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ZDANIEM 
PREZYDENTA

Fot. Krzysztof Mierzejewski

>>
Co prawda bez najważniejszego pasażera, ale jednak 

zawitał do Suwałk prezydencki autobus, którym poru-
sza się na trasie swojej  prezydenckiej kampanii Bronisław 
Komorowski. W Suwałkach w jego imieniu mówiła podczas 
konferencji prasowej Bożena Kamińska, posłanka PO oraz 
Wojciech Fortuna, który zachęcał do głosowania na obecne-
go prezydenta w imieniu wybitnych sportowców. – Zawsze 
był przyjazny dla naszego środowiska, zawsze rozumiał nasze 
problemy – mówił mistrz olimpijski z Sapporo. – Dlatego 
uważam, że jest dobrym prezydentem, którego trzeba wy-
brać na kolejną kadencję – przekonywał.

– Pałac prezydencki był zawsze otwarty na wszyst-
kie środowiska polityczne i różnorakie opinie. Prezydent 
Komorowski umiejętnie i z pożytkiem dla kraju łączy intere-
sy różnych grup – przekonywała posłanka Bożena Kamińska. 
– Sprawdził się już i jako minister obrony, i jako marszałek 
sejmu i  oczywiście jako bardzo dobry prezydent. Jest znany z 
tego, że bardzo troszczy się o obronność naszego kraju. To na-
prawdę dobry prezydent i dobry kandydat na prezydenta.

  (SK)

W tym tygodniu rozpoczyna się astro-
nomiczna wiosna. Za naszymi oknami 
czuć już pierwsze oznaki cieplejszej aury, 
dlatego też jest to najwłaściwszy moment 
by przystąpić do wiosennych porządków.

W naszym mieście prace porządkowe 
już ruszyły. Zarząd Dróg i Zieleni, który 
odpowiada za czystość: parków, skwerów, 
ulic czy placów przeprowadza od kilku 
dni intensywne prace związane z grabie-
niem, zamiataniem czy porządkowaniem 
naszej miejskiej przestrzeni.

Liczę, że w związku ze zbliżającą się 
wiosną miasto zostanie pięknie i jak naj-
szybciej ukwiecone, ulice i chodniki zo-
staną uprzątnięte, a budynki mieszkalne 
i tereny wokół nich zostaną przeglądnięte 
i w miarę potrzeb wyremontowane.

Specjalnie po to, by zadbać o jak naj-
lepszy wygląd naszego miasta po zimie – 
tydzień temu we wtorek – zorganizowałem 
w suwalskim Urzędzie Miejskim spotkanie 
z przedstawicielami suwalskich służb mun-
durowych, przedstawicielami miejskich 
fi rm i spółek oraz prezesami spółdzielni 
mieszkaniowych, a by omówić i zaplano-

wać najważniejsze prace porządkowe, któ-
re są konieczne do zrealizowania po zimie. 
Generalnie ustaliliśmy, że do końca kwiet-
nia, całe miasto powinno być uporządko-
wane – poczynając od stanu dróg po nasa-
dzenia zieleni i kwiatów.

Oczywiście, każda z instytucji pozna-
ła również moje oczekiwania wobec nich. 
Mam nadzieję, że moje uwagi i sugestie 
zostaną jak najszybciej zrealizowane. 

Zarząd Dróg i Zieleni ma m.in. jak 
najszybciej przystąpić do usuwania ubyt-
ków w jezdni, wyczyścić lub odmalować 
znaki poziome i pionowe na ulicach, a tak-
że sprawdzić stan ławek parkowych i ście-
żek rowerowych.  Nasza fi rma ma też jak 

najszybciej uporać się z czyszczeniem ulic 
i chodników po zimie. Zwróciłem także 
uwagę na to, by uporządkować tereny na-
leżące do spółdzielni mieszkaniowych oraz 
Zarządu Budynków Mieszkalnych – głów-
nie tereny zielone i place zabaw. 

Straż Miejska ma z kolei zająć się eg-
zekwowaniem czystości w mieście. Ma 
również zostać przeprowadzona specjal-
na wizja lokalna, w trakcie której specjali-
ści, m.in. miejski architekt i konserwator 
zabytków ocenią stan suwalskich obiek-
tów zabytkowych. Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej ma zadbać 
o przegląd i czystość autobusów komu-
nikacji miejskiej oraz uprzątnąć cmen-
tarz komunalny.

Zachęcam również Państwa by za-
dbać o porządek i uprzątnięcie swo-
ich podwórek i posesji. Musimy pamię-
tać, że wszyscy razem dbamy o czystość, 
a tym samym i wizerunek naszego mia-
sta. Osoby, którzy odwiedzają Suwałki 
bardzo często mówią mi, że jest u nas 
schludnie, czysto i elegancko. Mam na-
dzieję, że taka ocena nadal będzie aktual-
na i w tym roku. Dlatego jeszcze raz za-
chęcam Państwa do tego by dbać o to jak 
wygląda nasze miasto.
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WTOREK Z RADNYM

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

We wtorek 17 marca na dyżur zapraszają radni Janusz W. Skowroński 
z Prawa i Sprawiedliwości i  Sławomir J. Szeszko z Bloku Samorządowego. 
Natomiast 24 marca na suwalczan czekają Andrzej Turowski z Klubu 
„Łączą nas Suwałki” oraz Piotr Wasiukow  z Bloku Samorządowego. Na 
spotkanie z radnymi 31 marca zapraszają Bogdan Bezdziecki z Prawa i 
Sprawiedliwości i Andrzej P. Chuchnowski 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 wice-
przewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 
do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

>>
Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk podpisał umowę 

z suwalską firmą REM-BUD na modernizację fragmentu ulicy 
Utrata wraz z budową ścieżki rowerowej. Zadanie ujęto w pro-
jekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, a jego koszt wy-
nosi 2,2 mln złotych. Inwestycja dofinansowana jest z Programu 
Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” i ma zakończyć się 
do 15 lipca tego roku.

– Cieszę się, że udało nam się wyłonić sprawdzonego wy-
konawcę na to zadanie. Liczę, że inwestycja będzie przebiegać 
sprawnie i bez większych utrudnień w ruchu – mówił podczas 
podpisywania umowy Czesław Renkiewicz.

Pogoda sprzyja, więc prace powinny ruszyć już niebawem. 
To dobrze, bo zakres robót niemały. Gruntownej przebudowy 
doczekają się skrzyżowania  ulic: Utrata – Przytorowa i Utrata – 
Sejneńska.  Przewidziano także   budowę chodnika po wschod-
niej i zachodniej stronie Utraty –  na odcinku od  Przytorowej 
do Sejneńskiej oraz uzupełnienie fragmentów chodnika w są-

KOLEJ NA UTRATĘ

Wszystkim, którzy w trudnych 
dla nas chwilach okazali serce, życzliwość, 
udzielili duchowego wsparcia i zechcieli 

uczestniczyć w ostatniej ziemskiej drodze 
Naszego Ukochanego Ojca, Dziadka, 

Pradziadka i Brata

śp. STANISŁAWA DZIURZYŃSKIEGO

Panu Prezydentowi Miasta Suwałk, 
Dostojnym Księżom, Delegacjom, 

Przyjaciołom, Kolegom, Koleżankom, 
Sąsiadom

Serdeczne podziękowania składają
Córki i Syn

82/2015

siedztwie skrzyżowań. Suwalscy cykliści doczekają się też, szero-
kiej na dwa metry, bitumicznej  ścieżki rowerowej, która połą-
czy wspomniane skrzyżowania.

Jak zapewnia Tomasz Drejer, zastępca dyrektora Zarządu 
Dróg i Zieleni, prace przeprowadzane będą bez  zamykania skrzy-
żowań oraz fragmentów Utraty. Możliwe będzie jedynie wprowa-
dzanie czasowych przewężeń. Najbardziej newralgiczne prace mają 
być realizowane po godzinie 16.00 oraz w weekendy. Mieszkańcy 
Suwałk będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach w or-
ganizacji ruchu, spowodowanych robotami drogowymi.

Gitarzysta i wokalista Coco Montoya, gitarzysta James „Blood” 
Ulmer oraz wokalista legendarnego zespołu Colosseum, czyli Chris 
Farlowe z zespołem to gwiazdy najbliższej, 8. Edycji Suwałki Blues 
Festiwalu, który odbędzie się w dniach 10-11 lipca – zapowiedział podczas 
konferencji prasowej Bogdan Topolski, dyrektor artystyczny imprezy. 

Podczas koncertu inauguracyjnego pt. tytułem „40 lat audycji Bielszy 
Odcień Bluesa” posłuchamy zespołu Voo Voo z Wojciechem Waglewskim 
na czele, a także instrumentalistów, mistrzów w swojej dziedzinie: skrzyp-
ka Jana Gałacha i Bartka Łęczyckiego grającego na harmonijce ust-
nej. Jak zapewniła Bożena Kamińska, dyrektorka Suwalskiego Ośrodka 
Kultury, wszystkie umowy zostały popisane, a tegoroczny koncert pod 
względem artystycznym nie będzie odbiegał od 7. edycji. 

- Budżet festiwalu wynosi jak na razie pół miliona, a potrzebuje-
my co najmniej milion – poinformował Czesław Renkiewicz, prezy-
dent Suwałk. – Brakujących funduszy będziemy poszukiwać w Urzędzie 
Marszałkowskim i u sponsorów, a także w oszczędnościach. 

Prezydent wspomniał także o pomyśle, zgodnie z którym organizacją 
mogłyby w przyszłości zajmować się organizacje pozarządowe. Jak na ra-
zie są to tylko luźne pomysły, choć rozmowy na ten temat już trwają.

  (ikra)

WIĘCEJ BLUESA 
W BLUESIE 

>>
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TO JUŻ 38 LAT
Jak co roku Suwałki 

przedłużyły umowę o 
współpracy partnerskiej 
z francuskim miastem 
Grande-Synthe. Podpisy 
pod dokumentem  złoży-
li mer Damien Careme 
oraz prezydent Czesław 
Renkiewicz. Aż trudno 
uwierzyć, że w bieżącym, 
2015 roku oba miasta mo-
gą świętować 38-lecie przy-
jaźni.

Międzynarodowe spotkanie odbyło się w suwalskim ratuszu. Jak zwykle przy ta-
kiej okazji, nie zabrakło wspomnień o początkach współpracy, której historia sięga 
1977 roku.

(g)

5

Ciąg dalszy na str. 6

WYDARZYŁO SIĘ
n Miasto ogłosiło przetarg na budowę bo-

isk przy Zespole Szkół nr 9 na ul. Klonowej. 
Nowe obiekty mają być oddane do użytku na 
początku przyszłego roku szkolnego. Na całość 
inwestycji, oprócz oświetlonych i monitorowa-
nych boisk, składają się: chodniki, ścieżki rowe-
rowe oraz parkingi. Jak zapowiada dyrekcja ZS, 
z obiektów sportowych będą mogli korzystać 
wszyscy mieszkańcy osiedla.

n Dwie osoby nie żyją na skutek wypad-
ku, do którego doszło na jednej z dróg w gm. 
Rutka Tartak. W okolicach Kleszczówka czoło-
wo zderzyły się audi z motocyklem. Śmierć na 
miejscu ponieśli 47-letni augustowianin kieru-
jący motorem oraz siedząca za nim pasażer-
ka. Bez szwanku z wypadku wyszła 29-letnia 
mieszkanka gm. Jeleniewo prowadząca au-
to. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, 
że  do tragedii doszło w wyniku zmiany pasa ru-
chu przez kierującą samochodem. Nie wiado-
mo natomiast, co spowodowało tak nieprzemy-
ślany manewr. 

n Aż 12 tys. paczek nielegalnych papiero-
sów, wartych ponad 150 tys. złotych,  zamie-
rzał wprowadzić na polski rynek obywatel 
Litwy. Wiele wskazuje na to, że to nie pierwsza 
tego rodzaju akcja, suwalscy pogranicznicy 
znaleźli bowiem  kontrabandę w jednym z su-
walskich garaży, który mógł od dawna służyć za 
„dziuplę”. Razem z Litwinem zatrzymano jesz-
cze dwie osoby, które odwiedziły garaż z zamia-
rem kupna hurtowej ilości papierosów.

n „Gotuj lokalnie” – to hasło realizo-
wanego w całej Polsce  Projektu Fundacji 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 
oraz Akademii Kulinarnej Marcina Budynka, 
jednego z bardziej znanych i cenionych sze-
fów kuchni w kraju. Do przedsięwzięcia promu-
jącego  walory kuchni regionalnych zaproszo-
no uczniów z Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach. 
Teraz młodzi kucharze i cukiernicy muszą ostro 
wziąć się do pracy. Od kwietnia do czerwca bę-
dą pogłębiać wiedzę kulinarną i nabywać no-
wych umiejętności na zajęciach pozalekcyj-
nych. Najlepsi mogą stanąć do konkursu, w 
którym nagrodą jest uczestnictwo w zajęciach 
prestiżowej Akademii Kulinarnej.  

n Samospaleniem postanowił pożegnać 
się z życiem 60-letni mieszkaniec Suwałk. 
Mężczyzna płonął jak pochodnia na placu bli-
sko kościoła przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego. 
Na nic zdała się próba ratowania despera-
ta, którą podjął przypadkowy przechodzień. 
Wszystko wskazuje na to, że było to zaplano-
wane samobójstwo. Z dotychczasowych usta-
leń wynika, że 60-latek na kilka minut przed 
tragedią odwiedził duchownego z pobliskie-
go kościoła, któremu zostawił na przechowa-
nie auto wraz z kluczykami. Potem poprosił 
księdza o skorzystanie z toalety. To tam praw-
dopodobnie oblał się łatwopalnym płynem, a 
zaraz po wyjściu z budynku podpalił się. Policja 
i prokuratura szczegółowo bada wszystkie oko-
liczności tragicznego zdarzenia. 

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do Komisji Europejskiej 
wpłynął wniosek o dofinansowanie 23 realizowanych w Polsce inwestycji transporto-
wych w ramach projektu „Łącząc Europę  (Connecting Europe Facility – CEF). W 
pierwszej fazie Komisja Europejska przeznacza na rozwój europejskiej infrastruktury 
transportowej 12 miliardów euro. Właśnie z tych środków ma być budowana, między 
innymi, obwodnica Suwałk. 

Tymczasem przedłuża się proces wyłaniania wykonawcy tej obwodnicy. Podczas 
spotkania z członkami Społecznego Komitetu Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk, 
które odbyło się przed kilkoma tygodniami Jerzy Doroszkiewicz, dyrektor białostoc-
kiego oddziału GDDKiA zapewniał, że kwalifikacja firm do drugiego etapu zakończy 
się w pierwszej dekadzie marca. Dziś twierdzi, że potrwa to nieco dłużej, co spowo-
dowane jest konieczno-
ścią bardzo starannego 
sprawdzenia wszystkich 
ofert. Przypomnijmy – do 
przetargu na budowę ob-
wodnicy stanęło 20 firm 
z Polski i Europy. – Jedną 
z nich, z Włoch, musieli-
śmy zapytać o kilka istot-
nych spraw – informuje 
J. Doroszkiewicz.  – Nie 
mogliśmy tego nie zrobić, 
takie są procedury. – Nie 
oznacza o jednak opóź-
nienia w realizacji budo-
wy suwalskiej obwodnicy – zapewnia.  (STK)

PIENIĄDZE
NA OBWODNICĘ

>>

Utrata zatłoczona jak zawsze

>>
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Ciąg dalszy na str. 7

>>
n W suwalskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałem 

Integracyjnym przy ul. M. Skłodowskiej odbył 
się Dzień Otwartych Drzwi. Z zaproszenia sko-
rzystało wielu rodziców, którzy po wakacjach 
zamierzają umieścić tu swoje dzieci. Z pewno-
ścią będą zadowoleni, bo oferta placówki wy-
daje się być bardzo interesująca, a kadra miła i 
kompetentna. Na nudę nie mogli narzekać kan-
dydaci na przedszkolaków, z myślą o których 
przygotowano wiele zabaw , konkursów oraz 
zajęć o charakterze integracyjnym. 

n Podpisano umowę na wyposażenie miej-
skiego monitoringu wizyjnego w sieć światło-
wodów. Wykonawcą jest białostocka firma 
HALS, która wyceniła prace na blisko 267 tys. 
złotych, a termin ich zakończenia ustaliła na 
23 maja bieżącego roku.  Inwestycja ma znacz-
nie poprawić jakość obrazu z kamer monito-
ringu miejskiego oraz znacznie przyspieszyć 
przesyłanie danych, co w efekcie wpłynie na 
znaczną poprawę  bezpieczeństwa miesz-
kańców Suwałk. Przewidziano bowiem zain-
stalowanie dodatkowych kamer m.in.  przy 
ulicy Muzycznej oraz w obrębie tzw. „Serca 
Suwałk”, gdzie dochodziło ostatnio  do rozbo-
jów i napadów. 

n Znane są już ostateczne wyniki stycz-
niowej zbiórki pieniędzy z 23.Finału  Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Jak poinformo-
wał Karol Świerzbin, szef suwalskiego sztabu 
WOŚP, a na co dzień prezes Stowarzyszenia 
Kulturalnego „Kostroma” zabrana kwota to 
47.501,43 złotych. Wszystkie pieniądze, zgodnie 
z tegorocznym hasłem, zostaną przeznaczone 
na leczenie dzieci na oddziałach pediatrycz-
nych i onkologicznych oraz na zapewnienie lu-
dziom starszym godnej opieki medycznej. 

n Spokojnie, pasażerowie suwalskich em-
peków! Ci dziwni ludzie, którzy z uwagą was 
obserwują nie są kontrolerami biletów, lecz an-
kieterami. Ich zadaniem jest  ocena, czy obo-
wiązujący rozkład jazdy  odpowiada auten-
tycznemu zapotrzebowaniu. Stąd skrupulatne 
liczenie  pasażerów wsiadających i wysiadają-
cych na kolejnych przystankach. 

n Suwalscy rolnicy nie przestają się uskar-
żać na szkody wyrządzane przez dziki. Nie są 
wprawdzie zwolennikami wybicia zwierząt do 
nogi, ale domagają się od dyrekcji Wigierskiego 
Parku Narodowego zwiększenia limitu dzików 
przeznaczonych do odstrzału. W odpowiedzi 
usłyszeli, że Park od dawna systematycznie 
przerzedza populację tych zwierząt, a tylko 
w tym roku odstrzelono 50 sztuk. WPN tak-
że nie uchyla się od wypłaty odszkodowań 
za zniszczone uprawy, które pochłonęły już 
80 tys. złotych.

n Jeszcze raz potwierdziła się opinia, że 
przejście dla pieszych na ul. Kościuszki przy 
Muzeum Okręgowym, jest niebezpieczne. 
Kilka dni temu aurto prowadzone przez mło-
dą kobietę, potrąciło 47-latkę przechodzącą 
przez pasy. Poszkodowana trafiła do szpitala. 
Jak twierdzi policja, sprawczyni była trzeźwa.

WYDARZYŁO SIĘ

W Zespole Szkół nr 9 przy ulicy 
Klonowej Suwałkach odbył się pierwsze 
spotkanie prezydenta Suwałk z mieszkań-
cami miasta. Podobne spotkania mają od-
bywać się raz na kwartał. Na Klonowej 
pojawiło się kilkudziesięciu suwalczan, 
z których większość stanowili mieszkań-
cy  okolicznych bloków. Ludzie zadawa-
li pytania dotyczące kwestii bezpieczeń-
stwa, ścieżek rowerowych, remontów, a 
także bezrobocia i wyjazdów młodzieży 
do pracy za granicą. 

Spotkanie składało się z trzech części. 
Na wstępie Czesław Renkiewicz, prezent 
Suwałk przedstawił gości oraz pracowni-
ków administracji, po czym krótko nakre-
ślił strategię rozwoju miasta na najbliższe 
lata. Jako priorytetowe uznał plany do-
tyczące rozwoju gospodarki i przedsię-
biorczości. 

– To podstawa i siła napędowa kraju 
– podkreślał. – W sektorze usług bizne-
sowych w ostatnich latach nastąpiła spo-
ra poprawa. Wciąż przybywa nowych 
miejsc pracy. Rozwój przedsiębiorczości 
oraz kształcenie zawodowe będą należały 
do najważniejszych zadań samorządu. 

Prezydent mówił o budowie dróg, 
wdrażaniu regionalnego programu ope-
racyjnego i wymiernych korzyściach, ja-
kie ten ze sobą niesie. Przedstawił kil-
ka pomysłów na rozwój budownictwa 

komunalnego i mieszkań dla młodych 
suwalczan. Z kolei Łukasz Kurzyna, 
zastępca prezydenta podał kilka kon-
kretów dotyczących inwestycji. Należy 
do nich przebudowa ulic Młynarskiego 
i Nowomiejskiej, budowa boisk przy SZ 
nr 9, zagospodarowanie terenów za aqu-
aparkiem, pomoc właścicielom domków 
jednorodzinnych w działaniach mają-
cych na celu ograniczanie emisji dwu-
tlenku węgla, a także w przyłączaniu do 
sieci ciepłowniczej.  Przy okazji zachęcał 
do aktywnego korzystania z budżetu oby-
watelskiego i inicjatyw lokalnych.

– Przedstawiliśmy państwu, co za-
mierzamy robić w naszym mieście w cią-
gu najbliższych kilku lat – powiedział 
Cz. Renkiewicz. – Przede wszystkim jed-
nak pragnę usłyszeć państwa głos. Jaka 
jest wasza opinia na tematy dotyczące 
miasta i jego funkcjonowania? Co was 
nurtuje, czym żyjecie? Chcielibyśmy, aby 
te uwagi, a nawet ewentualne skargi zna-
lazły odzwierciedlenie w planach rozwo-
ju Suwałk. 

XXX
Jako pierwszy zabrał głos Jan 

Kozikowski, emeryt z Suwałk. Prze-
konywał przedstawicieli władz lokalnych 
o potrzebie otwarcie biura Urzędu Stanu 
Cywilnego w weekendy. 

– Ludzie umierają także w niedzie-
lę, a rodziny nawet nie mają możliwości 
odebrania aktów zgonu – argumentował. 
– Inna kwestia to budowa ścieżek rowe-
rowych. Ich układ nie zawsze jest logicz-
ny,  a nawierzchnia nierówna i niejedno-
rodna. 

Suwalczanin pytał też przy okazji o 
możliwość zatrudnienia do prac porząd-
kowych osób bezrobotnych, które korzy-
stają z darmowej stołówki. Zwrócił też 
uwagę na ważki problem zatrudniania 
emerytów w ratuszu, podczas gdy mło-
dzi, wykształceni ludzie nie mają żadnych 
perspektyw na pracę.  

Prezydent odpowiadając na pyta-
nia, poinformował o możliwości uzyska-

ROZMAWIALI 
O SUWAŁKACH
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WYDARZYŁO SIĘ

n Chwilę grozy przeżył mieszkaniec Raczek, 
któremu rozwścieczony syn przyłożył nóż do 
gardła , a następnie skaleczył ojca. Rana wpraw-
dzie nie była głęboka, co jednak nie zwalnia 
napastnika od odpowiedzialności karnej za 
czynną napaść. Sprawę prowadzi suwalska 
prokuratura.

n Ważna informacja dla dzieci z Suwałk. 
Gotowy jest już plac zabaw za aquaparkiem. 
Na najmłodszych czekają zjeżdżalnie, huś-
tawki, drabinki. Słowem wszystko, co po-
winno być na takim placu. Otwarcia dokonał 
Waldemar Borysewicz , dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

To nie wszystko. W niedalekiej przyszłości 
za aquaparkiem pojawią się miejsca z myślą o 
młodzieży i osobach starszych, co zapowia-
da Jarosław Filipowicz , rzecznik prasowy 
suwalskiego ratusza. 

n Dzień Otwarty odbył się w miniony 
piątek w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Suwałkach. Nie można było 
narzekać na frekwencję. Już od kilku lat wi-
doczny jest wzrost zainteresowania młodzie-
ży kierunkami rolniczymi i gastronomiczny-
mi, a w przyszłym roku szkolnym pojawi się 
nowy profil – turystyka wiejska.

n Ponad dwadzieścia kopii przedwojen-
nych fotografii rodzinnych przekazał su-
walskiemu muzeum znany reżyser Andrzej 
Wajda , który urodził się w 1926 roku w 
Suwałkach.  Wśród zdjęć są także kopie do-
kumentów dotyczących jego ojca, kpt Jakuba 
Wajdy, który zginął w Katyniu.

n Wężykiem jechał po ścieżce rowerowej 
przy ul. Nowomiejskiej. O niefrasobliwym 
kierowcy passata powiadomił policję oraz 
strażników miejskich anonimowy świadek. 
Funkcjonariuszom udało się zatrzymać auto. 
Okazało się, że siedzący za kierownicą 53-la-
tek jest kompletnie pijany. Alkomat, w któ-
ry dmuchnął, wskazał aż 3 promile alkoho-
lu. Mężczyźnie odebrano prawo jazdy, a za 
swój wyczyn odpowie przed sądem. Za jaz-
dę po pijanemu grozi mu nawet do 2 lat po-
zbawienia wolności.    

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch 
18-latków, którzy mieli przy sobie  toreb-
ki z marihuaną ważące w sumie ponad 12 
gramów. Ale to nie wszystko, w mieszka-
niu jednego z młodych ludzi funkcjonariu-
sze  znaleźli jeszcze 13 gramów narkotyku. 
Obaj osiemnastolatkowie niebawem staną 
przed sądem.

n W miniony piątek, 13 marca w Galerii 
„Chłodna`20” odbył się wernisaż wysta-
wy, zatytułowanej „Plener Kurpiowski”. 
Prezentacja prac malarskich ponad dwu-
dziestki ostrołęckich artystów, to efekt 
współpracy suwalskiej i tamtejszej galerii. 
Ekspozycję pt. „SOK w sześciu smakach”, 
która obrazuje dokonania suwalskiego śro-
dowiska artystów plastytów, można obejrzeć 
w Galerii Ostrołęka.  

nia aktu zgonu w niedzielę. W nagłych 
przypadkach osoba pracująca na portier-
ni ma obowiązek wezwać urzędniczkę 
USC. Aby nie mnożyć nadmiernie kosz-
tów, miasto wolałoby uniknąć otwierania 
biura w weekendy. Odnośnie ścieżek ro-
werowych, przyznał zaś, że zdecydowa-
nie wymagają uporządkowania. W tym 
celu spośród pracowników Zarządu Dróg 
i Zieleni wyłoniony zostanie tzw. oficer 
rowerowy. Do jego zadań należeć będzie 
nadzór na etapie projektowania i wyko-
nania. Pierwsze kroki w tym celu zosta-
ły już podjęte. 

– Niestety, tak jak nie mam możli-
wości prawnych, by „zmuszać” bezrobot-
nych do pracy, podobnie w przypadku 
osób pracujących w ratuszu, które osią-
gnęły wiek emerytalny, nie mogę skła-
niać do odejścia z pracy – wyjaśnił Cz. 
Renkiewicz. – Istnieją przepisy prawne, 
w świetle których nie mogę ich zwolnić. 
Zwracałem się na piśmie do pracowni-
ków z pytaniem o dalsze plany zawodo-
we. Z uzyskanych informacji wynika, że 
praca sprawia im satysfakcję i nie zamie-
rzają opuścić swoich stanowisk. 

Zebrani apelowali też o zmianę for-
muły przetargowej, tak aby preferowała 
ona firmy z  Suwałk.

XXX
Suwalczanie dopytywali się też o lo-

sy obwodnicy Suwałk. Włodarz poin-
formował o niezawinionej przez miasto 
konieczności przeprojektowania doku-
mentacji. Wiąże się ona ze zmianą na-

wierzchni z asfaltowej na 
betonową.

– Starsi ludzie mają  
problem z przejściem przez 
pasy przy ulicy Kolejowej 
w kierunku “Plazy”, dla-
tego warto byłoby wydłu-
żyć czas wyświetlania zie-
lonych świateł – apelował 
Feliks Stopnicki, również 
emeryt z Suwałk. Jego zda-
niem istnieje też potrzeba 
przebudowy tej ulicy na 
jednym z jej odcinków. 

– To bardzo dobry 
pomysł na inwestycję z 
Budżetu Obywatelskiego 
– sugerował rozwiązanie Ł. 
Kurzyna. 

Pojawił się też temat dodatkowe-
go przejścia przy “Lidlu”, często oma-
wiany podczas sesji rady miejskiej. Jak 
wyjaśnił Tomasz Drejer, zastępca dy-
rektora ZDiZ, dodatkowe światła przy 
tak ruchliwej ulicy powodowałyby blo-
kadę tirów i większe zagrożenie bezpie-
czeństwa ruchu. 

XXX
Młodsi uczestnicy spotkania, jak 

Tomasz Szyszko, pracownik jednego z 
suwalskich hoteli, poruszali temat niere-
alistycznych zasad naboru na nowe sta-
nowiska pracy. Często wymagany jest od 
nich staż i doświadczenie. 

– Kiedy mamy zdobywać doświad-
czenie, skoro nikt nie chce nas zatrudniać 
– dopytywał się. 

Przy tej okazji wrócił problem za-
trudnienia emerytów, tym razem w szko-
łach. Jak się okazuje, przynajmniej część z 
nich chętnie ustąpiłaby miejsca młodym, 
ale nie robią tego ze względów material-
nych. Prezydent obiecał baczniej przyj-
rzeć się tej sytuacji.

Mieszkańcy razem z włodarzami za-
stanawiali się też nad zasadnością umiesz-
czania dodatkowego monitoringu, patro-
li straży miejskiej w godz. Od 22.00 do 
3.00.  

 – Uważamy, że spotkanie było 
udane – podsumowują J. Kozikowski 
i F. Stopnicki. – Prezydent był konkretny, 
a odpowiedzi satysfakcjonujące. 

(ikra)
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33/2015

W środę, 11 marca Litwini ob-
chodzili 25-lecie odzyskania niepodle-
głości. Z tej okazji prezydent Czesław 
Renkiewicz oraz Andrzej Chuchnowski, 
wiceprzewodniczący suwalskiej Rady 
Miejskiej, wzięli udział w obchodach 
święta, które odbyły się w partnerskim 
mieście Suwałk – Olicie. 

Akt Przywrócenia Państwa Litewskiego 
lub Akt 11 marca to deklaracja niepodle-
głości przyjęta przez Litewską Socjalistyczną 
Republikę Radziecką. Została ona uchwalo-
na 11 marca 1990 roku i podpisana przez 
wszystkich członków Rady Najwyższej 
Republiki Litewskiej. Akt podkreślał od-
nowienie i prawną kontynuację państwa 
litewskiego z okresu międzywojennego, 
które znalazło się pod okupacją Związku 
Radzieckiego i utraciło niepodległość w 
czerwcu 1940 roku. Litwa, jako pierwsza 

>>

z republik radzieckich, proklamowała nie-
zależność od chylącego się ku upadkowi 
Związku Radzieckiego.

Olita (Alytus) współpracuje z 
Suwałkami od 1996 r. Od kilku lat 
Suwałki wraz z Alytusem realizują wspól-
ne projekty współfinansowane przez Unię 

Europejską w sferze działalności gospo-
darczej,  edukacji, kultury, sportu, czy 
turystyki. Mieszkańcy obu miast bio-
rą udział w licznych imprezach kultu-
ralnych jak np. obchody Dni Miasta, 
Jarmark Folkloru i Jadła Kresowego, 
Suwalki Blues Festival.  (r)

Z WIZYTĄ NA LITWIE

SENIORZY 
ZAPRASZAJĄ

Nabiera tempa działalność Suwalskiej Rady Seniorów. Odbyły 
się właśnie pierwsze dyżury, podczas których można było spotkać 
się z członkami tego gremium i zasygnalizować swoje pomysły 
i sugestie, co zrobić, by ludzie nie czuli się wyobcowani we wła-
snym mieście. Co ulepszyć, co usprawnić, gdzie szukać pomo-
cy i wsparcia w trudnym położeniu życiowym. 

– Dyżury wydają się być najlepszą formą nawiązania bezpo-
średniego kontaktu z całą rzeszą suwalskich seniorów, którzy 
przecież najlepiej wiedzą, co chcieliby zmienić, aby starszym lu-
dziom żyło się w nim godnie i wygodnie. Dyżurujący członkowie 
Suwalskiej Rady Seniorów, będą się uważnie wsłuchiwać w zgła-
szane pomysły, inicjatywy, a także krytykę. Zatem zapraszamy – 

zachęcała Agnieszka Szyszko, pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Suwałk ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Dyżury okazały się strzałem w dziesiątkę. Jak twierdzi Maria 
Lauryn z SRS, zainteresowanie było spore, a i zgłaszane spra-
wy niebagatelne. 

- Coraz wyraźniej widać, że stajemy się społeczeństwem obywa-
telskim, chcemy być aktywni i to nie tylko w dbaniu o własny inte-
res, ale przede wszystkim chcemy pracować dla innych. Na naszym 
dyżurze, a pełniliśmy go z Włodzimierzam Marczewskim, usłysze-
liśmy dużo pochwał na temat siłowni pod chmurką, ale przy okazji 
nie zabrakło narzekań, że przy tych obiektach nie ma toalet. Jak bu-
merang wróciła także sprawa braku w Suwałkach lekarza geriatry, sy-
gnalizowano również potrzebę utworzenia domu dziennego pobytu 
dla seniorów. Spraw jest wiele, wszystkim poświęcimy uwagę.

Dyżury odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca od 10.00 
do 12.00 w: Biurze Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, Przedszkolu nr 7, ul. Andersa 10, Galerii 
Regionalnej przy parafii pw. Chrystusa Króla; ul. Jana Pawła II 3. Restauracji 
„Fantazja”, ul. Zastawie 42, Sali katechetycznej na plebanii parafii pw. Św. 
Piotra i Pawła, ul. Woj. Polskiego 36. 

 (g)

Jadwiga Sowulewska, przewodnicząca SRS, Maria Lauryn 
i Agnieszka Szyszko na Ogólnopolskim Spotkaniu Rad Senio-
rów w Sejmie RP

Pamiątkowe zdjęcie gospodarzy i gości
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ZNOWU WYGRALI
Kolejny raz badmintoniści SKB Litpol-Malow pokonali rywali z 

Białegostoku. Tym razem jednak do zwycięstwa potrzebny był tak zwa-
ny złoty set, w którym suwalskie zawodniczki okazały się lepsze od rywa-
lek z Hubala.  Bohaterką spotkania była reprezentująca barwy suwalczan 
Indonezyjka Febby Angguni, która wygrała z niepokonaną dotychczas 
Białorusinką Alesją Zajcewą. W sytuacji, gdy swoją grę przegrał suwal-
ski debel Adam Cwalina/Łukasz Moreń, co było dużą niespodzianką in 
minus, to właśnie Indonezyjka przesądziła o ostatecznym tryumfi e su-
walczan, którzy dążą do kolejnego tytułu mistrza Polski.

WYGRALI I PRZEGRALI
Ze zmiennym powodzeniem rozpoczęli wiosenną rundę piłkarze 

Wigier. Po dobrym i wygranym meczu u siebie 2:0 z Pogonią Siedlce 
przyszła wysoka przegrana na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Ten ostat-
ni rezultat trudno jednak uznać za wielką niespodziankę, bo Zagłębie to 
jeden z głównych kandydatów do gry w ekstraklasie.

W sobotę o 17.00 mecz z Chrobrym Głogów. Doping będzie potrzebny. 

ŚLEPSK W PLAYOFF
Bez względu na wyniki w dwóch ostatnich kolejkach rundy zasadni-

czej siatkarze Ślepska już mają zapewniony awans do fazy play-off  z co 
najmniej drugiego miejsca. Wymarzonym rywalem na początek byłby – 
wedle wskazań siatkarzy – Pekpol Ostrołęka; bo to dobrze rozpoznany ry-
wal i niezbyt daleka podróż. Jak będzie – zobaczymy, ale już teraz warto 
podziękować siatkarzom za to, co już zrobili i kibicować dalej. 

SPORTOWE WYDARZENIA

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 3.03.2015 
r. do dnia 23.03.2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie ZBM przy ul. Wigierskiej 32 oraz opublikowany na stronie interne-
towej www.zbm.suwalki.pl wykaz nr 2/2015 z dnia 3 marca 2015 r. nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 81/2015

Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych

Serdeczne podziękowania Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

MICHAŁA LECHA
MARKIEWICZA

składają Żona, Dzieci i Wnuki
85/2015

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
MICHAŁA LECHA

85/2015

Od niedawna suwal-
ska Straż Miejska ma alko-
mat. Urządzenie jest dostęp-
ne dla wszystkich, którzy 
chcą sprawdzić swój stan 
trzeźwości. Od godziny 6.30 
do 22.00. Badanie jest bez-
płatne.

– To jeszcze jedno z 
wielu naszych działań o 
charakterze prewencyjnym. 
Kierowcy, którzy mają choć-
by cień wątpliwości, czy 
mogą wsiąść do samocho-
du, powinni do nas przyjść, 
dmuchnąć, a tym samym na-
brać pewności, czy nie nara-
żą swojego i czyjegoś życia, 
bo niestety takie tragiczne 
skutki może przynieść jazda 
na „dwóch gazach”.  – mówi 
Jolanta Strękowska, zastęp-
ca komendanta.

Alkomat kupiono za 
pieniądze przekazane przez 
Miejską Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych. Wisi na ścianie przed 
wejściem do dyżurki straży w 
budynku Urzędu Miejskiego 
przy ul. Noniewicza. Kolejek 
na razie nie ma, ale przycho-
dzą pojedynczy interesanci.

– Miałem niedawno 
wizytę trzech młodych lu-
dzi – opowiada st. inspek-
tor, Ryszard Pszczółka. Nie 
ukrywali, że poprzedniego 
trochę przesadzili z trunka-
mi. Naturalnie, o nazwiska 
nikogo nie pytamy. Panowie 
dmuchali jeden po drugim, 

test nie wypadł najlepiej. 
Pierwszy miał 0, 68, drugi 
0,65, a trzeci aż 0,88. Byli 
mocno zdziwieni. Jeden z 
nich przyszedł po dwóch 
godzinach, żeby sprawdzić, 
czy promile wyparowa-
ły. Niestety, nie całkowicie. 

Urządzenie wyświetliło 0,2.
Jak twierdzi komendant 

J. Strękowska, wielu ludziom 
wydaje się, że są absolutnie 
trzeźwi. Czują się przecież 
dobrze, od spożycia alko-
holu minęło parę dobrych 
godzin. 

– Nic bardziej mylnego, 
samopoczucie może i jest 
niezłe, ale procenty wciąż 
krążą w organizmie. Poza 
tym, każdy człowiek ma in-
ną tolerancję na alkohol. 
Lepiej więc przyjść do nas, 
dmuchnąć, bo to nie boli i 
mieć stuprocentową pew-
ność, siadać za kierownicą, 
czy zostawić auto. 

Pamiętajmy, jazda po 
pijanemu to przestępstwo. 
Kierowca, u którego wy-
kryto 0,5 promila alkoho-
lu we krwi lub 0,25mg/dm 
sześcienny w wydychanym 
powietrzu, popełnia prze-
stępstwo. Natomiast jeże-
li poziom alkoholu we krwi 
wynosi od 0,2 do 0,5 promi-
la, a wydychanym powietrzu 
od 0,1 do 0,25 mg kierowca 
popełnia wykroczenie.

(g)

DMUCHAJ NA ZIMNE

W dniach od 2.11.2014 r. do 28.02.2015 r. na terenie 
Przedsiębiorstwa Handlowego „SMYK” Spółka Jawna, 
16-400 Suwałki, ul. Utrata 5, przeprowadzona została zbiórka 
publiczna pod patronatem Fundacji „Złotowianka” na rzecz 
Tadeusza Furmana. Zebrane środki w kwocie 251,24 zł prze-
kazane zostaną w całości na rehabilitację podopiecznego. 

Zbiórka odbyła się na mocy decyzji MAC nr 105/2014 z dnia 
25.01.2014 r. 

Na ochotnika 
w alkomat 
dmucha 
Miłosz 
Stachurski. 
Licznik 
pokazał 
same zera.
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KOMIN PUB MOTOCYKLOWY zaprasza:
n w piątek, 27 marca o godz. 20.00 na koncert charytatywny dla 

ALEKSANDRY w związku z tym zwracamy sie z prośbą do zespołów i ar-
tystów, którzy zechcieliby pomóc uatrakcyjnić to wydarzenie. Wszelkie 
informacje pod numerem 508 995 364.

n 21 marca o 19.20 na Jam Session – topienie marzanny. Będzie się działo!
n w świąteczną niedzielę, 5 kwietnia o 20.00 na Mega Bibe – „Trap 

nie disco”. 
PIWIARNIA WARKA zaprasza: 

n w niedzielę, 5 kwietnia o godz. 20.00 wystąpią u nas Kuba Knap + 
Emil G ZETENWUPE oraz Dj Willy Mąka, Dj Lazyone i Dj Barszcz. 

Bilety: I pula – 15 zł, II pula – 20 zł w dniu koncertu – 25 zł.  (a)
SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na: 

n Wernisaż wystawy grafik Macieja Jabłońskiego „Twarze i maski” 
oraz prezentację prac jego studentów w galerii Patio w SOK, 19 marca 
(czwartek) o godz. 17.00.

n Kolejne spotkanie z cyklu Drogi Konkultury, a w nim „Slam, jam 
session i malarskie improwizacje”. Piątek, 20 marca, godz. 18.00, sa-
la kameralna.  

n Przypominamy o Familijnych Warsztatach Przedświątecznych. 
Uczestnicy pod okiem instruktorów i twórców ludowych wykonają pi-
sanki, palmy wielkanocne. Niedziela, 22 marca, godz. 12.00-15.00. 
Galeria „Chłodna 20”, Noniewicza 71. Wstęp 10 zł od rodziny. 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA MUZYCZNA I i II stopnia zaprasza na: 

n Koncert pt. „Pieśni niemieckiego romantyzmu”. Usłyszymy kom-
pozycje Johannesa Brahmsa oraz Richarda Straussa. Wykonają je mez-
zosopranistka Agnieszka Lipska i trzy sopranistki Natalia Rogucka 
i Anna Obrączka Magdalena Zięba.  Na fortepianie Tomasz Krezymon 
i Sylwester Trojanowski.  Piątek, 20 marca, godz. 18.00. Wstęp wolny.   (i)
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ŚWIĘTOŚĆ PO FRANCUSKU

Nastrojowo zapowiada się wie-
czór z utworami legendy francuskiej 
piosenki, Jascquesa Brela, który za-
planowano na niedzielę, 22 marca o 
19.00 w Suwalskim Ośrodku Kultury. 

Będzie to spektakl pt. „Brel raz 
jeszcze” w rewelacyjnym wykona-
niu Janusza Zbiegieła.  Wydarzenie 
to nie tylko recital, ale teatr z komen-
tarzami do 11 przebojów, wyznania 
i fragmenty listów do żony, słowem 
dokument życia i twórczości. Koncert 
„Brel raz jeszcze” dawno już został do-
strzeżony i doceniony przez krytyków, 
publiczność i kolegów po fachu. Zachwyciła się nim chociażby Krystyna 
Janda, która podjęła się roli opiekuna artystycznego spektaklu. 

Podobnie jak przed laty Jascques Brel, będąc u szczytu sławy, porzu-
cił piosenkę dla aktorstwa, tak Janusz Zbiegieł poświęcił aktorstwo dla 
piosenki. Pojechał studiować do Paryża w prestiżowej Szkole Piosenki 
Aktorskiej, gdzie zasugerowano mu wykonawstwo Brela.   Tak rozpoczął 
się jego największy artystyczny romans i trwa do dzisiaj. “Brela nie można 
odśpiewać – tłumaczy artysta, trzeba go po prostu mieć w sobie”. Polski 
wokalista jest ciepło przyjmowany nawet przez wymagającą francuską pu-
bliczność, która tych dramatycznych, a zarazem humorystycznych tekstów 
słucha od lat 60-tych i ciągle jej mało. Twórczość Brela we Francji przeży-
wa kolejny renesans. Ale kochają go też słuchacze spoza macierzyskiego 
kraju. Publiczność w Japonii śpiewała niektóre piosenki razem z Januszem 
Zbiegiełem. W Suwałkach „Brel raz jeszcze” już wkrótce, bilety 30 zł., do na-
bycia w kasie oraz na stronie internetowej SOK.  (ikra)

LUDOWO I AKROBATYCZNIE 

W Suwałkach będziemy mieli kolejne, wielkie wydarzenie baletowe. 
Narodowy Balet Ukrainy VIRSKI zatańczy w środę, 25 marca o 19.00 
na Dużej Scenie  Suwalskiego Ośrodka Kultury. Możemy spodziewać się 
perfekcyjnej choreografii połączonej z nowatorskimi, chwytającymi za 
serce pomysłami. 

Balet VIRSKI to jeden z najlepszych zespołów świata. Już od chwili 
swego powstania w 1937 roku  wzbudzał olbrzymie emocje wśród wi-
dzów, nie tylko za sprawą artystycznej awangardy i wizjonerskich pomy-
słów, ale przede wszystkim przez zawodowstwo i pedanterię wykonania. 
Ich tradycyjne tańce ludowe zyskały status niedoścignionego wzoru, łą-
czącego folklor ze współczesnością. W stałym programie zespołu znala-
zły się sztandarowe  tańce, jak: hopak, Sestry, Lalki, “My z Ukrainy” i wie-
le innych, które zawsze wzbudzają podziw i euforię widzów. Zachwycają 
niepowtarzalnością kolorytu, ekspresji i dynamiki. Mistrzostwo arty-
stów setki razy podkreślała prasa, prestiżowe pisma w ponad 70 krajach. 
Baletowe show nie pozostawi żadnego widza obojętnym. Zobaczmy to. 
Bilety w cenie od 100 do 130 złotych.  (ikra)

VIVAT OPERETKA!

Marcowy repertuar imprez kulturalnych zapowiada się wyjątkowo 
różnorodnie. Będziemy mieli okazję posłuchać francuskiej piosenki ak-
torskiej, zobaczyć znakomity ukraiński balet i lwowską operetkę. W sobo-
tę, 28 marca o 20.00 odbędzie się spektakl Lwowskiego Narodowego 
Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej – 
„Vivat operetka”. Artyści wykonają duety i arie z operetek znanych na 
całym świecie, jak choćby  z „Zemsty nietoperza” i „Wesołej wdówki” 
Johanna Straussa, „Księżniczki cyrkówki” i „Księżniczki czardasza” Imre 
Kalmana , czy „Orfeusza w piekle” Jacquesa Offenbacha.    

W programie ponadto romanse, polki, walce. Artyści na chwilę przeniosą 
się też do XIX-wiecznego Londynu, gdzie odbywa się akcja sztuki George’a 
Bernarda Shawa „Pigmalion” i zaśpiewają piosenki i serenadę z musicalu „My 
Fair Lady”, czyli kompozycje Fredericka Loewe.  To tylko część bogatego pro-
gramu, bo na publiczność  czeka jeszcze wiele miłych niespodzianek.

Organizacji imprezy przyświecał cel integracji  Ukrainy z Unią 
Europejską. Bilety w cenie od 90, 100 i 120 zł w kasie SOK. (ikra) 



17.03.2015 

DWUTYGODNIK SUWALSKI

17.03.2015

DWUTYGODNIK SUWALSKI

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 fil-
my. Lista książek i filmów znajduje się na stronie: www.bpsuwalki.pl.

Aktualnie promocja obejmuje filmy: „Kopciuszek”, Seria Niezgodna: 
„Zbuntowana”, Barbie: „Super księżniczki”.
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W KINIE

ZAPROSZENIE NA DEBATĘ
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zapra-

sza do udziału w debacie „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć 
nasze skrzydła?”,  która odbędzie się w piątek , 20 marca od 17.00 do 
19.00 w bibliotece przy ul. E. Plater 33A.

Debata jest częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia pod nazwą 
„Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego 
przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz  Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. Rzecz polega na przeprowadzeniu lo-
kalnych dyskusji na temat kompetencji Polaków i ich mocnych stron, któ-
re w najbliższych latach będą kluczowe dla rozwoju naszego kraju. Warto 
wiedzieć, że suwalska biblioteka, jako jedna z 42 placówek w kraju,  otrzy-
mała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie poprzez zorganizowanie 
spotkania z udziałem przedstawicieli samorządu, reprezentantów lokal-
nych instytucji i organizacji, a także mieszkańców.

Będziemy rozmawiać o sprawach ważnych dla rozwoju zarówno oso-
bistego i zawodowego mieszkańców, jak i naszego miasta. Wydarzenie 
będzie miało charakter warsztatowy, dzięki czemu wszyscy uczestnicy 
będą mogli się wypowiedzieć. 

Konkluzje i pomysły wynikające z debaty będziemy mogli wykorzy-
stać również lokalnie, na przykład planując działania edukacyjne skiero-
wane do mieszkańców,  ubiegając się o finansowanie projektów, czy po-
dejmując jeszcze inne działania.  

Potwierdzenie uczestnictwa w debacie należy zgłosić do 18 marca 
telefonicznie, dzwoniąć do biblioteki – 87 565 62 46.

Szczegółowych informacji udziela Jolanta Gąglewska, koordynator 
debaty lokalnej w Suwałkach. (r)

W Cinema Lumiere zobaczymy film pt. „Zbuntowana”.  To druga 
część kasowego hitu znanego pod nazwą „Niezgodna” opowiada o ko-
biecie zmagającej się z wewnętrznymi demonami, wojowniczej  Beatrice 
Prior. W roli głównej Shailene Woodley.  Od 20 marca. 

Na ekranie dramatu pt. „Whiplash” będziemy obserwować zmaga-
nia dwóch psychopatycznych osobowości. Film zdobył Oscara w trzech 
kategoriach, najlepszy aktor drugoplanowy, najlepszy montaż i najlep-
szy dźwięk. Opowiada o muzykach i ich dążeniu do doskonałości i suk-
cesu za wszelką cenę. Kino konesera, 24 marca.

Aby się trochę zrelaksować  warto wybrać się na komedię kryminal-
ną pt. „Focus”, gdzie w postać Nicky’ego,  doświadczonego mistrza pod-
stępu wciela się aktor Will Smith. Od 27 marca. 

Warto też zobaczyć jaki wybitny aktor Sean Penn radzi sobie w ro-
li międzynarodowego szpiega,  likwidatora służb amerykańskich ucie-
kającego przed organizacją dla której pracował. Tytuł: „Gunman: 
Odkupienie”. Od 27 marca.

Dyskusyjny Klub Filmowy w SOK zaprasza na projekcję „Senady” w 
reż. Danisa Tanovica, twórcy urodzonego na terenie byłej Jugosławii. Znany 
z filmów dokumentalnych o konflikcie na Bałkanach.  Proponowany film, to 
fabularna opowieść o zmaganiach z życiowych dwójki romskich bohaterów, 
Nazifa   i Senady. Środa, 18 marca, godz. 18.00, sala kameralna.   (i)

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
przypomina, że do końca marca 2015 r. można ubiegać się 

o 40% dopłatę do opłaty „śmieciowej”.
 

Aby otrzymać taką dopłatę należy spełnić wszystkie poniższe wymogi:
1. Gospodarstwo domowe jednoosobowe,
2. Dochód miesięczny nieprzekraczający 1 500,00 zł brutto w II pół-

roczu 2014 r.,
3. Odpady gromadzone w sposób selektywny,
4. Uiszczona opłata za odpady za II półrocze 2014 r.

Formularz wniosku dostępny jest :
1. na stronie www.odpady.suwalki.eu,
2. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, pok. 208 lub w portierni.
Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w pok. 208 (II pię-

tro).  Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 5.

Termin przyjmowania wniosków: 31 marca 2015 r. 66/2015

SPOTKANIE Z POETKĄ
Suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej, z okazji 

Światowego Dnia Poezji, zaprasza miłośników kotów i poezji na spo-
tkanie z Józefą Drozdowską , autorką tomików poezji „Kocie pacierze”,  
„Powołany”, „Do cykorii podróżnika”. Spotkanie odbędzie się w czwar-
tek,19 marca o godz. 17.00 w bibliotece przy ul. E. Plater 33A.

Józefa Drozdowska urodziła 
się w 1954 roku w Jeziorkach koło 
Augustowa. Poetka, autorka ksią-
żek dla dzieci, małych form pro-
zatorskich i dziennikarskich, od 
lat należy do Związku Literatów 
Polskich. Z zawodu bibliotekar-
ka, regionalistka i licencjono-
wana przewodniczka turystycz-
na. Mieszka w Augustowie, gdzie 
od listopada 2000 roku współor-
ganizuje i prowadzi w Miejskim 
Domu Kultury Augustowskich 
Placówek Kultury cykl comiesięcz-
nych spotkań literackich pod na-
zwą „Czwartki literackie”. Należy 
do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.Jest miłośniczką muzyki, jam-
ników i kotów. Marzy o zajmowaniu się kototerapią (felinoterapią).

Debiutowała w 1978 r. w „Prometeju” i „Gazecie Współczesnej”. 
Publikowała też w wielu innych czasopismach, takich jak: „Bibliotekarz 
Podlaski”, „Jaćwież”, „Krajobrazy”, „Kresy Literackie”, „Najprościej”, 
„Niwa” „Ocalenie przez Poezję”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Płomyczek”, 
„Promyczek Dobra”, „Warmia i Mazury”, „Wychowanie w Przedszkolu”, 
„Życie Szkoły” „Znad Wilii” (Wilno) oraz w almanachu „EPEA”. Jej utwo-
ry zamieszczano w antologiach i podręcznikach,   tłumaczono je rów-
nież na język białoruski, litewski i esperanto. Poezja J. Drozdowskiej by-
ła wielokrotnie nagradzana – m.in. nagroda Stowarzyszenia Literackiego 
w Suwałkach za książkę dla dzieci „Rozmowy z Izabelką”, Złota Buława 
Hetmańska za cykl wierszy „Mieszkającym nad Biebrzą” oraz Nagroda 
Literacka „Białostocki Gryf 2005”.

W 1988 roku J. Drozdowska wydała tomik wierszy „Dolina mojej rze-
ki”. Z kolejnych lat pochodzą publikacje: „Miejsce zamieszkania” (1992), 
„Rozmowy z Izabelką” ( 1996); „Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej” 
(oprac. 1997); „Rzeka Siloe” (1998); „Szpaki dziwaki” (1998); Miesiące: ety-
mologia, przysłowia, święta, (oprac.  2001); Stowarzyszenie Literackie 
w Suwałkach (bibibliografia, 2001); „Jeżyk” (proza dla dzieci, 2003); 
„Wyjaśniając siebie” (tomik poetycki wydany wspólnie z Eugeniuszem 
Szulborskim i Reginą Świtoń, 2010); „Do cykorii podróżnika” (2011), „Kocie 
pacierze” i  „Powołany” (2012). 
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Opracowanie: IRENEUSZ SEWASTIANOWICZ

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI:

Z KALENDARZA:

W dniu 22 b.m. o godzinie trzeciej po południu do państwa 
M. przyszła panna F.J. Państwo J. zauważyli, że panna J. była jakaś 
nieswoja, coś jej leżało na sercu... Po krótkim pobycie panna J. wy-
szła z mieszkania i udała się na cmentarz, a państwo J. przeczuwa-
jąc coś niedobrego udali się za nią.

Widząc, że jest śledzona, a chcąc pożegnać się z życiem raz na za-
wsze, p. J. wyciągnęła buteleczkę lizolu i usiłowała wypić zawartość. 
W tym momencie wyrwano z jej ręki truciznę, wsadzono na dorożkę 
i przewieziono do szpitala. W szpitalu do gardła panny J. powędro-
wał gumowy wąż; to było więcej nieprzyjemne od lizolu, i wypom-
pował wszystką truciznę.

Panna J. ma trochę poparzony języczek, pozatem stan jej zdro-
wia jest dobry.

x x x
Sprawcą kradzieży skór, o której donosiliśmy, popełnionej 

u Hirsza Lewinsona okazał się Jan Jarmułowicz zam. przy ul. Utrata, 
u którego podczas rewizji znaleziono 70 kawałków skóry pokrajanej, 
pochodzącej z kradzieży. Jarmułowicza osadzono w areszcie do dys-
pozycji władz sądowych.

x x x
W dniu 22 bm. W nocy skradziono 2 młoty stalowe do tłuczenia 

kamieni, należące do robotnika drogowego Kazimierza Derewicza.

(„Dziennik Suwalski”, nr 83 z 24.03.1927 r.)

NAPISALI:

ZE STAREGO ALBUBU:

OD REDAKCJI
„Przeszłość – to jest dziś, tylko cokolwiek dalej” – pisał Cyprian Kamil 

Norwid. Proponujemy naszym Czytelnikom nową, cykliczną stronę, w cało-
ści poświęconą historii Suwałk i Suwalszczyzny – zarówno tej odległej, jak i 
całkiem niedawnej, ale też już popadającej zapomnienie.

„Suwalski wehikuł czasu” chcemy redagować wspólnie 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 czasu” czeka i warto do 
niego wsiąść.

Druga wojna światowa. Zdjęcie zrobione w 1940 roku na obecnej ulicy 
Waryńskiego.

Inne jej nazwy, to pułkowa, cerkiew pod 
wezwaniem św. Aleksandra Newskiego, 
5. Brygady Strzeleckiej, cerkiew Świętych 
Piotra i Pawła. Zbudowana została w latach 
1904-1906 (według innych źródeł ok. 1900 lub 
1905 r.) przy Szosie Augustowskiej, tj. przy 
obecnej ulicy Wojska Polskiego na potrzeby 
powstałych tu dużych koszar rosyjskich.

Po klęsce, w czasie I wojny świato-
wej, Rosjanie opuścili miasto i cerkwie w 
Suwałkach przestały być potrzebne. W związ-
ku z tym, w roku 1923 świątynia została odda-
na duszpasterstwu wojskowemu i usunięto 
z niej charakterystyczne elementy bizantyj-
skie. Podczas II wojny światowej korzysta-
li z niej katolicy niemieccy. Wówczas kościół 
uległ poważnym zniszczeniom. Miał wysadzo-

31.03.1931

Zadłużenie Suwałk wynosiło 2 miliony 102 tys. zł (95,7 zł) na każ-
dego mieszkańca.

SUWALSKI     WEHIKUŁ    CZASU     118

CERKIEW GARNIZONOWA
ne obie wieże. 

Po wojnie niewiele brakowało, żeby zo-
stał rozebrany, z takim zamiarem nosiły się 
bowiem ówczesne władze aż do lat 1956-
57. W roku 1959, dzięki staraniom i włożo-
nym własnym środkom finansowym księdza 
Kazimierza Hamerszmita, przeprowadzony 
został remont świątyni i zakupiono organy. Po 
odbudowie obiekt w niczym nie przypomina 
swojego pierwowzoru.

Obecnie kościół rzymskokatolicki pod we-
zwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła  
po biskupiej erygacji w 1979 roku jest kościo-
łem parafialnym.

Wacław Pankiewicz
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LOKALE

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

Rozpoczął się nabór do suwalskich szkół podstawowych. 
Podajemy terminy postępowanie rekrutacyjnego oraz publikuje-
my formularz zgłaszania kandydatów do szkoły podstawowej 

na rok szkolny 2015/2016.
DZIECI ZAMIESZKUJĄCE W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Terminy:
Postępowania rekrutacyjnego – 27 luty 2015 r. – 26 marzec 2015 r.

a) Składania dokumentów – 27 luty 2015 r. – 23 marzec 2015 r.
b) Weryfikacji danych – 24 – 25 marzec 2015 r.
c) Ogłoszenia listy przyjętych – 26 marzec 2015 r.
Kryteria dot. dzieci z obwodu szkoły:
Jedynym kryterium jest miejsce zamieszkania kandydata w obwo-

dzie szkoły podstawowej.
Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie kandydata do szkoły podstawowej dostępne w każ-

dej szkole podstawowej – złożone przez rodziców/opiekunów praw-
nych dziecka.

Formularzy zgłaszania kandydatów do szkoły podstawowej na 
rok szkolny 2015/2016 szukaj na stronie miasta.

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 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku., poz. 687 z dnia 17 czerw-
ca 2013 r.), informuję, iż Prezydent Miasta Suwałk wydał na wnio-
sek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 08 
stycznia 2015r., znak: I.7011.8.1.2015.IS, – decyzję Nr 3/2015 znak: 
AGP.6740.5.2015.BR.EW z dnia 5.03.2015 r. o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Szkolnej 
w Suwałkach: 

w zakresie robót budowlanych obejmujących:
– rozbiórkę budynków: mieszkalnego jednorodzinnego i gospodar-

czego oraz ogrodzenia od strony ulic Sejneńskiej i Szkolnej, na działce 
nr geod. 10675/2,

– rozbiórkę uzbrojenia technicznego i urządzeń komunikacyjnych 
kolidujących z rozbudową ww. ulicy,

– budowę jezdni ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego o szero-
kości od 7,0 m do 10,0 m z obustronnym chodnikiem,

– zmianę geometrii skrzyżowania ulicy Szkolnej z ulicą Składową,
– budowę zatok postojowych na 44 miejsc postojowych dla samo-

chodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
– połączenie jezdni ul. Szkolnej z istniejącym dojazdem na działce 

nr geod. 10667, wraz z dostosowaniem chodnika i wykonaniem zato-
ki postojowej na 4 miejsca postojowe, w tym 1 miejsce dla osoby nie-
pełnosprawnej

– budowę , przebudowę i rozbudowę zjazdów,
– rozbudowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem 6 latarni oświe-

tleniowych wraz z przestawieniem istniejącej latarni oświetleniowej w 
pkt. D,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
– budowę uzupełniających odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej i 

wodociągowej,
– budowę nowego niekolidującego odcinka kanalizacji teletech-

nicznej,
– budowę nowego niekolidującego odcinka linii kablowej energe-

tycznej nN z przestawieniem ZKP,
– budowę kanału technologicznego dla potrzeb zarządcy drogi,
– przebudowę sieci ciepłowniczej wraz z siecią monitoringu w rejo-

nie skrzyżowania z ulicą Sejneńską (odcinek A-B),
– zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia technicznego,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza 

projektowanym pasem drogowym ulicy Szkolnej w Suwałkach w zakresie 
przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu), tj.: 
1) przebudowy 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) wysokościowego dowiązanie projektowanej jezdni i chodnika uli-
cy Szkolnej z istniejącym dojazdem i chodnikiem wraz z wykonaniem 
1 miejsca postojowego na działce nr geod. 10667,

3) wymiany krawężnika ulicznego w związku ze zmianą łuku jezdni na 
działce nr geod. 10663/5,

4) wysokościowego dowiązanie istniejącej jezdni i chodników wraz z 
odwodnieniem i przestawieniem hydrantu p.poż. na działce nr geod. 
10648/43,

5) przebudowy sieci ciepłowniczej z wykonaniem sieci monitoringu 
(odcinek B-C), na działce nr geod. 10682/1, w rejonie skrzyżowania ul. 
Szkolnej z ul. Sejneńską.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

ZADANIE REALIZOWANE BĘDZIE NA DZIAŁKACH :
Działki stanowiące pas drogowy drogi gminnej: 10675/1, 10676, 

10652, 10653, 10662, 10665/5 – obręb 5 Suwałki,
Działki stanowiące teren do czasowego zajęcia, niezbędny podczas 

realizacji inwestycji: 10732/2, 10648/43, 10663/5, 10667, 10682/1 – 
obręb 5 Suwałki,

Działki ulegające podziałowi: 10675/2, 10674/1, 10674/2 -obręb 
5 Suwałki

Działki po podziale wchodzące w granice projektowanego pasa dro-
gowego drogi gminnej: 10675/4, 10674/4, 10674/5.

 Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlo-
kalizowana na nieruchomościach oznaczonych działkami nr geod. 
10675/1, 10676, 10652, 10653, 10662, 10665/5, 10675/3, 10674/3, 
10674/6, obręb 0005 Suwałki 

oraz 
elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza pro-

jektowanymi pasami drogowymi ww. ulic w zakresie przebudowy in-
frastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach 
oznaczonych działkami nr geod. 10732/2 (ul. Sejneńska w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 653) (obręb 0005, Miasto Suwałki), 10648/43, 10663/5, 10663/
5, 10682/1 według 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.

69/2015

STAROSTA SUWALSKI

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.03.2015 r. w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przy ul. Świerkowej 60, zo-
stał wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nierucho-
mości będących własnością Skarbu Państwa, położonych w obrębie 
Sobolewo, gm. Suwałki, stanowiących część akwenu wodnego po wy-
robisku pożwirowym, przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat na 
rzecz dotychczasowego dzierżawcy Polskiego Związku Wędkarstwa 
Okręg w Białymstoku.    75/2015
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REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

TERMINY REKRUTACJI:

• składanie dokumentów – od 20 kwietnia do 29 maja 2015 r. do godz. 
15.00 

• składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejsca-
mi – od 1 czerwca do 12 czerwca 2015r. do godz. 15.00 

• składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego – 26 czerwca oraz od 29 czerwca do 
1 lipca 2015 r. do godz. 15.00 

• ogłoszenie listy kandydatów zakwalifi kowanych i niezakwalifi kowa-
nych – 3 lipca 2015 r. o godz. 15.00

• potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szko-
le poprzez złożenie oryginałów świadectwa i  zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego – od 6 lipca do 7 lipca 2015 r. do godz. 15.00

• ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych 
miejscach – 8 lipca 2015 r. o godz. 15.00

• składanie dokumentów (na wolne miejsca) – od 9 lipca do 10 lipca 
2015 r. do godz. 1200

• ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 10 lipca 
2015 r. o godz. 1500

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BIORĄCE UDZIAŁ W NABORZE:

• I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
• Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. gen. 

Z. Podhorskiego w Suwałkach,
• Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące im. A. 

Lityńskiego w Suwałkach,

• Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. 
bryg. pil. W. Urbanowicza w Suwałkach.

OFERTA SZKÓŁ:

Nazwa szkoły po-
nadgimnazjalnej

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

I Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Marii 
Konopnickiej 
w Suwałkach

biologia, chemia, fi zyka
matematyka, fi zyka, informatyka
matematyka, geografi a, j. angielski
matematyka, fi zyka, j. angielski
j. polski, historia, j. angielski
j. angielski, geografi a, informatyka

II Liceum 
Ogólnokształcące 
im. gen. Zygmunta 
Podhorskiego 
w Suwałkach

biologia, chemia, fi zyka
matematyka, fi zyka, informatyka lub j. angielski
j. polski, historia, łacina i kultura antyczna
matematyka, geografi a, j. angielski, wiedza o spo-
łeczeństwie
biologia, matematyka, j. angielski lub chemia

III Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Alfreda 
Lityńskiego
 w Suwałkach

matematyka, fi zyka, informatyka
biologia, chemia, matematyka (oddział dwujęzyczny)
biologia, chemia, fi zyka
j. angielski, j. polski, geografi a (oddział dwujęzyczny)
j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie
geografi a, j. angielski, matematyka

IV Liceum 
Ogólnokształcące 
im. gen. bryg. 
pil. Witolda 
Urbanowicza w 
Suwałkach

j. angielski, geografi a, wiedza o społeczeństwie 
(oddział integracyjny)

W dniu 27 lutego 2015 roku w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli odbyło się spotkanie otwierające projekt: „Young 
Eyes”, (YE) w Suwałkach.

Projekt jest realizowany w ramach grantu Komisji Europejskiej w pro-
gramie Erasmus+ 2014-2020. Partnerami projektu są: lider projektu – mię-
dzynarodowe stowarzyszenie Innovation Circle Network (ICN), zareje-
strowane w Norwegii, którego Miasto Suwałki jest współzałożycielem 
i członkiem, Gmina Rauna, Region Vidzeme, Łotwa, Powiat Jelgava, 
Łotwa, organizacja pozarządowa Planning Aid for Scotland, Edynburg, 
Szkocja, Miasto Roberstfors, Szwecja oraz Miasto Suwałki, Polska. 

W Suwałkach: do udziału w projekcie zaproszono uczniów 4 szkół: 
I LO, II LO, III LO i Zespołu Szkół Technicznych. W wyniku przeprowa-
dzonej rekrutacji do projektu wybrano 16 uczniów. Młodzież będzie się 
spotykała pod kierunkiem dwóch opiekunów młodzieży. Projekt zakła-
da też współpracę międzynarodową z pozostałymi 3 grupami młodzie-
ży na Łotwie i w Szwecji. Młodzież na bieżąco będzie wymieniać się in-

formacją na Facebook’u i Twitterze oraz w czasie bezpośrednich spotkań, 
tzw. “mirror workshops”. Planowane są 4 “warsztaty lustrzane”, pierwsze 
z nich w Suwałkach w dniach 15 – 19 czerwca 2015 r. 

Tematy, którymi będzie się zajmować projekt są: TOŻSAMOŚĆ 
MIASTA, WSPÓŁRZĄDZENIE oraz ATRAKCYJNOŚĆ MIEJSCA.

W maju 2016 r. młodzież opracuje swoją propozycję zmian dotyczą-
cych rozwoju Miasta i zaprezentuje ją decydentom.  

Ponieważ jest to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ 
najważniejszym jego efektem jest PROCES UCZENIA SIĘ I ROZWOJU 
MŁODZIEŻY (tzw. learning by doing), a nie osiągnięcie bezpośredniego 
wpływu na rozwój i tworzenie polityki lokalnej.

Projekt „Young Eyes” (tłum. dosłowne: „Młode Oczy”), to próba „świe-
żego” spojrzenia na problemy lokalne, z punktu widzenia młodzieży. Jest 
to również przygoda i szansa na zdobycie ciekawych doświadczeń, oso-
bisty rozwój oraz nawiązanie trwałych przyjaźni. Udział w projekcie mo-
że stać się również źródłem inspiracji i radości. 

Budżet projektu: 125 886 euro, w tym Miasto Suwałki: 18 125 euro.
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BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ „DWUTYGODNIKA SUWALSKIEGO”

ul. Emilii Plater 33A, tel. 87 566 28 25

Panu 

Romanowi Zalewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
68/2015

wyrazy głębokiego współczucia

Pani
Alicji Andrulewicz

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają Zarząd i Członkowie

Suwalskiej Organizacji Turystycznej
76/2015

Pani
Alicji Andrulewicz
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składają  Dyrekcja i Pracownicy 

Muzeum Okręgowego w Suwałkach
78/2015

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani

Alicji Andrulewicz
z powodu śmierci

OJCA
składają Dyrektor i Pracownicy

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 

74/2015

Pani

Alicji Andrulewicz
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk 
oraz

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk 

79/2015

Bogusławowi
Wasilewskiemu

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

MAMY
składają

Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk 
oraz

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk 

 80/2015
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 Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nierucho-

mości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIE
RUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA 
SUWAŁKI. 

1) działka ozn. nr geod: 21905/6 o pow. 0,1800 ha, niezabudowana, 
położona w Suwałkach przy ul. Zacisze, Obręb nr 2, sklasyfikowana ja-
ko łąki trwałe na gruntach klasy IV o pow. 0,1487 ha, grunty orne klasy V 
o pow. 0,0313 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 wrze-
śnia 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie 
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego terenów położonych między rzeką Czarną Hańczą a ulicą Mikołaja 
Reja w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/541/2014 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2014 r., opublikowaną w Dz. Urz. 
Województwa Podlaskiego z dnia 20 czerwca 2014 r., poz. 2320, przed-
miotowa działka położona jest w konturze o symbolu 10KPR – teren pro-
jektowanego ciągu pieszo-rowerowego i w konturze o symbolu 29ZP – 
tereny zieleni urządzonej.

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 36 zł 
(słownie: trzydzieści sześć złotych).

 Wadium w wysokości 4 zł (słownie: cztery złote).

2) działka ozn. nr geod: 22589 o pow. 1,3226 ha, niezabudowana, po-
łożona w Suwałkach przy ul. Pułaskiego, Obręb nr 4, sklasyfikowana jako 
grunty orne klasy IVb o pow. 1,3226 ha. Termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do ko-
rzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki 
rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzo-
nym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 
sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 
dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowa działka znajduje się 
w konturze o symbolu 39R,ZN – tereny upraw rolnych i zieleni nieurzą-
dzonej śródpolnej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 264 
zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery złote.).

 Wadium w wysokości 26 zł ( słownie: dwadzieścia sześć złotych).

3) działka ozn. nr geod: 20682 o pow. 3,4828 ha, niezabudowana, 
położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, Obręb nr 2, sklasyfikowana 
jako grunty orne klasy V o pow. 0,5844 ha, grunty orne klasy VI o pow. 
2,8984 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzier-
żawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej 
działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Część przedmiotowej działki wchodzi w pas drogo-
wy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 696 
zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Wadium w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych).

4) działka ozn. nr geod: 20677 o pow. 2,4630 ha, niezabudowana, po-
łożona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, Obręb nr 2, sklasyfikowana jako 
grunty orne klasy V o pow. 0,4989 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,9641 
ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy 
według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki 
brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Część przedmiotowej działki wchodzi w pas drogowy ob-
wodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 493 
zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote).

Wadium w wysokości 49 zł (słownie: czterdzieści dziewięć zło-
tych).

5) działka ozn. nr geod: 20678 o pow. 2,4217 ha, niezabudowana, po-
łożona w Suwałkach, przy ul. Krzywólka, Obręb nr 2, sklasyfikowana ja-
ko grunty orne klasy V o pow. 0,4577 ha, grunty orne klasy VI o pow. 
1,9640 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzier-
żawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej 
działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Część przedmiotowej działki wchodzi w pas drogo-
wy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 484 
zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery złote).

Wadium w wysokości 48 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych).

6) działka ozn. nr geod: 20679 o pow. 1,4740 ha, niezabudowana, po-
łożona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, Obręb nr 2, sklasyfikowana jako 
grunty orne klasy V o pow. 0,2585 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2155 
ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy 
według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki 
brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Część przedmiotowej działki wchodzi w pas drogowy ob-
wodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 295 
zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych). 

 Wadium w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).

7) działki ozn. nr geod: 20903, 20904 o łącznej powierzchni 1,2668 ha, 
niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Pułaskiego, Obręb nr 1, 
sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,9413 ha, grunty or-
ne klasy V o pow. 0,3255 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 
30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla 
przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe działki wchodzą w 
pas drogowy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 253 
zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote).

Wadium w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych).

8) działki ozn. nr geod: 22543, 22582 o łącznej pow. 2,2450 ha, nie-
zabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Pułaskiego, Obręb nr 1, 
sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 2,2450 ha. Termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według za-
sad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Przedmiotowe działki wchodzą w pas drogowy obwodni-
cy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 449 
zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć złotych).

Wadium w wysokości 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych).

9) działka ozn. nr geod: 31273 o pow. 1,9375 ha, niezabudowana, po-
łożona w Suwałkach, przy ul. Bakałarzewskiej, Obręb nr 3, sklasyfikowana 
jako grunty orne klasy VI o pow. 1,9375 ha. Termin dzierżawy na okres 
do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do 
korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodar-
ki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa działka 
wchodzi w pas drogowy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 387 
zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem złotych).

Wadium w wysokości 39 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych).

10) działka ozn. nr geod: 31266/2 o pow. 3,1200 ha, niezabudowana, 
położona w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, Obręb nr 3, sklasyfiko-
wana jako grunty orne klasy VI o pow. 3,1200 ha. Termin dzierżawy na 



17.03.2015 

DWUTYGODNIK SUWALSKI

17.03.2015

DWUTYGODNIK SUWALSKI

17

okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie 
do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej go-
spodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa 
działka wchodzi w pas drogowy obwodnicy Miasta Suwałk.

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

Wadium w wysokości 62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote).

11) działki ozn. nr geod: 31268, 31269 o łącznej pow. 4,2526 ha, nie-
zabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, Obręb nr 
3, sklasyfi kowane jako grunty orne klasy VI o pow. 4,1935 ha, nieużytki o 
pow. 0,0591 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 
2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmio-
towych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Przedmiotowe działki wchodzą w pas dro-
gowy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 850 
zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć zło-
tych).

Przetarg odbędzie się w dniu 09 kwietnia 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 projektem umowy dzier-
żawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. 
A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fi zyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek 

na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 
4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 07 kwietnia 
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 przetar-
gu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fi zycznej – osobi-
ste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub repre-
zentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa spo-
rządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przed-
łożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw spo-
rządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących 
podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roz-
strzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników 
zaoferuje 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, któ-
ry wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określo-
nym przez organizatora przetargu. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocz-
nie przelewem.

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

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 
87 562 80 38.  73/2015

,,Ludzie, których kochamy, na zawsze pozostają
 w naszych sercach”.

Wyrazy najszczerszego współczucia i żalu
z powodu śmierci

OJCA
Drogiej Koleżance

Marii Krzywickiej 
oraz

Jej Rodzinie

składają Dyrekcja i Pracownicy 
 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Suwałkach
70/2015

Marii Krzywickiej 

Szanownej Koleżance

Grażynie Manalis
oraz

Jej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

BRATA
składają Dyrektor i Współpracownicy

 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Suwałkach

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

67/2015

Liliannie
Sadowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy

z powodu śmierci

MAMY
składają pracownicy firm SUWAR i AKVILON

wyrazy głębokiego współczucia

71/2015
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KUPON
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www.cinema-lumiere.pl
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POZIOMO: 
3) kilka drużyn harcerskich 
7) mała Adela
8) na szyi wilczura
9) zapinka z konikiem
12) żona adwokata
15) autor psalmów
18) syn Zeusa, ojciec Niobe
22) miasto nad Łebą na północnym 

krańcu Puszczy Kaszubskiej
23) tragedia Wiliama Szekspira

PIONOWO:
1) samiec zająca
2) bankowa szafa
3) może być na kasę 
4) w berka lub w chowanego
5) Zbigniew, polityk Solidarnej Polski
6) podstawowy składnik komórek 

zwierzęcych i roślinnych
10) jedna ze stron medalu 
11) kolor z koniczynką
13) Francoise, pisarka francuska (Witaj 

smutku, Pewien uśmiech)
14) daszek nad przystankiem
15) kędziory 

16) porusza się za pomocą nibynóżek
17) musical Janusza Józefowicza
19) część dramatu
20) trujący metal o symbolu Tl
21) łacińska nazwa lwa

Litery z pól ponumerowanych do-
datkowo, uporządkowane od 1 do 16 
utworzą rozwiązanie – nazwę wysta-
wy w Galerii Chłodna 20, które należy 
przesłać wraz z kuponem pod adre-
sem „DwuTygodnika Suwalskiego” do 
30 marca  Wśród nadawców prawidło-
wych rozwiązań rozlosujemy nagrodę 
ufundowaną przez Cinema Lumier w 
Suwałkach. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 5: Ża-
busia. 

Nagrodę do Cinema Lumier otrzy-
mał Leon Sójkowski, a na spektakl 
Janusza Zbiegły pt. „Brel raz jeszcze” w 
SOK otrzymała Monika Miszkiel, obo-
je z Suwałk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

Rada Nadzorcza Parku Naukowo-Technologicznego 
Polska-Wschód  w Suwałkach Spółka z o.o.

 ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
n wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne, informatyczne lub 

prawne,
n znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
n minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
n pełna zdolność do czynności prawnych,
n znajomość problematyki gospodarczej miasta i regionu,
n niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom 

pełnienia funkcji prezesa/członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
n stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Prezesa 

Zarządu Spółki,
n niekaralność,
n znajomość zasad funkcjonowania spółek kapitałowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem spółek z kapitałowym udziałem jednostek samorządu te-
rytorialnego, w tym przede wszystkim przepisów: kodeksu spółek handlo-
wych, ustawy o gospodarce komunalnej, prawa zamówień publicznych,

n znajomość zasad zarządzania i kierowania zespołem pracowników.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
n doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w pozyskiwaniu środków Unii 

Europejskiej i innych dotacji na realizację projektów, w szczególności w 
dziedzinie innowacyjności i prac badawczo-rozwojowych,

n znajomość drugiego języka obcego preferowany rosyjski lub niemiecki,
n wiedza i znajomości problematyki dotyczącej komercjalizacji dóbr wła-

sności intelektualnej,
n doświadczenie w pozyskiwaniu i obsłudze inwestorów krajowych i za-

granicznych,
n ogólna znajomość zasad funkcjonowania parków technologicznych,
n posiadanie koncepcji rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego 

Polska-Wschód w Suwałkach Spółka z o.o.

3. ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:
 – CV ze zdjęciem,
 – list motywacyjny,
 – kwestionariusz osobowy,
 – dokumenty potwierdzające kwalifikacje z pkt. 1 i 2, w tym dyplom ukoń-

czenia studiów, świadectwa pracy,
 – oświadczenie o niekaralności oraz braku postępowań karnych prowa-

dzonych przeciwko kandydatowi,
 – zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na sta-

nowisku Prezesa Zarządu Spółki,
 – koncepcję funkcjonowania i rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego 

Polska-Wschód w Suwałkach Spółka z o.o.
 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawar-

tych w zgłoszeniu kandydata dla potrzeb wyłonienia w konkursie Prezesa Zarządu 
Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zgłoszenie kandydata należy złożyć w Biurze Zarządu Parku Naukowo-
Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. w Suwałkach ul. 
Innowacyjna 1. Pokój nr 317 do dnia 31 marca 2015 roku do godz.14:00 w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs na Prezesa”.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub w odpisach 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Dokumenty pomocne do opracowania koncepcji funkcjonowania i 
rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach 
Spółka z o.o. zostaną udostępnione kandydatom do wglądu w Biurze 
Zarządu Spółki pokój nr 317 w dni robocze w godz. od 9.00 do godz. 12.00. 
Na pisemną prośbę zainteresowanego kandydata mogą zostać przesłane 
drogą e-mailową na wskazany adres w formie skanu następujące doku-
menty: sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu za rok 2013.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

83/2015
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Szanowni Państwo,
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  uprzejmie informuje, iż od dnia

08.04.2015 roku na terenie miasta Suwałki, Osiedle Północ

przeprowadzana będzie adaptacja urządzeń gazowych, u odbiorców gazu podłączonych do sieci gazowej, 

realizowana w związku ze zmianą rodzaju dostarczanego paliwa gazowego z gazu propan – butan

na gaz ziemny wysokometanowy.

Adaptacja urządzeń gazowych u wszystkich odbiorców zostanie przeprowadzona bezpłatnie przez firmę 

P.U. WANAD na koszt Polski ej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Adaptacja urządzeń gazowych będzie wykonywana podczas dwukrotnej wizyty upoważnionych pracowników w Państwa lokalach.
n I wizyta nastąpi przed zmianą paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej, podczas której zaadaptowana zostanie część palników na-

wierzchniowych oraz piekarnik.

UWAGA! OD TEGO MOMENTU, ze względu na Państwa bezpieczeństwo, zabronione będzie używanie piekarników kuchni gazowych, 
do czasu ponownej wizyty montera w Państwa lokalu.

n II wizyta nastąpi po zmianie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej, podczas której zostaną zaadaptowane pozostałe palniki oraz 
wyregulowane całe urządzenie gazowe.

Zmiana gazu w sieci gazowej miasta Suwałki nastąpi w dwóch terminach:

21.04.2015 roku na ulicach: Pułaskiego (numery parzyste), Ogińskiego, Młynarskiego, Nowomiejska, Chopina, Szymanowskiego, 
Moniuszki, Klonowa, Kasztanowa, Świerkowa.

15.05.2015 roku na ulicach: Pułaskiego (numery nieparzyste), Andersa, Kowalskiego, Putry, Paca, Witosa, Antoniewicza, Reja, 
Lityńskiego.

Po wyżej wymienionych terminach,  monterzy rozpoczną adaptację urządzeń gazowych u odbiorców w ramach II wizyty.

PRZED DNIEM ZMIANY GAZU W SIECI (tj. odpowiednio 21.04.2015 r. bądź 15.05.2015 r.) należy używać palników, które nie zostały za-
adaptowane podczas I wizyty w Państwa lokalach.

OD DNIA ZMIANY GAZU W SIECI (tj. odpowiednio 21.04.2015 r. bądź 15.05.2015 r.) należy używać palników, które zostały zaadopto-
wane podczas I wizyty.

Podczas prowadzonej akcji adaptacji urządzeń gazowych KUCHNIE GAZOWE NALEŻY UŻYWAĆ POD NADZOREM I Z DUŻĄ 
OSTROŻNOŚCIĄ, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO ZANIKU PŁOMIENIA BĄDŹ POWSTANIA ZBYT DUŻEGO PŁOMIENIA.

W przypadku posiadania podgrzewaczy wody i kotłów centralnego ogrzewania, ZABRONIONE jest ich używanie OD DNIA ZMIANY 
RODZAJU GAZU W SIECI, DO CZASU DOSTOSOWANIA ICH DO SPALANIA NOWEGO RODZAJU GAZU (II wizyta w Państwa lokalu). Zaleca 
się również zamknięcie zaworu przed tymi urządzeniami gazowymi.

O dokładnym terminie wizyt monterów zostaną Państwo poinformowani 

z kilkudniowym wyprzedzeniem, bezpośrednio przez wykonawcę prac adaptacyjnych.

Więcej informacji na temat adaptacji urządzeń gazowych uzyskają Państwo:
pod numerem: 787 229 374

oraz na stronie: www.psgaz.pl

Rejon Dystrybucji Gazu w Suwałkach
ul. Nowomiejska 7, Suwałki

tel. (87) 565 81 20 lub  (87) 565 88 25

Uwaga: Dla Państwa bezpieczeństwa, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w sytuacjach gdyby doszło do prób wyłudzania pienię-
dzy. Raz jeszcze zwracamy Państwa uwagę, iż adaptacja dokonywana jest bezpłatnie, a monterzy odwiedzający Państwa w celu adaptacji urzą-
dzeń będą wyposażeni w specjalny identyfikator ze zdjęciem, oraz kamizelkę z nadrukiem „ZAMIANA GAZU”. Wszelkie uwagi prosimy kierować 
do Rejonu Dystrybucji Gazu w Suwałkach.
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Takiego tłoku w Galerii Strumiłły dawno już nie widziano. 
Suwalczanie tłumnie przybyli na wernisaż twórców związanych z 
“PAcamerą” (na zdjęciu). 

- Mam wrażenie, że to nie tylko najbardziej oblegany, ale też naj-
bardziej obfotografowany wernisaż w Suwałkach – stwierdził Jerzy 
Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, które-
mu podlega Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie odbyło się uroczy-
ste otwarcie wystawy fotografii z okazji jubileuszu 30-lecia „PAcamera 
Club fotografie 1985-2015”.  O początkach klubu i wspólnej fascynacji 
sztuką opowiadali kierowniczka galerii Izabela Muszyczynko oraz ku-
rator wystawy Radosław Krupiński. Dużo ciepłych słów padło pod ad-
resem nieżyjącego już Stanisława J. Wosia, wybitnego fotografika, któ-
ry w Suwałkach pojawił się przypadkiem. Podobno zadecydował o tym 
rzut monetą. Wystawę można oglądać do końca kwietnia.  (ikra)

Z NOSTALGIĄ I WZRUSZENIEM


