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BUDŻET 
– OPTYMALNY I BEZPIECZNY
TAK WŁAŚNIE OKREŚLIŁ PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK CZESŁAW RENKIEWICZ POD-
CZAS OSTATNIEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ. PREZENTACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ NAJWY-
RAŹNIEJ PRZEKONAŁA RADNYCH ZE WSZYSTKICH UGRUPOWAŃ, KTÓRZY – Z JEDNYM 
WYJĄTKIEM – OPOWIEDZIELI SIĘ ZA PROJEKTEM PRZEDSTAWIONYM PRZEZ PREZYDEN-
TA. Z OBECNYCH NA SALI 22 RADNYCH ZA PRZYJĘCIEM PREZYDENCKIEGO PROJEKTU 
BYŁO 21 RADNYCH, ZAŚ DOROTA JABŁOŃSKA (PIS) JAKO JEDYNA WSTRZYMAŁA SIĘ 
OD GŁOSU. 

Głosują radni klubu „Łączą nas Suwałki”

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości

Radni Platformy Obywatelskiej, Bloku Samorządowego i SLDBudżet przedstawił prezydent Czesław Renkiewicz
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I miejsce – dom Iwony i Wojciecha Dąbrowskich

II miejsce – posesja przy domu Iwony Dudy

III miejsce – dekoracje domu Krzysztofa Gościńskiego

I miejsce – balkon Stanisławy Tymeckiej

II miejsce – balkon Marty Kozłowskiej 

III miejsce – balkon Gabrieli i Marka Życzkowskich

 „JEST TAKI ŚWIĄTECZNY CZAS…”
VIII EDYCJA 

KONKURSU MIEJSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTA
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ZDANIEM 
PREZYDENTA

Fot. Krzysztof Mierzejewski

Właściciele najpiękniej udekorowanych domów jednorodzinnych i 
balkonów, zgłoszonych do VIII edycji konkursu Prezydenta Miasta Suwałk  
„Jest taki świąteczny czas…” odebrali dziś w ratuszu nagrody (na zdjęciu 
poniżej). 

– Dziękuję Państwu za wkład w upiększenie i ozdobę naszego miasta. 
Cieszę się, że wspólnie dbamy o estetykę i wygląd Suwałk – mówił do osób 
biorących udział w konkursie Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody 
pieniężne, pozostali uczestnicy – nagrody pocieszenia.

O laury walczyło 7 domów jednorodzinnych i 16 balkonów. Wybór był 
bardzo trudny. Komisja konkursowa brała pod uwagę wpływ kompozycji 

na estetykę miasta oraz oryginalność dekoracji. Dodatkowe punkty moż-
na było uzyskać za umieszczenie wśród dekoracji maskotki „Pogodnych 
Suwałk” – Misia UśMicha.

Na właściciela najpiękniej ozdobionego domu czekało 1000 zł, zaś naj-
piękniej udekorowanego balkonu – 800 złotych. Zdobywcy drugiego i 
trzeciego miejsca w grupie domów jednorodzinnych mogli liczyć odpo-
wiednio na 800 i 600 złotych, zaś balkonów – 600 i 400 złotych.

Jurorzy przyznali pierwsze miejsce w grupie domów jednorodzinnych 
posesji Iwony i Wojciecha Dąbrowskich, drugie – Iwonie Dudzie, trze-
cie – Krzysztofowi Gościńskiemu.

Wśród balkonów jurorom najbardziej przypadł do gustu balkon 
Stanisławy Tymeckiej, a następnie kolejno balkon Marty Kozłowskiej 
oraz Gabrieli i Marka Życzkowskich.

Zdjęcia nagrodzonych dekoracji balkonów i domów prezentujemy na str. 2.

 „JEST TAKI ŚWIĄTECZNY CZAS…”

Skąd sukcesy suwalskich sportow-
ców?

W rankingu „Lider wspierania 
sportu masowego”, który opracowa-
ło Pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”, wśród miast na prawach 
powiatu Suwałki zajęły bardzo wysokie, 
trzecie miejsce.

Warto zaznaczyć, że drugi w tym ze-
stawieniu Płock, wyprzedził nasze miasto 
jedynie o 1 grosz. Pierwsze miejsce w ran-
kingu „Wspólnoty” przypadło Sopotowi. 
Ranking opracowano w oparciu o wydat-
ki bieżące poniesione na kulturę fi zyczną 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Cieszę się, że tak wysoka pozycja, 
którą zajęliśmy w rankingu, przekłada 
się bezpośrednio na sukcesy naszych spor-
towców. I-ligowe Wigry Suwałki, I-ligo-
wy Ślepsk Suwałki, SKB-Litpol-Malow 
grający w ekstraklasie polskiego badmin-
tona, to tylko nieliczne przykłady poka-
zujące, że sport w naszym mieście, mó-
wiąc wprost, ma się dobrze!

Osobiście jestem wielkim fanem 
sportu. Zawsze uważałem, że sprawność 
fi zyczna oraz dbanie o nią już od naj-
młodszych lat, przyniesie efekty w przy-

szłości. Dlatego co roku przeznaczamy 
bardzo duże środki fi nansowe na upo-
wszechnianie sportu – szczególnie wśród 
najmłodszych suwalczan. W tym roku na 
upowszechnianie kultury fi zycznej prze-
znaczyliśmy ponad milion złotych. 

Bardzo dużo środków fi nansowych co 
roku kierujemy też na przebudowę i moder-
nizację infrastruktury sportowej w naszym 
mieście. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat 
w Suwałkach powstały zupełnie nowe, trzy 
boiska przyszkolne. W ramach Budżetu 
Obywatelskiego zmodernizowaliśmy bo-
isko przy Zespole Szkół nr 7. Rozpoczęła się 
warta blisko 12 milionów złotych przebu-
dowa stadionu lekkoatletycznego. W tym 
roku powstanie nowe boisko przy Zespole 

Szkół nr 9 oraz Parkour Park przy Zalewie 
Arkadia. Najważniejsze jest to, że na więk-
szość tych inwestycji udaje nam się pozyskać 
środki z budżetu państwa.

Oprócz tego mamy już kolejne pla-
ny, które być może uda się zrealizować 
w ciągu najbliższych 2-3 lat. Mam tu na 
myśli budowę kompleksu kortów teniso-
wych obok Zalewu Arkadia, moderniza-
cję boisk bocznych na stadionie piłkar-
skim przy Zarzeczu oraz budowę boiska 
przy Zespole Szkół nr 10.

Wysokie miejsce w rankingach oraz 
dobre wyniki osiągane przez suwalskich 
sportowców są dowodem na to, że właści-
wie wydatkujemy pieniądze. Ważne jest, 
że środki fi nansowe przekazane na sport 
nie zaspokajają jedynie potrzeb samych 
sportowców, ale dostarczają również roz-
rywki mieszkańcom Suwałk. Dowodem 
tego jest zawsze wypełniona po brzegi 
hala OSiR na meczach Ślepska Suwałki 
oraz wielu widzów na trybunach stadio-
nu piłkarskiego na Zarzeczu podczas me-
czów Wigier. 

Morał płynący z tego wszystkiego 
jest jeden. Sport to zdrowie! Dlatego za-
chęcam Państwa do korzystania z oferty 
sportowej naszego miasta oraz dopingo-
wania suwalskich sportowców.
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PARK MA PREZESA
Cezary Cieślukowski zo-

stał nowym prezesem Parku 
Naukowo-Technologicznego 
Polska-Wschód w Suwałkach. 
Zastąpił na tym stanowi-
sku, wyjątkowo krótko urzę-
dującego, dr Bartosza Sokoła. 
Przybysz z Białegostoku sam 
zrezygnował z pełnienia funk-
cji. W tej sytuacji władze 
Suwałk były zmuszone  ogło-
sić konkurs. 

Komisja konkursowa, w której zasiadali Wiesław Kamiński, 
Łukasz Kurzyna i Marcin Bonisławski, po przesłuchaniu czte-
rech kandydatów, nie miała wątpliwości. Najlepszym z nich oka-
zał się Cieślukowski i jego kandydaturę rekomendowała prezy-
dentowi Czesławowi Renkiewiczowi. 

Cezary Cieślukowski  przez długi czas był wojewodą su-
walskim, dodajmy najmłodszym w kraju. Po reformie admini-
stracyjnej także nie próżnował, był bowiem przez wiele kaden-
cji radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego, zasiadał również 
w zarządzie województwa. W ostatnich wyborach także zdobył 
mandat sejmiku. Jest założycielem i szefem  istniejącego od kil-
kunastu lat Euroregionu Niemen oraz prezesem Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

4

WTOREK Z RADNYM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 3 lutego na dyżur zapraszają radni Dorota A. Jabłońska 

z Prawa i Sprawiedliwości i Bożena M. Kamińska z Platformy 
Obywatelskiej. Natomiast 10 lutego na suwalczan czekają Zdzisław 
Koncewicz z Prawa i Sprawiedliwości i Karol Korneluk z Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. Na spotkanie z radnymi 17 lutego zapraszają Stanisław 
Kulikowski i Kamil Lauryn obaj z Klubu „Łączą nas Suwałki”. 

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 wiceprzewodniczą-
cy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w po-
koju 145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

>>

>>

Na zdjęciu p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad Ewa Tomala-Borucka w rozmowie z Czesławem Ren-
kiewiczem

Ponad 20 tysięcy wniosków i uwag wpłynęło do 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach konsultacji 
publicznych do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2014-2023. Całość podsumowano w trakcie spotka-
nia zamykającego konsultacje, które zorganizowano 30 stycz-
nia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Wnioski do 
projektu „Programu” złożył również Czesław Renkiewicz, pre-
zydent Suwałk, który wziął udział w piątkowym spotkaniu w 
ministerstwie.

W  spotkaniu uczestniczyli; wicepremier i minister go-
spodarki Janusz Piechociński oraz p.o. generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad Ewa Tomala-Borucka, z którą na 
temat budowy drogi S61 oraz obwodnicy Suwałk rozmawiał 
Czesław Renkiewicz.

Droga S61 czyli Via Baltica, a także obwodnica Suwałk, 
która jest częścią tej trasy, znajduje się na liście zadań podsta-
wowych projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na la-
ta 2014-2023. 

– W trakcie konsultacji zorganizowanych przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zgłosiłem formalny 
wniosek o skrócenie czasu realizacji Obwodnicy Suwałk – in-
formuje Czesław Renkiewicz.

PRZYŚPIESZYĆ OBWODNICĘ

PODARUJ ŻYCIE
Fundacja DKMS Polska w niedzielę, 15 lutego b.r. organi-

zuje w Suwałkach akcję pn. „I Ty możesz podarować komuś ży-
cie – Dzień Dawcy Szpiku”. Osoby, które chcą wspomóc akcję 
i zostać dawcą komórek macierzystych powinny zgłosić się w 
godz. 8.00-13.00  z dowodem osobistym do Parafii Rzymsko-
Katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła przy  ul. Wojska 
Polskiego 36 w Suwałkach. 

33/2015

>>
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>>
Na pierwszym posiedzeniu spotkała 

się  Suwalska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego  drugiej kadencji. Gremium 
tworzy dwanaście osób, z czego sześcioro 
to przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych, wybrani w głosowaniu przez suwal-
skie organizacje, troje to radni suwalskiej 
Rady Miejskiej, a trzy osoby są przed-
stawicielami Prezydenta Miasta Suwałk. 
Rada ma charakter konsultacyjny i opi-
niodawczy. Kadencja trwa dwa lata. 

Na pierwszym posiedzeniu od-
były się, w głosowaniu tajnym, wybo-
ry władz SRDPP.  I tak, przewodniczą-
cym został Jarosław Ruszewski, prezes 
Stowarzyszenia Centrum Aktywności 
Społecznej „Pryzmat”,  wiceprzewod-
niczącą Honorata Rudnik, Naczelnik 

Wydziału  Spraw Społecznych suwal-
skiego Urzędu Miejskiego, a  sekreta-
rzem Agnieszka Szyszko, Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Suwałk do 
spraw Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi.

Do Rady weszli także: Halina 
Adamczyk z suwalskiego oddziału 
Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i 
Inwalidów, Elżbieta Gibowicz z Wydziału 
Oświaty, Wychowania i Sportu UM, rad-
ni Bogdan Bezdziecki, Józef Wiesław 
Murawko i Wojciech Pająk, Andrzej 
Sowul z Fundacji „Prometeusz”,  Karol 
Marcin Świerzbin ze Stowarzyszenia 
Kulturalnego „Kostroma”, Dariusz 
Ułanowicz z SL „Salos”oraz Danuta 
Złotnik, prezes Stowarzyszenia 

Uniwersytet Trzeciego Wieku.
– Rada opiniuje wszystkie najważ-

niejsze dokumenty miejskie, jak strate-
gie czy programy, a także te dotyczące 
współpracy suwalskiego samorządu z or-
ganizacjami pozarządowymi – tłumaczy 
Agnieszka Szyszko, nowo wybrana sekre-
tarz SRDPP.

BĘDĄ DORADZAĆ

Grupa Rekonstrukcyjno-
Historyczna „Garnizon 
Suwałki” przy Muzeum 
Okręgowym została wy-
różniona za rekonstrukcję 
„Wielka Wojna – Suwalsz-
czyzna 1914-1915”, która 
znalazła się wśród pięciu 
najlepszych rekonstrukcji 
2014 roku. 

Rocznicę wybu-
chu powstania styczniowe-
go  uczcili w naszym mie-
ście członkowie Grupy 
Rekonstrukcyjno-Historycznej 
„Garnizon Suwałki”, zapalając 
znicze na Górze Szubienicznej 
przy ulicy Bakałarzewskiej, 
gdzie odbywały się egzekucje 
powstańców. Na miejsce kaź-
ni przybyli konno.

 – Wieczne odpoczywanie 
racz dać im Panie …  – modli-
twę w intencji poległych zain-
tonował Jerzy Brzozowski, dy-
rektor suwalskiego Muzeum 
Okręgowego. 

Gest członków stowarzy-
szenia przypomniał o wydarze-
niu i ofiarach jakie musieli po-
nieść nasi przodkowie. 

– To właśnie w tym miej-
scu, dokładnie 152 lata temu, 
powieszono dwudziestu miesz-
kańców Suwalszczyzny, którzy 
brali udział w powstaniu stycz-
niowym. Jak wiadomo na na-
szych terenach odbyła się 
bitwa pod Olszanką, w okoli-

cach  Żywej Wody, a także in-
ne, które miały miejsce głów-
nie w Puszczy Augustowskiej.  
– dodawał Brzozowski. – W 
okresie międzywojennym po-
wstańców czczono ze     szcze-
gólnym pietyzmem. Podobnie 
jak dzisiaj szanujemy żołnierzy 
z wojny polsko-bolszewickiej 
1920 roku i września 1939. 

W związku z rocznicą, 
„Garnizon Suwałki” podkre-
ślił wagę i rangę jakie ma wy-
darzenie z 1863 roku. Na na-
szych terenach do pierwszych 
potyczek doszło dopiero wio-
sną, pomimo iż wojska ro-
syjskie w okolicach Suwałk, 
Augustowa i Sejn stacjonowa-
ły tu wcześniej.

Jaka szkoda, że uroczy-
stość na Górze Szubienicznej, 
gdzie kilkanaście lat temu sta-
nęły trzy charakterystyczne 
krzyże oraz obelisk poświęco-
ny straconym powstańcom,  
nie zainteresowała suwalczan. 
Nikt, oprócz dziennikarzy, się 
tam nie pojawił.  (ikra)

RACZ  IM DAĆ PANIE>>
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Ciąg dalszy na str. 7

>>
n Suwałki odwiedził Alosza Awdiejew, 

niezrównany wykonawca rosyjskich ballad i 
romansów,  znawca jedynego w swoim rodza-
ju folkloru odeskiego, a przy tym gawędziarz, 
który od ponad czterdziestu lat uwodzi pu-
bliczność niezwykle wybuchową mieszanką  
rosyjsko-polskiego poczucia humoru. Artysta 
wystąpił z recitalem, zatytułowanym „Alosza 
w Radiowej Trójce”. Jak zwykle, towarzyszyli 
mu przyjaciele: gitarzysta klasysyczny Marek 
Piątek oraz basista Kazimierz Adamczyk . 
Warto wiedzieć, że „Awdiejew nie zawsze się  
śmieje”, na co dzień jest bowiem poważnym 
profesorem, wysoko cenionym językoznawcą 
na Uniwersytecie Jagiellońskim.

n Kolejny groźny wypadek, tym razem bli-
sko odjazdu w kierunku Płociczna. Dwa auta 
zderzyły się czołowo i oba znalazły się w ro-
wie. Kierowcom, którzy obaj byli trzeźwi,  nic 
się nie stało, natomiast urazu kręgosłupa do-
znała pasażerka jednego z samochodów.  

n Uwaga podróżni! Od 1 lutego kolej, a 
konkretnie Przewozy Regionalne wprowa-
dziły zmiany godzin odjazdów z Suwałk do 
Białegostoku. I tak, skład odjeżdżający z Suwałk 
o  11.40, ruszy o. 9.35, natomiast pociąg, który 
dotąd odjeżdżał o 16.25, odjedzie o 17.40.

n Centrum Wspierania Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną powsta-
ło przy Środowiskowym Domu Samopomocy 
na ul. Wojska Polskiego. Nowa, bardzo profe-
sjonalnie wyposażona placówka, to efekt kilku-
letnich zabiegów suwalskiego Stowarzyszenia 
„Aktywni tak samo”, powołanego przez rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia w od-
danym właśnie do użytku Centrum pomogą 
podopiecznym w przystosowaniu się do radze-
nia sobie z wymogami życia codziennego.

n Konkurs dla młodych, utalentowanych 
wokalistów „Droga do gwiazd” odbył się w 
suwalskiej Szkole Podstawowej nr 6. To już 
trzynasta edycja walki na głosy, która dla zwy-
cięzców może stać się przepustką do święce-
nia triumfów w ogólnopolskich przeglądach i 
festiwalach.

n Niewiele brakowało do prawdziwej trage-
dii. Droga Suwałki – Augustów, kobieta za kie-
rownicą, na tylnym siedzeniu dziecko. W oko-
licach Dubowa auto nagle wpada w poślizg 
i uderza w przydrożne drzewo. Ciężko ran-
na prowadząca mitsubishi trafia do szpitala. 
Dziecko także, choć dzięki fotelikowi, nie od-
niosło, na szczęście, żadnych obrażeń.

n Para suwalczan, Paweł K. oraz Emilia L. 
postanowili napaść i obrabować nieznajomą 
kobietę. Do zdarzenia doszło w minionym ty-
godniu przy ul. Utrata. Rabusie zaszli ofiarę od 
tyłu, mężczyzna ją mocno przytrzymywał, a je-
go towarzyszka przeszukiwała kieszenie i torbę 
z zakupami. Tym sposobem napadnięta straciła 
portfel z dokumentami i niewielką kwotą pie-
niędzy, telefon komórkowy, dwie puszki piwa 
oraz butelkę wódki. Policja dosyć szybko wpa-

WYDARZYŁO SIĘ

Tak właśnie określił projekt budżetu 
na 2015 rok Czesław Renkiewicz podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej. Prezentacja 
głównych założeń najwyraźniej przeko-
nała radnych ze wszystkich ugrupowań, 
którzy – z jednym wyjątkiem – opowie-
dzieli się za projektem przedstawionym 
przez prezydenta. Z obecnych na sali 22 
radnych za przyjęciem prezydenckiego 

projektu było 21 radnych, zaś Dorota 
Jabłońska (PiS) jako jedyna wstrzyma-
ła się od głosu. 

W imieniu klubu „Łączą nas 
Suwałki” poparcie dla prezydenckiego 
projektu wyraził Zbigniew De-Mezer, 
który zwrócił uwagę na prospołeczny 
charakter budżetu, o czym świadczą wy-
sokie wydatki, między innymi, na opie-
kę społeczną, oświatę, edukacyjną opiekę 
wychowawczą, w tym szkolne stołówki. 
Z uznaniem przyjął też fakt, że więcej niż 
zwykle uwagi poświęca się tym razem na 
osiedlowe drogi i ulice. 

Poparcie dla projektu budżetu zgło-
sili także: Zbysław Grajek w imieniu rad-
nych Platformy Obywatelskiej, Sławomir 
Szeszko w imieniu radnych Bloku 
Samorządowego oraz Karol Korneluk z 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W imieniu klubu Prawa i 
Sprawiedliwość przemawiał Grzegorz 
Gorlo. Nie negując głównych założeń 
budżetu stwierdził, że radni PiS ocze-

kują, iż w przyszłości suwalski samorząd 
z większą energią rozpocznie działania 
zmierzające do racjonalizacji  wydatków. 
– Oszczędności powinna przynieść, mię-
dzy innymi, konsolidacja miejskich in-
stytucji, w tym przede wszystkim miej-
skich spółek.

Z tym ostatnim postulatem w dużej 
mierze zgodził się Czesław Renkiewicz.

Po zarządzonej, na wniosek radnych 
PiS, przerwie przystąpiono do głosowa-
nia, które – jak zaznaczono wyżej – przy-
niosło niemal jednomyślne poparcie pre-
zydenckiego projektu.

Główne założenia budżetu prezen-
towaliśmy już na naszych łamach. Jego 
najważniejsze założenia to dochody na 
poziomie 296 mln złotych, wydatki w 
wysokości 306 milionów. Inwestycje za-
planowano na poziomie 44 milionów. 
Kwota ta może znacząco wzrosnąć, bo-
wiem na liście Regionalnego Programu 
Operacyjnego znajdują się trzy duże in-
westycje drogowe z Suwałk na łączną 
kwotę 40 milionów złotych i niewyklu-
czone, że przynajmniej jedna z nich bę-
dzie realizowana.

Największą inwestycją tegoroczną 
będzie, realizowana kosztem 11 mln zło-
tych, przebudowa stadionu lekkoatletycz-
nego oraz przebudowa i budowa licznych 
dróg i ulic na terenie naszego miasta. 

(SK)

BUDŻET
– OPTYMALNY I BEZPIECZNY

Przemawia 
Zbigniew 

De-Mezer.
Poniżej 

Czesław 
Renkiewicz, 

Łukasz 
Kurzyna, 
zastępca 

prezydenta 
i Wiesław 
Stelmach, 
skarbnik
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WYDARZYŁO SIĘ

Ciąg dalszy na str. 8

dła na trop pary rabusiów. Oboje zostali zatrzy-
mani w policyjnym areszcie, a niebawem za roz-
bój odpowiedzą przed sądem. 

n Święty Romuald z pastorałem w jednej, a 
z miniaturką klasztoru w drugiej ręce znajdzie 
się na nowym herbie Gminy Suwałki. I nie tyl-
ko, bowiem postać zakonnika uznawanego za 
jednego z założycieli klasztoru kamedułów w 
Wigrach pojawi się  także na fladze, sztanda-
rze, gminnych pieczęciach. Ozdobi również łań-
cuchy wójta i przewodniczącego Rady Gminy. 
Zmiany symboli była koniecznością. Komisja 
Heraldyczna w dotychczas obowiązujących 
dopatrzyła się zbyt wielu nieprawidłowości. 

n Miasto kontynuuje program prozdrowot-
ny, mający na celu ochronę 13-letnich miesz-
kanek Suwałk przed ryzykiem zachorowania 
na raka szyjki macicy. Chodzi o refundowane 
w całości lub w części szczepionki przeciwko 
brodawczakowi, wywołującemu groźną cho-
robę. Prezydent Miasta Suwałk właśnie ogłosił 
otwarty konkurs ofert na realizację programu 
pierwotnej profilaktyki nowotworu. 

n I jeszcze jeden przetarg w podobnej spra-
wie. Chodzi o wyłonienie wykonawcy  badań 
krwi u uczniów ostatnich klas suwalskich gim-
nazjów. Ta akcja prozdrowotna odbywa się w 
naszym mieście również od wielu lat.

n „Kwartalnik Wigry”, wydawany przez 
Wigierski Park Narodowy donosi, że w mi-
nionym roku przez WPN przewinęło się po-
nad 115 tys. turystów. Dane nie pochodzą z 
sufitu, bowiem  od kilku lat na szlakach za-
montowane są specjalne liczniki, rejestrują-
ce ludzi. Najbardziej wydeptanymi ścieżkami 
spacerów były: do Bartnego Dołu, nad Zatokę 
Słupiańską oraz na Suchary. Zapis z liczników 
pozwala także na ustalenie narodowości tury-
stów. Naturalnie, przeważali „nasi”, ale całkiem 
nieźle w klasyfikacji wypadli Niemcy, Francuzi, 
Litwini, Estończycy, Czesi, Rosjanie, a nawet 
Holendrzy. 

n W budynku Szpitala Wojewódzkiego 
im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach roz-
poczęła się kwalifikacja wojskowa dla osób 
zameldowanych na pobyt stały lub czasowy 
trwający ponad 3 miesiące na terenie miasta 
Suwałki. Obowiązek stawiennictwa dotyczy 
mężczyzn rocznika podstawowego (1996 r.) 
oraz tych,  z roczników starszych, którzy z róż-
nych powodów nie stawili się wcześniej przed 
wojskową komisją kwalifikacyjną. 

n Trzeba nie mieć serca, by tak znęcać się 
nad własną matką. Za nic miał takie „życiowe 
prawdy” 40-letni raczkowianin, który od kilku 
lat regularnie, nie tylko po pijanemu, wszczy-
nał domowe awantury. Ofiarą bicia i  wyzywa-
nia zawsze była matka. Starszą kobietę straszył 
nożem, wypędzał z domu, w przypływie furii 
uderzył ją nawet w głowę butelką po piwie. 
Tego już było za wiele, kobieta postanowiła 
zawiadomić policję. Sprawa trafiła do prokura-
tury, a potem do sądu, który zastosował wo-

INTERPELACJE 

Anna Ruszewska, radna klubu „Łączą nas Suwałki” podczas styczniowej sesji Rady 
Miejskiej, zwróciła się do władz miasta z interpelacją w sprawie „Karty seniora”:

– W Suwałkach funkcjonuje już karta „Rodzina Plus”, która doskonale się sprawdza – prze-
konywała radna. – Dzięki Karcie Seniora najstarsi mieszkańcy naszego miasta będą mogli mieć 
ułatwiony dostęp do wydarzeń kulturalnych oraz niektórych usług.

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk obiecał rozpatrzeć propozycję oraz przekazać do 
ewentualnego przedyskutowania na posiedzeniu nowo powstałej Rady Seniorów. Zaapelował 
ponadto do radnych, by podczas obrad w poszczególnych komisjach, podjęli decyzję czy fak-
tycznie w naszym mieście jest potrzeba tworzenia nowego programu zniżek i promocji, które 
generowałoby kolejne koszty z budżetu. Prezydent przypomniał też o pewnych istniejących 
już od lat przywilejach dla seniorów, jak chociażby możliwość szczepienia profilaktycznego 
przeciw grypie. 

Anna Ruszewska zawróciła się także z pytaniem, o możliwość ewentualnych podwyżek 
płac dla nauczycieli.  

– Nauczycieli w poszczególnych szkołach nie ubywa, a subwencja spada – tłumaczył pre-
zydent. – Jedyne, co możemy zrobić, to przeprowadzić analizę środków rezerwowych pod ką-
tem ich wykorzystania na ewentualne podwyżki – zadeklarował. 

Dorota Jabłońska z Prawa i Sprawiedliwości zwróciła uwagę na niejednoznaczne przepisy 
dotyczące wynagrodzeń doraźnych dla nauczycieli na zastępstwach. Prezydent poinformował 
radną, iż zamierza zwrócić się w tej sprawie o dodatkową wykładnie prawną do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 

Jak poinformowała radna, mieszkańcy sygnalizują problem braku lekarstw na choroby 
przewlekłe w naszych aptekach, ponadto zapytała o przyczyny opóźnienia budowy obwod-
nicy w Suwałkach. 

– W  sprawie obwodnicy suwalski samorząd zrobił wszystko, co konieczne – zapewnił pre-
zydent.  – Niestety, z pisma jakie otrzymałem od Jerzego Doroszkiewicza, dyrektora biało-
stockiego oddziału GDDKiA wynika, że centrala nakazała zmianę polegającą  na zastąpieniu 
nawierzchni asfaltowej na betonową, co oznacza konieczność przeprojektowania naszej ob-
wodnicy i, w konsekwencji, opóźnienie jej wykonania. 

Czesław Renkiewicz nie ukrywał zdziwienia zaistniałą  sytuacją, która generuje kolejne du-
że koszty.    Poprosił też o zainteresowanie tematem suwalskich posłów. Przypomniał też, że 
środki  na budowę obwodnicy są zapewnione z funduszy europejskich, z programu „Łącząc 
Europę”.

Grzegorz Gorlo (na zdjęciu), radny PiS zwrócił się 
z prośbą o przygotowanie sprawozdania na temat 
ilości godzin pracy dyrektorki Suwalskiego Ośrodka 
Kultury Bożeny Kamińskiej, która dodatkowo peł-
ni funkcję posłanki na Sejm. Prezydent, w odpowie-
dzi na interpelacje zapewnił, iż przygotuje na piśmie 
dane o które prosił rady. Przyznał też, iż w rozmowie 
z panią dyrektor zasugerował skorzystanie z urlopu 
bezpłatnego. 

Zdzisław Przełomiec, radny z klubu „Łączą nas 
Suwałki” zwrócił się z prośbą o poprawę warunków 
dojazdu suwalczan dojeżdżających z osiedla Północ 
do Suwalskiej Strefy Ekonomicznej. Prezydent poin-
formował, że pod koniec ubiegłego roku na wspo-
mnianym odcinku uruchomiona została dodatkowa 
linia nr 13.  Zadeklarował też chęć zakupu autobusu 
przegubowego.

 Karol Korneluk z SLD zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji związanej z wywózką śmie-
ci, które jak wyraził się radny, zalały miasto wielką falą. Problem pojawił się w związku ze zmia-
ną operatora. Prezydent poinformował, iż wobec nowego operatora, firmy z Ostrołęki, wycią-
gnięte zostaną odpowiednie konsekwencje. 

Z kolei Zbigniew De-Mezer z klubu „Łączą nas Suwałki” kolejny raz przypomniał o braku 
możliwości przejazdu przy sklepie „Biedronka” na ul. Wojska Polskiego. W odpowiedzi prezy-
dent przypomniał, że rozwiązanie problemu leży w gestii właścicieli gruntu i marketu, zaś mia-
sto nie może inwestować na terenie niebędącym jego własnością. 

(oprac. ikra)          
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bec wyrodnego syna dwumiesięczny areszt tymczasowy. 
Na tym się nie skończy, bo domowy kat po przymusowej 
odsiadce trafi przed oblicze sądu. Nie wiadomo, jaki wy-
rok usłyszy, w każdym razie za tego rodzaju przestępstwo 
grozi nawet do 5 lat więzienia.

n Suwalscy policjanci prowadzą akcję „Bezpieczne 
ferie”, by przestrzec je przed różnego typu zagroże-
niami. Wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji 
Sanitarno– Epidemiologicznej w Suwałkach oraz funk-
cjonariuszami Placówki Straży Granicznej z Rutki Tartak 
odwiedzają uczniów szkół podstawowych.  Byli m.in. w 
Szkole  Podstawowej nr 9, gdzie  rozmawiali z dziećmi 
o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych oraz ra-
dzili, jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Szczególną 
uwagę zwrócono na niebezpieczeństwo zabawy na za-
marzniętych zbiornikach wodnych. Utrwalono dzieciom 
znajomość numerów telefonów do służb ratowniczych i 
zasady ich zawiadamiania. Rozmawiano także o zagro-
żeniach czyhających w internecie i kontaktach z osoba-
mi obcymi. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowa-
niem. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania. 
Po spotkaniu uczniowie nagrodzili swoich gości, wrę-
czając im piękne róże. Takie działania prewencyjne będą 
kontynuowane do końca zimowego wypoczynku.

n Szesnastoletnia mieszkanka Bakałarzewa pewne-
go grudniowego popołudnia wyszła z domu i odtąd 
słuch o niej zaginął. Rodzice odchodzili od zmysłów, 
postawili na nogi suwalską policję. Dziewczyna sama 
wróciła do domu cała i zdrowa, ale za nic nie chciała 
zdradzić, co się z nią działo przez tyle dni. 

n Nieprzytomnego  młodego mężczyznę znale-
ziono nad ranem przy jednym z bloków na ul. A. W. 
Kowalskiego. Ekipa karetki pogotowia bezskutecznie 
reanimowała 21-latka. Sprawą wyjaśnienia przyczyn 
śmierci zajęły się policja i prokuratura. Na ciele dena-
ta nie znaleziono żadnych śladów, które wskazywały-
by na udział osób trzecich. Potwierdzono to podczas 
sekcji zwłok. Autopsja wykazała także, że bezpośred-
nią przyczyną zgonu było zadławienie się wymiocinami. 
Wciąż jednak nie wiadomo, co te wymioty spowodowa-
ło. Zarządzono przeprowadzenie badań toksykologicz-
nych.

n W ręce policji wpadli dopiero po kilku latach, w 
dodatku w Anglii. Mowa o trzech suwalczanach, którzy 
na swoich kontach zgromadzili sporo przestępstw i od 
dawna byli poszukiwani przez rodzime organy ściga-
nia. Nie pomogły listy gończe wysyłane przez suwalski 
sąd, skuteczne okazały się dopiero Europejskie Nakazy 
Aresztowania. Mężczyźni w wieku 21, 42 i 56 lat już zo-
stali przewiezieni do Polski, a niebawem zasiądą na ła-
wie oskarżonych sądu w Suwałkach.

WYDARZYŁO SIĘ

OPÓŹNIA SIĘ OTWARCIE MIDICENTRUM CZYLI OŚRODKA KSZTAŁTUJĄ-
CEGO KREATYWNOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY, KTÓRY POWSTAJE Z INI-
CJATYWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁ-
KACH.

– Wszystko przez najnowsze zmiany w przepisach unijnych, których 
uwzględnienie wymaga czasu – tłumaczy Maria Kołodziejska, po. dyrekto-
ra suwalskiej książnicy. – Midicentrum powstaje bowiem dzięki programowi 
unijnemu, który realizujemy wspólnie z Białorusią, a konkretnie z Biblioteką 
Naukową im. J. F. Karskiego w Grodnie – dodaje.

Dotychczas wszystkie prace przebiegały terminowo. Miasto przekazało bi-
bliotece budynek przy ul. Witosa 4A (dawny klub MAX), który został grun-
townie odremontowany i wyposażony w meble oraz komputery z najnowo-
cześniejszym oprzyrządowaniem. Młodzi ludzie, którzy zechcą tu przychodzić 
na zajęcia, będą mogli pod okiem instruktorów korzystać z profesjonalnego 
studia nagrań, rozwijać wyobraźnię sięgając po grafikę komputerową, wresz-
cie poznawać nowe gry, te najbardziej zaawansowane technologicznie. To nie 
wszystko, w ofercie Midicentrum są zajęcia, gdzie buduje się roboty i różne-
go typu pojazdy napędzane energią ze źródeł odnawialnych, takich jak słoń-
ce, wiatr czy siła wody.

– Nie zapominamy o nikim. Najmłodszym proponujemy zabawy kloc-
kami różnego typu, które znakomicie pobudzają kreatywne myślenie, nato-
miast osobom w każdym wieku polecamy naukę języków obcych – zachę-
ca Maria Kołodziejska.

Midicentrum miało zostać oddane do użytku w lutym, ze względu na 
wspomniane przepisy unijne przecięcie wstęgi planuje się na lipiec – sier-
pień. Warto poczekać, bo proponowane tam zajęcia na pewno zainteresują 
rzeszę suwalczan i to bez względu na wiek.  (gram)

Inwestycja powstaje dzięki Projektowi „Kreatywne ośrodki nauki i technologii w 
Suwałkach i Grodnie”, który jest dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

MIDICENTRUM
Z PEWNYM POŚLIZGIEM
>>
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>>
Ponad 15 tysięcy złotych zebrano 

podczas Balu Dobroczynnego w suwal-
skim Hotelu Szyszko. Imprezę zorganizo-
wało Stowarzyszenie Integracji Społecznej 
„Alternatywa”, a honorowym patronatem 
objął Prezydent Miasta Suwałk. Dochód 
w całości przekazany zostanie na potrze-
by Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Suwałkach.

Bal zainaugurował polonez w wyko-
naniu członków Zespołu Pieśni i Tańca 
„Suwalszczyzna” oraz zebranych go-
ści. Głównym punktem programu by-
ła aukcja dzieł sztuki oraz wartościo-
wych przedmiotów, przekazanych przez 
tutejszych artystów i biznesmenów. 
Licytowano między innymi obrazy, pa-
tery z gliny, suwale, medale, lampki na 
biurko. 

W części artystyczno-tanecznej 
udział wzięły suwalskie zespoły Nocny 
Patrol, e Fret, Brutal, a także litew-

BAL Z PRZESŁANIEM

ska formacja Age. Gościnnie wystąpił też 
Robert Sasinowski, lider i wokalista ze-
społu Skaner. 

Głównymi sponsorami balu dobro-

czynnego byli DREWLUX S.c. U.P.H. 
Szmidt J. Sieńko S.,  First Computer 
Jacek Kamiński, Hotel Szyszko.

(j) 

Fot. Bożena Kolter

Ponad 200 dzieci dostało 
zaproszenia  na doroczny bal 
choinkowy, tradycyjnie zor-
ganizowanym przez suwalską 
parafię pw. św. Kazimierza 
Królewicza. Były tańce, po-
mysłowe gry i zabawy, popi-
sy wokalne. Na parkiecie, w 
tłumie tańczących,  co i raz 
migała czarna sutanna księ-
dza Lecha Łuby, proboszcza 
wspomnianej parafii. 

Ale nie ja byłem główną 
atrakcją balu. Dzieci przede 
wszystkim czekały na tego pa-
na ubranego w czerwone szaty 
– śmieje się duchowny. – Nie 
zawiodły się w oczekiwaniach. 
Każde z nich porozmawiało ze 
świętym Mikołajem i dostało 
sporą paczkę z samymi smako-
witościami.

Noworoczna impreza 
charytatywna pod egidą para-
fii odbyła się już po raz szes-

nasty. Jak twierdzi proboszcz 
Łuba, wszystko dzięki hojno-
ści ofiarodawców, zawsze go-
towych wesprzeć takie akcje. 
Paczkami, w których znajdu-
ją się wyłącznie artykuły spo-
żywcze i słodycze,  obdarowy-
wane są dzieci w wieku od 2 
do 12 lat, pochodzące z rodzin 
mniej zamożnych. W więk-
szości  mieszkających na tere-
nie parafii pw. św. Kazimierza 
Królewicza, ale zdarzają się 
także dzieci “z sąsiedztwa”.

- Co roku zwiększa się 
liczba potrzebujących po-
mocy. Nie odmawiamy ni-
komu. Na szczęście, mamy 
przy parafii wspaniale działa-
jącą Akcję Katolicką z jej sze-
fową, Czesławą Ostrowską 
oraz  Bogdanem Cichockim 
i  Zdzisławem Kusiem, któ-
rzy szczególnie mocno anga-
żują się w organizację balu. 

Naturalnie, nic nie zrobili-
byśmy bez sponsorów. Nadal 
mamy sporo  przyjaciół w ich 
gronie, dlatego trudno tu wy-
mienić wszystkich po kolei. 
Zawsze też chętnie gościny na 
imprezę udziela nam Szkoła 
Podstawowa nr 10, a nauczy-

>> RADOSNA CHOINKA

cielki z Przedszkola nr 5 zaj-
mują się dziećmi podczas ba-
lu. Dlatego, korzystając z 
okazji, wszystkim i każdemu 
z osobna przesyłam serdecz-
ne Bóg zapłać – podkreśla ks. 
Lech Łuba.

(g)
  

Licetację 
prowadził 
Mirosław 

Szyszko
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OSTATKOWE OBRZĘDY 

Mieszkańcy Suwałk, by zagwarantować sobie udany 
rok 2015, powinni wybrać się w czwartek, 12 lutego do Suwalskiego Ośrodka 
Kultury, gdzie o 19.00 odbędzie się Tłusty Czwartek z Kapelą „Suwalszczyzna”. 
Impreza skierowana jest do smakoszy dobrej muzyki i pysznych wypieków. 

Zgodnie ze zwyczajem, jeśli tego dnia nie zjemy ani jednego pączka, to w 
dalszej części roku nie będzie nam się wiodło.  „Powiedział Bartek, że dziś Tłusty 
Czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła” – przekonują or-
ganizatorzy imprezy. To staropolskie porzekadło odnosi się do popularnego świę-
ta zwyczajowego, jakim jest, hucznie otwierający ostatkowe obrzędy i zabawy, 
Tłusty Czwartek , symboliczny koniec karnawału i ostatnia okazja, żeby pofolgo-
wać łakomstwu przed postem poprzedzającym święta Wielkiej Nocy.

Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna wystąpi w składzie z 
Krzysztofem Krzesickim, grającym na klawiszach kapelmistrzem grupy, woka-
listką Anną Szafranowską, skrzypkami Adamem Marszałkiem i Juratą Birgiel, 
klarnecistką Magdaleną Sowul, trębaczem Piotrem Marciniakiem, kontraba-
sistą Danielem Dobko oraz grającym na instrumentach perkusyjnych Kamilem 
Burzyńskim. Gościnnie z zespołem wystąpi trębacz Jonasz Dziuba.

W programie polka, walc, podespan, suita bałkańska oraz znane i lubiane me-
lodie ludowe w autorskim opracowaniu kapeli. Bilety w cenie 10 złotych.  (ikra)

KOMIN PUB MOTOCYKLOWY zaprasza:
n w piątek, 6 lutego o godzinie 20.00 na koncert zespołu 

DEEP. Będzie można posłuchać i pośpiewać największe rockowe 
szlagiery muzyczne. Wstęp wolny, zapraszamy.

n w sobotę, 7 lutego o godzinie 19.00 na trzecie już urodzi-
ny KOMINA. Zaplanowaliśmy na ten dzień mnóstwo promocji i 
dobrej zabawy. Wstęp FREE do 23.00, potem 5 zł. Zagra Dj Tonn, 
czyli muzyczny koktail dla wszystkich (rock, reggae, disco, punk). 
Dla stałych bywalców kominowych liczne promocje.
PIWIARNIA WARKA zaprasza na: 

n bal ostatkowy w wyjątkowym terminie 14 lutego  (Walentyn-
ki) w godzinach 20.00-03.00. Muzyka: Dj Tommy. Wstęp: 90 zł od 
osoby, tel. 604-058-648. Ilość miejsc ograniczona.  (a)
SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza: 

n koncert finałowy Soulwałki Gospel Worshop. W sobotę, 7 lu-
tego o 19.00 na dużej scenie wystąpią Gabriela Gąsior, Wojtek 
Gąsior, Łukasz Zając oraz Dorota Zaziębło. Koszt biletu 10 zł. 

n Znany już dobrze suwalczanom monodram pt. „Moskwa-
Pietuszki” w wykonaniu Jacka Sawickiego  oraz dwie premie-
ry, „Oskar i pani Róża w wykonaniu Samuela Salamona i „Bez 
mojej zgody” Marty Kleszczewskiej będzie można zobaczyć w 
Sali kameralnej SOK. Ostatnim punktem programu będzie kon-
cert zespołu Young Jazz Quartet. Wstęp 15 zł.

n Koncert z cyklu Międzypokoleniowych Spotkań z Muzyką 
pt. „Bedrich Smetana – Sprzedana narzeczona” w środę, 11 
lutego, o 14.00 w szkole muzycznej przy ul. Noniewicza 83. (i) 
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ZAPROSZENIA

W KINIE
W Suwalskim Ośrodku Kultury odbędzie się pokaz pofestiwalowych filmów 

„Bulbamovie”.  W środę, 11 lutego od 18.00 w sali kameralnej wyświetlonych zosta-
nie pięć filmów nagrodzonych podczas warszawskiego Festiwalu Kina Białoruskiego. 
Wśród najlepszych produkcji znalazł się nagrodzony Złotą Bulbą obraz w Wiktora 
Krasouskiego pt. „Stróż”. Zobaczymy zdobywcę Srebrnej Bulby, zarazem fawory-
ta publiczności „Babę, Wanię i kozę” Darii Jurkiewicz, nagrodzoną Brązową Bulbą 
„Rekonstrukcję bezsenności” Neli Wasileuskaji. Oprócz wymienionych laureatów w 
programie przeglądu znajdzie się też animacja pt. „Co tam na łącze” M. Tulżankowa i 
A. Padkapajewa z nagrodą specjalną oraz dwa dokumenty: Antona Bruckiego „165/
60” z nagrodą za najoryginalniejszy dźwięk i Aleśa Lapo „Fabryka”.  Wstęp wolny.  

Dyskusyjny Klub Filmowy w SOK zaprasza 4 lutego o 18.00 na projekcję, 
opowieść o chłopcu, który w desperacki sposób pragnie udowodnić, że nie przy-
ciąga nieszczęść. Film zatytułowany „Rakieta” w reż. Kima Mordaunta. Cena 
pojedynczego seansu: 10 zł, karnet 30 zł (obejmuje 6 projekcji). 

Kino Cinema Lumiere zaprasza od 6 lutego na komedię kryminalną z tytu-
łową rolą J. Deppa pt. „Bewstydny Mortdecai”, o arystokracie żyjącym z handlu 
dziełami sztuki.

Z kolei 10 lutego w Kinie Konesera film, który rzucił na kolana członków jury 
festiwalu w Cannes, gdzie zdobył Grand Prix, czyli „Cuda” Alice Rohrwacher, ob-
raz o dorastaniu w ekscentrycznej rodzinie.     (ikra)

TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ 

Spotkanie z cyklu: Akwarium Władców Kreacji, odbędzie się w foyer 
Suwalskiego Ośrodku Kultury już po raz trzeci, tym razem w środę, 4 lutego o 
18.00. Suwalczanie zaproszeni są do dialogu, swobodnej wymiany poglądów i 
współtworzenia lepszej rzeczywistości. Foyer zyska drugą osobowość. Oszklona, 
otwarta na miasto przestrzeń przylegająca do Dużej Sceny SOK, stanie się akwa-
rium, w którym można łowić genialne pomysły. 

– Podczas ostatniego spotkania władców kreacji uszyliśmy siedem poduch i 
znów kręciliśmy filmy! – mówi prowadzący spotkania Paweł Bydelski. – Na naj-
bliższe środowe spotkanie  zapraszamy z pomysłami, a także z maszynami, igłami, 

starymi sprzętami do „rozbiórki” i skrzynka-
mi narzędziowymi. Lingwiści, nie zapominaj-
cie, że spotkanie Władców Kreacji to również 
możliwość szlifowania języka. Będziecie mieli 
całe piętro do spokojnych rozmów.

SOK zaprasza na gry planszowe po polsku 
i po angielsku, w tym dwie najbardziej kre-
atywne pozycje: Scrabble (ANG) i Dixit. 

– To co? Dziatki zbierajcie manatki i oddaj-
cie się w wir kreowania rzeczy rzeczywistych 
– zachęca P. Bydelski.  (ikra)

ZE „SMAKIEM” W WARSZAWIE

Artyści-plastycy z Suwalskiego Ośrodka Kultury wybierają 
się do Warszawy na wystawą pt. „SOK w sześciu smakach”, któ-
ra odbędzie się w warszawskiej Galerii Delfiny. Wernisaż Haliny 
Mackiewicz, Beaty Kochańskiej, Jerzego Malinowskiego, 
Kazimierza Gomułki, Mieczysława Iwaszki i Andrzeja 
Zujewicza zaplanowano na 4 lutego o godzinie 18:00. 

Galeria Delfiny to ważne miejsce na kulturalnej mapie sto-
licy. Powstała w 1999 roku na warszawskim Powiślu. Gościła po-
nad 100 wystaw wybitnych artystów z Polski i zagranicy – mala-
rzy, grafików i rzeźbiarzy. Od samego początku swojego istnienia 
była miejscem, gdzie w dobrej i przyjaznej atmosferze, świat sztu-
ki spotykał się ze światem biznesu.  (i)

P  DWUTYGODNIK SUWALSKI

NA KAZIUKA SERCE STUKA  

SOK rozpoczął już przygotowania do XVI Kaziuka 
Suwalskiego. Jarmark odpustowy odbędzie się w niedzielę, 1 mar-
ca od  10.00 do 15.00. Na kiermaszu mieszkańcy miasta będą mo-
gli zaopatrzyć się 
w rękodzieła sztu-
ki ludowej oraz 
wyroby kulinarne 
z Suwalszczyzny 
i Litwy. Stragany, 
jak co roku, bę-
dą się uginały od 
kolorowych wi-
leńskich palm 
wielkanocnych, 
pisanek zdobionych tradycyjnymi technikami, plecionych ko-
szyczków na święconkę  i ceramicznych naczyń. Wystawcy, chętni 
do udziału w imprezie, mogą zgłaszać swój akces. 

Szczegółowych informacji udzielają: Helena Kozłowska 
i Mirosław Nalaskowski pod nr tel. (87) 566 42 11. Karta zgłoszeń 
dostępna jest na stronie internetowej: soksuwalki.eu.   (i)
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Spotkajmy się w Restauracji NA 
STARÓWCE, aby dać  szansę na lep-
sze jutro półrocznemu ADASIOWI 
Baranowskiemu. Zapraszamy w piątek, 
6 lutego o  20.00. Cała kwota zebrana  

ze sprzedaży biletów przekazana będzie 
w całości na rehabilitację oraz lekarstwa 
dla naszego synka. Podczas charytatyw-
nego koncertu zagrają: TRAX, FENIX, 
NEXX DANCE, MISTER NIGHT, 

CARTEZZ, ALAN, DENSI, PASJON i 
CRAZY DANCE. Imprezę poprowadzą 
Dj Olszak & Dj Tomsky.

Adaś ma w tej chwili 6 miesięcy, jest 
już po kilkunastu poważnych operacjach. 
Wszystkie przeszedł  w pierwszych trzech 
miesiącach życia, choć lekarze nie dawali 
mu dużych szans. Martwicze zapalenie je-
lit i wielokrotne perforacje jelita cienkie-
go to bardzo groźna przypadłość, każdy 
dzień wydarty chorobie uważamy za cud. 
Bo Adaś wciąż żyje, choć dziecku przyplą-
tała się poważna anemia. Nie chcemy się 
jednak poddawać, stąd nasza prośba do 
wszystkich Suwalczan Wielkiego Serca 
o wsparcie nas w walce o życie Adasia. 
Nasze możliwości finansowe są ogra-
niczone, będziemy wdzięczni za każdą 
złotówkę, przekazaną przez Państwa na 
rehabilitację i leki dla naszego synka. 
 Adaś ma wielkie i silne serduszko,  dlate-
go wciąż jest z nami. Wierzę, że gdy do-
rośnie podziękuje nie tylko nam – rodzi-
com, ale także tym wszystkim, którzy 
pomagają nam  w zorganizowaniu tego 
wydarzenia, a przede wszystkim ofiaro-
dawcom. 

Baranowski Mariusz 
tel. 87 441-40-28 

Spółdzielnia Socjalna 
JEDYNECZKA proponu-
je rodzicom maluchów opie-
kę żłobkową w nieco innej 
formie.  To nowa w naszym 
mieście instytucja, propo-
nująca sprawowanie opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 
3, a w uzasadnionych przy-
padkach do lat 4, polegają-
ca na zatrudnieniu w placów-
ce tzw. dziennych opiekunów. 
Prowadzenie takiej działalno-
ści  reguluje ustawa z dnia 4 
lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do 3 lat.
Dzienni opiekunowie za-
trudnieni przez Spółdzielnię 
Socjalną JEDYNECZKA 
mają wymagane wykształ-
cenie pedagogiczne oraz 

ukończone kursy uzupełnia-
jące tzw. dziennych opieku-
nów, posiadające akredytację 
Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. Dzienni opieku-
nowie, podobnie jak w żłob-
kach, zapewniają dzieciom 
właściwą opiekę pielęgnacyj-
ną i edu kacyjną, uwzględ-
niając przy tym wiek, indywi-
dualne potrzeby oraz rozwój 
psychomotoryczny dziecka. 
Dziecko pozostawione pod 
ich opieką, uczy się i rozwi-
ja, jest bezpieczne, bo każdy  
opiekun jest przeszkolony z 
zakresu pierwszej pomocy.
Placówka z opieką dzienną 
ma swoją siedzibę przy ul.  
Zastawie 38, jest czynna od 
poniedziałku do piątku w go-

dzinach od 7.00 do 16.00, a w 
soboty od 8.00  do 14.00. W 
najbliższych miesiącach dzie-
ci w wieku 3-4 lat, pozostają-
ce pod tą formą opieki (za do-
datkową odpłatą) będą mogły 
realizować autorski program 
aktywizacji nauki czytania w 
języku polskim i angielskim, 
oraz matematyki i wiedzy o 
świecie, opracowany przez 
markę „Bajkowa Akademia 
Jedyneczki”, oparty o metody 
Glenna Domana. Program 
edukacyjny w postaci zajęć 
dodatkowych oparty jest o 
nowatorskie metody eduka-
cyjne, których zaletą jest ca-
łościowe podejście do proce-
sów nauki i wykorzystywania 
tendencji dzieci do zabawy. 

OPIEKA JAK Z BAJKI
Największy nacisk w progra-
mie będzie położony na naukę 
czytania globalnego, zabawy
w czytanie. Zajęcia odbywać 
się będą w małych, 5-osobo-
wych grupach,  umożliwiają-
cych indywidualizowanie toku 
nauki, w czasie godzin poby-
tu u dziennego opiekuna. W 
ramach zajęć dodatkowych 
dzieci otrzymają podstawy do 
dalszego wszechstronnego roz-
woju. Spółdzielnia Socjalna 
JEDYNECZKA prowadzi też 
żłobek niepubliczny.

Więcej informacji pod 
nr tel. 512 699 298 oraz na 
stronie internetowej http://
www.jedyneczka.suwalki.pl/
index.php.

>>

POMÓŻMY ADASIOWI >>
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Opracowanie: IRENEUSZ SEWASTIANOWICZ

SUWALSKI     WEHIKUŁ    CZASU     115

ŚLADAMI
PRZESZŁOŚCI:

OD REDAKCJI
„Przeszłość – to jest dziś, tyl-

ko cokolwiek dalej” – pisał Cyprian 
Kamil Norwid. Proponujemy naszym 
Czytelnikom nową, cykliczną stronę, 
w całości poświęconą historii Suwałk i 
Suwalszczyzny – zarówno tej odległej, 
jak i całkiem niedawnej, ale też już po-
padającej zapomnienie.

„Suwalski wehikuł czasu” chcemy re-
dagować wspólnie z Wami. Czekamy na 
propozycje tematów, ale przede wszyst-
kim na dokumenty i fotografie ze sta-
rych albumów, na wspomnienia i relacje. 
Spróbujmy razem ocalić przynajmniej 
część naszej wspólnej przeszłości.

Zapraszamy do współpracy. 
„Suwalski wehikuł czasu” czeka i warto 
do niego wsiąść.

Z KALENDARZA:

Coś się popsuło w ostatnie dni w handlu pieczywem, ze-
wsząd narzekania: dziś nie dostałem bułek, a to mi sprze-
dano stare, a to musiałem kupić na parę dni na zapas, a to 
zastałem piekarnię zamkniętą o tej godzinie, kiedy zwykle 
była otwarta i.t.p.

Dotychczas narzekaliśmy tylko na drożyznę pieczy-
wa...

Najwidoczniej przepisy, normujące godziny handlu w 
piekarniach nie odpowiadają wymaganiom życia, a więc 
powinny być jak najprędzej zmienione, dostosowane do 
ogólnych potrzeb, dopasowane do tego trybu i biegu życia, 
jakim ono u nas płynie.

Jak można dać świeże pieczywo młodzieży szkolnej, gdy 
ta o 8-ej już musi być w szkołach, a o 8-ej dopiero otwiera-
ją piekarnie? Świeżej bułeczki żadne dziecko zjeść nie może 
i musi zadowolić się czerstwą z dnia poprzedniego.

Dlaczego robotnik kończący o 6 godzinie robotę znajdu-
je piekarnie zamknięte )...)

Gdy uprzytomnimy sobie, że ogromna większość pie-
karni są to żydowskie, a cztery katolickie fizycznie nie mo-
gą zaopatrzyć całą ludność w pieczywo, to bardzo wielu z 
nas w niedziele i święta musi gryźć kromkę suchego, trzy-
dniowego chleba.

(„Dziennik Suwalski”, nr 36 z 5.02.1927 r.}

NAPISALI:

ZE STAREGO ALBUBU:

Marzec 1978. Edward 
Gierek, I sekretarz KC 
PZPR, wmurowuje ka-
mień węgielny pod bu-
dowę suwalskiego osie-
dla Nowe Miasto (obecnie 
Os. Północ).

SUWALSKA KIRCHA
Mniejszość narodowa, która stanowiła wier-

nych tego kościoła, powstała w Suwałkach w 
wyniku wydarzeń historycznych. Decydujący 
wpływ na osadnictwo tutaj ludności prote-
stanckiej, głównie wyznania ewangelicko – au-
gsburskiego, miała bliskość granicy z Prusami 
Wschodnimi. Pionierzy przybyli  i zorganizowa-
li pierwszą, luterańską parafię już w roku 1793, 
następni zaś zamieszkali tutaj w czasach zabo-
ru pruskiego, tj. w latach 1795-1807. Wpływ na 
to zjawisko miał również fakt wybrania Suwałk 
w 1816 roku na stolicę województwa.

Świątynię ewangelicko – augsburską, lu-
terańską, pod wezwaniem Świętej Trójcy 
wzniesiono w stylu klasycyzującym w latach 
1839-41 według. projektu Wacława Ritschela 
(1794-1872), architekta czeskiego pochodzenia 
przy prawdopodobnej współpracy architekta 
polskiego Karola Majerskiego (1800-1870). 
Kościół pobudowano przy ulicy Petersburskiej 
(dzisiaj T. Kościuszki 12) przy skrzyżowaniu z uli-
cą Wigierską.

W latach 20-tych XX wieku zmienio-
no hełm wieży, dach której pierwotnie miał  
kształt owalnej kopuły – po zmianie jest wy-
soki, ośmiospadowy. W czasie II wojny świato-
wej Niemcy zarekwirowali dzwony i uszkodzili 
organy. W roku 1945 obiekt został zajęty przez 
katolików, a później, po paru latach, w wyniku 
procesu sądowego przez luteran odzyskany.

Dzięki przeprowadzeniu niezbędnych 
remontów, kościół i parafia ewangelicko– 
augsburska w Suwałkach istnieją nadal. 
Odprawiane są niedzielne nabożeństwa i or-
ganizowane koncerty muzyczne. Ta ostatnia 
działalność wynika z faktu funkcjonowania 
w kościele starych, z 1850 roku organów, jed-
nych z trzech istniejących w Polsce posiada-
jących prospekt (fronton) zdobiony motywa-
mi wschodnimi.

Wacław Pankiewicz

11.02.1831

Wojska rosyjskie za-
jęły Suwałki. Rozpoczęły 
się represje wymierzone 
w uczestników Powstania 
Listopadowego.
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W SPORCIE

MEDALE BADMINTONISTÓW

Sukcesem suwalczan zakończyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski w bad-
mintonie, podcza których zawodnicy SKB Lipol-Malow zdobyli sześć medali.  
Kamila Augustyn zdobyła złoto w singlu i srebro w parze Michałem  Łogoszem. 
Złoto zdobył Adam Cwalina, który w parze z Przemysławem Wachą z Technika 
pokonali innego suwalczanina Łukasza Morenia grającego w parze Wojciechem 
Szkudlarczykiem. Srebro zdobyły Monika Bieńkowska w parze z Magdaleną 
Witek w grze podwójnej pań. Bieńkowska dołożyła do tego brąz grając w mik-
ście z Miłoszem Bochatem w Solca Kujawskiego.

– To dobry, lepszy niż przed rokiem wynik – mówi Jerzy Szleszyński, prezes 
SKB. Mam nadzieje, że tak samo dobrze wypadniemy w rywalizacji drużyno-
wej.  W najbliższą sobotę i niedzielę rozpoczynamy walkę o kolejny tytuł dru-
żynowego mistrza Polski w suwalskiej hali OSiR. Szczególnie pasjonująco zapo-
wiada się walka z białostockim Hubalem, który rozegramy w niedzielę o 14.00. 
Serdecznie zapraszam!

(s)

WIELKIE BIEGANIE

Kapryśna zima sprawiła, że aby przeprowadzić VI 
Międzynarodowy Bieg o Puchar Bieguna Zimna, organi-
zatorzy byli zmuszeni zmienić miejsce zawodów. Tym razem 
trasa została wytyczona między budynkami i parkingami 
WOSiR Szelment a podnóżem Jesionowej Góry. Te, już szó-
ste zmagania narciarzy biegowych odbyły się w niedzielę, 25 
stycznia. Pętlę o długości 1250m, zawodnicy, w zależności 
od kategorii wiekowej, pokonywali od jednego do ośmiu ra-
zy. W tej zaciętej  rywalizacji wzięło udział około 150 zawod-
ników i zawodniczek z Polski i Litwy W biegu głównym, na 10 
km, triumfowali; Emilia Romanowicz UKS „Puszcza” Supraśl 
i Kacper Janowski z UKS ”Hubal” Białystok, który tuż przed 
metą wyprzedził Marijasa Butrimaviciusa z Litwy. Już trady-
cyjnie,  honorowym sędzią startowym byli Józef Łuszczek 
(mistrz świata w biegach narciarskich) i Wojciech Fortuna 
(mistrz olimpijski w skokach).

***

Slalom gigant o Puchar Prezesa WOSiR Szelment sp z o.o. roz-
począł się w niedzielę 1 lutego  kolejny sezon rywalizacji w nar-
ciarstwie zjazdowym na stokach Jesionowej Góry. 

A już w następną niedzielę kolejne zawody. 
J.A.

W najciekawszym meczu finałów Adam Cwalina i Prze-
mysław Wacha w trzech setach pokonali Łukasza Morenia 
i Wojciecha Szkudlarczyka, rewanżując się tym samym za 
porażkę przed rokiem

W Suwałkach odbyła się gala kickboxingu. W czasie walk licytowano ręka-
wice mistrza świata Piotra Siegoczyńskiego oraz koszulę z podpisami zawodni-
ków. Pieniądze przeznaczono na rzecz 2,5  letniego Adasia.  Oczywiście nie za-
brało widowiskowych nokautów.  Fot. Patryk Birt

Po ciężkim boju i pięciu setach Ślepsk pokonał Krispol 3:2. To kolejna wygra-
na naszych siatkarzy. Ślepsk zajmuje już trzecią lokatę w tabeli z minimalną stra-
tą do wicelidera.  Fot. Patryk Birt

ŚLEPSK JUŻ TRZECI

GALA KICKBOXINGU



3.02.2015 

DWUTYGODNIK SUWALSKI

3.02.2015

DWUTYGODNIK SUWALSKI

14

Alicji Andrulewicz
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

MAMY
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk 
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

40/2015

Wyrazy szczerego współczucia 

Alicji Andrulewicz
z powodu śmierci

MATKI
składają Dyrektor i Pracownicy

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach

36/2015

Panu 

Dariuszowi Kozłowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o. o.
27/2015

Pani

Alicji Andrulewicz
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

MATKI 
składają

 Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Okręgowego 
w Suwałkach 

37/2015

Zarząd Powiatu w Suwałkach
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki 
wraz z prawem własności budynków i zabudowań znajdujących się na tych nieruchomościach, 

stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności 

I nieruchomość: dz. 68/ 25 pow. 0,1671 ha i dz. 70  pow. 1,5357 ha zabu-
dowana: budynkiem głównym, budynkiem wagowego, budynkiem wiaty wraz 
z rampami i pawilonami nr 6 i 7, budynkiem oczyszczalni ścieków.

– cena wywoławcza: 8.980.900,00 zł brutto (nieruchomość zwolniona z 
opłaty podatku vat)

II nieruchomość: dz. dz. 68/14 pow. 0,0422 ha zabudowana budynkiem 
agregatorowni i stacji Trafo

– cena wywoławcza: 130.900,00 zł  brutto (nieruchomość zwolniona z 
opłaty podatku vat)

Przetarg odbędzie się 9 kwietnia 2015 r. o godz. 10 w budynku Starostwa 
Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, sala nr 129. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pienią-
dzu w wysokości: za I nieruchomość: 500.000 zł, za II nieruchomość: 7.000 zł 
na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach nr  21 2030 0045 1110 0000 
0180 6740 BGŻ S.A. o/Suwałki w terminie do dnia 02.04.2015 r., przy czym 
liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Starostwa (ostatecz-
ny termin wpływu  02.04.2015 r.). 

 Szczegółowe informacje o warunkach sprzedaży itp. zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz 
urzędach gmin powiatu suwalskiego. Dodatkowe informacje– pokój 25 tel. 565 92 28 oraz na stronie internetowej: www.powiat.suwalski.pl.

34/2015
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SPRAWOZDANIE
ze zbiórek publicznych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Spełniona Nadzieja”z siedzibą  w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza  1, 
na podstawie Decyzji Nr 3/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 stycznia 2014r. (znak SO.5311.7.2014), w terminie od dnia 30 

stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. na terenie miasta Suwałki.

Uprzejmie informuję o przebiegu akcji przeprowadzonych na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia w ww. okresie.

30 stycznia 2014 r. – Kwesta na rzecz Stowarzyszenia w Szkole Jogi i Tai-Chi „Ananta” w Suwałkach przeprowadzona przez Marzenę Białas podczas 
sesji ”Kąpiel w dźwiękach gongów i mis tybetańskich”.

Zebrano do zaplombowanych puszek : 1 101,00 zł. (wpłata na konto 1 096,00 zł + prowizja bankowa)
Kwestujący – członkowie Stowarzyszenia – łącznie 3 osoby.
Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na leczenie chorych dzieci, będących podopiecznymi Stowarzyszenia.
W dniach 13-16 marca 2014 r. zorganizowano i przeprowadzono cykl imprez w ramach akcji charytatywnej ”Razem z Julką pokonajmy białaczkę”.
Pomysłodawca akcji: student PWSZ w Suwałkach – Kacper Łaskarzewski.          
W imprezach czynny udział brali członkowie SSN i Zarząd Stowarzyszenia. Całokształt prac przy licytacji, kwestowaniu i organizacji imprez dla dzieci i 

dorosłych wykonywali wolontariusze; studenci PWSZ w Suwałkach, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów – łącznie 35 osób.
Zebrano do zaplombowanych puszek 7 263,39 zł. Z licytacji uzyskano 3 420,00 zł. Łącznie z bezpośrednimi wpłatami na konto – całkowity przychód 

z akcji (na dzień 4 kwietnia 2014 r.) zewidencjonowany na koncie bankowym Julki – wyniósł 12 587,32 zł.
Kwota 7 246,32 zł została przeznaczona na potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją Julki. Połowę sumy zebranej ze zbiórki do puszek i z licytacji 

(10 683,39 zł)  w kwocie 5 341,00zł, zgodnie z decyzją rodziców Julii Jasionowskiej, przekazano dla podopiecznego Stowarzyszenia – Norberta Piekarskiego, 
na koszty związane z przeszczepem szpiku.

8 czerwca 2014 r. przeprowadzona została kwesta w czasie XVI Koncertu Dobroczynnego w Konkatedrze p. w. św. Aleksandra w Suwałkach zorga-
nizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną w Suwałkach na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia “Spełniona Nadzieja”.

Kwestujący – członkowie Stowarzyszenia – łącznie 8 osób.
Zebrano do zaplombowanych puszek –  991,67 zł.
Cała suma została przekazana na konto Stowarzyszenia na potrzeby chorych dzieci.
24 października 2014 r. Sesja Medytacyjna w Szkole Jogi „Ananta” połączona została z kwestą dla podopiecznych Stowarzyszenia “Spełniona Nadzieja”. 
Kwestujący – członkowie stowarzyszenia, w tym właścicielka szkoły – Marzena Białas, łącznie – 3 osoby.
Do zaplombowanych puszek zebrano 310,00 zł, wpłata na konto 247,00 zł na potrzeby podopiecznych, a 63,00 zł wydano na wiązankę pogrzebową 

dla Kasi Łabacz – zmarłej podopiecznej Stowarzyszenia.
3 grudnia 2014 r. podczas meczu piłki siatkowej pomiędzy drużynami „Ślepsk” Suwałki” a „Kęczanin” Kęty została przeprowadzona zbiórka, do za-

plombowanych puszek, na potrzeby podopiecznego Stowarzyszenia Oskara Osiej.
Kwestujący – wolontariusze – trzej uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach.
Zebrano do puszek 494,00 zł, całą sumę wpłacono na subkonto Oskara.
Wpłaty bezpośrednie na konto bankowe: 1.XII – 200,00 zł, 2.XII – 100,00 zł, 5.XII – 200,00 zł – razem 500,00 zł .
W okresie od 2 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przeprowadzono zbiórkę do zaplombowanej puszki w Szkole Jogi „Ananta”. 
Organizator  –  kwestujący  – wolontariusz –  członek Stowarzyszenia “Spełniona Nadzieja” – Marzena Białas.
Zebrano i wpłacono na konto Stowarzyszenia 200,00 zł,  na potrzeby dzieci podopiecznych Stowarzyszenia “Spełniona Nadzieja”.
Puszki używane do zbiórek, podczas wszystkich ww. akcji, były komisyjnie plombowane i znakowane logo Stowarzyszenia „Spełniona Nadzieja”.
Łączna kwota uzyskana podczas wszystkich akcji – zbiórek publicznych zorganizowanych w 2014 roku wyniosła 16 183,99 zł – szesnaście tysięcy 

sto osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy.
Informacje o zbiórkach publicznych w 2014 roku oraz ich efektach umieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.spelnionanadzieja.pl.tl/ 

oraz na stronie Stowarzyszenia na Facebooku. 

Przewodnicząca Stowarzyszenia „Spełniona Nadzieja”
Ewa Dorota Huszcza

31/2015

Panu

Janowi Stefanowiczowi
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

MATKI 
składają

 Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
PWiK w Suwałkach  Sp. z o.o.

37/2015

PROFESJONALNIE W SZKOLE

W styczniu br. rozpoczęła się kontynuacja szkoleń dla nauczycieli z terenu 
Miasta Suwałk w ramach projektu pn.„Profesjonalny nauczyciel – wyższa ja-
kość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” w ramach Priorytetu 
III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie 
rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Do końca czerwca 2015 r., po raz kolejny, 573 nauczycieli z 23 suwalskich jed-
nostek oświatowych skorzysta ze szkoleń zaplanowanych w ramach Rocznych 
Planów Wspomagania pracy szkół/przedszkoli w zakresie doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli.

W sali szkoleniowej Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach 
wyposażonej w sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach ww. projektu odbę-
dą się warsztaty, wykłady i konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół, m.in. z nastę-
pujących tematów:„Profilaktyka wypalenia zawodowego”, „Przygotowanie 5-latka 
do nauki w szkole”, „Efektywna komunikacja z rodzicami – warsztat ”Porozumienie 
bez Przemocy”, „Stres adaptacyjny dziecka rozpoczynającego naukę w szkole”, 
„Ocenianie kształtujące,”„Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych”.

Ponadto w ramach czterech sieci współpracy i samokształcenia, w bieżącym 
roku szkolnym, odbędą się spotkania z ekspertami zewnętrznymi, na których na-
uczyciele i dyrektorzy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń dotyczących 
następujących problemów: „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”, 
„Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”, „Jak wspierać dziecko w uczeniu ma-
tematyki?”, „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”.



3.02.2015 

DWUTYGODNIK SUWALSKI

3.02.2015

DWUTYGODNIK SUWALSKI

16

INFORMACJA
Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) po-
daje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 
22.01.2015 r. do dnia 11.02.2015 r. wywieszony został na tabli-
cy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Zarządu przy ul. Wigierska 32 
oraz na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl wykaz nr 1/2015 
z dnia 22 stycznia 2015 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu i 
dzierżawy. 29/2015

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że woda dostarczana siecią wodociągową do odbiorców odpowiada jakości wody do picia zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. (Dz.U. Nr 61 poz.417), zm. Dz. U z 2010 r. Nr 72 p. 466.

Wg badań wykonanych przez:
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach, dostarczana woda zawiera następujące składniki:

Badania fizykochemiczne wody z dnia, 14.01.2015 r.

Lp Oznaczenie Jednostka Miejsce pobrania próbki Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007r.
(Dz.U. Nr 61, poz.417, zm. Dz. U z 2010 r. Nr 72 p. 466

Hydrofornia – stacja pomp
ul. Sikorskiego 14

1 Mętność NTU mniej niż 0,50 1
2 Barwa (N) mg/l Pt mniej niż 5 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1)
3 Zapach (N) - brak zapachu akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1)
4 Odczyn pH - 7,5 6,5-9,5
5 Przewodność elektryczna właści-

wa w 25 oC
µS/cm 523 2500

6 Amonowy jon mg/l mniej niż 0,18 0,50
7 Smak (N) - brak smaku akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1)
8 Twardość jako CaCO3 mg/l 295,6 60÷500

Badania bakteriologiczne wody z dnia, 14.01.2015 r.

Lp Oznaczenie Jednostka Miejsce pobrania próbki Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007r. (Dz.U. Nr 61, 
poz. 417,  zm. Dz. U z 2010 r. Nr 72 p. 466

Hydrofornia– stacja pomp
ul. Sikorskiego 14

1 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml jtk 0 0
2 Liczba Escherichia coli w 100 ml jtk 0 0

1) – Laboratorium nie ocenia prawidłowości zmian tego parametru związanego z lokalną  charakterystyką wody  i/lub prawidłowością procesów 
technologicznych. Parametr nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie (toksycznego, rakotwórczego lub mutagennego). Prawidłowość zmian mo-
że być oceniona przez klienta na podstawie wcześniejszych wyników badań.

 – Wyniki badań objęte są zakresem akredytacji. Wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone są literą (N) 25/2015

Ogłoszenie
o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 
ogłasza publiczny ustny przetarg 

na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych 
przy ulicy TADEUSZA KOŚCIUSZKI 82:

– lokal nr 9 o pow. użyt. 44,04 m2 – wywoławcza wysokość stawki 
czynszu – 12,00 zł/m2 netto, wadium 781 zł,

– lokal nr 10 o pow. użyt. 48,01 m2 – wywoławcza wysokość staw-
ki czynszu – 12,00 zł/m2 netto, wadium 851,00 zł,

– lokal nr 12 o pow. użyt. 51,85 m2 – wywoławcza wysokość stawki 
czynszu – 12,00 zł/m2 netto, wadium 918,00 zł,

Lokale położone są na I piętrze, dostosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.

Przeznaczone lokale są na cele biurowe, usługowe, handlowe lub 
inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację elektrycz-
ną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i są przedmiotem 
przetargu w aktualnym stanie technicznym.  

Przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2015 r. (wtorek) w siedzibie 
ZBM – ul. Wigierska 32, pokój nr 18, o godz. 10.00. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekty umowy 
najmu dostępne są w siedzibie ZBM przy ul. Wigierska 32, pokój nr 2 i na 
stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można 
uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58. Zastrzega się możli-
wość odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

28/2015

OGŁOSZENIE
o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech 

lat lokali użytkowych, położonych na parterze budynków przy ulicy 
Tadeusza Kościuszki 86 i 88 o pow. użyt. 44,40 m2 i 77,60 m2 o łącz-
nej pow. użyt. 122,00 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 
24,00 zł/m2 netto, wadium 4 322,00 zł. Przeznaczone lokale są na cele 
biurowe, usługowe, handlowe, gastronomiczne lub inne nieuciążliwe 
dla otoczenia, wyposażone w instalację elektryczną i wodno – kana-
lizacyjną i są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicz-
nym, stanowiąc w całości jeden lokal użytkowy.  

Przetarg odbędzie się w dniu 17.02.2015 r. (wtorek) w siedzi-
bie ZBM – ul. Wigierska 32, pokój nr 18, o godz. 10.00. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekty 
umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. 
Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwal-
ki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 
87 563 50 51, 52 lub 58. Zastrzega się możliwość odwołania lub unie-
ważnienia przetargów bez podania przyczyn. 41/2015

OGŁOSZENIA DTS:
TEL. 87 5662825; 

dwutygodnik@bpsuwalki.pl
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LOKALE

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 11 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku 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 późniejszymi zmianami) zawiadamiam,iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zo-
stało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałki z dnia 8 stycznia 2014 roku, znak: I.7011.8.1.2015.IS, w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie i przebudowie ulicy 
Szkolnej w Suwałkach, w zakresie robót budowlanych obejmujących:
– rozbiórkę budynków: mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego oraz ogrodzenia od strony ulic Sejneńskiej i Szkolnej, na działce o nr 

geod. 10675/2,
– rozbiórkę uzbrojenia technicznego i urządzeń komunikacyjnych kolidujących z rozbudową ww. ulicy,
– budowę jezdni ulicy o nawierzchni betonu asfaltowego o szerokości od 7,0 m do 10,0 m z obustronnym chodnikiem,
– zmianę geometrii skrzyżowania ulicy Szkolnej z ulicą Składową, 
– budowę zatok postojowych na 44 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, 
– połączenie jezdni ulicy Szkolnej z istniejącym dojazdem na działce nr geod. 10667 wraz z dostosowaniem chodnika i wykonaniem zatoki posto-

jowej na 4 miejsca postojowe, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, 
– budowę, przebudowę i rozbudowę zjazdów,
– rozbudowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem 6 latarni oświetleniowych wraz z przestawieniem istniejącej latarni w pkt D,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
– budowę uzupełniających odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, 
– budowę nowego niekolidującego odcinka kanalizacji teletechnicznej, 
– budowę nowego niekolidującego odcinka linii kablowej energetycznej nN z przestawieniem ZKP, 
– budowę kanału technologicznego dla potrzeb zarządcy drogi,
– przebudowę sieci ciepłowniczej wraz z siecią monitoringu w rejonie skrzyżowania z ul. Sejneńską (odcinek A-B)
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ulicy Szkolnej w Suwałkach w zakre-
sie przebudowy infrastruktury technicznej:

1) przebudowa ulicy Sejneńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 (działka nr geod.10732/2) w części dotyczącej: 
a) zmiany geometrii skrzyżowania ul. Sejneńskiej z ul. Szkolną, 
b) wysokościowego dowiązania chodników w rejonie skrzyżowania, 
c) wykonania odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalika zgodnie z planem zagospodarowania terenu
2) wysokościowe dowiązanie projektowanej jezdni i chodnika ulicy Szkolnej z istniejącym dojazdem i chodnikiem wraz z wykonaniem 1 miej-

sca postojowego na działce nr geod. 10667,
3) wymiana krawężnika ulicznego w związku ze zmianą łuku jezdni na działce nr geod. 10663/5,
4) wysokościowe dowiązanie istniejącej jezdni i chodników wraz z odwodnieniem i przestawieniem hydrantu p.poż. na działce nr geod. 10648/43.
5) przebudowa sieci ciepłowniczej z wykonaniem sieci monitoringu (odcinek B-C), na działce nr geod. 10682/1, w rejonie skrzyżowania 

ul. Szkolnej z ul. Sejneńską
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomościach  oznaczonych  działkami nr geod.: 10675/1, 10676, 10652, 10653, 10662, 10665/5 i w czę-

ści na działkach nr geod.: 10675/2, 10674/1, 10674/2. Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej są zlokalizowane na nieruchomościach oznaczonych działkami nr geod.: 10732/2 
(ul. Sejneńska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653), 10648/43, 10663/5, 10667, 10682/1 (obręb 0005, Miasto Suwałki), według obowiązującego ka-
tastru nieruchomości.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego 10675/1, 10676, 10652, 10653, 10662, 10665/5. 
Numery działek podlegających podziałowi: 10675/2, 10674/1, 10674/2.
Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego drogi gminnej: 10675/4, 10674/4, 10674/5 według za-

łączonego projektu podziału.
Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 10675/3, 10674/3, 10674/6 według załączonego projektu podziału.
Inwestycja po zatwierdzeniu projektów podziału nieruchomości w całości jest zlokalizowana na nieruchomościach oznaczonych działkami nr 

geod. 10675/1, 10676, 10652, 10653, 10662, 10665/5, 10675/4, 10674/4, 10674/5 (obręb 0005, Miasto Suwałki). Elementy niezbędne dla realizacji tej 
inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym drogi powiatowej w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej są zlokalizo-
wane na nieruchomościach oznaczonych działkami nr geod. 10732/2 (ul. Sejneńska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653), 10648/43, 10663/5, 10667, 
10682/1 (obręb 0005, Miasto Suwałki).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 w Suwałkach, pok. 3, a także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do czasu wydania decy-
zji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  32/2015

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 Urząd Miejski w Suwałkach organizuje zbiórkę odpadów wielkoga-

barytowych z terenów zabudowy jednorodzinnej.  Z ulic  Bulwarowa, 
Gałaja, Kamedulska, Krzywólka, Minkiewicza, Patli, E. Plater, 
Pułaskiego (nr nieparzyste), Reja, Reymonta, Suzina, Szpitalna 
i Zacisze – odbędzie się w dniu 3 lutego 2015 r.

Zbiórka odpadów z pozostałych ulic odbędzie się zgodnie z harmo-
nogramem odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych w mie-
siącu lutym w pierwszym terminie odbioru odpadów.

 Odpady prosimy wystawiać przed posesję do godziny 7:00.
39/2015

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
tel. 87 566 28 25

n Do wynajęcia lokale biurowo-handlowe, gabinety lekarskie 
– tanio, Suwałki, ul. Pułaskiego 30J, tel. 501 559 660

35/2015
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Ostatnia sesja mogła stać się hi-
storyczną, a to z tego powodu, że pra-
wie wszyscy radni, przy jednym gło-
sie wstrzymującym się, poparli budżet. 
Tego do tej pory nie było. Radni opo-
zycyjni regularnie byli przeciw. W tym 
roku jednak trudno mówić o opozycji, 

bo… nie ma koalicji.
Obserwatorzy naszego miejskiego podwórka  z rosnącym 

zaciekawieniem pytają – kiedy się wreszcie oni zaczną kłócić? 
Nie ukrywam, że i ja jestem o to nieustannie pytany. Widocznie 
tak już przywykliśmy do nieustających bijatyk, połajanek i bez-
pardonowej nawalanki na politycznych warszawskich salonach, 
że nie umiemy pojąć tej prostej prawdy, że bez kłótni też moż-
na funkcjonować. A już szczególnie na naszym, samorządowym 
podwórku.

Jest  bowiem oczywiste, że – bez względu na przynależność 
– wszyscy radni doskonale wiedzą, co jest możliwe do zrobie-
nia, jakie są realne możliwości miasta, jakimi środkami dyspo-
nujemy. Nie uważam też, by radni jednego ugrupowania chcie-
li dobrze służyć miastu i suwalczanom, zaś innego – nie. Jeśli są 
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Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23
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Znaczenie  wyrazów podane jest  
bez miejsca ich wpisywania, ale 
dla ułatwienia  w diagramie zostały 
uwzględnione wszystkie litery Z.

Poziomo:
• cichy dźwięk
• „Panna…”  film Andrzeja Wajdy
• japońska potrawa z surowej ryby i 

ryżu
• genealogiczne z przodkami
• zajęcie lektora
• w przysłowiu: czyni złodzieja
• tytułowy król z dramatu Szekspira
• napój siedmiu złodziei
• odgłos robienia zdjęcia
• był nim Winnetou
• prochu albo śmiechu
• ukochana Filona
• brak władzy, chaos
• część biurka
• muł, osad

Pionowo:
• uprawiany w kasynie
• prezent dla malucha 
• wnęka w ścianie

• bunt, zbrojne powstanie szlachty 
• pasjonat, maniak 
• z chrzanem 
• spadkodawczyni 
• łup, trofeum
• Tewie…, z filmu „Skrzypek na da-

chu”
• mieszka w Ełku
• gra z hetmanem

Litery z ponumerowanych pól, 
uporządkowane od 1 do 19, utwo-
rzą rozwiązanie  – przysłowie,  które 
należy przesłać wraz z kuponem pod 
adresem „DwuTygodnika Suwalskie-
go” do  15 lutego. Wśród nadawców 
prawidłowych rozwiązań rozlosuje-
my nagrodę ufundowaną przezprzez 
Cinema Lumiere w Suwałkach. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 2: Car-
te blanche.

Nagrodę ufundowaną przez Ci-
nema Lumiere otrzymała Wiktoria 
Pawełko, a wejściówkę na 12 lutego 
do SOK na Tłusty Czwartek z Kapelą 
Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczy-
zna” – Bożena Kucewicz, obie pa-
nie z Suwałk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

różnice, a są w sposób oczywisty, to dotyczą one nie tego, czy 
chcemy coś osiągnąć, ale tego, jak to zrobić. 

Co nie oznacza, że sielanka będzie już teraz zawsze i na każ-
dym kroku. Pierwszym polem konfliktu może stać się już nie-
bawem oświata. To zawsze drażliwy temat, bo edukacja jest po-
wszechnie uznawana za absolutny priorytet. Sytuacja jest taka, 
że w całym kraju, wskutek gwałtownie malejącej liczby dzieci, 
zamykane są szkoły, maleje zatrudnienie nauczycieli. Samorządy 
bronią się w ten sposób przed lawinowo rosnącymi wydatkami. 
Jednocześnie jednak jest to, czego nie sposób nie widzieć, szansa, 
by wreszcie  w klasach było mniej dzieci, by szkoła obliczona na 
500 uczniów nie musiała przyjmować ich dwukrotnie więcej. 

Każdy może tu mieć swoje zdanie i ważkie powody, by przy 
nich obstawać. A to przecież tylko jeden z ewentualnych powo-
dów konfliktu. Przyjdzie jeszcze nie raz  spierać się o dziesiątki 
ważnych spraw. Jeśli jednak, tak jak dotychczas, suwalscy samo-
rządowcy  będą bardziej przejmować się rzeczywistymi proble-
mami miasta niż partyjnymi etykietami, to długo jeszcze będą 
nas pytać – czemu się nie kłócą. Co oby się stało.

STANISŁAW KULIKOWSKI

CZEMU SIĘ NIE KŁÓCĄ?
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Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” na zlecenie PFRON, w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. realizuje Projekt pod nazwą Centrum Terapii „Jesteśmy Razem”. 
Głównym celem programowym Projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji tych osób 
w Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.

Rehabilitacja będzie prowadzona przez pięć dni w tygodniu, przez cały rok. Zajęciami objętych będzie 32 dzieci i młodzie-
ży z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną. Uczestnicy działań projekto-
wych, zostaną objęci zajęciami terapeutycznymi indywidualnymi i grupowymi w zależności od potrzeb każdego z nich. W pracy z dzieć-
mi i młodzieżą niepełnosprawną stosowane będą (w zależności od potrzeb) różne metody m.in.: terapia integracji sensorycznej, 
terapia behawioralna, polisensoryczna, Dobry Start, elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Arteterapia, alternatywne 
i wspomagające metody komunikacji, trening umiejętności społecznych, Terapia zabawą i inne specjalistyczne metody. Umiejętności, które chce-
my rozwijać dotyczą: samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, nabywania umiejętności szkolnych, porozumiewania się z 
innymi ludźmi, współżycia w społeczeństwie, czyli kompetencji, od których zależy samodzielne funkcjonowanie każdego człowieka.

Informacja o rekrutacji uczestników zamieszczona jest na stronie www. jestesmy-razem.pl

PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY  ZE  ŚRODKÓW  PFRON
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” jest organizacją pożytku publicznego wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS: 

0000061644.  30/2015

 Centrum Terapii „Jesteśmy Razem”
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Suwałkach
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Dwie wielkiej  klasy osobowości artystyczne spotkały się na wystawie  w suwal-
skiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej. Nazwiska mówią same za siebie. 
Kamienne rzeźby dłuta Rafała Strumiłły sfotografował Piotr Malczewski. Kiedy oglą-
dając, idzie się od zdjęcia do zdjęcia, nie można oprzeć się wrażeniu, że kamień ży-
je po dwakroć. Po raz pierwszy ożył pod dłutem rzeźbiarza, przemieniony w postać 
„Kobiety”, „Chrystusa frasobliwego” czy potężnego „Byka”. Po raz drugi, wykorzystu-
jąc magię światła,  w lity granit tchnął życie fotograf.   

Rafał Strumiłło, rocznik 1952, pierworodny syn artystów plastyków Andrzeja 
i Danuty Strumiłłów. Absolwent wydziału grafi ki warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Sam o sobie zwykł mawiać, że jest rzemieślnikiem. Nie wiadomo, ile w 
tym skromności, ile przekory, a ile kokieterii. Cokolwiek by to nie było, w przypad-
ku rzeźb Rafała Strumiłły oznacza jedno; nie ma prawdziwej sztuki bez solidnego rze-
miosła, a rzemiosłu zawsze się przyda choćby odrobina sztuki.

Wystawę można oglądać do końca marca.

OBŁASKAWIANIE KAMIENIA



Suwałki, po raz pierwszy w tym roku, będą jednym z 34 miejsc 
w Polsce, gdzie w nocy z 28 lutego (od godz. 18:00) na 1 marca bę-
dzie można wystartować w Ogólnopolskim Maratonie Pływackim 
„Otyliada 2015”.

Udział w imprezie możliwy jest tylko po uprzednim zarejestrowaniu 
na stronie organizatora do 10 lutego (www.otyliada.pl).

Zapraszamy wszystkich chętnych. Każdy pływa na miarę swoich moż-
liwości (nie ma limitów dystansu, czasu ani wieku).

Zawody odbędą się na wielce przyjaznym basenie przy Zespole 
Szkół nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w 
Suwałkach, ul. Antoniewicza 5.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek.
Organizatorzy: MUKS „Olimpijczyk” Suwałki i ZS nr 10.

Zarząd Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Olimpijczyk” w Suwałkach.

ROZPOCZNIJ AKCEPTACJĘ KART !

16/2015

UWAGA!
NOWY ADRES MICROGRAF
ul. Waryńskiego 3, 
16-400 Suwałki, tel. 87 563-15-00 
kom. 505-140-965

OFERUJEMY:

– KASY FISKALNE 
– TERMINALE PŁATNICZE 
– PODPIS ELEKTRONICZNY

43/2015


