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„DTS” tel. 87 566 28 25;

ul. E. Plater 33A 

dwutygodnik@bpsuwalki.pl
16/2015

KARNAWAŁOWY

BAL WALENTYNKOWY
W RESTAURACJI AKVILON

14/02/2015 godz. 19.00
CENA ZA PARĘ 280 zł

ZAPEWNIAMY:

POWITALNY APERITIF
WYKWINTNĄ PRZYSTAWKĘ

3 DANIA GORĄCE
WYBÓR PRZEKĄSEK

SŁODKI STÓŁ
0,5 L WÓDKI LUB 0,75 L WINA NA PARĘ

BAL POPROWADZI DJ ARTUR

rezerwacja: recepcja hotelu AKVILON
ul. Kościuszki 4, 16-400 Suwałki

tel. 87 563 59 40, www.akvilon.pl

♥ ♥ ♥

14/2015

www.b-dent.suwalki.info

Stomatologia B-Dent
Barbara Waraksa-Jatowczyc

Suwałki, ul. Bydgoska 30
pon.-pt. 11.00-18.00

sob. – po uzgodnieniu telefonicznym
tel. 87 565-51-05; kom. 607-228-128

Dojazd MPK linie 10, 11 i 19
Samochodem, jadąc z centrum Suwałk 

ul. Wojska Polskiego pierwsza w prawo za salonem Skody
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ZDANIEM 
PREZYDENTA

Fot. Krzysztof Mierzejewski

Rodzinie i Bliskim 
Wyrazy głębokiego współczucia

i słowa wsparcia
z powodu śmierci

Jerzego Wawruka
Zasłużonego dla Miasta Suwałk

składają
Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

Jadwiga Mariola Szczypiń
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 w Suwałkach
21/2015

Za tydzień w środę (28 stycznia) od-
będzie się jedno z ważniejszych posiedzeń 
Rady Miejskiej w Suwałkach w tym roku. 
Radni pochylą się nad projektem Budżetu 
Miasta na 2015 rok i zdecydują o tym w 
jakim kształcie go przyjąć. 

Propozycja tego budżetu, którą 
przedstawię suwalskim radnym, zakłada, 
że w 2015 roku wydatki naszego mia-
sta wyniosą 306 milionów złotych, a do-
chody zamkną się w kwocie 296 milio-
nów złotych. Warto przy tym podkreślić, 
że ogólne dochody mogą być wyższe niż 
planowane z powodu rozmaitych dotacji, 
które Miasto Suwałki co roku pozyskuje 
z różnych programów.

Wiadomo, że wzrosną dochody mia-
sta z podatków PIT i CIT o blisko 5 mi-
lionów złotych. Jest to pozycja, która w 
dochodach Suwałk sukcesywnie zwiększa 
się już od kilku lat. To bardzo dobra wia-
domość. Pokrywa się ona przede wszyst-
kim z faktycznymi danymi z suwalskiego 
rynku pracy. Zmniejsza się bezrobocie, 
które na koniec 2014 roku  tego roku 
wynosiło 9,9% , a w suwalskich fi rmach 
wzrastają płace. 

Kolejnym korzystnym trendem jest 
fakt, że przyszłoroczny budżet, tak jak 
w poprzednich latach, zakłada nadwyż-
kę dochodów bieżących nad wydatkami 

bieżącymi. Nadwyżka ta wyniesie blisko 
21 milionów złotych. 

Jednak zawsze Państwa najbardziej 
interesują inwestycje. W tym roku chciał-
bym na nie przeznaczyć prawie 44 milio-
ny złotych. Ta kwota może jeszcze wzro-
snąć. Na listę rezerwową Regionalnego 
Programu Operacyjnego naszego woje-
wództwa trafi ły 3 duże inwestycje dro-
gowe z Suwałk na łączną kwotę blisko 
40 milionów złotych. Jeżeli pojawią się 
oszczędności w naszym RPO, to pozyska-
my środki z Unii Europejskiej – może nie 
na wszystkie trzy– ale przynamniej na jed-
ną dużą inwestycję drogową.

Najważniejszymi inwestycjami, któ-
re są wpisane do projektu Budżetu Miasta 
na 2015 rok są: modernizacja stadionu 
lekkoatletycznego za kwotę 11 milionów 
złotych, przebudowa ulicy Nowomiejskiej 
– 3,2 miliona złotych, budowa dróg na 

osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy uli-
cami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska 
oraz ulica Batalionów Chłopskich – 
3,2 miliona złotych. Kolejne inwesty-
cje to budowa miejskiego placu zabaw 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok 
Aquaparku – II etap – 2 miliony zło-
tych. Budowa boisk sportowych wraz z 
zagospodarowaniem terenu przy Zespole 
Szkół nr 9 w Suwałkach – 1,6 milio-
na złotych. Zbudowane zostaną tez uli-
ce: Zastawie I etap, Młynarskiego I etap 
i Szkolna – łączny koszt tych trzech inwe-
stycji to 2,6 miliona złotych.

660 tysięcy złotych zostanie wyda-
nych na wdrażanie elektronicznego sys-
temu usług dla ludności. Za 250 tysięcy 
złotych zostanie położony światłowód do 
poprawy miejskiego monitoringu.

Nie zabraknie też inwestycji oświa-
towych. Za 2,5 miliona złotych termo-
modernizację przejdą Zespoły Szkół 
nr 1 oraz 10. 

Uważam, że Budżet Miasta na 2015 
rok to propozycja budżetu stabilnego i 
bezpiecznego, który da Suwałkom chwilę 
oddechu byśmy mogli sięgnąć po środki 
z przyszłej perspektywy Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020. Najważniejsze jest to, 
że nie wzrośnie zadłużenie naszego mia-
sta, które od czterech lat utrzymuje się 
na podobnym poziomie ponad 40%. 
Wyniesie ono tyle samo co w roku 2014 
– czyli 128 milionów złotych.

Księdzu Prałatowi 

Krzysztofowi 
Kaczyńskiemu

Proboszczowi parafii Chrystusa Króla w Suwałkach

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składa

Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk 
wraz ze współpracownikami

23/2015

Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk 
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WTOREK Z RADNYM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwa-

gi i pomysły.
We wtorek 20 stycznia na dyżur zapraszają radni Zbigniew De-Mezer z klubu „Łączą 

nas Suwałki” i Adam Gorlo z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast 27 stycznia na suwal-
czan czekają Grzegorz Gorlo z Prawa i Sprawiedliwości i Zbysław W Grajek z Platformy 
Obywatelskiej. Na spotkanie z radnymi 3 lutego zapraszają Dorota A. Jabłońska z Prawa 
i Sprawiedliwości i Bożena M. Kamińska z Platformy Obywatelskiej. 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Mariola Szczypiń lub wyznaczony przez nią 
wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w po-
koju 145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

>>

>>

PUCHAR BIEGUNA ZIMNA

UWAGA! Zmiana terminu VI Międzyna-
rodowego Biegu o Puchar Bieguna Zimna. Start 
w niedzielę, 25 stycznia 2015 w Wojewódzkim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szelmencie.

Przepraszamy, aura zwyciężyła. Nie da się 
biegać po wodzie i gołej ziemi. Zapraszamy ser-
decznie wszystkich amatorów narciarstwa biego-
wego. Prognozy są pomyślne, przygotujemy tra-
sy. Przyjeżdżajcie! 

Tradycja przyznawania „Włóczni 
Jaćwingów”, prestiżowych wyróżnień  
Prezydenta Miasta Suwałk liczy sobie już 11 
lat. Statuetki wędrują do ludzi, którzy w róż-
nych dziedzinach osiągnęli spektakularny 
sukces, a ich charakter, osobowość i życio-
wa postawa  zasługują na najwyższe uznanie. 
Ostatecznej weryfi kacji kandydatów, których 
mogli zgłaszać wszyscy suwalczanie, dokony-
wała Kapituła.  

Gali wręczania „Włóczni”, odbywającej 
się zawsze na początku lutego, prowadzonej 
przez znanych aktorów lub prezenterów tele-
wizyjnych  od początku towarzyszył bal chary-
tawny, z aukcjami dzieł sztuki i cennych gadże-
tów podarowanych przez tutejszych plastyków 
i wielu  sławnych ludzi, z którego dochód prze-
kazywany był na rzecz ubogich bądź niepełno-

BAL WKRÓTCE – „WŁÓCZNIE” LATEM
sprawnych dzieci z Suwałk.

W tym roku Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk zade-
cydował inaczej. Bal dobroczynny, jako że mamy karnawał, od-
będzie się teraz, zmieni się natomiast termin wręczenia „Włóczni 
Jaćwingów”. Postanowiono, że na tego rodzaju uroczystość naj-
lepszą okazją będą doroczne „Dni Suwałk”, które odbywają się 
w sierpniu. Pewnej modyfi kacji ulegnie także formuła zgłasza-
nia kandydatów, którzy będą ubiegać się o „Włócznie”. O osta-
tecznych ustaleniach w tej kwestii poinformujemy niebawem 
– mówi Kamil Sznel, asystent prezydenta. 

A bal, dla odmiany nazwany Balem Dobroczynnym pod 
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej Alternatywa 
w Suwałkach oraz Hotel Szyszko odbędzie się w sobotę, 31 stycz-
nia w Hotelu Szyszko.   (g)

Więcej informacji o balu znajduje się na stronie hotelu http:
//www.hotel-szyszko.pl/index.php/oferty-specjalne/bal-dobroczynny

LICZENIE TRWA
Suwalscy wolontariusze zebrali podczas 23. Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy ponad 45 tys. złotych. Ale licze-
nie trwa nadal, ostateczną kwotę  poznamy pod koniec stycz-
nia.   

– Wiemy ile mamy złotówek, wiąż jednak trwa zliczanie ob-
cej waluty – informuje Karol Świerzbin, szef sztabu orkiestry w 
Suwałkach, dla którego to pierwsza akcja w roli zarządzającego.  
– Jestem zaskoczony i zadowolony, że wszystko poszło sprawnie 
i bez przykrych incydentów – podkreśla. 

Zebrane pieniądze zostaną przekazane na poprawę standar-
dów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz opieki se-
niorów. Jednym z tysięcy ofi arodawców byli suwalczanie Dariusz 
Zakrzewski z córką Olą. 

– Zawsze  gramy w orkiestrze obowiązkowo. Inaczej nie wy-
obrażamy sobie stycznia – deklaruje ojciec. – I chociaż nie zawsze 
odpowiada mi styl Jurka Owsiaka, podziwiam to co robi. 

Również Daria Tomaszewska, wolontariuszka, uczennica 

szkoły średniej, w tym roku spełniła wreszcie marzenie o uczest-
nictwie w akcji harytatywnej. 

(ikra)

Dariusz Zakrzewski z Olą, obok wolontariuszka Anita Gilew-
ska.
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Nie żyje Jerzy Wawruk , społecznik, który przyczynił się do roz-
woju Suwałk. Zmarł  po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 74 lata.
Jerzy Wawruk urodził się w 1941 roku w miejscowości Bełz.
Przez długie lata był szefem jednego z największych suwalskich za-
kładów – Wytwórni Podkładów Strunobetonowych „Kolbet”, któ-
ry to zakład praktycznie od początku stworzył i którym z wielkim 
powodzeniem kierował. „Kolbet” i jego produkty były synoni-
mem wysokiej jakości produkcji, innowacyjności i nowoczesności.
Wielką pasją Jerzego Wawruka zawsze była działalność spo-
łeczna. Szczególne zasługi wniósł do rozwoju i integracji śro-
dowiska inżynierów i techników. Jego staraniem wybudo-
wany został w Suwałkach Dom Technika, który przez całe 
dziesięciolecia był ośrodkiem wspierania działań racjonalizator-
skich w całym byłym województwie suwalskim. Był Honorowym 
Prezesem Suwalskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT, której był założycielem i którą przez wiele lat kiero-
wał. Był bardzo aktywnym członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.
Jerzy Wawruk był współtwórcą Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej, która pod jego kie-
rownictwem osiągała świetne rezultaty w rozwoju stosunków gospodarczych z rynka-
mi wschodnimi i miała bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie wielu suwalskich firm. 
Był także członkiem Suwalskiego Stowarzyszenia Pracodawców, z którego ramienia brał udział w pra-
cach Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta w latach 2008-2010.

29 stycznia 2014 roku uchwałą Rady Miejskiej Jerzemu Wawrukowi nadano tytuł „Zasłużony dla 
Miasta Suwałk”.

Przed rokiem, jednogło-
śnym  postanowieniem Rady 
Miejskiej, Jerzy Wawruk zo-
stał uhonorowany tytu-
łem Zasłużonego dla Miasta 
Suwałk. Był to ogromnie 
wzruszający moment, gdy ten, 
tak znakomity i tak ogromnie 
zasłużony dla suwalskiej spo-
łeczności Obywatel, skrom-
nie mówił:  wszystko, co do-
brego zrobiłem, udało mi się 
dzięki wspaniałym współpra-
cownikom, to przede wszyst-
kim ich zasługa. 

I nie była to fałszywa 
skromność. Jerzy taki wła-
śnie był. Zawsze podkreślał 
zasługi i talenty innych, za-
wsze skory był, czasem po-
nad miarę, cenić i chwalić 
ich sukcesy.

Jerzy  Wawruk, tak się 
złożyło, odszedł od nas w 
rok po przyznaniu Mu tytu-
łu Zasłużonego dla Miasta 
Suwałk. Na Jego pogrzeb, 
który odbył się w Olsztynie, 
przybyły z całego kraju rze-
sze przyjaciół, bo też miał ich 
Jerzy wielu. Wśród nich nie 
mogło zabraknąć licznych 
przyjaciół z Suwałk i ofi-
cjalnej delegacji suwalskich 
władz na czele z Czesławem 
Renkiewiczem, prezyden-
tem miasta, który przypo-
mniał zebranym wielkie do-
konanie Zmarłego.

Wzruszające wspomnie-
nie o Ojcu wygłosił syn 
Marcin, który – powołu-
jąc się na Jego słowa – po-
wiedział: Jerzy Wawruk, mój 
Tata, był wielokrotnie odzna-
czany i wyróżniany  najwyż-
szymi honorami, ale zawsze 
podkreślał, że jego największą 
dumą jest fakt, że został wy-
różniony przez suwalską spo-
łeczność.

(SK)

ODSZEDŁ ZASŁUŻONY OBYWATEL

Na pogrzeb Jerzego Wawruka, który odbył się w Olsztynie, przybyły z całego kraju rzesze przy-
jaciół
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n Ruszyła kolejna kampania podatkowa. O 

terminach rozliczeń, formularzach PIT, ulgach 
i innych związanych z rozliczeniami kwestiach 
mówił w Radiu 5 Janusz Bonarski, naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Suwałkach. 

n Znamy wyniki Ogólnopolskiego Rankin-
gu Szkół Ponadgimnazjalnych, sporządzanego od 
17 lat przez tygodnik „Perspektywy”. W tegorocz-
nej edycji prestiżowego zestawienia Suwałki nie 
wypadły może najlepiej, ale też trudno mówić o 
całkowitej porażce. I Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Konopnickiej, niegdyś oceniane bar-
dzo wysoko, zanotowało kolejny spadek. Ze 101 
miejsca wylądowało na 125 pozycji. Awansowały 
natomiast III i II LO. „Trójka” z 311 miejsca wzbi-
ła się na 146, a „dwójka”, która znajdowała się w 
grupie 500 plus, odważnie pofrunęła na miejsce 
311. O pozycji zajmowanej w rankingu decyduje 
wiele kryteriów. Jednymi z ważniejszych są suk-
cesy uczniów osiągnięte w olimpiadach przed-
miotowych oraz wyniki z egzaminu dojrzałości. 
Pod tym względem najlepsze w kraju okazało się 
XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.

n Brawo! Nie poszły w las apele do suwal-
czan o zwrócenie szczególnej uwagi na bez-
domnych lub nietrzeźwych narażonych na 
zamarznięcie. Coraz częściej mieszkańcy chwy-
tają za telefon, dzwoniąc pod numery alarmo-
we służb mundurowych bądź medycznych. Tak 
było i tym razem. Strażnicy miejscy odebra-
li sygnał o bezdomnym koczującym w jednej 
z altan na terenie Ogrodu Działkowego im. 
Jaćwingów. Nie był to fałszywy alarm. Patrol 
na poddaszu jednego z domków znalazł 79-
letniego mężczyznę, całkowicie wycieńczo-
nego z głodu i wyziębienia. Natychmiast po-
wiadomiono suwalskie Centrum Ratownictwa 
Medycznego i zaraz pojawiła się karetka. 
Bezdomnego odwieziono na oddział ratunko-
wy suwalskiego szpitala. 

n Kupujesz przez internet, płać za towar 
wyłącznie przy odbiorze przesyłki – taką za-
sadę należy przyjąć, by nie zostać oszukanym. 
Niestety, na wpłacenie zaliczki dał się nabrać 
suwalczanin, który chciał kupić akordeon. Nie 
zobaczył ani instrumentu, ani grosza z zalicz-
ki. Identycznie dał się nabić w butelkę 47-let-
ni mieszkaniec Suwałk, marzący o motocyklu. 
Również wysłał pewną kwotę a`conto zaku-
pu i na tym zakończył się kontakt z nieuczci-
wym sprzedawcą. Oszustów poszukuje suwal-
ska policja.

WYDARZYŁO SIĘ

Liczne publikacje dotyczące lo-
sów suwalskiej obwodnicy, często 
przynoszące sprzeczne i wykluczają-
ce się nawzajem informacje, spowo-
dowały wiele pytań naszych czytelni-
ków, którzy domagają się odpowiedzi 
na pytanie – jaka jest prawda, czy bu-
dowa obwodnicy jest zagrożona, kie-
dy można się spodziewać rozpoczęcia 
i, co najważniejsze, zakończenia tej in-
westycji. Szczególnie wiele pytań po-
wstało w związku z wykluczającymi 
się wypowiedziami posłanki Bożeny 
Kamińskiej, która na konferencji pra-
sowej zapewniała, że pierwotny termin 
budowy suwalskiej obwodnicy przewi-
dziany na przełom 2017/2018 nie jest  
zagrożony i Rafała Malinowskiego, 
rzecznika Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Białymstoku, 
wedle którego termin wykonania su-
walskiej obwodnicy przesunie się co 
najmniej o rok.

Rzecz jasna, ta ostatnia informa-
cja wzburzyła suwalczan i zaniepoko-
iła suwalski samorząd. Dał temu wy-
raz Czesława Renkiewicz, prezydent 
Suwałk, który w piśmie do dyrekto-
ra GDDiKA w Białymstoku Jerzego 
Doroszkiewicza domaga się rzetelnych 
wyjaśnień dotyczących rzeczywistych 
planów budowy suwalskiej obwodnicy. 

Wątpliwości prezydenta budzi kil-
ka istotnych spraw. Pierwsza z nich to 
daleko idące odstępstwa od już wcze-
śniej opracowanego projektu tech-
nicznego, co oznacza, że wyłoniony 
w drodze przetargu wykonawca bę-
dzie musiał, niejako od nowa, opra-
cować wszystkie niezbędne materia-
ły konieczne do uzyskania ostatecznej 
decyzji o zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej (ZRiD). Można od-
nieść wrażenie – stwierdza prezydent – 
iż GDDKiA  o/Białystok odstępując od 
wcześniej opracowanego projektu tech-
nicznego, takimi warunkami przetar-
gu celowo opóźnia realizację tak, jakże 
ważnej dla Suwałk i regionu, inwesty-
cji. Jest to tym bardziej dziwne, że prace 
nad przygotowaniem dokumentacji pro-
jektowej obwodnicy Suwałk trwały pra-
wie 2 lata i w tym czasie zostały opraco-

wane i uzgodnione wszystkie niezbędne 
dokumenty, które umożliwiły złożenie 
wniosku o ZRiD. (…) Co więc się sta-
ło, że tak diametralnie GDDKiA zmie-
niła koncepcję realizacji tej inwestycj? – 
pyta prezydent.

Jest to tym bardziej niepokojące – 
pisze dalej prezydent – że decyzja śro-
dowiskowa, w oparciu o którą ma zo-
stać wybudowana suwalska obwodnica 
jest ważna tylko do końca 2015 roku!  
W dalszym ciągu pisma prezydent 
stwierdza, że istnieje wysokie prawdo-
podobieństwo, że decyzja środowiskowa 
wygaśnie i całą procedurę oceny oddzia-
ływania na środowisko trzeba będzie 
rozpoczynać od początku, co niewątpli-
wie opóźni harmonogram realizacji te-
go przedsięwzięcia.

Jak wiadomo z oficjalnych in-
formacji białostockiego oddzia-
łu GDDKiA nastąpić też ma istotna 
zmiana – zamiast asfaltowej suwalska 
obwodnica ma mieć nawierzchnię be-
tonową. Może to powodować zwięk-
szenie kosztów i konieczność zmian w 
dokumentacji – stwierdza prezydent. I 
pyta: Dlaczego zatem decyzja o zmianie 
nawierzchni zapadła dopiero na etapie 
ogłaszania przetargu? Jakimi argumen-
tami kierowała się GDDKiA podejmu-
jąc taką decyzję?

Kolejne ważne pytanie dotyczy 
terminu wykonania inwestycji, nie-
współmiernie długiego choćby w po-
równaniu z niedawno ukończoną ob-
wodnicą Augustowa. Gdyby wszystkie 
informacje płynące z GDDKiA się po-
twierdziły oznaczałoby to, że obwodni-
ca Suwałk byłaby ukończona dopiero 
pod koniec 2019 roku, co jest sprzecz-
ne z dokumentem rządowym, w któ-
rym zakończenie tej inwestycji przewi-
dziano na koniec 2018 roku, a więc o 
rok wcześniej. Jaka więc jest prawda?

Suwalczanie, w imieniu których 
prezydent stawia te pytania, mają pra-
wo oczekiwać, że odpowiedź będzie 
rzeczowa i konkretna, bo przecież bu-
dowa obwodnicy to nie wróżenie z fu-
sów, ale bardzo konkretna robota. 

(SK)

KIEDY OBWODNICA?
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Ciąg dalszy na str. 8

n Nośmy elementy odblaskowe, zachowaj-
my ostrożność a przede wszystkim trzeźwość 
– policja nie ustaje w apelach tej treści skiero-
wanych do pieszych. Nie ma praktycznie dnia, 
by na ulicach Suwałk bądź w okolicy nie doszło 
do wypadku z udziałem pieszego. Niedawno 
opel astra potrącił 55-latka na pasach przy 
ul. Sikorskiego. Podobny los spotkał 50-latka, 
który po zmroku szedł drogą z Dowspudy do 
Raczek. Jak stwierdziła policja, obaj poszkodo-
wani, którzy ze względu na odniesione obraże-
nia trafili do suwalskiego szpitala,  byli pijani. 

n Jak nie potrafisz, nie pchaj się na afisz – 
powinien sobie jasno powiedzieć woźnica, któ-
ry bryczką zaprzęgniętą w dwa konie spowo-
dował karambol przy ul. Wojska Polskiego. Z 
ułańską fantazją postanowił włączyć się do ru-
chu, zajeżdżając drogę prawidłowo jadącemu 
mitsubishi. Kobieta prowadząca auto wpraw-
dzie nie odniosła obrażeń, ale została odwiezio-
na do szpitala z powodu szoku. Woźnicy także 
nic się nie stało, natomiast najbardziej ucierpiał 
jeden z koni. Wezwany do wypadu weterynarz 
stwierdził u zwierzęcia złamanie kończyny. Na 
skutki pojedynku  koni na owies z końmi me-
chanicznymi w żywy kamień klęli inni kierow-
cy. Spory odcinek ul. Wojska Polskiego był za-
blokowany ponad dwie godziny. 

n Nowiutką, superdługą drabinę dostali su-
walscy strażacy. Urządzenie dosięga wysokości 
39 metrów, będzie więc pomocna przy zagro-
żeniach pożarowych suwalskich wieżowców. 
Nowy wóz z drabiną kosztował ponad 2mln. 
złotych. Jak twierdzi Dariusz Siwicki, komen-
dant suwalskiej PSP, wydatek jest w pełni uza-
sadniony. Pprzednia drabina o długości 37 me-
trów była już tak mocno wysłużona, że należy 
ją wycofać z ewidencji.

n Pogoda tej zimy wyjątkowo kapryśna. 
Raz prószy śnieg, potem ulewa, a na koniec 
mróz. I w tym cały szkopuł. Z oblodzonymi 
jezdniami walczą drogowcy, natomiast go-
rzej z chodnikami. Zwłaszcza tymi przy pry-
watnych posesjach. Suwalska Straż Miejska 
apeluje do właścicieli domów, by zadbali o 
usuwanie lodu i śniegu z części chodnika przy-
legającego do posesji. Zaniechanie obowiąz-
ku grozi nie tylko mandatem karnym, może się 
zdarzyć, że dojdzie do wypadku z powodu śli-
skiego chodnika. W takim przypadku poszko-
dowany ma prawo ubiegać się odszkodowa-
nia  od właściciela nieruchomości

>>

>>
Dziesięcioletni Miłosz  Cieślukowski, uczeń 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach, cierpi 
na złośliwy nowotwór kości udowej. Chłopiec 
w październiku tego roku przeszedł  operację, 
która zakończyła się amputacją  lewej nogi. 

Tymczasem sytuacja rodziny jest bar-
dzo trudna, ponieważ matka samotnie 
wychowuje chłopca i, ze względu na je-
go chorobę, musiała zrezygnować z pra-
cy. Wydatki związane z leczeniem, a przede 
wszystkim zakup protezy, której koszt 
wynosi około 20 tysięcy złotych, są dla niej 
nie do udźwignięcia. W związku z tym zwraca 
się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie 
finansowe na zakup protezy. Matka i jej syn 
będą wdzięczni za każdą złotówkę. Pomóżmy 
Miłoszowi stanąć na nogi. Chłopczyk chce 
chodzić, uczyć się, bawić z rówieśnikami. Na 
apel odpowiedzieli już suwalscy radni z klu-
bu „Łączą nas Suwałki”, którzy zebrali na po-

moc dla Miłosza 800 złotych.

Pieniądze można wpłacać na konto Fundacji 
Promyk, z dopiskiem „Dla Miłosza”. 
Oto adres: Fundacja „Promyk”, ul. 1 Maja 17 B 
m. 16, 16-400 Suwałki Bank Spółdzielczy Rutka 
Tartak nr 77936700070010001970870001

POMÓŻMY MIŁOSZOWI !

– Nigdy dość przestrzegania przed 
cukrzycą albo wskazywania, jak z nią żyć, 
jeśli się zachoruje – uważa Ewa Korneluk, 
specjalista diabetolog, która od wielu lat 
bardzo angażuje się w działalność suwal-
skiej „Szkoły cukrzycy”.

Statystyki pokazują bezlitosną praw-
dę. Cukrzyca już kilkadziesiąt lat temu 
zyskała miano wyjątkowo ekspansywnej 
choroby cywilizacyjnej, a nawet epidemii 
XX i XXI wieku. Dziś na świecie zmaga 
się z nią ponad 370 mln. dorosłych i dzie-
ci. W Polsce liczba ta szacowana jest na 

blisko 3 miliony. Zdaniem lekarzy, naj-
częstszymi przyczynami zachorowania na 
cukrzycę są uwarunkowania genetyczne, 
nieprawidłowa dieta już w okresie nie-
mowlęcym, otyłość, brak ruchu.

– Nawet prawidłowo leczona cukrzy-
ca powoduje spustoszenie w całym orga-
nizmie. Dlatego takie ważne jest prowa-
dzenie zdrowego trybu życia. Mam na 
myśli właściwą dietę i aktywny wypoczy-
nek, czyli dużo ruchu na świeżym powie-
trzu – podkreśla Ewa Korneluk, zaprasza-
jąc na kolejne spotkania. 

Pogadanki, wzbogacone materiałami 
audiowizualnymi, są skierowane do osób 
chorych na cukrzycę, ale także tych zdro-
wych, które chcą pogłębić swoją wiedzę 
na temat choroby. Podczas spotkań wszy-
scy uczestnicy otrzymają materiały edu-
kacyjne związane bezpośrednio z tematy-
ką poszczególnych wykładów. Spotkania 
w suwalskiej „Szkole cukrzycy” odbywać 
się będą do czerwca, zawsze w czwartki o 
16.00 w sali konferencyjnej suwalskiego 
aquaparku. I tak, doktor Ewa Korneluk 
zaprasza na:  5 marca, 9 kwietnia, 7 ma-
ja oraz 4 czerwca. 

Pierwsze spotkanie odbyło się na po-
czątku stycznia. Jego tematem była die-
ta diabetyków, w szczególności zaś obec-
ność w niej niskokalorycznych substancji 
słodzących.

(g)

„SŁODKIE” CZWARTKI

Diabetolog Ewa Korneluk podczas wy-
kładu na temat specjalnej diety dla cu-
krzyków



20.01.2015 

DWUTYGODNIK SUWALSKI

20.01.2015

DWUTYGODNIK SUWALSKI

ODPOCZYNEK 
Z MUZĄ W SOK

Suwalski Ośrodek Kultury zapra-
sza na zajęcia z różnych dziedzin sztu-
ki, jak: teatralne,  muzyczne i taneczne. 
Większość zajęć odbywać się będzie się w 
budynku przy ul. Jana Pawła II w termi-
nach 26 – 31 stycznia, 2-7 lutego, godz. 
10.00 – 18.00. 

Ferie to czas słodkiego lenistwa i ak-
tywnego wypoczynku. Animatorzy kul-
tury gwarantują dobrą zabawę pobudza-
jącą do aktywności zarówno ciało, jak i 
ducha. Szczegółowy program warszta-
tów znajduje się na stronie internetowej: 
www.soksuwalki.eu. Ferie w SOK zain-
auguruje Melpomena. Zajęcia teatral-
ne dla dzieci w wieku 7-12 lat popro-
wadzi Jolanta Hinc –Mackiewicz, a dla 
13-latków aktor Marek Cichucki oraz 
Mirosława Krymska. 

Jak co roku dziewczęta i chłopcy mo-
gą skorzystać zajęć z emisji głosu, śpiewu 
tradycyjnego prowadzonych przez Annę 
Szafrańską, założycielkę Suwałki Gospel 
Choir. Gościnnie zaś wokalistami zajmą 
się piosenkarka Gabriela Gąsior, a towa-
rzyszyć jej będzie na fortepianie Dorota 
Zaziąbło.  

Młodzi suwalczanie mogą wybrać 
zajęcia z gry na gitarze, zagrać w zespole 
muzycznych pod okiem muzyka i peda-
goga Tomasza Kierejszy. Warto zainte-
resować się bogatą ofertą zajęć plastycz-
nych z instruktorami: Kazimierzem 
Gomułką, Mieczysławem Iwaszko 
oraz Andrzejem Zujewiczem (przy ul. 

ZIMA W BIBLIOTECE 
Biblioteka Publiczna 

im. Marii Konopnickiej przy 
ul. Emilii Plater 33A  zaprasza 
dzieci od lat 2 do 13 na zaję-

cia, które będą się odbywać od 27 stycz-
nia (wtorek) – 7 lutego (sobota), co-
dziennie od 11.00 do 13.00. Punktem 
wyjścia do wszystkich zajęć bibliotecz-
nych jest oczywiście książka, zaś tema-
ty w tym roku maja kręcić się wokół 
zimy. Uczestnicy posłuchają dobrej li-
teratury, nauczą się kilku nowych tech-
nik plastycznych, a do tego pozna-
ją podstawy pantomimy i savoir-vivre. 
W programie ponadto literackie zagad-
ki i rebusy.   Placówka gwarantuje indy-
widualne podejście do każdego z uczest-
ników. Szczegóły na stronie internetowej 
www.bpsuwalki.pl .

– Książka wcale nie musi nudna – 
przekonuje Edyta Krzyżanowska, koor-
dynatorka zajęć. – Dobra literatura nie 
tylko daje do myślenia, ale też pobudza 
wyobraźnię. 

Dzieci, które wybiorą się do biblio-
teki, będą miały ręce pełne roboty przy 
tworzeniu prac plastycznych, oczywi-
ście podstawie tekstów i poezji, prac pla-
stycznych z użyciem przeróżnych tech-
nik. Tworzywem będą plastelina, wata, 
cukier, a nawet kawa.  

Jedną z głównych atrakcji będzie  
Bal Karnawałowy , który wpisał się tra-
dycję ferii bibliotecznych. Zapraszamy w 
sobotę,  7 lutego  12.00-15.00. Mile wi-
dziane są przebrania karnawałowe. 
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n Doroczne Targi Edukacyjne odby-
ły się z inicjatywy suwalskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Edwarda 
Szczepanika. Przedsięwzięcie cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem uczniów miejscowych 
szkół, którzy stają przed wyborem przyszłego 
zawodu. W patio uczelni swoją ofertę zachwa-
lały szkoły policealne, techniczne, czy języko-
we. Swoje stoiska wystawiły służby mundurowe  
wojsko i  policja. Naturalnie, nie zabrakło boga-
tej oferty gospodarza targów, czyli PWSZ. 

n Nie ma to jak psi węch. Czworonożny 
funkcjonariusz w służbie suwalskiej policji 
bezbłędnie doprowadził swojego przewodni-
ka do domu złodzieja. Rzecz miała miejsce w 
gm. Bakałarzewo, gdzie dokonano kradzieży 
drewnianych podkładów drogowych wartych 
ponad 6 tys. złotych, na szkodę jednej z fi rm bu-
dowlanych, prowadzącej tam roboty. Pies na-
tychmiast podjął trop, kierując się do pobliskie-
go lasu, gdzie ukryto łup. Ale na tym nie koniec, 
z nosem przy ziemi pobiegł dalej, aż do jedne-
go z domów. Mieszkał w nim 34-letni mężczy-
zna, który przyznał się do kradzieży. Został za-
trzymany, niebawem stanie przed sądem. Grozi 
mu nawet do pięciu lat za kratkami. 

n Posłanka Bożena Kamińska (PO) zna-
lazła się w 40-osobowej grupie polskich par-
lamentarzystów, którzy postanowili zdobyć 
Kilimandżaro. Wyprawę zorganizowano z 
myślą o chorych dzieciach, które znajdują się 
pod opieką trzech Fundacji: „Akogo”, „Na ra-
tunek dzieciom z chorobą nowotworową” oraz 
„Polsat”. Zdobywanie słynnej góry rozpocznie 
się 22 stycznia, ma się zakończyć sukcesem 3 
lutego. Mocno wierzymy w wytrwałość i kon-
dycję naszej posłanki. 

n Suwalska po-
licja rozpoczęła ak-
cję pod nazwą „Bez-
pieczne ferie”.  Mun-
durowi spotykają 
się z dziećmi w szko-
łach. Kilka dni temu 
odwiedzili „dzie-
wiątkę” , gdzie mó-
wili najmłodszym o 

przestrzeganiu podstawowych zasad bezpie-
czeństwa podczas zimowego wypoczynku. 
Szczególną uwagę poświęcono zabawom na 
nie dość zamarzniętych jeziorach, rzekach i sta-
wach. Korzystanie z takich ślizgawek może bo-
wiem zakończyć się tragedią. Policjanci ostrze-
gali też dzieci przed zbyt ufnymi kontaktami 
z obcymi z internetu. Niestety, bardzo  często 
„przyjaciel” z sieci okazuje się być przestępcom 
żerującym na naiwności najmłodszych.

n Nie do końca znane są okoliczności wypad-
ku, do którego doszło przy ul. Bakałarzewskiej. 
Starsza kobieta nagle znalazła się w nurtach 
Czarnej Hańczy. Na szczęście przypadkowi 
świadkowie natychmiast wezwali strażaków, 
którzy uratowali 74-latkę. Kobieta, ze względu 
na szok i przemarznięcie trafi ła do szpitala.

WYDARZYŁO SIĘ

>> FERIE ZA PASEM

Drodzy uczniowie suwalskich szkół.
W poniedziałek, 26 stycznia rozpoczynają się zimowe ferie. Nadchodzi czas odpoczynku od na-

uki  i szkolnych obowiązków. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Biblioteka Publiczna, Muzeum Okręgowe oraz Suwalski Ośrodek 

Kultury, z myślą o Was, przygotowały szereg ciekawych zajęć: plastycznych, literackich, teatralnych, 
artystycznych i sportowo – rekreacyjnych. Zapraszam również do bezpłatnego korzystania z lodowi-
ska przy Zespole Szkół nr 3 na Osiedlu Północ.

Informacji o ofercie szukajcie na szkolnych tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach (www.um.suwalki.pl) i Waszych szkół.

Zachęcam do skorzystania z bogatej oferty zajęć i imprez, która gwarantuje aktyw-
ny wypoczynek i świetną zabawę. Życzę Wam, drodzy uczniowie, abyście odpoczęli, nabrali sił 
i motywacji do dalszej nauki. Niech ferie, dostarczą niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych prze-
żyć, a przede wszystkim niech będą bezpieczne i radosne. 

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk 
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Noniewicza 71, w galerii Chłodna 20). 
Uwaga ! Ze względu na  limit miejsc, 
na  zajęcia należy zapisać się z wyprze-
dzeniem. 

KRASNOLUDKI 
W MUZEUM

Muzeum Okręgowe zapra-
sza od poniedziałku, 26 stycznia do piąt-
ku, 6 lutego  do głównej siedziby przy ul. 
Kościuszki 81 oraz Muzeum im. Marii 
Konopnickiej przy Kościuszki 31, w go-
dzinach 9.00-10.30 lub 11.00-12.30. 
Zainteresowani wezmą udział w warsz-
tatach plastycznych, muzycznych, etno-
grafi cznych. Dowiedzą się, jak wyglądają 
polskie stroje ludowe, jak tworzy się gra-
fi kę oraz czym różni się oryginał od ko-
pii. Maluchy z kolei odbędą intrygujące 
spotkanie z krasnoludkami. 
Szczegóły na stronie: 
www.muzeum.suwalki.pl 

NA SPORTOWO W OSIR 
I AQUAPARKU

Ośrodek Sportu i 
Rekreacji zaprasza dzie-

ci i rodziców już od niedzieli, 25 grudnia 
na wielki „Karnawał Sportowy”, w godzi-
nach 10.00-15.00, do hali przy ul. Wojska 
Polskiego 2. Zakończenie w środę, 4 lute-
go. Zajęcia będą się odbywały 9.00-10.00 
i 14.00-15.00, nie tylko w hali OSiR. 
Organizatorzy zapraszają na zajęcia o te-
matyce żeglarskiej przy ognisku w Ośrodku 
Żeglarskim, na wycieczkę do Ściborek 
k. Gołdapi, na kulig do Nowej Wsi, zajęcia 
sportowe do Szelmentu w Wojewódzkim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. Główną 
atrakcją będą zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne (piłka nożna oraz pływanie). Zarówno 
w budynku przy Wojska Polskiego, jak i 
w aquaparku na Jana Pawła II zajęcia od-
bywać się będą  między 9.00 a 10.45. 
Szczegóły na plakatach i stronie interne-
towej www.osir.suwalki.pl .

A MOŻE PÓŁKONIE JĘZYKOWE ?
Przedszkole Little Star  przy ul. Spor-

towej 8 zaprasza na dwa płatne turnusy pół-
kolonii pod hasłem „Dzieci Dzieciom”: 
26-30 stycznia i 02-06 lutego, codziennie od 
8.00 do 16.00. Szczegóły na stronie inter-
netowej: www.tittlstar.com.pl . Gospodarze 
przygotowali atrakcje dla dwóch grup wieko-
wych: 3 i 4 lata oraz 5 i 12 lat. W cenę turnu-
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n Złodzieje nie dają za wygraną. Policja 
jeszcze nie wpadła na trop sprawcy kradzieży 
sprzed kilku miesięcy, a przed kilku dniami do-
szło do następnej. Łupem złodziei w obu przy-
padkach były akumulatory zasilające sygnali-
zację świetlną , ustawione na modernizowanej 
drodze Suwałki – Sejny, a konkretnie w miejsco-
wościach Ryżówka i Smolany Dąb. Trwa poszu-
kiwanie sprawców. 

n W górę idą akcje Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Jak twierdzi jej szef, 
Robert Żyliński chętnych do inwstowania nie 
brakuje. Niebawem w Suwałkach rozpocznie  
produkcję osiem fi rm różnej branży, co ozna-
cza nowe miejsca pracy dla suwalczan. Szacuje 
się, że na zatrudnienie może liczyć ponad 100 
mieszkańców Suwałk i okolic. 

n Suwalscy policjanci, podczas rutyno-
wej kontroli prowadzonej przy ul. Pułaskiego, 
stwierdzili, że zatrzymany biały bus został skra-
dziony w Danii. Samochodem jechało trzech 
obywateli Łotwy. Cudzoziemcy powędrowa-
li  do aresztu, a busa odstawiono na policyjny 
parking, skąd trafi  do właściciela. Łotyszy nato-
miast czeka rozprawa przed sądem. 

n Modelarze z Suwałk przyzwyczaili nas 
do sukcesów, odnoszonych zarówno w kra-
ju, jak i zagranicą. Tym razem jednak docenio-
no ich opiekuna i nauczyciela – Stanisława 
Skibickiego. Instruktor, który od kilkudziesię-
ciu lat prowadzi w suwalskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji sekcję modelarską, został uhono-
rowany nagrodą specjalną Ministra Sportu. 
W ten sposób podziękowano S. Skibickiemu 
za wybitne zasługi w popularyzacji modelar-
stwa i świetne wyniki osiągane przez wycho-
wanków na zawodach rangi krajowej i między-
narodowej

n Suwalska prokuratura sporządziła akt 
oskarżenia wobec mężczyzny, który nieumyśl-
nie spowodował śmierć 15-letniej suwalczanki. 
Będzie odpowiadał przed sądem za nieprawi-
dłowe podłączenie pralki do prądu , a ogólniej 
za wykonywanie specjalistycznych robót insta-
lacyjnych bez odpowiednich kwalifi kacji.  

 Jak informowaliśmy, do tragedii doszło we 
wrześniu zeszłego roku w jednym z bloków na 
os. Daszyńskiego. Nastolatka bezpośrednio 
po kąpieli, jeszcze mokra, oparła się o pralkę. 
Okazało się, że urządzenie, choć nie pracowało, 
było pod prądem, który śmiertelnie ją poraził. 
Wezwany na miejsce lekarz stwierdził zgon.  Za 
nieumyślne spowodowanie śmierci grozi oskar-
żonemu do 5 lat pozbawienia wolności. 

WYDARZYŁO SIĘ
su wliczone jest całodzienne wyżywienie 

Dla wszystkich grup odbędą się zaję-
cia z języka angielskiego i francuskiego na 
wesoło oraz zabawy integracyjne, tanecz-
ne, sportowe, kulinarne. 

Maluchy, oprócz uczestnictwa w 
zabawach integracyjnych i językowych, 
wcielą się w rolę szefa kuchni, artystów 
plastyków, aktorów, szalonych naukow-
ców, tancerzy i sportowców. Na zakoń-
czenie półkolonii dyskoteka. 

Starsza grupa uczestników turnusu, 
oprócz zajęć językowych, będzie miała 
okazję pogrążyć się w świecie baśni oraz 
stworzyć własny teatr cieni. Specjalnie 
dla nich warsztaty z malowania farba-
mi za pomocą dłoni i stóp, body pain-
ting z ograniczeniem do okolic twarzy, 
rękodzielnictwa (wykonywania biżuterii 
na bal), sesja zdjęciowa. Zaliczą też wizy-
tę w Laboratorium Symulacji Medycznej 
i  będą miały okazję spędzić w przedszko-
lu całą jedną noc.

Zapisy i informacje prowadzą: 
dla dzieci w wieku 3-4 lata pani Paula 
504 479 731, a dla dzieci w wieku 5-12 
lat pani Hania 509 611 464.

Happy Kids’ Club przy ul. Szkolnej 
2 zaprasza na dwa turnusy językowe z ję-
zykiem angielskim i francuskim. Zajęcia 
zaadresowane są do dzieci w wieku: 3-4 
lata, 5-6 lat oraz  7-8 lat. Terminy:  26 
– 30 stycznia i 02-06 lutego, w godzi-
nach 7.30 do 16.00. Koszt 275 złotych. 
Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzo-
ne będą w małych 5-8 osobowych gru-
pach. Więcej na www.kja.edu.pl oraz pod 
nr tel.: 792 060 469 

ZABAWA POPRZEZ EKSPERYMENTY
Mały Inżynier przy ul. Kościuszki 76 

zaprasza dzieci w wieku 7-15 lat na pię-
ciodniową, od poniedziałku do piąt-
ku, wyprawę do krainy eksperymentów 
oraz robotów! Dzieci podczas codzien-
nych spotkań będą rozwijać swoje zain-
teresowania i pobudzać wyobraźnię pod 
okiem wykwalifi kowanych instruktorów. 
Wezmą czynny udział w eksperymen-
tach, budowaniu robotów oraz przeróż-
nych konkursach. Więcej pod numerem 
tel.:  503 309 646 oraz na stronie inter-
netowej: www.malyinzynier.pl   (ikra)

Szczegółowe informacje na plakatach 
w mieście oraz stronie internetowej Urzędu 
Miasta: www.um.suwalki.pl
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n Biblioteka Publiczna 
im. M. Konopnickiej 
w Suwałkach i Cinema 

Lumiere prowadzą wspólną akcję „Przeczytaj i obejrzyj”. 
Każda osoba, która wypożyczy książkę z listy, otrzyma 
kupon zniżkowy na wybrane filmy. Lista książek i filmów 
znajduje się na stronie: www.bpsuwalki.pl. Aktualnie 
promocja obejmuje filmy: „Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”, 
„Paddington”, „Dzwoneczek i Bestia z Nibylandii”, „Carte 
Blanche”, „Pięćdziesiąt twarzy Greya”, „Tajemnice lasu”.

PIWIARNIA WARKA zaprasza na: 
n imprezę charytatywną, 6 lutego w godzinach 20.00-03.20, na rzecz Adasia 

Baranowskiego. Zabawa szykuje się super do białego rana przy muzyce lekkiej, łatwej 
i miłej dla ucha, a przy okazji pomagacie dziecku, które ma 6 miesięcy i 7 operacji już za 
sobą. Koncert prowadzą Dj Olszak i Dj Tomsky. Wstęp 15 złotych.

n bal ostatkowy w wyjątkowym terminie 14 lutego  (walentynki) w godzinach 20.00-
03.00. Muzyka: Dj Tommy. Wstęp: 90 zł za osobę, tel. 604-058-648. Ilość miejsc ogra-
niczona. 

 (a)
SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza: 

n Wystawę rysunku Jacka Fedorowicza pt. „To tylko żart”, której wernisaż odbędzie 
się   w piątek, 23 stycznia o 17.00 z udziałem malarza, szerszej publiczności znanego 
bardziej z licznych ról w filmach komediowych i występów estradowych. Federowicz 
to dużej klasy satyryk i publicysta. Największą popularność przyniosły mu występy w 
teatrzyku studenckim “Bim-Bom”. Wystawa czynna do 8 marca. 

n Spektakl muzyczny pt. „Klimakterium”, grany w sobotę, 31 stycznia o19.00. 
Wystąpią na dużej scenie znane i lubiane aktorki Teatru Capitol: Krystyna Sienkiewicz, 
Ewa Florczak, Iga Cembrzyńska, Ewa Florczak oraz Grażyna Zielińska. Sztukę wy-
reżyserował Cezary Domagała. 

n Wystawę  malarstwa pt. „Żywioły”.  Wernisaż odbędzie się w patio SOK przy ul. 
J.Pawła II, czwartek, 29 stycznia o 18.00.  

n Warsztaty wokalne muzyki religijnej prowadzone przez Gabrielę Gąsior, które od-
będą się w terminach 6-7 lutego w sali kameralnej. Zapisy do 4 lutego. Wokalistom to-
warzyszyć będzie na fortepianie Dorota Zaziębło. Zapisy bez ograniczeń wiekowych. 
Na zakończenie zajęć, w sobotę, 7 lutego 19.00 – wielka gala i koncert finałowy uczest-
ników. 
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ZAPROSZENIA

W KINIE

MAM W SOBIE SWING

Charyzmatyczna, ambitna i utalentowana artystka Aga 
Zaryan zaśpiewa w Suwałkach koncert Walentynkowy z 
jazzowymi piosnkami o miłości. Jej matowego głosu po-
słuchamy 15 lutego o 19.00 na scenie Suwalskiego Ośrodka 
Kultury. Dziennikarze i krytycy muzyczni doceniają woka-
listkę za ciepły głos, lekkość frazowania oraz osobliwe po-
dejście do techniki wokalnej. 

Z muzyką jako taką związana jest od dziecka, talent 
odziedziczyła po ojcu pianiście klasycznym, jazz natomiast 
pokochała w szkole muzycznej, gdy wpadła jej w ręce pły-
ta z piosnkami Elli Fitzgerald. Aga Zaryan twierdzi, że pa-
suje do tej muzyki i ma w sobie swing. Inspiruje się i konty-
nuuje tradycje takich artystek, jak pianistka Hirley Horn, a 
jeszcze bardziej Carmen McRea i Joni Mitchel. Teksty 
utworów pisze samodzielnie, po angielsku, muzykę kom-
ponują jej przyjaciele. Podczas koncertu Zaryan przypo-
mni nam, o tym co w jazzie jest najpiękniejsze. Usłyszymy 
amerykańskie evergreeny ze złotej epoki jazzu. Podczas 
suwalskiego koncertu „Love songs” wystąpi z Europen 
Jazz Quartet i Suwalską Orkiestrą Kameralną. (Ikra)

SALON TUŻ, TUŻ

Suwalski Ośrodek Kultury pełną parą przygotowuje się 
do drugiej edycji Suwalskiego Salonu Sztuki. Wernisaż dopie-
ro 10 lipca, tymczasem organizatorzy zapraszają do współ-
pracy lokalnych artystów. Jak podkreślają, udział każdego 
twórcy z regionu w tej wielkiej,  zbiorowej wystawie to ma-
nifestacja przynależności do środowiska. Salon motywuje, 
stwarza możliwość wymiany myśli, daje możliwość przeglą-
du twórczości. W tegorocznej edycji weźmie udział kilkudzie-
sięciu artystów malarzy, rzeźbiarzy, fotografów, twórców vi-
deo i instalacji  związanych z naszym regionem. Regulamin 
do pobrania na stronie internetowej: www.soksuwalki.eu. 
Zgłoszenia uczestnictwa do 30 kwietnia.

OD OPOLA
DO SUWAŁK

Fani muzyki pop oczekują na przy-
jazd do Suwałk jednej z najpopu-
larniejszych przedstawicielek tego 
stylu, Sylwii Grzeszczak . Występ ar-
tystki odbędzie się w piątek, 27 lute-
go o godz. 19.00 w sali Suwalskiego 
Ośrodka Kultury. Bilety w przedsprze-
daży do 1 lutego. Piosenkarka, kom-
pozytorka i autorka tekstów znana jest 
ze współpracy z Marcinem Liberem 
Piotrowskim, który co  przyznaje artystka, jest najważniejszą osobą w jej życiu za-
wodowym i prywatnym. Razem napisali kilka piosenek: ”Co z nami będzie”, “Nowe 
szanse”, “Mijamy się”. Niedawno odbyła się premiera drugiego krążka solowego Sylwii 
Grzeszczak pt. “Pożyczony”.  Wokalistka w wywiadach często podkreśla, iż nie wyobra-
ża sobie życia bez śpiewania, a spotkania z publicznością i fanami dają jej energię i mo-
tywację do pracy. Debiutowała jeszcze jako dziecko w programie telewizyjnym “Od 
Przedszkola do Opola” w odcinku z Krzysztofem Krawczykiem. Pokazała się też w po-
pularnym “Idolu”.  (ikra)

W Cinema Lumiere zoba-
czyć można nowy film Tima 
Bartona przybliżający postać 

malarki Margaret Keane, autorki portretów kobiet i dzieci 
o tajemniczych, wielkich oczach. “Wielkie oczy”,  z główną 
rolą Amy Adams 21 stycznia w cyklu Babskie Wieczory.

Kolejne biograficzne produkcje, których nie warto prze-
gapić, to film o wybitnym, ekscentrycznym matematyku  
pt. „Gra Tajemnic”,  od 23 stycznia oraz historia przesta-
wiająca dzieje cierpiącego na stwardnienie zanikowe, wy-
bitnego astrofizyka i filozofa Stehenia Hawkinga – od 30 
stycznia. 

Dla dzieci, od 30 stycznia „Pingwiny z Madagas-
karu”.

Dyskusyjny Klub Filmowy w SOK zaprasza na opo-
wieść o Rafaelu i Nataszy, którzy zaczynają wspólne ży-
cie w państwie, które się jeszcze nie narodziło. To  nie-
miecko-polski film fabularny pt. „Efekt Domina” w reż. 
Elwiry Niewiary i Piotra Rosołowskiego. Projekcja w śro-
dę, 21 stycznia.  (ikra)

n Kolejny koncertz cyklu Międzypokoleniowych Spotkań z Muzyką odbędzie się 
w środę, 21 stycznia o 14.00 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia. Program 
pt. „Tajemnice kameralistyki – kwintet fortepianowy” obejmuje kompozycje  
Adama Jarzębskiego, Ludwiga van Beethovena, Franza Schuberta, Louise’a 
Farrenca, Hermanna Goetza, Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza,  Yasunori 
Kanazawaki,  Antona Areńskiego, Johanna Michaela Haydna.  Wykonawcy, chcąc 
przybliżyć artystyczno-towarzyski fenomen kameralistyki, zabiorą nas w podróż do ba-
rokowego pałacu. Poczujemy  klimat dziewiętnastowiecznego salonu, dowiemy się, 
w jaki sposób muzyka kameralna funkcjonowała w salach koncertowych, kinowych i 
tanecznych XX wieku. Na fortepianie zagra Tomasz Pawłowski, skrzypce - Mateusz 
Zaziębło, altówka - Adam Dębski, wiolonczela - Adam Misiak i Anna Wróbel, a kon-
trabas - Marcin Maciejewski.

Kolejne spotkanie pt. „Bedrich Smetana – Sprzedana narzeczona” w środę, 11 lute-
go, o 14.00 w szkole muzycznej przy ul. Noniewicza 83.

(i) 
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Opracowanie: IRENEUSZ SEWASTIANOWICZ

SUWALSKI     WEHIKUŁ    CZASU     114

ŚLADAMI
PRZESZŁOŚCI:

OD REDAKCJI

„Przeszłość – to jest dziś, tylko cokolwiek dalej” 
– pisał Cyprian Kamil Norwid. Proponujemy naszym 
Czytelnikom nową, cykliczną stronę, w całości poświę-
coną historii Suwałk i Suwalszczyzny – zarówno tej od-
ległej, jak i całkiem niedawnej, ale też już popadającej 
zapomnienie.

„Suwalski wehikuł czasu” chcemy redagować wspól-
nie z Wami. Czekamy na propozycje tematów, ale przede 
wszystkim na dokumenty i fotografie ze starych albumów, 
na wspomnienia i relacje. Spróbujmy razem ocalić przy-
najmniej część naszej wspólnej przeszłości.

Zapraszamy do współpracy. „Suwalski wehikuł cza-
su” czeka i warto do niego wsiąść.

Z KALENDARZA:

Sport wodny, który w Suwałkach polegał jedynie 
na półgodzinnej lub godzinnej, (zależnie od posiada-
nej gotówki), przejażdżce po stawie, zaczyna zataczać 
coraz szersze kręgi. Przyczynia się do tego parę jedno-
stek niezrażających się trudnościami, a dążących wy-
trwale do celu.

Tych parę jednostek wciągnęło do akcji szereg osób, 
mogących rzeczywiście coś zdziałać.  Pierwsze posunię-
cie to załatwienie sportu wodnego dla młodzieży szkol-
nej. W tych dniach przez Dyrekcję gimnazjum miejskie-
go został w tej sprawie do kuratorium Okręgu szkolnego 
białostockiego obszerny referat p. prof. St. Kowala, prócz 
tego Dyrekcja składa odnośny referat do Rady Miejskiej z 
prośbą o udzielenie kawałka brzegu stawu dla urzadze-
nia na tym brzegu terenu dla stałego treningu wodne-
go. Jest nadzieja, że Rada Miejska zrozumie poczynania 
szkoły i okaże jej poparcie.

(„Dziennik Suwalski”, nr 29 z 29.01.1927 r.)

NAPISALI:

ZE STAREGO ALBUBU:

Niemiecka 
łaźnia 
w Nowince. 
Zdjęcie z czasów 
I wojny 
światowej 

NAJWAŻNIEJSZY KOŚCIÓŁ
W roku 1819 komisja wojewódzka pod-

jęła decyzję o przystąpieniu do budowy 
w Suwałkach dużej świątyni rzymskokatolic-
kiej. Projekt architektoniczny został wykonany 
przez Chrystiana Piotra Aignera (1756-1841). 
Pierwotne plany zostały w 1845 roku zmody-
fikowane przez Henryka Marconiego (1792-
1863) i realizowane były w latach 1840-49 
i 1866.  Budowlę zlokalizowano po północ-
nej stronie ówczesnego Starego Rynku  (dzi-
siaj Park Konstytucji 3 Maja). Klasycystyczną, 
planowaną jako katedralną, świątynię zaczęto 
budować w 1820 roku, a zakończono w 1829. 
Kościół stał się monumentalnym, najcenniej-
szym obiektem budowlanym Suwałk.

Do jego budowy użyto między innymi do-
starczonego przez rząd drewna, jak i detali, 
elementów kamiennych i rzeźbiarskich, po-
chodzących z klasztoru pokamedulskiego w 
Wigrach. Do dzisiaj, od 1842 roku, przetrwały 
figury świętych Romualda i Benedykta.

16.01.1816

Postanowieniem na-
miestnika Królestwa Pol-
skiego zostało utworzo-
ne województwo augu-
stowskie z siedzibą w Su-
wałkach.

W latach 1881 i 1883 kościół uległ kolejnym 
przeróbkom, w rezultacie których dobudowa-
ne zostały dwie kaplice boczne. Od zachodu 
pw. Pana Jezusa lub Jezusa Zbawiciela, a po-
wszechnie nazywaną Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy, a od wschodu – kaplicę św. Anny.

W okresie II wojny światowej kościół uległ 
znacznemu, bo 60-procentowemu zniszczeniu. 
Między innymi w 1944 roku wysadzone zosta-
ły przez wycofujące się wojska niemieckie wie-
że świątyni. Po wykonaniu najpilniejszych prac 
remontowych zaczęto z niego korzystać już w 
roku 1944. W roku 1957 został przekazany pa-
rafii przez władze państwa na trwałe zarządza-
nie. Kolejne prace restauracyjne wykonano w 
latach 1960-61, kiedy to odbudowano również 
obie wieże.

W czerwcu 1992 roku kościół parafialny pw. 
św. Aleksandra podniesiony został przez papie-
ża Jana Pawła II do rangi konkatedry.

Wacław Pankiewicz
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Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

człowieka niezwykłego

śp. JERZEGO WAWRUKA

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia 

składają
Bożena Wróblewska i Marek Starczewski

22/2015

śp. JERZEGO WAWRUKA

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia 

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach 
i pamięci naszej”

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 JERZEGO WAWRUKA
wielkiego przyjaciela szkoły, 

otwartego na potrzeby młodzieży, 
fundatora licznych nagród, szlachetnego człowieka

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna 
I Liceum Ogólnokształcącego 

im. M. Konopnickiej w Suwałkach
20/2015

Kochana Rodzino śp. Pana Jerzego 

Niestety, nie dane mi było osobiście uczestniczyć w tym wymow-
nym – ostatnim pożegnaniu – Wspaniałego Przyjaciela Wspól-
noty – I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach – Pana Jerzego Wawruka. Miałam to szczęście, 
że w okresie kierowania szkołą – właśnie Pan Jerzy – ówcze-
sny Dyrektor KOLBET-u w Suwałkach – okazywał i mnie oso-
biście, i całej Szkolnej Wspólnocie ogromne wsparcie moralne 
i serdeczną pomoc. Nie obawiam się powiedzieć, że była to wza-
jemna przyjaźń, której owoce przybrały kształt wspaniałych po-
staw uczącej się wówczas młodzieży i wielu absolwentów tej su-
walskiej Alma Mater.
Co prawda, nie jestem już formalną przedstawicielką Szkoły, 
ale nie mogę nie wypowiedzieć dziś – wobec Rodziny, Przyjaciół 
i wszystkich tam obecnych – ogromnej WDZIĘCZNOŚCI – za 
każdy gest serca, za życzliwe wsparcie w czasach trudnych, za 
dyskretną pomoc, za wrażliwość na sprawy młodego człowieka, 
za ukazanie swoją postawą, że wszystko, co wielkie jest wielkie 
przez SERCE.
Prawdą jest, że Tych, których kocha się zawsze, nie traci się 
nigdy. I chociaż „stoimy na przystankach rozstań”, i po ludzku 
śmierć Osoby Najbliższej jest zawsze bolesna, to pragnę – sło-
wami Patronki - I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach 
potwierdzić, że tacy ludzie,jak Pan Jerzy nie odchodzą nigdy. 
Oni po prostu zostają w naszych sercach. Niech zatem słowa 
Marii Konopnickiej będą dla nas wszystkich budującym umoc-
nieniem, przesłaniem i wyrazem wdzięcznej pamięci o Panu 
Jerzym Wawruku.
„Proście wy Boga o takie mogiły,które łez nie chcą,ni skarg,ni 
żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły, na dzień przy-
szłości…” 
Z wyrazami wdzięczności i szczerej pamięci 

Bożenna Szynkowska
Suwałki-Olsztyn,17 stycznia 2015r. 

Zdjęcie z uroczystości pogrzebowych śp. Jerzego Wawruka.
Olsztyn,17 stycznia 2015 roku
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PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 stycznia 2015 r. r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogło-
szeń wywieszony został na okres 21 dni (od 09 stycznia 2015 r. do 30 stycznia 
2015 r. wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Suwałki 
przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat w drodze prze-
targu (Zarządzenie Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 09 stycznia 
2015 r.). Dotyczy nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Zacisze.

 11/2015

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

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własnośĆ Miasta Suwałki.

1) działki ozn. nr geod: 344/2, 344/3, 345/2, cz. 346/2, cz. 347/2, cz. 348 /2, 349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej powierzchni 6,1145 ha, nieza-
budowane, położone na terenie Gminy Suwałki, obręb Poddubówek, są sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,2500 ha, grunty or-
ne klasy IVa o pow. 0,0400 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,2186 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2000 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V 
o pow. 0,7059 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1400 ha, nieużytki 1,5600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 
2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy 
Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 roku (opublikowana w Dz.U.Woj.Podlaskiego nr 109, poz. 1609 z dnia 25.05.2010 r.) działki ozn. nr geod: 344/2, 347/
2, 348/2, położone w obrębie Poddubówek, znajdują się w konturze o symbolu 2W – teren odstojnika wód opadowych, działka ozn. nr geod. 344/
3 położona jest w konturze o symbolu 13R – tereny upraw polowych, użytków zielonych, stawów, zieleni śródpolnej, zadrzewień i dojazdów go-
spodarczych. Pozostałe działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Położone 
są również w obszarze spełniającym rolę odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 223 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia trzy złote).
Wadium w wysokości 122 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa złote).
Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.
2) część działki ozn. nr geod: 348/2 o pow. 0,2419 ha, niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Suwałki, obręb Poddubówek, sklasyfiko-

wanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,1100 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,1319 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki 
z dnia 30 kwietnia 2010 roku (opublikowana w Dz.U.Woj.Podlaskiego nr 109, poz. 1609 z dnia 25.05.2010 r.), przedmiotowa działka położona jest 
w konturze o symbolu 2W – teren odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 48 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych).
Wadium w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych).
Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ 1 osoba wpłaciła wadium i nie stawiła się na przetarg.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.02.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 w sali nr 146.
 Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy – 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. nieruchomości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 

8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 09 lutego 2015 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód 
wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu 
oraz projektem umowy dzierżawy;

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

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

 Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferu-
je 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 poczet 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 niezwłocznie 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. A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.
 13/2015

PILNE, POMÓŻCIE !
 

Potrzebna jest krew B Rh- 
dla dziecka chorego na bia-
laczkę, to bardzo rzadka gru-
pa krwi.

Kontakt Marzena Czyż, 
tel. 515 250 700
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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 zasa-
dach 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 póź-
niejszymi zmianami) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, 
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte po-
stępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 
22.12.2014 r. znak: I.7011.25.14.2013/2014.IS, w sprawie zatwierdzenia pro-
jektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogo-
wej polegającej na budowie ulicy Zastawie w Suwałkach, na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich do przejazdu kolejowe-
go włącznie, w zakresie robót budowlanych obejmujących:
– rozbiórkę elementów kolidujących z budową ww. ulicy,
– zmianę geometrii skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich,
– budowę jezdni o szerokości 7,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowe-

go,
– przebudowę, rozbudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidual-

nych, zgodnie z pla-nem zagospodarowania terenu,
– budowę zatok parkingowych o łącznej liczbie 60 miejsc postojowych (w tym 

4 miejsca dla osób niepełnosprawnych) z betonowej kostki brukowej,
– budowę chodnika po południowej stronie ulicy i chodnika oraz ścieżki 

rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego z pasem rozdziału (pół-
nocna strona ulicy),

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
– budowę niekolidującego odcinka sieci wodociągowej wraz z uzupełnia-

jącymi odgałęzie-niami,
– budowę niekolidującego odcinka kanalizacji teletechnicznej HAWE,
– budowę niekolidującego odcinka kablowej linii nN,
– rozbiórkę napowietrznej linii SN-20kV i budowę kablowej linii elektroenerge-

tycznej SN-20kV z wymianą słupa, począwszy od działki nr geod. 31331, 
– budowę kablowych linii oświetleniowych wraz z ustawieniem 24 latar-

ni oświetleniowych , 
– budowę kanału teletechnicznego dla potrzeb zarządcy drogi,
– budowę schodów terenowych,
– zabezpieczenie uzbrojenia technicznego,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza 
projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie przebudowy in-
frastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu):

1) przebudowa skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich (dział-
ki nr geod. 31818/4, 31359/5) w części dotyczącej: 

– działka nr geod. 31818/4;
a) budowy kablowej linii oświetleniowej (odcinek Ą-B-C),
b) rozbiórki napowietrznych linii energetycznych,
c) budowy kablowej linii Nn (odcinek F-G-H-I) z ustawieniem słupa wiro-

wanego w pkt. H
d) wykonania obustronnych chodników, 
e) remontu zatoki autobusowej (zachodnia strona ulicy) z ustawieniem 

wiaty przystankowej,
f) wykonania kanału teletechnicznego (odcinek L-Ł-M i Ł-N-Ń) z budową 

dwóch studni,
g) zmiany geometrii skrzyżowania z ul. Zastawie wraz z wysokościowym 

dowiązaniem projektowanych nawierzchni jezdni i chodników ulicy 
Zastawie z istniejącą nawierzchnią jezdni i chodników ulicy Powstańców 
Wielkopolskich,

h) zabezpieczenia uzbrojenia technicznego,
– działka nr geod. 31359/5;
a) budowy kablowej linii oświetleniowej (odcinek: D-E-Ę) z ustawie-

niem latarni oświetle-niowej nr 2, 
b) budowy niekolidujących kablowych linii Nn (odcinek: J-K) z ustawie-

niem słupa wirowanego nr 1 oraz odcinek (Ś-T),
c) budowy sieci kanalizacji sanitarnej (odcinek: U-W-Y-Z),
d) wykonania kanału teletechnicznego (odcinek: O-Ó-P-R-S) z budo-

wą czterech studni,
e) wykonania wpustu ulicznego z odcinkiem przykanalika sieci kanali-

zacji deszczowej w pkt. D’,
f) budowy niekolidującego odcinka kanalizacji kablowej ORANGE (od-

cinek A’-B’),
g) budowy niekolidującego odcinka kanalizacji kablowej HAWE (odci-

nek Ź-Ż) z budową studni,
c) wykonania chodników ze ścieżką rowerową przy skrzyżowaniu 

z ul. Zastawie oraz przedłużenia chodnika po stronie zachodniej,

f) zmiany geometrii skrzyżowania z ul. Zastawie wraz z wysokościo-
wym dowiązaniem projektowanych nawierzchni jezdni i chodników ulicy 
Zastawie z istniejącą nawierzchnią jezdni i chodników ulicy Powstańców 
Wielkopolskich,

g) przebudowy zjazdów,
h) zabezpieczenia uzbrojenia technicznego,
2) wykonanie kablowej linii oświetleniowej (odcinek A-Ą) na działce 

nr geod. 31820, 
 3) budowa niekolidującego odcinka kanalizacji kablowej ORANGE 

(odcinek B’-C’) z budową studni oraz rozbiórka napowietrznej linii ener-
getycznej z wykonaniem kablowej linii energetycznej w pkt. T na dział-
ce nr geod. 31363/18,

4) przebudowa skrzyżowania z drogą wewnętrzną oznaczoną działką 
nr geod. 31344/28 w zakresie:

a) utwardzenia zjazdu,
b) budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu przebiegu na 

ul. Zastawie,
c) wykonania odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej (D’-E’) i kanału te-

letechnicznego (F’-G’).

 Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach:
Działki stanowiące pas drogowy drogi powiatowej Nr 2414B (ul. 

Zastawie) o nr: 31364/1, 31822, 31926, 31916, 31344/29 – obręb 7 Suwałki,
Działki stanowiące teren do czasowego zajęcia, niezbędny podczas re-

alizacji inwestycji, o nr: 31820, 31818/4, 31359/5, 31363/18, 31344/28 – ob-
ręb 7 Suwałki,

Działki ulegające podziałowi o nr: 
Obręb 7 Suwałki

1. działka nr 31344/4 dzielona na działki: 31344/53 o pow. 0,0922 ha (prze-
znaczona pod drogę) i 31344/54 o pow. 3,2122 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

2. działka nr 31344/7 dzielona na działki: 31344/51 o pow. 0,0206 ha (prze-
znaczona pod drogę) i 31344/52 o pow. 2,0069 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

3. działka nr 31344/6 dzielona na działki: 31344/49 o pow. 0,0184ha (prze-
znaczona pod drogę) i 31344/50 o pow. 0,3975ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

4. działka nr 31345 dzielona na działki: 31345/1 o pow. 0,1514ha (przeznaczo-
na pod drogę) i 31345/2 o pow. 1,8489ha (w dotychczasowym władaniu),

5. działka nr 31331 dzielona na działki: 31331/1 o pow. 0,0855ha (przeznaczo-
na pod drogę) i 31331/2 o pow. 0,5286ha (w dotychczasowym władaniu),

6. działka nr 31325 dzielona na działki: 31325/1 o pow. 0,0368ha (przeznaczo-
na pod drogę) i 31325/2 o pow. 0,5513ha (w dotychczasowym władaniu),

7. działka nr 31324 dzielona na działki: 31324/1 o pow. 0,0230ha (przeznaczo-
na pod drogę) i 31324/2 o pow. 0,5251ha (w dotychczasowym władaniu),

8. działka nr 31323 dzielona na działki: 31323/1 o pow. 0,0032ha (przeznaczo-
na pod drogę) i 31323/2 o pow. 0,6522ha (w dotychczasowym władaniu),

9. działka nr 30823/3 dzielona na działki: 30823/4 o pow. 0,0023ha (prze-
znaczona pod drogę) i 30823/5 o pow. 1,7416ha (w dotychczasowym wła-
daniu),

10. działka nr 31821 dzielona na działki: 31821/1 o pow. 0,0079ha (przeznaczo-
na pod drogę) i 31821/2 o pow. 0,5165ha (w dotychczasowym władaniu),

11. działka nr 31828/5 dzielona na działki: 31828/6 o pow. 0,0029ha (prze-
znaczona pod drogę) i 31828/7 o pow. 0,3461ha (w dotychczasowym wła-
daniu),

12. działka nr 31919 dzielona na działki: 31919/1 o pow. 0,0166ha (przezna-
czona pod drogę) i 31919/2 o pow. 2,2857ha (w dotychczasowym wła-
daniu).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zloka-
lizowana na nieruchomościach oznaczonych działkami nr geod. 31364/
1, 31822, 31926, 31916, 31344/29, 31344/53, 31344/51, 31344/49, 31345/1, 
31331/1, 31325/1, 31324/1, 31323/1, 30823/4, 31821/1, 31828/6, 31919/1

oraz 
elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza pro-

jektowanymi pasami drogowymi ww. ulic w zakresie przebudowy infra-
struktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach ozna-
czonych działkami nr geod.: 31820, 31818/4, 31359/5, 31363/18, 31344/28 
według obowiązującego katastru nieruchomości.

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym 
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, ul. A Mickiewicza 1, pok. 3,a także składać uwagi i wnioski do-
tyczące przedmiotowej sprawy do czasu wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej. 18/2015
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KAWIARENKA MISTRZÓW

Mistrz świata, mistrzyni świata, trener mistrzyni świata, bramkarz pol-
skiej reprezentacji, trener i zawodnik piłkarskiej ekstraklasy, kapitano-
wie dwóch pierwszoligowych zespołów, sportowcy, trenerzy i zarazem 
wychowawcy młodzieży oraz suwalczanie, którzy uprawiają sport rekre-
acyjnie, a także prezydent Suwałk i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji – 
takie grono zgromadziła wczoraj czwarta już Kawiarenka Obywatelska, 
zorganizowana w Restauracji „Na Starówce” przez Centrum Aktywności 
Społecznej PRYZMAT. 

O sporcie, a tak-
że szerzej o kultu-
rze fizycznej można 
byłoby mówić nie-
mal bez końca. Dwie 
i pół godziny oka-
zało się stanowczo 
za mało i, jak pod-
sumował, Wojciech 
Kowalewski, jeden z 
prelegentów, pierw-
sze tego typu spotka-

nie „to dopiero początek”, więc warto kontynu-
ować dyskusję i wypracowywać nowe, wspólne 
rozwiązania. 

Punktem wyjścia do dyskusji było hasło 
„Suwalski sport nasz powszedni”. Spotkanie 
rozpoczęły prezentacje: Marka Krejpcio – 
Suwalski Klub Karate Kyokushin, Dariusza 
Ułanowicza – Stowarzyszenie Lokalne 
Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” 
w Suwałkach, Wojciecha Winnika – Ślepsk 
Suwałki, Czesława Renkiewicza – Prezydenta 
Miasta Suwałk, Edwarda Deca – Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, Stanisława Kamińskiego 
i Dariusza Tasiora – Klub Rowerowy MTB Suwałki, Kamila Makarewicza 
– Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki, Jacka Zielińskiego – tre-
nera SKS Wigry Suwałki, Wojciecha Kowalewskiego – Stowarzyszenie na 
Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” i Adama Ołowniuka 
– Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Dyskusję podsu-
mował Waldemar Borysewicz, dyrektor OSiR.

Niemal wszyscy zwracali uwagę, że uprawianie sportu przez najmłod-
szych ma ogromny walor wychowawczy. 

– Nigdy nie zniechęcamy kogoś, kto być może nie osiągnie wyso-
kich wyników sportowych, ale chce trenować, bo wiemy, że każdy mło-
dy człowiek musi czuć się dowartościowany i czuć się częścią grupy – to 
jest najważniejsze – argumentował Dariusz Ułanowicz, doświadczony 
trener, prezes SL SALOS. 

Wtórował mu Wojciech Winnik. 
– Problemem, nie tylko naszego miasta, jest odpływ młodych ludzi. 

Jeśli trenerzy będą więc także wychowawcami, może uda nam się do-
prowadzić do sytuacji, że młodzi ludzie będę tutaj wracali – argumen-
tował kapitan Ślepska.

Taką drogę powrotu do rodzinnego miasta po zakończeniu świato-
wej kariery wybrał też Wojciech Kowalewski, grający w najlepszych klu-
bach piłkarskich, licencjonowany trener UEFA, prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”.

– Byłem w wielu krajach i mogę powiedzieć, że dzieci są wszędzie 

takie same. Tylko od nas, dorosłych zależy, jakie stworzymy im warunki 
– mówił. – Prawdą jest także, że sport wyczynowy nie funkcjonuje bez 
sportu amatorskiego, dlatego warto dbać o wychowanie sportowe naj-
młodszych. W naszej Akademii, dodatkowo, kładziemy nacisk na udział 
rodziców w zajęciach dzieci i to przynosi dobre efekty. 

Marek Krejpcio, mistrz świata w karate kyokushin, od 23 lat prowadzą-
cy Suwalski Klub Karate Kyokushin zwracał uwagę, że trening karate to nie 
tylko dążenie do sportowej rywalizacji, ale także kształtowanie charak-
teru i poznawanie otoczki kulturowej japońskiej sztuki walki. Poza tym, 
ponieważ nie każdy mieszkaniec chce należeć do klubu czy stowarzysze-
nia, za to coraz więcej jest chętnych do uprawiania sportu rekreacyjnie, 
warto stworzyć im odpowiednie warunki – przekonywał. 

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk zgodził się, że w Suwałkach 
przydałoby się jeszcze więcej przestrzeni do uprawiania sportu, choć przy-
znał jednocześnie, że pod względem nakładów na inwestycje sportowe w 
ostatnich latach Suwałki plasują się w polskiej czołówce. Nowe przestrze-
nie muszą być przede wszystkim dostosowane do możliwości wszystkich 
grup wiekowych. Prezydent zwrócił uwagę, że bardzo dobry efekt przy-
noszą konsultacje społeczne w tej dziedzinie. Jako dobry przykład wskazał 
modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 7, wykonaną w ramach 
ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja na bieżąco była 
konsultowana z pomysłodawcami, co przyniosło dobry efekt.

Edward Dec, utytułowany trener pływaków i prezes MUKS Olimpijczyk 
podkreślał, że dla młodych ludzi sport może być przepustką do świata. 

– Odwiedziliśmy z naszymi zawodnikami wszystkie kontynenty, 
oprócz Antarktydy i Australii. Aktualnie troje suwalczan przebywa też 
na stypendium w Stanach Zjednoczonych – podkreślał.

Do największych suwalskich sukcesów zaliczył też program obowiąz-
kowej nauki pływania, którym objętych jest co roku ponad 500 dzieci, 
wszyscy uczniowie klas trzecich suwalskich szkół podstawowych. 

Cezary Cieślukowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego po-
informował natomiast o tworzonym właśnie portalu, dzięki któremu su-
walczanie mogliby znaleźć chętnych do wspólnego rozegrania meczu 
siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, czy uprawiania innych dyscyplin 
sportowych. Zaznaczył przy tym, że dobrze byłoby też, żeby mieszkań-
cy mieli łatwiejszy dostęp do obiektów sportowych.

Z kolei Waldemar Borysewicz deklarował, że w tegorocznej ofercie 
OSiR nie zabraknie imprez masowych, rekreacyjnych, z których będą mo-
gli skorzystać suwalczanie w każdym wieku.

Mieszkańcy, uczestniczący w kawiarence proponowali natomiast wybu-
dowanie w Suwałkach krytego sztucznego lodowiska, wytyczenie atrakcyj-
nych tras dla biegaczy i poprawienie nawierzchni ścieżek rowerowych. 

Spotkanie było częścią projektu „Razem dla Suwałk”, współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej 
PRYZMAT w partnerstwie z Miastem Suwałki.

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

24/2015
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Podziel się podatkiem z ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Wystarczy w zeznaniu rocznym PIT za 2014 rok:
• wskazać nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz zadeklarować kwotę, jaką Urząd Skarbowy ma przekazać 

na rzecz tej organizacji (nie więcej niż 1% podatku należnego).

Organizacje Pożytku Publicznego mające siedzibę na terenie powiatu suwalskiego i sejneńskiego*

Lp. NR KRS NAZWA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO SIEDZIBA 

* Stan na 14 stycznia 2015 r.

Pełny wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok znajduje się na stronie 
internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/bip

1. 39749 Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja” Suwałki 

2. 46079 Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” 

Suwałki 

3. 46113 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach Suwałki 

4. 51648 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Sl Salos” Suwałki 

5. 52561 Suwalski Klub Karate Kyokushin Suwałki 

6. 58406 Suwalski Klub Badmintona Suwałki 

7. 59375 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego „Motokart” Suwałki 

8. 60952 Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego Suwałki 

9. 61644 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” Suwałki

10. 63469 Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonka” z Siedzibą w Suwałkach Suwałki 

11. 65198 Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Suwałkach Suwałki 

12. 65746 Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej Suwałki

13. 66543 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Suwałki 

14. 69745 Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki-Białystok Suwałki 

15. 69867 Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” W Suwałkach Suwałki

16. 71636 Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” Suwałki 

17. 76600 Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” Suwałki

18. 77283 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Suwałki

19. 80030 Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar” Suwałki 

20. 145638 Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” Suwałki 

21. 157858 Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane I Osób Niepełnosprawnych W Suwałkach Suwałki 

22. 162437 Fundacja Opieki Nad Osobami Potrzebującymi Pomocy „Ognisko Domowe” Suwałki

23. 212319 Klub Szachowy „Javena Hańcza” Suwałki 

24. 226036 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej Suwałki 

25. 321667 Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie Suwałki

26. 332833 Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów Suwałki 

27. 357698 Stowarzyszenie Zamiast Suwałki

28. 400320 Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” Suwałki

29. 61555 Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach Sejny 

30. 77757 Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej Sejny 

31. 178248 Fundacja „Pogranicze” Sejny 

32. 230280 Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanka” Sejny Sejny 

33. 320777 Stowarzyszenie Społeczne Sympatyków Orkiestry Dętej W Sejnach Sejny

34. 321913 Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury I Sportu Sejny 

35. 88827 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci I Młodzieży „Nie Jesteś Sam” Puńsk

36. 158347 Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce Puńsk

37. 139901 Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” Żyrwiny

38. 167260 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów Filipów

39. 367058 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach Filipów
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Od stycznia 2015 roku wchodzą w życie nowe obowiązki w zakre-
sie przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych 
obliczeń podatku za osoby fi zyczne za rok 2014.

Jeśli przesyłasz dokumenty za więcej niż 5 podatników, musisz to zro-
bić elektronicznie.

Jeżeli przesyłasz dokumenty za 5 i mniej podatników i nie korzystasz 
z pomocy np. biura rachunkowego, decyzja czy zrobisz to papierowo 
czy elektronicznie należy do Ciebie. Pamiętaj jednak, że wybierając for-
mę papierową masz krótszy termin – do końca stycznia.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (tj. . Dz.U. z 2013 roku., poz. 687 z dnia 17 czerwca 2013 r.), in-
formuję, iż Prezydent Miasta Suwałk wydał na wniosek Prezydenta Miasta 
Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 06 listopada 2014 roku, znak: 
I.7011.6 12.2014.IS, – decyzję Nr 1/2015 znak: AGP.6740.356.2014.EW 
z dnia 16.01.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na budowie ulic 7KD i 8KD w Suwałkach: 

1. ulica 7KD w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmu-
jących budowę:

– jezdni ulicy o szerokości 6,0 m zakończonej placem do zawracania 
z kostki betonowej fazowej, 

– zjazdu indywidualnego na działkę nr geod. 30256/2,
– ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 3,5 m po wschodniej stronie 

ulicy i chodnika po zachodniej stronie na odcinku od ul. Sikorskiego do 
ulicy 8KD, 

– zatoki postojowej po wschodniej stronie ulicy o 28 miejscach po-
stojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), 

– sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami, 
– uzupełniającego odcinka sieci wodociągowej, 
– oświetlenia ulicznego,
– zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia technicznego,

2. ulica 8 KD w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmu-
jących budowę:

– jezdni ulicy o szerokości 7,0 m zakończonej placem do zawracania 
z kostki betonowej fazowej, 

– obustronnych chodników o szerokości 2,5 m, 
– budowę zjazdów po stronie południowej ulicy, 
– sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami i odwodnieniem linio-

wym, 
– oświetlenia ulicznego, 
– zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia technicznego,
3. elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane po-

za projektowanymi pasami drogowymi ww. ulic w zakresie przebudo-
wy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) tj.:

przebudowę ulicy Gen. Władysława Sikorskiego w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 652 (działka nr geod. 30254) w części dotyczącej: 

a) likwidacji istniejącego zjazdu i zagospodarowania terenu poprzez 
ustawienie krawężnika, wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej, 

b) zmiany geometrii skrzyżowania ul. Generała Władysława 
Sikorskiego z projektowaną ulicą 7KD (dostosowanie istniejącego zjaz-
du z ul. Generała Władysława Sikorskiego) wraz z przebudową chodni-
ka i ścieżki rowerowej, 

c) przestawienia słupa oświetlenia ulicznego z ułożeniem kablowej 
linii oświetleniowej,

d) wykonania sieci kanalizacji deszczowej, 
e) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia technicznego, zgodnie z 

planem zagospodarowania terenu.
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

Zadanie realizowane będzie na działkach:
o nr geod. 30256/1, 30257/24, 30255, 30258/35, 30259/24, 30259/8, 

30259/7, 30259/26 obręb nr 0003.

Numery działek podlegających podziałowi: 30281, 30257/22.
Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowa-

nych pasów drogowych ww. ulic: 30281/1, 30257/25, według załączone-
go projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasami drogowymi ww. 
ulic: 30281/2, 30257/26, według załączonego projektu podziału.

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokali-
zowana na nieruchomościach oznaczonych działkami nr geod. 30256/1, 
30257/24, 30255, 30258/35, 30259/24, 30259/8, 30259/7, 30259/26, 30281/
1, 30257/25 (obręb 0003, Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projek-
towanymi pasami drogowymi ww. ulic w zakresie przebudowy infrastruktu-
ry technicznej (czasowe zajęcie terenu) są zlokalizowane na nieruchomo-
ści oznaczonej działką nr geod. 30254 (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652) (obręb 0003, Miasto Suwałki), we-
dług obowiązującego katastru nieruchomości.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim 
w Suwałkach Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, 
ul. A. Mickiewicza 1 w Suwałkach, pok. 138, a także składać uwagi i wnio-
ski dotyczące przedmiotowej sprawy.

19/2015

Decyzją Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach kontynuowany jest program 
“Prowadzenie kampanii informacyjnej, zwiększającej świadomość rodzi-
ców w zakresie wykrywania nieprawidłowości w rozwoju dzieci”.

W celu kontynuacji ww. programu zostało przyznanych 460 godzin dla 
psychologa, rehabilitanta i pedagoga w celu zwiększenia wsparcia edukacyj-
nego i terapeutycznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie styczeń – czerwiec 2015 r.

Poradnia w ramach swojej działalności świadczy pomoc dzieciom do-
tkniętymi różnymi rodzajami zaburzeń/problemów (np. zaburzenia neu-
rorozwojowe, zaburzenia napięcia mięśniowego wymagające rehabilita-
cji, brak osiągnięć rozwojowych, problemy pielęgnacyjne, trudności w 
zachowaniu/uczeniu się).

Ze względu na specjalistyczny charakter działalności Poradni nie ma 
ograniczeń wiekowych dotyczących obserwacji i zdiagnozowania dziecka 
pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego, dokonania diagnozy funk-
cjonalnej oraz zapewnienia mu potrzebnej pomocy.

Specjaliści Poradni (psychologowie, pedagodzy, logopedzi, 
rehabilitant/terapeuta zaburzeń integracji sensorycznej) dysponują szere-
giem form udzielenia pomocy dziecku i jego rodzicom m.in. poprzez indy-
widualną terapię dziecka czy warsztaty dla rodziców.  Zachęcamy wszyst-
kich rodziców mających potrzebę weryfi kacji prawidłowości wychowania 
swoich dzieci czy zaniepokojonych ich rozwojem/zachowaniem do sko-
rzystania z pomocy specjalistów z Poradni tj. psychologów, pedagogów, 
logopedów, doradców zawodowych oraz rehabilitanta. Konsultacje bę-
dą prowadzone po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się rodzi-
ców z Poradnią.

Dane kontaktowe: ul. Nowomiejska 10, tel. (87) 5664149, 
(87) 5670067; e-mail: sekretariat.ppp@poradnia-suwalki.pl.
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CHŁODNYM
OKIEM

Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23

Krzyżówka 2 POZIOMO:
2) adorator z ekranu 
6) coś na oś
7) kultowy film  Marka Piwowskiego
8) Osada,  miejscowość między Dział-

dowem a Mławą
9) błogie lenistwo
11) pogardliwie o Murzynie
15) może być i w gębie
16) np. policjant lub hydraulik
17) część nogi
18) Domogarow u Hoffmana
20) grał Józefa w „Złotopolskich”
23) dalszy plan obrazu
24) ...Surehand, przyjaciel Winnetou
25) nowicjusz w zawodzie 
27) ciągnie się za panną młodą 
28) prążkowana tkanina
29) Pavlović, tancerka, jurorka „Tańca z 

gwiazdami”
PIONOWO:

1)  rozcieńczalnik do farb i lakierów
2) ... dla atlety”, film Filipa Bajona
3)  druh Aramisa i Portosa
4) fotel monarchy
5)  Lindgren, pisarka (Dzieci z Buller-

byn, Pipi Langstrump)
10) Bertolt, dramaturg niemiecki (Ope-

ra  za 3 grosze, Matka Courage i jej 

dzieci)
12) Linde-Lubaszenko, aktor filmowy i 

teatralny
13)  Charles, francuski kompozytor 

(Faust, Romeo i Julia)
14) inny atom tego samego pierwiastka
18)  Henryk, polski aktor (Lista Schin-

dlera, Łuk Erosa)
19) chłopcy malowani
21)  więcej niż zwykle lub album zespo-

łu Depeche Mode
22)  „Nasza ....” internetowy portal spo-

łecznościowy
26) autor „Imienia róży”

Litery z pól ponumerowanych dodat-
kowo, uporządkowane od 1 do 12 utwo-
rzą rozwiązanie – tytuł filmu z Andrze-
jem Chyrą,  które należy przesłać wraz 
z kuponem pod adresem „DwuTygodni-
ka Suwalskiego” do 17 stycznia. Wśród 
nadawców prawidłowych rozwiązań 
rozlosujemy nagrodę ufundowaną przez 
Cinema Lumier w Suwałkach. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 1: Co nagle, 
to po diable.

Nagrody otrzymali: Marcin Wierzbic-
ki – bilety do Cinema Lumier i Teresa 
Gościewska na koncert Aloszy Awdie-
jewa, oboje z Suwałk. 
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Odszedł od nas Jerzy Wawruk. 
Piekielnie trudno jest powiedzieć o Nim, 
że już Go nie ma, że na pewno nie za-
dzwoni, nie wyśle sms-a, nie przypomni 
o jakiejś ważnej sprawie. 

O tych, którzy odchodzą albo do-
brze, albo wcale tak mówi stara sentencja. 
Inna powiada, że nie ma ludzi niezastą-

pionych. Jeśli idzie o tę pierwszą, to trzeba sobie powiedzieć ja-
sno i otwarcie: ci, którzy Jerzego znali choćby trochę bliżej, wie-
dzą, że o Nim nie dało się  mówić inaczej niż dobrze, albo bardzo 
dobrze. I nie trzeba było z tym czekać, aż odejdzie. 

Był Jerzy Wawruk człowiekiem wielkich zasług, ale nigdy, 
przenigdy, choć miał do tego pełne prawo, nie żądał niczego 
dla siebie. Jednakże jeśli już ktoś powiedział Mu dobre słowo, 
okazał sympatię, docenił, odwzajemniał się po stokroć. Było w 
Nim coś niezmiernie cennego – umiał, jak mało kto, wynajdy-
wać najlepsze cechy innych. Pewnie dlatego na Jego drodze tyle 
sukcesów i tylu zachwyconych Nim przyjaciół.

Przed rokiem został Jerzy Wawruk uhonorowany tytułem 
Zasłużonego dla Suwałk. Tym sposobem Suwałki dały Mu to, 

co mają najbardziej cennego. Był Jerzy niezwykle dumny z tego 
wyróżnienia, twierdził, że to największy honor, jaki Go spotkał. 
A przecież na Jego koncie honorów i wyróżnień było bez liku, 
niektóre przyjmował z rąk prezydentów państw. 

Był Jerzy   wspaniałym przyjacielem hojnie obdarowującym 
swoim talentem, osobistym urokiem, inteligencją. Dla każde-
go miał dobre słowo, uśmiech, zrozumienie. Budził zdumienie 
przyjaciół, do których – choć ciężko schorowany – potrafił przy-
jechać przez pół Polski, by się z nimi spotkać, powiedzieć dobre 
słowo, zagrać roberka, wręczyć jakieś miłe drobiazgi. 

Był piekielnie inteligentny, ale nigdy  nie dawał nikomu do 
zrozumienia, że Jego loty są wyższe. Potknięcia innych przyj-
mował z dobrotliwym i sympatycznym uśmiechem, który po-
wodował, że wszyscy czuli się w Jego obecności lepsi, niż na-
prawdę byli.

Więc choćby dlatego anulować należy kolejną sentencję. 
Być może, tak w ogóle,  to prawda, że nie ma ludzi niezastą-
pionych, ale na pewno nie dotyczy to takich ludzi jak Jerzy 
Wawruk. 

STANISŁAW KULIKOWSKI

BYWAJĄ NIEZASTĄPIENI …
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Nic nie zapowiadało kło-
potów. Tradycyjny polonez 
wypadł nad wyraz efektow-
nie, pięknie przystrojone stoły 
uginały się od smakowitości, a 
opłacony DJ serwował najlep-
sze taneczne kawałki. Do pół-
nocy zabawa trwała w najlep-
sze, a w kilka minut później...

– Zgasło światło, urwa-
ła się muzyka. Nikt się na-
wet specjalnie tym nie przejął. 
Zwłaszcza, że po kilku godzi-
nach szaleństw na parkiecie, 
zrobiło się bardzo kameralnie 
i  nastrojowo. Dziewczyny wy-
glądały jeszcze ładniej w blasku 
świec, którymi udekorowa-
no stoły – opowiadają pra-
wie chórem Dawid, Grzegorz, 
Maciek, Paweł i jeszcze je-
den Dawid, maturzyści z II 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Suwałkach. 

Niestety, błoga cisza prze-
dłużała się i w końcu zaczęła 
drażnić. Nadzieje na tańce 
ostatecznie rozwiał komuni-
kat o zerwaniu linii wysokie-
go napięcia.

– Ktoś rzucił hasło, że 
trzeba śpiewać. Mówisz i masz! 
Jak z rękawa poleciały popu-
larne przeboje. Repertuar róż-
norodny, od disco polo przez 
„Hej sokoły”, aż do „Szła dzie-
weczka” – ze śmiechem wspo-

minają chłopcy.
Śpiewaczego zapału, a 

zwłaszcza gardeł wystarczyło 
jednak na niedługo. Niestety, 
„elektryki” nadal nie było. Co 
gorsza ci bardziej zniechęceni 
chyłkiem opuszczali salę.

– To było najstraszniejsze, 
bo oznaczało kiepskie zakoń-
czenie balu. W końcu, tego 
najważniejszego w życiu. Jak 
na komendę pomyśleliśmy 
sobie „Chłopaki nie płaczą!”, 
zebraliśmy się grupką na ubo-
czu i wymyśliliśmy – mówią 
jeden przez drugiego.

Dziś żaden z nich nie 
przypisuje sobie autorstwa 
pomysłu z samochodem. 
Twierdzą, że narodził się 
wspólnie. Ot tak, od słowa do 
słowa. Wiedzieli, że ich kole-
ga Grzegorz Marcinkiewicz 
przyjechał na studniówkę wo-
zem rodziców. Wiedzieli rów-
nież, że auto ma wypasio-
ne nagłośnienie. Pozostawało 
zapytać właściciela „Astorii”, 
czy zgodzi się na wjechanie 
do sali. Nie widział proble-
mów. Wkrótce przy muzyce 
z volkswagena passata bawi-
ła się cała sala. Do białego ra-
na, auto opuściło parkiet jako 
ostatnie grubo po szóstej ra-
no. Była niedziela 11 stycz-
nia. A już w poniedziałek nie-

STUDNIÓWKA WSZECH CZASÓW

codzienna studniówka hulała 
po wszystkich portalach i do-
słownie rozszalały się telefony 
z miejscowych i ogólnopol-
skich mediów.

– Nie zdawaliśmy sobie 
sprawy, że my, nasza szkoła i 
miasto staną się z tego powo-
du sławne – nadal dziwią się 
chłopcy. – Chyba odezwały 
się w nas kawaleryjskie trady-
cje Suwałk i ułańska fantazja. 

Podobno bywało, że w kar-
nawale niejeden oficer kon-
no pokonywał schody tutej-
szej Resursy. My zajechaliśmy 
na bal w sto pięćdziesiąt ko-
ni, naturalnie mechanicznych.  
No cóż, czasy się zmieniają, ale 
ochota na dobrą zabawę nig-
dy w życiu – kończą senten-
cjonalnie.

GRAŻYNA MIKŁASZEWICZ

O studniówce wszech czasów opowiadali: Grzegorz Kosiński 
i Maciej Orłowski (III B) oraz Dawid Krzynowek, Paweł Ci-
mochowski i Dawid Andruszkiewicz (III D).  Fot. B. Buchowski
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BĘDĄ RADZIĆ
Suwalska Rada Seniorów działa już oficjalnie. Jej człon-

kowie są po spotkaniu z Czesławem Renkiewiczem, pre-
zydentem Suwałk, z którego rąk otrzymali nominacje na 
dwuletnią kadencję. Wśród dziewiątki rajców – seniorów za-
brakło Tadeusza Chludzińskiego, szefa suwalskiego oddziału 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który 
przebywał w szpitalu.

– Wielokrotnie podkreślałem, że chcę zaktywizować miesz-
kańców do współdecydowania o losach Suwałk. Głęboko wierzę 
w zaangażowanie suwalczan, a jeszcze bardziej w ich zdolności do 
twórczego działania. Nie pomylę się chyba oczekując od Rady 
Seniorów samych dobrych rad i mnóstwa pomysłów, mających 
na celu rozwój Suwałk. Mądrze podpowiadać, to prawie tyle sa-
mo co rządzić – akcentował prezydent podczas spotkania.

Przypomnijmy, Rada Seniorów będzie działała przy 
Prezydencie Miasta Suwałk przez dwa lata , społecznie bez choć-
by symbolicznego wynagrodzenia. Powołane gremium  ma cha-
rakter inicjatywny, konsultacyjny i doradczy. Jej głównym celem 
będzie reprezentowanie seniorów i wypracowywanie wspólnie 
z władzami miasta rozwiązań przyjaznych osobom starszym.

Suwalska Rada Seniorów  z Czesławem Renkiewiczem.  Wie-
sława Giczewska, Barbara Grabowska, Maria Jolanta Lau-
ryn, Bożenna Maskowicz, Jadwiga Sowulewska, Piotr Marian 
Luto, Włodzimierz Marczewski  oraz Dariusz Żukowski.

– Przed nami kolejne spotkanie, które zwołaliśmy na czwar-
tek, 22 stycznia – informuje  Włodzimierz Marczewski, niegdyś 
wiceprezydent Suwałk oraz przewodniczący Rady Miejskiej, po-
wołany do Rady Seniorów przez Czesława Renkiewicza. – Czas 
biegnie nieubłaganie, toteż czwartkowe spotkanie będzie miało 
charakter roboczy. Mam nadzieję, że szybko dokonamy wyboru 
szefa, a dużo więcej czasu poświęcimy na ustalenie priorytetów 
w działalności na rzecz mieszkańców Suwałk – podkreślił.     

>>

Od dziś wszystkie informacje o wydarzeniach, a będzie ich wiele, związanych z obcho-
dami stuletniej rocznicy śmierci malarza (15.II.1915 roku w Monachium) będą sygnowane 
tym znakiem. Jego autorem jest Wiesław Szumiński. Artysta zaprojektował  także plaka-
ty anonsujące cykliczne spotkania i warsztaty oraz pierwszą w jubileuszowym roku wysta-
wę. Jej wernisaż odbędzie się w niedzielę, 15 lutego. Tego dnia nastąpi uroczysta inaugura-
cja „Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego”. W jej trakcie zostanie zaprezentowany program 
obejmujący wystawy, wydarzenia, spotkania autorskie i warsztaty muzealne, którego au-
torką jest Eliza Ptaszyńska, kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach. 

– Już w lutym zapraszamy na pierwszą edycję „Salonu myśli od książek zależnych”, 
czyli spotkania z autorami publikacji, które mówią o Polsce, Polakach, naszej historii, kul-
turze, tożsamości. Dzieci, ich rodzice oraz  dziadkowie będą mogli bawić się i poznawać 
sztukę na niedzielnych warsztatach muzealnych. Gwarantujemy solidną porcję wiedzy 
i świetną  zabawę – zaprasza Eliza Ptaszyńska.

ROK ALFREDA WIERUSZA-KOWALSKIEGO>>


