
nieodległej Gołdapi, po której nie ma kto jeździć i która, być może, przyda się za kilkanaście 
lat. Czy to oznacza, że również wszystkie suwalskie inwestycje są niepotrzebne?

Odpowiedzmy sobie uczciwie na pytanie, czy naprawdę chcielibyśmy mieszkać w mieście 
bez  stadionu Wigier (brawo za piękny sezon!), bez pięknego SOK-u i Aquaparku, bez dzie-
siątków kilometrów nowych i wyremontowanych dróg, bez których miasto by się udusiło? 
Czy mieliśmy czekać, aż kamienice przy Kościuszki się rozpadną, bo i „po co inwestować w 
beton?” To oczywiście tylko kilka przykładów z dziesiątków przykładów. Suwałki bez inwe-
stycji w miejską infrastrukturę byłyby XIX wiecznym skansenem, w którym nie dałoby się ani 
rozwijać, ani nawet zwyczajnie żyć. 

 STANISŁAW KULIKOWSKI
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CHŁODNYM OKIEM
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POZIOMO:
2) potocznie: koniec, kwita
6) włókno z egzotycznych liści
7) rumieńce na twarzy
8) grająca lub na ubrania
11) obsługuje gilotynę w drukarni
13) rocznik, kronika
14) „Wierna” Stefana Żeromskiego
15) skuter jak owad
16) polski herb szlachecki
19) dawniej siekiera, topór
22) sklep z dziełami sztuki i antykami
23) na pięciolinii
24) uniwersytecki zamek
26) dobra zawsze w cenie
28) Białoszewski, poeta i dramatopisarz 

(Chamowo)
29) hardy go nie zgina
30) miasto nad Iłżanką, w powiecie ra-

domskim 
31) polski poeta, pisał pod pseudonimami 

Jan Stożek, El...y
PIONOWO:

1) senna mara
2) iracki port rzeczny i morski
3) imitacja skóry

4) Indianin z powieści K. Maya
5) kuzynka łasicy
9) zespół pod żaglami
10) władca starożytnego Egiptu
11) wymusza milczenie
12) komedia Aleksandra Fredry
17) „... do młodości” Adama Mickiewicza
18) cyfra z lodowiska
20) z grzędami
21) koński tył
24) Ono, żona Johna Lennona
25) roślina ozdobna, obrazkowiec
27) szarża, natarcie

Litery z pól ponumerowanych dodat-
kowo, uporządkowane od 1 do 12 utwo-
rzą rozwiązanie – tytuł filmu (premiera w 
czerwcu), które należy przesłać wraz z ku-
ponem pod adresem „DwuTygodnika Su-
walskiego” do 22 czerwca. Wśród nadaw-
ców prawidłowych rozwiązań rozlosujemy 
nagrodę ufundowaną przezprzez Cinema 
Lumier w Suwałkach. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 13: Jak przy-
sięgniesz, tak i złamiesz.

Nagrodę otrzymała Jolanta Kuć z Pło-
ciczna-Tartak. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POTRZEBNY NAM UMIAR
O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza 
XIX edycję konkursu p.n.

 „GDZIE TE PIĘKNE OGRODY I KWIECISTE BALKONY”.

Obiekty oceniane będą w pięciu kategoriach:
1. Zieleń w „przedogródkach”,
2. Balkony, tarasy,
 3. Zieleń na terenie placówek oświatowych,
4. Ogrody przydomowe,
5. Zieleń na terenie zakładów pracy.

NA LAUREATÓW KONKURSU CZEKAJĄ NAGRODY 
WYNOSZĄCE OD 250 DO 750 zł.

POZOSTALI UCZESTNICY OTRZYMAJĄ NAGRODY 
POCIESZENIA W WYSOKOŚCI 100 zł.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeń do 
udziału w konkursie dostępne są:
n w portierni Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. 
Mickiewicza 1
n na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w 
Suwałkach www.zdiz.suwalki.pl
n na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach www.um.suwalki.pl

Szczegółowych informacji dotyczących kon-
kursu udziela Jolanta Tama, tel. 87 565 99 36 lub 37, 
tel. kom. 502 738 710, pok. nr 5 Zarządu Dróg i Zieleni 
w Suwałkach, ul. Sejneńska 84.

Formularze zgłoszeń należy składać do dnia 
12 czerwca 2015 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego, 
pok. Nr 5, ul. Mickiewicza 1, w sekretariacie Zarządu 
Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82 lub przy-
słać na adres Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, 
16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
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Żłobek Miejski w Suwałkach realizuje w okresie od 1.07.2013 r. 
do 30.06.2015 r. projekt pn. „Aktywny zawodowo – speł-
niony rodzinnie" nr POKL.01.05.00-00-366/12-00 w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I – 
Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.5 Wspieranie roz-
wiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 

Projekt skierowany był do kobiet w wieku do 35 roku życia, za-
mieszkałych na terenie Miasta Suwałk, powracających na rynek pra-
cy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziec-
ka. Celem projektu było zwiększenie szans na aktywizację zawodową 
i społeczną kobiet poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 
6-36 miesięcy, a tym samym poprawę sytuacji finansowej rodzin z te-
renu Miasta Suwałki. Wsparcie w ramach projektu otrzymało 11 kobiet 
poprzez zapewnienie ich dzieciom nieodpłatnej opieki i wyżywienia 
w żłobku. W okresie realizacji projektu zakwalifikowanym dzieciom za-
pewnione były również zajęcia i opieka specjalistów: logopedy i fizjote-
rapeuty. Dzięki projektowi możliwe było zatrudnienie dietetyka, który 
układał jadłospis żywienia zbiorowego w żłobku i prowadził konsulta-
cje indywidualne dotyczące zbilansowanej diety dziecka. 

Z funduszu projektu sale pobytu dzieci dostosowano do prawi-
dłowego funkcjonowania i zapewnienia właściwej opieki w żłobku. 
Zakupiono sprzęt audiowizualny wraz z programami edukacyjnymi i 
bajkami oraz pomoce edukacyjne i zabawki, m.in. kąciki zainteresowań, 
domki interaktywne, komplety klocków, poduchy sensoryczne oraz ze-
stawy pianek. Doposażono biblioteczkę żłobka o nowe książeczki z li-
teraturą dziecięcą. Dzieci będą miały możliwość obcowania z najpięk-
niejszymi bajkami i wierszami. 

Wyposażono nowo utworzoną salę do zajęć z fizjoterapeutą w nie-

zbędne pomoce i sprzęt rehabilitacyjny np.: basen z piłeczkami, piłki 
sensoryczne oraz maty do ćwiczeń. Zakupiono również niezbędne po-
moce edukacyjne do prowadzenia zajęć logopedycznych. 

Dokonano też zakupu 4-osobowego wózka dziecięcego umożliwia-
jącego najmłodszym uczestnikom projektu spacery na świeżym powie-
trzu. Wszystkie pomoce i wyposażenie spełniają standardy wymagane 
prawem obowiązującym oraz posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.

Na potrzeby projektu wytyczono i ogrodzono plac zabaw. Z funduszu 
projektu zakupiono altanę ogrodową, huśtawki, zjeżdżalnie, piaskowni-
cę, tablice do rysowania kredą i ławeczkę do odpoczynku. Wyposażenie 
placu zabaw dostosowano do potrzeb i możliwości dzieci do lat 3. 
Wszystkie urządzenia są bezpieczne, posiadają wymagane atesty, są 
kolorowe i zachęcają do zabaw. Przy sprzyjającej pogodzie dzieci mają 
możliwość korzystania z bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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ROWEREM PO SUWAŁKACH

ISTNIEJĄCE  WYDZIELONE
ŚCIEŻKI  ROWEROWE

ISTNIEJĄCE  CIĄGI
PIESZOROWEROWE

PROJEKTOWANE  ŚCIEŻKI
ROWEROWE

ŚCIEŻKI  ROWEROWE
W  TRAKCIE  BUDOWY

PROJEKTOWANE  ŚCIEŻKI
DO  WYKONANIA  W  CIĄGU 4 LAT


