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

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

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

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

Północ Nieruchomości
to biuro,

z którym tylko możesz zyskać. 
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INTEGRACJA
NA SPORTOWO

Kilkuset niepełnosprawnych z Polski i Litwy wzięło 
udział w biegu integracyjnym zorganizowanym przez Dom 
Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach oraz Stowarzysze-
nie Przyjaciół DPS „Kalina”. Rywalizowali w kilku katego-
riach, ale nie wynik był najważniejszy. Dla niepełnosprawnych 
często najistotniejsze jest przezwyciężenie własnej słabości. 
To daje największą satysfakcję. Najstarszy zawodnik miał 84 lat. 
Wspólnie z niepełnosprawnymi rywalizowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 7.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl
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Północ Nieruchomości – jedyne takie biuro 
nieruchomości w Polsce z pełnym zakresem usług.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 w soboty po telefonicznym kontakcie

Północ Nieruchomości 
to Twoje biuro i Twoja 
bezpieczna przyszłość. 

95/2015
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www.b-dent.suwalki.info

Stomatologia B-Dent
Barbara Waraksa-Jatowczyc

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

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

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

ul. Wojska Polskiego pierwsza w prawo za salonem Skody
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„DTS” tel. 87 566 28 25; 
dwutygodnik@bpsuwalki.pl

ZŁOTY JUBILEUSZ
Sześć suwalskich małżeństw otrzymało honorowe odznaczenia z oka-

zji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale z rąk Czesława Renkiewicza, 
prezydenta Suwałk odebrali: Alina Irena i Tadeusz Kotarscy, Leokadia 
Jadwiga i Adam Zackiewiczowie, Henryka i Ryszard Baluta, Danuta 
i Stanisław Rozmysłowscy, Teresa i Czesław Smolińscy.

Medal  za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznano też Sabinie i 
Zygmuntowi Świackim.

– Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, a także zadowolenia w 
życiu osobistym. Chciałbym byście Państwo czuli się w naszym mieście 
jak najlepiej – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Każde suwalska para legitymujące się co najmniej 50-letnim stażem 
małżeńskim może otrzymać Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Wystarczy powiadomić Urząd Stanu Cywilnego w Suwałkach. 

Więcej na www.dwutygodniksuwalski.pl
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Drodzy uczniowie 
suwalskich szkół,

wakacje tuż, tuż... Z myślą o Was Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, w tym Aquapark, Suwalski Ośrodek 
Kultury, Biblioteka Publiczna, Muzeum Okręgowe 
przygotowały szereg ciekawych zajęć, warsztatów i 
imprez sportowo-rekreacyjnych z zakresu modelar-
stwa lotniczego, żeglarstwa, komputerowych, pla-
stycznych, artystycznych czy kulinarnych. 

Na stronach internetowych szkół, placówek oświatowych i kultural-
nych,  sportowych oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach znajdziecie pro-
pozycje zajęć organizowanych specjalnie dla Was. 

Dodatkowo w każdy piątek na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach znajdziecie spis najważniejszych wy-
darzeń, które zostały przygotowane na zbliżający się weekend 
dla mieszkańców Suwałk – „Weekend w Suwałkach”. 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą wydarzeń kulturalno-sporto-
wych w naszym mieście. Zachęcam do skorzystania z bogatej oferty zajęć i 
imprez, które gwarantują aktywny wypoczynek i świetną zabawę. 

Życzę Wam wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, pełnych 
fantastycznych przeżyć. Niech wakacje dostarczą Wam dużo radości i wy-
tchnienia od codziennej pracy, niech staną się okazją do poznawania naj-
piękniejszych miejsc Suwalszczyzny i nie tylko… Wracajcie pełni sił, ener-
gii i zapału do dalszej pracy i nauki.

Zapraszam serdecznie  na „Pogodne lato w Suwałkach”.

PO PORADY
Na stronie internetowej www.dwutygodniksuwalski.pl w zakład-

ce informator miejski znaleźć można szczegółowy harmonogram bez-
płatnych porad specjalistycznych, z których mogą korzystać mieszkań-
cy Suwałk. 

Bezpłatnych porad  prawnych udzielają: Dział Pomocy Kryzysowej 
MOPS, Centrum Interwencji Kryzysowej przy parafi i NSPJ, Centrum 
Aktywności Społecznej Pryzmat oraz Suwalskie Stowarzyszenie Klub 
Abstynenta Filar.

Bezpłatnych porad psychologicznych udzielają: Dział Pomocy 
Kryzysowej MOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Fundacja 
EGO, Centrum Interwencji Kryzysowej przy parafi i NSPJ, Centrum 
Aktywności Społecznej Pryzmat, Poradnia Psychologiczna SP ZOZ.

Bezpłatnych porad  rodzinnych udzielają: Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna i Fundacja EGO.

Bezpłatną psychoterapię rodzinną prowadzi  Poradnia Terapii 
Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych.

Bezpłatne poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie prowadzi: Dział Pomocy Kryzysowej MOPS oraz Suwalskie 
Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”.

Porad socjalnych udziela Dział Pomocy Kryzysowej MOPS.

Szczegółowy harmonogram dyżurów zamieścimy w następnym wy-
daniu Dwutygodnika Suwalskiego.

KOLEJNE 
SPOTKANIE 

       Z PREZYDENTEM
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz zaprasza 

mieszkańców Suwałk na otwarte spotkanie we wtorek, 
30 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół nr 
1 (III LO) przy ul. Noniewicza. Będzie to okazja do 
wspólnej i bezpośredniej rozmowy dotyczącej wszyst-
kich spraw związanych z rozwojem i działalnością 
miasta. W spotkaniu wezmą również udział przedsta-
wiciele Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, a także 
Zarządu Dróg i Zieleni.
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WAKACJE
W SUWAŁKACH

W najbliższy piątek (26 czerw-
ca) rozpoczynają się wakacje. Na 
łamach Dwutygodnika Suwalskiego oraz na stronie 
www.dwutygodniksuwalski.pl będziemy informować o 
imprezach i działaniach adresowanych do najmłodszych 
suwalczan spędzających wakacje w mieście. Dziś pora na 
pierwszy tydzień wakacji.

Suwalski OSiR zaprasza na naukę gry w tenisa ziem-
nego – zajęcia 30.06 i 7.07 w godz. 9-11.

Sportowe wakacje nad Zalewem Arkadia – 1.07 w 
godz. 10-13.

OSiR organizuje wycieczkę krajoznawczą do 
Stańczyk i Gołdapi – 2.07 w godz. 9-15.

W Aquaparku nauka i doskonalenie pływania – od 
6.07 w godz. 9-9.45 i 10-10.45. Zapisy – tel. 87 – 562-
62-22.

Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej przy ul. 
E. Plater 33A zaprasza na zajęcia plastyczne 1 lipca.

Wszystkich organizatorów wakacyjnych imprez ad-
resowanych do najmłodszych prosimy o informacje na 
adres: dwutygodnik@bpsuwalki.pl   

ca) rozpoczynają się wakacje. Na 
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WIĘCEJ MIEJSC
W ŻŁOBKACH 

Od września w suwal-
skim Żłobku Miejskim bę-
dzie dodatkowych 13 miejsc 
czyli opiekę w tej placówce 
znajdzie 109 maluchów. 
A to nie koniec. Właśnie 
został ogłoszony przetarg 
na przygotowanie doku-
mentacji technicznej prze-
budowy budynku przy 
ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby żłobka. Dokładna liczba nowych 
miejsc będzie znana dopiero na etapie uzgodnionej koncepcji pro-
jektu budowlanego. Możliwe, że będzie to nawet około 50 no-
wych miejsc. 

Natomiast prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał 
umowę z wojewodą podlaskim Andrzejem Meyerem, w wyniku 
której Suwałki otrzymają najwyższą w podlaskim dotację na żło-
bek z rządowego programu Maluch. Od 2011 roku z tego pro-
gramu Suwałki otrzymały siedem dotacji na kwotę ponad 2 mi-
lionów złotych.

Przybywa miejsc również w żłobkach i klubach dziecię-
cych prowadzonych przez inne podmioty niż samorząd. Teraz 
takich miejsc dla najmłodszych w Suwałkach jest 97. Działają 
żłobki niepubliczne: „Bajlandia” przy ul. Szkolnej 2 prowadzo-
ny przez PWSZ, „Jedyneczka” przy ul. Zastawie 38 prowadzo-
ny przez Spółdzielnię Socjalną „Jedyneczka”, „Emelek” przy 
ul. Grunwaldzkiej 19 prowadzony przez ML s.c., „Chatka Pu-
chatka” przy ul. Minkiewicza 2 prowadzony przez osobę fizyczną.

Ponadto klub dziecięcy przy ul. Pułaskiego 30J prowadzi 
Spółdzielnia Socjalna „Marzenie”. Z kolei Spółdzielnia Socjalna 
„Jedyneczka” zatrudnia dziennych opiekunów, którzy pod swo-
ją opieką mają dziesięcioro maluchów.

KONKURS NA BULWARY 
ROZSTRZYGNIĘTY 

W konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania bulwarów nad Czarną Hańczą wygrała pra-
ca przygotowana przez firmę MD Polska ze Szczecina. Przy wy-
borze najlepszej koncepcji uwzględniono również opinie miesz-
kańców Suwałk. 

Zgodnie z tą koncepcją na terenach wzdłuż Czarnej 
Hańczy między innymi pojawi się chodnik, ścieżka rowe-
rowa i tereny rekreacyjne. Przewidziano możliwość pikni-
kowania i spotkań rodzinnych. Znalazło się też tam miej-
sce na plac zabaw dla małych dzieci, boiska do gry w 
koszykówkę, siatkówkę, tenisa oraz siłownie pod chmurką.
Suwalskie bulwary po przygotowaniu projektu technicznego 
oraz pozyskaniu środków zewnętrznych na budowę powinny 
być gotowe w ciągu najbliższych 2-3 lat. 

Zwycięska firma ze Szczecina projektowała też dwa suwal-
skie stadiony: piłkarski i lekkoatletyczny.
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Dobra informacja dla osób starszych i samotnych suwalczan. Wkrótce Urząd 
Miejski  rozpocznie dystrybucję tzw. Kopert Życia. Będą to specjalne koperty zawie-
rająca informacje dotyczące historii chorób i branych leków, co ma na celu ułatwienie 
pracy służb medyczno-ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia bądź zdrowia.

– Na początek planujemy produkcję 5 tys. sztuk tych koperty. Jeżeli spotka 
się to z zainteresowaniem ze strony mieszkańców na pewno akcja zostanie po-
wtórzona – zapowiada Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Koperta Życia to bezpłatny zestaw składający się z:
· plastikowej koperty zamykanej na zatrzask,
· karty informacyjnej zawierającej dane osobowe pacjenta, numery telefonów do naj-
bliższych, informacje medyczne: choroby, przyjmowane na stałe leki, uczulenia,
· naklejki o treści „Tu jest Koperta Życia” do umieszczenia na drzwiach lodówki.

Do koperty dołączona zostanie instrukcja wypełnienia karty informacyjnej. 
Wszystko to powinno być umieszczone w widocznym miejscu w lodówce, któ-
rą najłatwiej odnaleźć w każdym mieszkaniu. Lodówka zostanie oznaczona na-
klejką „Tu jest Koperta Życia”.

O szczegółach dystrybucji „Kopert Życia” będziemy informować w „DwuTygodniku 
Suwalskim” oraz na stronie: www.dwutygodniksuwalski.pl

KOPERTY ŻYCIA

>>
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Ciąg dalszy na str. 6

WYDARZYŁO SIĘMOJE MIASTO SUWAŁKI
Podsumowano II Miejski Konkurs „Moje miasto Suwałki” zorganizowany przez Suwalski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach. Konkurs objęty był Honorowym Patronatem Prezydenta 
Miasta Suwałk.

W konkursie „Suwałki – moje mia-
sto” w poszczególnych kategoriach wy-
grali: Anna Czarniecka z Zespołu Szkół 
nr 7, Urszula Zdancewicz z SP nr 10, 
Jakub Meller z Zespołu Szkół nr 10
oraz Joanna Kopko, Justyna Kowa-
lewska, Paulina Daniłowicz, Aleksandra 
Daniłowicz z Gimnazjum nr 3, Paweł 
Andruczyk i Łukasz Dąbrowski ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego nr 1.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl
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Poszukiwanie wspólnych korzeni 
kulturowych Polski i Litwy – taki był te-
mat międzynarodowej konferencji na-
ukowej, którą zorganizowały Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz 
suwalska PWSZ. W konferencji wzięli 
udział naukowcy z Polski i Litwy, a ich 
wystąpieniom przysłuchiwało się na-
prawdę liczne grono suwalczan zain-
teresowanych wzajemnymi relacjami 
Polski i Litwy, Polaków i Litwinów.

I powiedzmy od raz u, że było to rzeczywiście ogromnie ciekawe wydarzenie, tym bardziej więc 
cieszy fakt, iż wśród uczestników konferencji było sporo suwalskich nauczycieli. Autorami referatów 
byli: prof. Andrzej Baranow i doc. Halina Turkiewicz z Wilna, prof. Jarosław Ławski z UwB, któ-
ry wygłosił piękny wykład o związkach Mickiewicza z Litwą, oraz dr Nijola Birgiel z Uniwersytetu 
Warszawskiego, która omówiła polsko-litewskie kontakty językowe.

Jak poinformowała dr Barbara Nowacka, organizatorka konferencji, to dopiero początek; je-
sienią podobna konferencja będzie poświęcona związkom Polski i Białorusi, zaś później przyjdzie 
kolej na Łotwę i Estonię. 

n Doszło do katastrofy budowlanej   w fa-
bryce mebli w Suwałkach. Pracujący w ha-
li zostali ewakuowani. Jeden z pracowników 
został lekko ranny i trafił do suwalskiego szpi-
tala. Zawaliła się część stropu głównej hali pro-
dukcyjnej. 

n W Parku Naukowo-Technologicznym 
Polska–Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach na kon-
ferencji pt. „Nowe możliwości i nowe wyzwa-
nia w kształceniu zawodowym i ustawicznym” 
spotkali się  suwalscy przedsiębiorcy, dyrekto-
rzy szkół, nauczyciele oraz doradcy zawodo-
wi. Uczestnicy konferencji uznali, że tylko ści-
sła współpraca pracodawców i szkół umożliwi 
kształcenie zgodne z zapotrzebowaniem ryn-
ku pracy.

n Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Suwałkach pod-
jęła uchwałę o odwołaniu Marka Giedrojcia 
z funkcji prezesa tej spółki. Odwołanie nastą-
pi z dniem 31 lipca. Do tego czasu zostanie 
wyłoniony w drodze konkursu nowy prezes. 
Zmiany mają związek z połączeniem spółek 
PGK i Targowiska Miejskie.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 17-letnie-
go sprawcę zdewastowania przystanku komu-
nikacji miejskiej. Teraz za swoje postępowa-
nie odpowie przed sądem. Grozi mu  kara od 
3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

n Na Forum Kreatywności i Małych 
Projektów Szkolnych zaprezentowano nie-
szablonowe, nowatorskich dokonania suwal-
skich szkół.  Prezentacje teatralne, muzyczne, 
wolontariackie, naukowe, techniczne, sporto-
we – to tylko niektóre spośród bogatej gamy 
dokonań młodych suwalczan.

n Po pokonaniu 600 km na wózku inwalidz-
kim do Suwałk dotarł 20-letni niepełnospraw-
ny rzeszowianin – Adrian Beściak. W czasie 
swojej podróży z Rzeszowa zbierał pieniądze 
na pomoc swojemu, także niepełnosprawne-
mu, 12-letniemu koledze.

n Julia Wilczewska z SP nr 4, Krzysztof 
Rybak z SP nr 11, Maciej Wierzchowski z SP 
nr 2, Sebastian Kopko z SP nr 11 wygrali kon-
kurs recytatorski pt.  „Apetyt na wiersze Wandy 
Chotomskiej”  zorganizowany przez  Bibliotekę 
Publiczną im. M. Konopnickiej. Na konkurs na-
płynęło 78 zgłoszeń ze szkół podstawowych 
z Suwałk i powiatu suwalskiego.

WSPÓLNE KORZENIE

OBWODNICA W TERMINIE
– Nie ma zagrożenia dla terminu wykonania suwalskiej obwodnicy – wynika z wypowiedzi 

Jerzego Doroszkiewicza dla „DwuTygodnika Suwalskiego”. 
Niepokój czytelników wywołał zapis na stronie białostockiego oddziału GDDKiA dotyczący wy-

konania suwalskiej obwodnicy. Pojawia się tam sformułowanie „minimalny termin realizacji Usługi 
(…) będzie wynosił 58 miesięcy od daty podpisania Umowy (…) maksymalny 82 miesięcy.” Taki za-
pis wzburzył czytelników, więc, zgodnie z kolejnym zapisem na tejże stronie dotyczącym obwod-
nicy Suwałk informujemy: powyższe terminy dotyczą wykonania całego zadania, łącznie z jego 
rozliczeniem, zarządzaniem drogą itd. – Okres realizacji budowy obwodnicy nie uległ zmianie – za-
pewnia dyrektor Jerzy Doroszkiewicz i wynosi 34 miesiące (czas minimalny) do 37 miesięcy.  

Oto stosowny cytat z strony GDDKiA: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia na roboty 
budowlane został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie). Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. 

od dnia 15 grudnia do dnia 15 mar-
ca). Do czasu objętego projektowa-
niem wlicza się okresy zimowe (tj. od 
15 grudnia do 15 marca). Minimalny 
termin realizacji zamówienia wynosi 
34 miesiące od daty zawarcia umo-
wy (wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie).

Ostateczny termin rozstrzygnię-
cia przetargu został wyznaczony na 
30 czerwca br.  (SK)

>>

>>
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Ciąg dalszy na str. 7

>>WYDARZYŁO SIĘ

n Suwalski Chór Żeński „Cantilena” pod 
dyrekcją Ignacego Ołowia zdobył Grand 
Prix IV Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Chóralnej „O Złotą Wstęgę Solczy” w 
Ejszyszkach. Jury dało „Cantilenie” maksymal-
na ocenę –100 punktów na 100 możliwych. W 
festiwalu wzięło udział ponad 700 chórzystów 
z Białorusi, Litwy i Polski.

n Na wniosek suwalskiej Prokuratury 
na 3 miesiące został tymczasowo areszto-
wany Szymon D. Jest o podejrzany o to, że 
09.06.2015 r. w Suwałkach przy ul. Wojska 
Polskiego w samochodzie osobowym prze-
woził ukryte pod tapicerką w tylnych drzwiach 
znaczne ilości środków odurzających w posta-
ci marihuany o łącznej wadze 1051 gram i czar-
norynkowej wartości 31.350 zł.

n Policjantów odwiedzili przedstawicie-
le Suwalskiej Rady Seniorów. Dyskutowano 
o bezpieczeństwie emerytów oraz o wspól-
nych działaniach różnych służb i instytucji w 
tym zakresie.

n Maja Kałęka, uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Suwałkach, śpiewająca w 
„Beciakach” zdobyła „Aplauz Uśmiechu” – naj-
wyższą nagrodę w kategorii do 8 lat na 36. 
Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu 
Piosenki i Tańca „Konin 2015”.

n Barbara Liminowicz-Goc złożyła rezy-
gnację ze stanowiska dyrektora Przedszkola 
nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II. W związ-
ku z tym  Prezydent Miasta Suwałki odwołał 
Barbarę Liminowicz-Goc ze stanowiska dyrek-
tora przedszkola. Został ogłoszony konkurs na 
nowego dyrektora tego przedszkola. 

n Kinga Starzyńska z Gimnazjum nr 4 zo-
stała suwalskim „Mistrzem Ortografii 2015”. 
Wygrała XV Miejski Konkurs Ortograficzny 
Gimnazjalistów zorganizowany w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej, w 
którym uczestniczyło 30 najlepszych znawców 
ortografii z siedmiu suwalskich gimnazjów. 

n Zuzanna Krzesicka z SP 5 wygrała XII 
edycję Międzyszkolnego Konkursu Jednego 
Wiersza zorganizowanego przez Zespół Szkół 
nr 8. Do udziału w konkursie zostało zgłoszo-
nych 145 utworów napisanych przez dzieci z 
Suwałk i okolicznych miejscowości. 

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

We wtorek 23 czerwca zapraszają Zbigniew De-Mezer z Klubu „Łączą nas Suwałki” oraz Irena  
Schabieńska z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast 30 czerwca na suwalczan czekają Grzegorz 
Gorlo z Prawa i Sprawiedliwości oraz Zbysław Grajek z Platformy Obywatelskiej. 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Mariola Szczypiń lub wyznaczony przez nią wiceprze-
wodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierw-
szym piętrze Urzędu Miejskiego.

Budżet obywatelski w Suwałkach sprawdził 
się. Potwierdzają  to dwie pierwsze jego edycje. 
W 2014 roku za 1 milion złotych zrealizowano 
trzy projekty wybrane przez suwalczan: plac 
zabaw i sportu na terenie Zespołu Szkół nr 3 
przy ul. Szpitalnej, kompleksowo zmodernizo-
wano boiska przy Zespole Szkół nr 7 na Osiedlu 
Północ oraz wykonano teren rekreacyjny za 
Aquaparkiem. W 2015 roku kwota przeznaczo-
na na inwestycje wybrane przez mieszkańców 
została zwiększona do 2 milionów złotych, któ-
re umożliwią realizację 10 „małych” oraz 3 „du-
żych” projektów takich jak: budowa ścieżki pie-
szo-rowerowej z oświetleniem do ogrodów 
działkowych przy ul. Wyszyńskiego, budowa 
Street Workout i Parkour Parku nad Zalewem      
Arkadia oraz utwardzenie i odwodnienie na-
wierzchni dojazdowej do 216 garaży przy uli-
cy Klonowej.

Rozpoczęły się już prace nad Suwalskim 
Budżetem Obywatelskim na 2016 rok, w któ-
rym zaplanowano ponownie 2 miliony zło-
tych na inwestycje wybrane przez suwalczan. 
Konsultacje społeczne w tej sprawie nie wpro-
wadziły istotnych zmian w sposobie realizacji 
budżetu obywatelskiego. 

 W przygotowanym na najbliższą sesję pro-

jekcie uchwały Rady Miejskiej proponuje się 
by nadal projekty do Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego mogli zgłaszać i głosować przy 
ich wyborze wszyscy stali mieszkańcy Suwałk, 
którzy ukończyli 16 lat. Na projekty „małe” 
(nieprzekraczające 100 tys. zł) zaplanowano 
600 tys. zł, a na projekty „duże” (o wartości od 
100 tys. do 700 tys. zł) zaplanowano 1 400 000 
zł. W projekcie uchwały Rady Miejskiej zapla-
nowano, że propozycje projektów do budżetu 
obywatelskiego na przyszły rok będzie można 
składać od 17 sierpnia do 31 sierpnia.

BUDŻET OBYWATELSKI

BEZPIECZNIEJ NA PLAŻY W KRZYWEM
Do 2017 roku nad bezpieczeństwem mieszkańców  Suwałk oraz turystów wypoczywających 

na plaży nad jeziorem Czarne w Krzywem czuwać będą ratownicy. To efekt porozumienia między 
Miastem Suwałki, Gminą Suwałki oraz Wigierskim Parkiem Narodowym.

– Podobne porozumienie zostało podpisane przed rokiem. Ta inicjatywa spotkała się z dobrym 
przyjęciem ze strony mieszkańców Suwałk i okolic. A przede wszystkim w ubiegłym roku, w okre-
sie letnim, dzięki opiece ratowników WOPR w tym miejscu nie doszło do żadnych groźnych wy-
padków – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Kąpielisko w Krzywem jest niezwykle popularne wśród suwalczan. W upalne dni wypoczywa 
tam nawet kilkaset osób. Ratownicy na plaży w Krzywem będą przez cały lipiec i sierpień przez 7 
dni w tygodniu w godzinach od 10 do 18.

Gmina Suwałki zadba o porządek 
oraz stan pomostów, a także uprząt-
nie teren jeziora w obrębie kąpieliska. 
Będzie badała czystość wody i zapew-
ni sprzęt do wydzielenia i oznakowa-
nia terenu kąpieliska. Wigierski Park 
Narodowy zajmie się utrzymaniem po-
rządku na plaży i udostępni budynek 
w sąsiedztwie kąpieliska, gdzie będzie 
można kupić coś do jedzenia bądź pi-
cia, a także wypożyczyć sprzęt wodny.

Otwarcie boiska przy ZS nr 7 zmodernizo-
wanego w ramach budżetu obywatelskiego

>>
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n Przez dwa dni na Placu Marii Ko-
nopnickiej odbywał się festyn ekologiczny 
dla uczniów klas IV suwalskich szkół podsta-
wowych, na którym najmłodszym poprzez 
zabawę przybliżono zasady dbania o środo-
wisk. Chcąc zachęcić do adopcji psów swoich 
podopiecznych zaprezentowało też suwalskie 
Schronisko dla Zwierząt. 

n Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz 
i Szkoła Podstawowa nr 10 im. Olimpijczyków 
Polskich osiągnęły najlepsze w Suwałkach 
wyniki z tegorocznego sprawdzianu szósto-
klasisty. Sprawdzian z języka polskiego, mate-
matyki i języka angielskiego napisało 684 su-
walskich uczniów. 

Więcej na www.dwutygodniksuwalski.pl 
n  Monika Macianis, 

uczennica I Liceum Ogólno-
kształcącego im. M. Konop-
nickiej zajęła trzecie miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Polonistycznym „Z popraw-
ną polszczyzną na co dzień”. 
Monika Macianis pokona-
ła 4 tysiące licealistów z ca-
łej Polski. 

n Suwałki odwiedziło 30 ambasadorów 
i doradców handlowych ambasad w Polsce 
by nawiązać kontakty z lokalnymi władza-
mi i największymi przedsiębiorcami. Goście 
z całego świata zapoznali się ze szczegóło-
wą charakterystyką suwalskiego przemysłu, 
ofertą Parku Naukowo-Technologicznego 
i Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Następnie odwiedzili suwalską fabrykę 
MALOW.

n Na przejściu dla pieszych przy ul. Ta-
deusza Noniewicza doszło do potrącenia 
matki z dzieckiem. Kierującemu autobusem 
komunikacji miejskiej zatrzymano prawo jaz-
dy. Suwalscy policjanci ustalają szczegółowy 
przebieg zdarzenia.

WYDARZYŁO SIĘ

>>
Konkurs filmowy „Prosto ze szkoły” – rozstrzygnięty. Kreuje on po-

zytywne wzorce społeczne i zdrowy tryb życia. W konkursie uczestniczy-
ło ponad 600 uczniów suwalskich szkół. Wśród szkół podstawowych wygra-
ły uczennice klasy IV Szkoły Podstawowej nr 5: Roksana Wołągiewicz i Iga 
Gabrukiewicz. Ich opiekunem była Ilona Kruszyńska-Marczyk. Wśród gimna-
zjalistów zwyciężyli: Jakub Daniłowicz i Bartosz Matusiewicz z Gimnazjum nr 5 
Suwałki. Opiekun – Anna Anuszkiewicz. 

W katego-
rii szkół ponad-
g i m n a z j a l n yc h 
najwyżej ocenio-
no pracę uczniów 
III LO – Klaudii 
Gorlewskiej i Julii 
Karaś. Ich opieku-
nem była Małgo-
rzata Ewa Tomczak.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

„PROSTO ZE SZKOŁY”

ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI
127 małych  artystów z Suwałk 

Augustowa i Sejn wystąpiło w VI edycji 
Dziecięcych Prezentacji Artystycznych 
zorganizowanych przez Przedszkole nr 6. 
Pięcio-sześcioletni tancerze z suwalskich 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  
do tego występu przygotowywali się 
przez cały rok. Mimo, że nie walczono 
o miejsca ani nagrody, dzieci dawały z 
siebie wszystko, dopingowane przez ró-
wieśników, opiekunów i rodziców.  Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

>>

MURAL Z BOHATEREM
Na kamienicy na rogu Sikorskiego i Kościuszki powstał mural upamiętniający 

młodego bohatera Mariana Piekarskiego.
Marian Piekarski, ps. Ryś był harcerzem i żołnierzem polskiej konspiracji, odzna-

czonym za zasługi Krzyżem Walecznych. W marcu 1945 roku przeprowadził brawuro-
wą akcję uwolnienia uwięzionych żołnierzy AK z suwalskiego więzienia. Rok później 

Piekarski został przez komuni-
styczne władze aresztowany i ska-
zany na śmierć. Pomysłodawcą 
tego naściennego wizerun-
ku jest 1 Suwalska Drużyna 
Harcerzy „Baszta” im. Mariana 
Piekarskiego, która uzyskała 
środki potrzebne na realizację 
projektu w ramach konkursu 
„Tu mieszkam, tu zmieniam” 
Banku Zachodniego WBK.

>>
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ 
w Suwałkach
informuje, że w okresie wakacyjnym od 30.06.15 r. do 
31.08.15 r.  zmieniają się godziny otwarcia biblioteki.
n Biblioteka Główna, ul. E. Plater 33A, wtorek-piątek – 
8.00-16.00, sobota – 9.00-15.00
n Zbiory Specjalne, Czytelnia Książek w soboty nie-
czynne.
n Filia nr 1, ul. Szpitalna 60, wtorek – 10.00-17.00, środa, 
czwartek, piątek – 9.00-15.00
n Filia 2, ul. Klonowa 41, wtorek-piątek – 8.00-16.00, sobota – nieczynne
n Filia 3, ul. Północna 26, wtorek-piątek – 8.00-16.00, sobota – nieczynne
n Wakacje z Biblioteką
Pierwszego lipca w godz. 11.00-13.00 Oddział dla Dzieci Biblioteki 
Głównej ul. E. Plater  zaprasza najmłodszych do świata krasnali na zaję-
cia plastyczne – krasnal niejedno ma imię, rodzaje, wielkość krasnali, stro-
je, moda i uroda – projektujemy stroje.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY
n Zaprasza na XIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2015: 23-25 czerwca – Duża 
Scena, Sala Kameralna, ul. Papieża Jana Pawła II 5.
– wtorek, 23.06, godz. 20.30-21.30 – Park Konstytucji 3 

Maja  „Komedianci” – spektakl Teatru „Mimo” z Centrum Pantomimy w 
Warszawie, wstęp wolny.

– środa, 24.06– zapraszamy na bezpłatne prezentacje konkursowe 
od godziny 9.00 do 13.40, Duża Scena – Sala Kameralna; godz. 19.00-
22.00 Teatralne Impresje Świętojańskie – warsztaty plenerowe – Zalew 
Arkadia. Wstęp wolny.

– czwartek, 25.06 – 9.00-9.40 „Stopklatka” w wykonaniu Teatru Form 
Czarno-Białych „Plama” z SOK Sala Kameralna, ul. Papieża Jana Pawła II 5. 
Bilety: 10 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu; 10:00-10:40 
„Inżynieria Marzeń” – Teatr 3.5 z Dzierzgonia – plac przed SOK, ul. 
Papieża Jana Pawła II 5, wstęp wolny

– piątek, 26.06 – 20.00  Plac Marii Konopnickiej w ramach cyklu  koncer-
tów NA DYWANIKU U MARII wystąpi zespół The Fret. wstęp wolny.

– piątek, 3.07 – godz. 18.00 wernisaż wystawy Elżbiety Murawskiej.
– piątek, 3.07 – godz. 20.00 Plac Marii Konopnickiej NA DYWANIKU U 

MARII koncert zespołu Noxes.
– sobota, 4.07 – godz. 20.00 Plac Marii Konopnickiej koncertują Milena 

Łukasiewicz i Wigry Swingers.
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ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE

ROK ALFREDA
WIERUSZAKOWALSKIEGO

HARMONOGRAM WYDARZEŃ 
NA CZERWIEC I LIPIEC

24 VI – Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich mona-
chijczyków (prezentacja katalogu wystawy),

VII – „Salon myśli od książek zależnych” – spotkanie z autorem: prof. 
Bohdanem Cywińskim autorem książki „Dzieje Narodów Europy 
Wschodniej”. 

19 VII – „Wokół Wierusza – Idzie księżyc ciemną nocą” – zabawy przy-
jemne i pożyteczne dla starszych i młodszych

25-26 VII – Monachium w Suwałkach
30 VII – Prezentacja monety kolekcjonerskiej „Alfred Wierusz-

Kowalski”

Szczegółowe informacje o Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego na:
www.muzeum.suwalki.pl

ZAPRASZAMY NA   PCHLI TARG

Przyjdź na Pchli Targ: sprzedaj – wymień – kup – twórz i baw się!
Zapraszamy: 28 czerwca; 5, 12 i 19 lipca; 2, 16, 23 i 30 sierpnia oraz 6, 13 

i 20 września. 
Suwalski pchli targ dostępny jest również na www.facebook.com/targpchli

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

W KINIE CIEMNA LUMIERE 

Do 25 czerwca „San Andreas” 3D 
(katastroficzny/akcji), „Dziewczyna warta grzechu” (komedia), Jurassic 
Word” oraz 3D (przygodowy/akcji), „Twarz anioła” (dramat/thriller), 
„Naznaczony: rozdział 3” (horror)

ZAPOWIEDZI:
od 26 czerwca „Minionki” 2D+3D (animacja/familijny), „Polowanie na 

Prezydenta”(akcji) ,od 1 lipca „W głowie się nie mieści” 2D+3D (komedia/
fantasy/animacja); „Terminator:Genisys” 2D+3D (science fiction); od 3 lip-
ca „Idol” (dramat/komedia).

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
Ponad 50 miłośników książek, bibliotek i rowerów wyruszyło 

w   czwarty rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” zorganizowany 
przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej oraz Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. Uczestnicy rajdu wystartowali spod Biblioteki, 
dalej trasa w eskorcie policji wiodła ulicami Suwałk, aż do Białej Wody. W 
sumie przejechali ponad 20 kilometrów. Rajd zakończył się spotkaniem 
przy ognisku, gdzie jego uczestnicy uczestniczyli w zabawach sporto-
wych, konkursach i mogli wysłuchać pogawędek o literaturze.

„Odjazdowy bibliotekarz” to akcja ogólnopolska, która ma charak-
ter otwarty i niekomer-
cyjny. Jej znakiem roz-
poznawczym jest kolor 
pomarańczowy, rower i 
książka. Celem akcji jest 
promocja czytelnictwa, 
bibliotek i roweru, jako 
elementów aktywnego 
stylu życia.

Słodki poczęstunek 
oraz nagrody w konkursie 
ufundowały firmy Cymes 
oraz Sklep Rowerowy 
przy ul. Reja 46E.

KOMIKS O OBŁAWIE NAGRODZONY
Specjalne wyróżnienie IPN dla 

Aresztu Śledczego w Suwałkach 
za komiks przedstawiający historię 
Obławy Augustowskiej, który został 
zgłoszony do konkursu „Epizody z hi-
storii najnowszej Polski w komiksie”. 
Pracę „Zabrane życia 1945 – Obława 
Augustowska” wykonał osadzony w 
suwalskim areszcie pod opieką por. 
Sławomira Rafalskiego. Nagrodzone 
i wyróżnione prace można oglą-
dać  w warszawskim IPN  przy ul. 
Marszałkowskiej 21/25 do końca 
czerwca br.
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SUWAŁKI BLUES FESTIVAL 2015 
Blues Festival to największy plenerowy festiwal bluesowy w kraju. W tym roku odbędzie się w dniach od 9 do 11 

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

SOBOTA 11. LIPCA, GODZ. 18.50 SCENA PRZY RATUSZU
Silesian Blues Band – niekwestionowani pionierzy blues-rocka w 

Polsce. Jeden z najwybitniejszych polskich zespołów w historii muzyki. 
Legenda rocka, łącząca muzykę progresywną z bluesem i jazzem. Silesian 
Blues Band powstał w 1971 roku w Siemianowicach Śląskich jako trio 
(Józef Skrzek , Apostolis „Lakis” Anthimos, Jerzy „Keta” Piotrowski). 
Intensywne próby, regularne koncerty na Śląsku i pierwsze nagrania ra-
diowe spowodowały, że zespół zaczął być dostrzegany poza granicami 
regionu. Do lata 1973 roku współpracowali z Czesławem Niemenem (ja-
ko grupa Niemen), a Silesian Blues Band przekształcił się w SBB. Skrót ten 
już wtedy rozwijano (wedle pomysłu Franciszka Walickiego, ówczesne-

go opiekuna grupy) jako „Szukaj, Burz i Buduj”. W 1974 roku ukazał się ich 
debiutancki (koncertowy) krążek „SBB”, który rozszedł się błyskawicznie, 
osiągając na czarnym rynku nawet czterokrotne przebicie cenowe. Potem 
były kolejne płyty m.in. „Nowy Horyzont”, „Pamięć” i „Memento z banal-
nym tryptykiem”, po której zespół się rozwiązał. W latach 90-tych grupa 

Tegoroczny Suwałki Blues Festival rozpocznie się 9 lipca o 15.30 
otwarciem Alei Gwiazd Bluesa na ul. Chłodnej. W tej Alei zostaną 
przypomniane największe gwiazdy dotychczasowych edycji SBF:
2008 – Dżem, Jeremy Spencer & Trond Ytterbo Band, Spoonful of Blues, 

Studebaker John & The Hawks, Boogie Boys
2009 – Joe Bonamassa, Ten Years After, Jarle Bernhoft& Knut Reiersrud, 

Jesus Volt, Wanda Johnson
2010 – Canned Heat, Mick Taylor, Krzak, Dwayne Dopsie& The Zydeco 

Hellraisers, Jan Błędowski
2011 – The Blues Band, Julian Sas, Ana Popovic, Irek Dudek, Martyna 

Jakubowicz
2012 – The Yardbirds, Glenn Hughes, Buddy Whittinngton, Jack Bruce’s 

Big Blues Band, Sławek Wierzcholski & Nocna Zmiana Bluesa
2013 – Dana Fuchs, Layla Zoe, Hundred Seventy Split, Eric Gales, Michał 

Urbaniak
2014 – Ginger Baker, Vanilla Fudge, Chris Duarte, Earl Thomas, Nikki Hill

Fot. ze strony internetowej SOK

się reaktywowała. SBB koncertowało i nagrywało nowe płyty. Zmieniali 
się też muzycy grający w zespole. Do składu dołączył m.in. perkusista 
Paul Wertico (wcześniej Pat Metheny Group) i Gabor Nemeth (wcze-
śniej Locomotiv GT i Skorpio).

13 kwietnia 2014 roku SBB zagrało po raz pierwszy od 1994 roku 
w swoim żelaznym składzie. Za perkusją znowu usiadł Jerzy Piotrowski. 
Na Suwałki Blues Festival SBB zagra w swoim pierwotnym składzie: Józef 
Skrzek – śpiew, instrumenty klawiszowe, gitara basowa, kontrabas; Aposto-
lis Anthimos – gitara, perkusja, instrumenty perkusyjne, gitara basowa, instru-
menty klawiszowe; Jerzy Piotrowski – perkusja, instrumenty perkusyjne.

REGATY O PUCHAR PREZYDENTA SUWAŁK

Eryk Martynko i Piotr Topolski z UKŻ Grot Suwałki zajęli drugie 
miejsce w regatach żeglarskich o puchar Prezydenta Miasta Suwałki ro-
zegranych na jeziorze Wigry w klasie CADET. Pozostałe załogi UKŻ Grot 
Suwałki zajęły miejsca: 13. Mateusz Topolski – Mateusz Wasilewski; 19. 
Julia Hościłowicz – Amelia Piasecka; 21. Aleksandra Chmielewska – 
Michalina Hościłowicz ; 46. Łukasz Topolski – Michał Słabiński. 
W regatach wystartowało 51 załóg. Wygrali żeglarze z Pisza Piotr 
Leymańczyk – Gabriel Jermacz. Załoga z Suwałk Eryk Martynko i Piotr 
Topolski wywalczyła awans podczas regat i będzie reprezentować Polskę 
podczas Mistrzostw Świata w klasie Cadet 2015 we Włoszech.

SUWALSKIE MISTRZOSTWA KARATE
Jak co roku Suwalski Klub Karate Kyokushin zorganizował klubowe 

mistrzostwa. Są to pierwsze zawody w życiu dla niektórych uczestników, 
przez to wywołują często bardzo dużo emocji. W zawodach wystartowa-
ło 80 zawodników w wieku od 7 do 15 lat.

JUŻ PŁYWAM
Puchar Prezydenta Miasta Suwałki w sztafecie  uczniów klas trze-

cich szkół podstawowych wywalczyła drużyna  SP nr 10 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich. Na II miejscu uplasowała się 
SP nr 4 im. ks. K.A. Hamerszmita, a na III – SP nr 6 im. A. Kujałowicz.  Zawody 
podsumowały Program powszechniej nauki pływania w  Suwałkach „Już 
pływam – jestem bezpieczny!” w roku szkolnym 2014/2015, w których 
wzięło udział ponad 780 uczniów klas III szkół podstawowych. Każdy 
uczeń mógł uczestniczyć w 15 lekcjach nauki pływania.

SUWALSKA  „ĆWIARTKA”
Ponad 120 zawodników z Polski i Litwy uczestniczyło w pierwszym 

suwalskim ćwierćmaratonie „Suwalska ćwiartka” (ok.10,5 km) roze-
granym na suwalskich ulicach. Najlepszy na 10,5 kilometra okazał się 
Michał Smalec z Ełku. Wśród kobiet wygrała Beata Pokrzywińska-
Osior z Wydmin. Oprócz biegu głównego rywalizowano jeszcze 
w biegu rodzinnym 
na 1 km, w którym 
najszybsi okazali się 
Radosław i Patryk 
Ołów z Suwałk (na 
zdjęciu); a w biegu 
na 4,5 km wygra-
li Paulius Bieliunas 
z Litwy oraz wśród 
kobiet – Weronika 
Sienkiewicz z Olec-
ka.

WYDARZENIA SPORTOWE

Więcej o wydarzeniach sportowych na stronie: www.dwutygodniksuwalski.pl
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40 LAT MINĘŁO…

Suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji obchodzi jubileusz 40-lecia. Jak 
przystało na placówkę zajmującą się sportem i rekreacją, tygodniowe ob-
chody rozpoczęły się biegiem ulicznym pn. „Suwałki 10,5”. Codziennie na 
terenach rekreacyjnych przy zalewie Arkadia odbywały się zajęcia rekre-
acyjne i sportowe, w których mogli uczestniczyć mieszkańcy naszego 

PRZYBYLI UŁANI
Od 15 lat w czerwcu przybywają do Suwałk ułani, by wykazać się 

swoimi umiejętnościami na dorocznym Pikniku Kawaleryjskim. Były 
pokazy sprawności jeźdźców oraz próba dzielności koni, które mu-
siały pokonać tor przeszkód, w tym przejazd przez wodę. W tym ro-
ku nowością był pokaz przeciwpancernej armaty Bofors wz.36 wyko-
rzystywanej w czasie II wojny światowej.

– Dzięki takim imprezom jak Piknik Kawaleryjski mieszkańcy mia-
sta dowiadują się, że Suwałki zawsze wojskiem stały – powiedział pre-
zydent Suwałk Czesław Renkiewicz podczas otwarcia pikniku.

Suwalski Piknik Kawaleryjski zyskał uznanie  wśród jeźdźców 
z całej Polski, którzy kultywują kawaleryjskie tradycje. Co roku do 
Suwałk przyjeżdża kilkudziesięciu ułanów, strzelców konnych i 
szwoleżerów. Jak zwykle liczni suwalczanie obserwowali zmagania 
jeźdźców: nad Zalewem Arkadia i na placu przy ul. Nowomiejskiej. 
Słowa uznania należą się organizatorowi, czyli suwalskiemu  Muzeum 
Okręgowemu. Patronat medialny nad Piknikiem Kawaleryjskim spra-
wował Dwutygodnik Suwalski.

Przybyli do Suwałk kawalerzyści

Próba 
dzielności 

konia

Na torze
przeszkód

Armata Bofors 
wz. 36

przygotowana 
do boju 
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O OBŁAWIE
Z udziałem kombatantów, młodzieży, parlamentarzystów, sa-

morządowców oraz mieszkańców Suwałk pod konkatedrą pw. 
św. Aleksandra odbyły się uroczystości upamiętniające 70. rocz-
nicę martyrologii ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. Za-
prezentowano Misterium Patriotyczno-Religijne w hołdzie Ofiarom 
Obławy Augustowskiej przygotowane przez uczniów z II Liceum 
Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego pod kierunkiem Marii 
Pietrewicz. Mottem Misterium były słowa – „Ziemio, nie kryj naszej 
krwi, iżby nasz krzyk nie ustawał!”.

Od 10 do 25 lipca 1945 regularne oddziały Armii Czerwonej 
należące do 3 Frontu Białoruskiego i jednostki 62 Dywizji Wojsk 
Wewnętrznych NKWD, osłaniane i wspomagane przez UB i podod-
dział 1 Praskiego Pułku Piechoty, przeprowadziły szeroko zakrojo-
ną akcję pacyfikacyjną obejmującą tereny Puszczy Augustowskiej 
i Suwalszczyzny. Oddziały radzieckie otaczały tamtejsze wsie, aresztu-
jąc ich mieszkańców podejrzanych o kontakty z partyzantką niepod-
ległościową. Zatrzymano ponad 7 tys. osób, które więziono w ponad 
pięćdziesięciu miejscach. Część z nich po przesłuchaniach wróciła do 
domu. Około 600 osób zostało wywiezionych w nieznanym kierunku 
i wszelki ślad po nich zaginął; aresztowania tych osób dokonały or-
gany Smiersz 3 Frontu Białoruskiego.

SUWALCZANIE  CZYTAJĄ 
DZIECIOM

W Zespole Szkół nr 7 suwalczanie czytali wiersze Wandy 
Chotomskiej w ramach 15.  jubileuszowej edycji akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom”. Tym razem akcję w Suwałkach Biblioteka Publiczna 
im. M. Konopnickiej zorganizowała w nowej formule – w szko-
le. Uczniowie suwalskich szkół wysłuchali wierszy przeczytanych 
przez: zastępcę prezydenta Suwałk Ewę B. Sidorek , przewodniczą-
cą Rady Miejskiej Jadwigę M. Szczypiń, Mirosławę Krymską , Marię 
Kołodziejską , Elżbietę Romanowską , Martę Bejnar-Butkiewicz i 
Wojciecha Pająka.

miasta, w tym cieszące się dużą popularnością wśród suwalczanek zum-
ba i body art. Suwalczanom zaprezentowali się zawodnicy i trenerzy sekcji 
sportowych OSiR: bokserzy, modelarze i żeglarze. Siatkarze plażowi rywa-
lizowali w turniejach rozgrywanych na plaży miejskiej, a miłośnicy nordic 
walking mogli pospacerować nad zalewem Arkadia bądź odbyć trening 
biegowy z „Białym Miśkiem”. 

Nie zabrakło też atrakcji w ostatnie sobotnie popołudnie nad obiektach 
OSiR. Najpierw był piknik rodzinny, czyli dla każdego coś miłego, a potem 
mecz Drużyny Przyjaciół Suwałk z Reprezentacją Artystów Polskich, za-
kończony wynikiem 8:4 dla Drużyny Przyjaciół Suwałk. Było ciekawie, bo 
gole padały co 7-8 minut.

A w niedzielę suwalczanie mogli podziwiać umiejętności drwali, któ-
rzy rywalizowali w sześciu widowiskowych konkurencjach. Można też było 
sprawdzić się we wbijaniu gwoździa na czas oraz w rzucie butem filcowym 
do celu. Zawodom towarzyszyły zmagania w siłowaniu na rękę. 

Oczywiście urodziny OSiR nie mogły obyć się bez jubileuszowego spo-
tkania z udziałem pracowników i zaproszonych gości. Na spotkanie jubile-
uszowe z okazji 40-lecia suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyby-
li politycy, samorządowcy, przedstawicieli instytucji współpracujących z 
OSiR, a przede wszystkim byli i aktualni pracownicy Ośrodka. Nie zabrakło 
nagród, odznaczeń i gratulacji.

Dyrektor OSiR Waldemar Borysewicz przedstawił aktualny stan tej in-
stytucji, która zatrudnia 117 osób i dysponuje 10,5 mln rocznego budżetu. 
Rocznie obiekty suwalskiego OSiR odwiedza ok. pół miliona osób. 

O przyszłości Ośrodka mówił prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. 
Zapowiedział m.in. budowę krytych kortów nad zalewem Arkadia. 

Swoje osiągnięcia na wystawie w aquaparku prezentują sekcje działają-
ce w OSiR: bokserska, żeglarska oraz modelarstwa lotniczego. Współczesny 
suwalski OSiR to m. in.: aquapark, odnowiona hala sportowa przy ul. Wojska 
Polskiego, remontowany stadion lekkoatletyczny z kortami, tereny rekre-
acyjne nad Zalewem Arkadia, skatepark, ośrodki żeglarskie w Starym 
Folwarku i Suwałkach, pływalnia, siłownia, stadion piłkarski, dom nocle-
gowy, a przede wszystkim ludzie – pracownicy OSiR, dzięki którym tysiące 
suwalczan może uczestniczyć w licznych imprezach rekreacyjnych, spor-
towych oraz przeżywać emocje sportowe. Dziękujemy im za to i życzymy 
powodzenia na następne co najmniej 40 lat.

Przed czterdziestoma laty 
Lech Nowikowski został pierw-
szym dyrektorem Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Dziś tak to wspomina:

– Poprzednikiem OSiR był 
POSiW, czyli Powiatowy Ośrodek 
Sportu, Turystyki i Wypoczynku, 
do którego zostałem skierowa-
ny, jako dyrektor, w 1971 roku. 
Po kilku latach,  1 lipca 1975 ro-
ku, POSTiW stał się OSiR-em i ma-
my piękny jubileusz. Trudno w kil-

ku zdaniach powiedzieć wszystko, co było ważne, więc powiem tylko to, 
co najważniejsze, a najważniejsi zawsze byli ludzie, którzy oddawali swo-
jej pracy nie tylko czas, ale serce. Stąd, mimo olbrzymich trudności, po-
wstały piękne jak na tamten czas obiekty – pierwsza w mieście hala spor-
towa, hotel (miały być  cztery piętra, ale z rozpędu zrobiliśmy siedem), 
Arkadia, słowem  pierwszy prawdziwy kompleks sportu i wypoczynku. 
Halę widowiskowo-sportową oddaliśmy do użytku 22 lipca 1974 roku. 
Fantastyczną rolę w jej powstaniu odegrał Eugeniusz Szoch, słynny dy-
rektor Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego, któremu przyszło bu-
dować halę sportową. Niech to będzie jednocześnie ukłon w stronę tych 
wszystkich, którzy tak fantastycznie pracowali na rzecz naszego miasta. Jak 
wiemy odbyło się tu tysiące imprez przez te lata. Arkadia powstała dzię-
ki żołnierzom z ełckiej jednostki, która dysponowała ciężkim sprzętem, jej 
dowódca lubił Suwałki.

Dziś mamy inny czas i inne powody do dumy i radości z powodu tak 
pięknego rozwoju miasta, jaki na co dzień obserwujemy. Wszystkim życzę 
wspaniałych przyszłych lat.
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SUWAŁKI  WCZORAJ  I  PRZEDWCZORAJ 

CZYTELNICY WSPOMINAJĄ:

Najbardziej znanym i najstarszym był młyn o napędzie wodnym, który 
funkcjonował przy starym szlaku handlowym prowadzącym z Suwałk do 
Augustowa. Znajdował się po wschodniej stronie tego traktu przy moście 
nad Czarną Hańczą, przy ulicy o nazwie Młyńska (później Petersburska, dzi-
siaj Kościuszki). Murowany młyn zaopatrywał Suwałki i okolice w „mliwo” – 
mąki, kasze i otręby już od czasów kamedulskich tj. od początku XVIII wieku 
kiedy to przeor klasztoru wigierskiego Ildefons w 1715 r. nadał miastu przy-
wilej lokacji.  

Pierwotnie młyn, na co wskazują dokumenty z 1830 r., należał do fol-
warku Papiernia i gminy Hutta. Parcela ta była własnością klasztoru ka-
medułów, gdyż gmina Hutta stanowiła część dóbr zakonnych. Sam fol-
wark funkcjonował od około 1765 r. W 1796 r. dobra kościelne, w tym 
Hutta i Papiernia, uległy konfiskacie na rzecz skarbu państwa pruskie-
go i weszły w skład tzw. ekonomii Wigry. Dzierżawili je kolejno od 1800 r.: 
Jan Henryk Voutat, Johanna Marianna Charlotte, Wincenty Przybylski, Woj-
ciech i Konstancja Staniszewscy. W roku 1869 właścicielem tej posiadłości za 
zasługi w tłumieniu powstania styczniowego został generał Aleksander Miko-
łaj Gonecki. Po nim majątek odziedziczył syn Piotr, a następnie wnuk Mikołaj.

Młyn i posesja, na której się znajdował zmieniał swoich dzierżaw-
ców. Byli nimi również członkowie rodziny Adelsonów ze strony matki 
Natana (Nauma) pani Belli noszącej rodowe nazwisko Smolińska. Wobec 
niskiego poziomu wody w Czarnej Hańczy oraz konkurencji „pobudowa-
no tego roku aż dwa młyny parowe...”. Jeden na Papierni – Adelsonów 
i Smolińskich. Drugi przy ulicy Wigierskiej, w pobliżu obecnej ul. 1 Maja 
był własnością braci Lipskich. Aleksander Osipowicz pisał, że był to rok 
1864. W okresie międzywojennym posesję dzierżawił Karczewski. W 1919 
r. młyn został zniszczony – spalony przez Rosjan. Ruiny ostatecznie usu-
nięto osiemnaście lat później.

W historii Suwałk młyny odgrywały istotną rolę. W roku 1796 r. zakon 
kamedulski posiadał tu sześć młynów, do 1925 r. działało ich od jedne-
go do trzech (np. w roku 1914 właścicielami byli: Judel Altman, Gonecki 
oraz Frydlander z Rubinsztejnem), w roku 1926 – sześć, zaś w 1931 było 
ich 14. Stosowano w nich różne napędy: wietrzny, wodny, parowy i naj-
bardziej ekonomiczny – elektryczny.

Pierwszy w Suwałkach, prywatny, drewniany wiatrak wzniósł w latach 
1820-22 na końcu ulicy Królewieckiej (dzisiaj E. Plater) Maciej Osiecki. Po 

jego śmierci przejął go Berek Młynarski. Wiatrak stał obok miejsca nazy-
wanego Górą św. Agaty, przy parku na tzw. Bakanach (przy obecnej wie-
ży ciśnień). Został rozebrany w latach 1890-1911. Drugi wiatrak postawił 
Wolf Finkelsztejn, przy udziale Szepszela Kanonowicza w latach 1844-50 
na „wale miejskim” na tzw. Młynarskiej Górce (obecnie przy Kościuszki 
132/134). Spalił się on w 1844 r. Odbudowa trwała szesnaście lat, a na-
stępnie działał do lat trzydziestych XX wieku. Rozebrany po 1939 r. Jest 
wzmianka, że w latach 50-tych XIX stulecia Eliasz Dubrowa wybudował 
również młyn wodny, drewniany w osadzie Cegielnia.

Zastosowanie w młynach napędu elektrycznego doprowadziło do 
upadku słabszych konkurentów. Jak wynika to z książki telefonicznej w 
1937 roku w Suwałkach istniały młyny: Najryma Sołowiejczyka, Józefa 
Adelsona, J. Sztejnberga, Mackibuckiego, Kobylińskiego, Smolińskiego 
i Gutmana. Największe były Sołowiejczyka i Adelsona. Firma tego 
pierwszego mieściła się przy ulicy Sejneńskiej (za torami w kierun-
ku południowym na „osadzie młyńskiej Koziełłowo”). Drugiego zaś 
przy ulicy Wigierskiej 45 (niedaleko 1 Maja). Młyn ten noszący nazwę 
„Suwalszczyzna” spłonął w 1991 r.

Po II wojnie światowej prywatna własność młynów nie trwała dłu-
go. Wkrótce przeszły one pod zarządzanie Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” lub zostały upaństwowione. Teraz w Suwałkach działa młyn 
i elewator Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. Wacław Pankiewicz

SUWALSKIE MŁYNY

1 czerwca minęło 40 lat od utworzenia wo-
jewództwa suwalskiego. Ta decyzja wpłynęła 
bardzo pozytywnie  na  rozwój Suwałk, które 
w czasach, gdy były siedzibą województwa 
ponad dwukrotnie zwiększyły liczbę miesz-
kańców z 30 tysięcy do blisko 70 tysięcy. 

Do dziś nie wiadomo dlaczego Suwałki, a nie 
Ełk  wybrano na siedzibę nowego wojewódz-
twa. W połowie lat siedemdziesiątych na przy-
byszach z zewnątrz Suwałki nie robiły imponu-
jącego wrażenia – słabo rozwinięty przemysł, 
zaniedbane kamienice, w centrum nie brakowa-
ło rynsztoków. Białostoccy  włodarze wojewódz-
twa  po 1945 roku nie dbali o Suwałki. Za Ełkiem 
przemawiało m.in. centralne położenie w no-
wym województwie, lepsza infrastruktura, roz-
budowana sieć kolejowa. Ale to Suwałki zosta-
ły siedzibą województwa. Zdecydowała o tym 
prawdopodobnie bliska perspektywa rozwoju 
miasta w związku z odkryciem na Suwalszczyźnie 
złóż rud żelaza. Kopalnia nie powstała, ale woje-
wództwo pozostało. Na początku lat 90-tych w 
rozmowie z TVP pierwszy wojewoda suwalski 
Eugeniusz Złotorzyński wspominał, że przy wy-
borze Suwałk na siedzibę województwa znacze-
nie miał też fakt, że województwo suwalskie two-

rzyły przede wszystkim ziemie dawnych Prus, a 
gród nad Czarną Hańczą był największym mia-
stem w województwie znajdującym się w grani-
cach Polski sprzed 1939 roku. Anegdota mówi, że 
za Suwałkami opowiedział się również ówczesny 
premier Piotr Jaroszewicz, bo przed wojną służył 
w suwalskim 41 pułku piechoty.

Po 1 czerwca 1975 roku szybko zaczęły po-
jawiać się w Suwałkach oznaki „wojewódzkości”. 
Tak piszą o tym autorzy monografii „Suwałki – 
miasto nad Czarną Hańczą”: Po raz pierwszy od 
1939 roku władzę nad miastem sprawował prezy-
dent. Na ulicach i drogach pojawiły się samocho-
dy z nową rejestracją – suwalską, cieszącą wzrok 
literami SUW; na skrzyżowaniach zapaliły się pierw-
sze – i do tego wcześniej niż w Łomży – światła. Na 
wielu budynkach tymczasowych siedzib, nie za-
wsze z wyglądu tego godnych, zawisły tablice z 
przymiotnikiem „wojewódzki” i określeniem „w 
Suwałkach” jako członami nazw nowych, rosną-
cych jak grzyby po deszczu urzędów, organiza-
cji, instytucji, obiektów. Powstały oddziały „Gazety 
Współczesnej” (do niedawna „Białostockiej”) or-
ganu KW PZPR w Białymstoku, Łomży i Suwał-
kach oraz rozgłośni Polskiego Radia Białystok.

 „Wojewódzkość” Suwałk skończyła się w sylwe-
strową noc 31 grudnia 1998 r. Ekipa Akcji Wybor-
czej Solidarność i Unii Wolności uznała, że gród 
nad Czarną Hańczą znowu będzie tylko powiatem.

WOJEWÓDZKIE SUWAŁKI

Fot. Ze strony Archiwum Państwowego w Suwałkach

>>
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W ubiegłym roku ceny działek budow-
lanych w Polsce spadły nawet o 20–30%. 
Największe obniżki miały miejsce w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim (23%), 
pomorskim (31%), małopolskim (21%) 
i podlaskim (36%). W dużych miastach 
stawki spadły z miesiąca na miesiąc nawet 
o 20 procent, a poza nimi o 11 procent 
– wynika ze statystyk prowadzonych 
przez WGN. Do końca roku prognozy 
przewidują dalsze obniżki średnio nawet 
o 5 procent.

Zainteresowanie gruntami jest zniko-
me, także ze względu na ceny ofertowe. Na 
rynku widać brak gotówki i dużą niechęć 
do ryzyka kredytowego.

Nadal tanieć będą tereny mało atrak-
cyjne, które po obecnych stawkach nie cie-
szą się zainteresowaniem – przewidują po-
średnicy WGN. Znajdują się w ofertach 
długo. Najmniejszy spadek cen odnotuje-
my odnośnie gruntów o unikalnej lokali-
zacji, atrakcyjnej zarówno dla indywidual-
nych inwestorów, jak i deweloperów.

Spadają również ceny działek rekre-
acyjnych w miejscowościach turystycz-
nych. Zdaniem WGN ceny te wracają do 
realnych wysokości – dotychczas były prze-
szacowane. Na Mazurach i Suwalszczyźnie 
można już kupić działkę uzbrojoną z linią 
brzegową i widokiem na jezioro za 50 zł/m2, 
podczas gdy w 2012 r. trudno było znaleźć 
grunt tańszy niż 100 zł/m2.

W przypadku gruntów leśnych i rol-
nych widoczny jest sukcesywny i długo-
trwały wzrost cen. Wynika to ze słabe-
go na chwilę obecną dopasowania cen w 
kraju do cen w krajach Unii Europejskiej. 
Należy pamiętać, że także takie grunty nie 
będą drożały w nieskończoność.

Wysoka cena nie zniechęca kupują-
cych, jeśli jest bardzo dobra lokalizacja, 
przy korzystnym położeniu nie odgrywa 
też zasadniczej roli wielkość terenu.

WARTO PRZEMYŚLEĆ ZAKUP
Wiosną i latem biura WGN odno-

towują szczególny wzrost zainteresowania 
zakupem gruntów pod budowę domu. 
Zakup działki oprócz wyboru odpowied-
niej lokalizacji wiąże się zazwyczaj z prze-

prowadzeniem wielu formalności.
Warto wtedy poświęcić chwilę i prze-

myśleć zakup danego terenu, szczególnie 
pod względem budowlano-użytkowym.

Pamiętajmy, że gdy któraś z oferowa-
nych do sprzedaży działek budowlanych 
spodoba nam się w pochmurny dzień, to 
kupując ją, możemy mieć pewność, że w 
każdej innej porze roku będzie jeszcze bar-
dziej cieszyć nasze oczy. Dokonując wy-
boru działki, nie zostaniemy omamieni 
zielenią drzew, krzewów i trawy, oświe-
tlonej promieniami słońca, ani też uro-
dą iskrzącego się śniegu, który dokład-
nie ukrył wszystkie jej mankamenty.
Zakup działki latem da nam czas na zała-
twienie wszelkich formalności i pozwoli roz-
począć budowę domu, jeśli nie wczesną, to 
przynajmniej późną wiosną przyszłego roku.
Kupując działkę, nie warto kierować się 
wyłącznie ceną, bo cóż z tego, że wybu-
dujemy wymarzony dom, jeśli jego loka-
lizacja okaże się nietrafiona, np. codzienny 
dojazd do pracy będzie drogą przez mękę.
Kwestię dojazdu należy zbadać szczególnie 
dokładnie. Sprawdźmy, jak szybko prze-
dostaniemy się z naszego przyszłego sie-
dliska do miejsc, w których często bywa-
my – pracy, szkoły, centrum miasta. Nie 
ograniczajmy się do testu zmotoryzowa-
nego, wypróbujmy komunikację miej-
ską i kolejową, jeśli jest taka w pobliżu.
Warto też zbadać elementy infrastruktu-
ry. Działki nieuzbrojone są z reguły tań-
sze, należy jednak przeliczyć, ile może 
kosztować doprowadzenie niezbędnych 
instalacji lub wybudowanie własnych, ta-
kich jak studnia, szambo lub przydo-
mowa oczyszczalnia ścieków. Może się 
okazać, że w ogólnym rozrachunku ta-
niej będzie kupić działkę wyposażoną we 
wszystkie potrzebne media. Dzięki temu 
można również szybciej ruszyć z budową.
Upatrzywszy miejsce pod budowę do-
mu, należy obejrzeć miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego, który 
mówi, co wolno wybudować w danym 
miejscu. Plan wyjaśni również wiele wąt-
pliwości dotyczących zagospodarowa-
nia terenów sąsiednich i planowanych 
inwestycji drogowych i technicznych.
Żeby nie kupić działki podmokłej, w czasie 

SPADAJĄ CENY
DZIAŁEK BUDOWLANYCH 

wizyty w wydziale geodezji należy spraw-
dzić, jaki rodzaj gruntu występuje na danej 
obszarze i jaki jest poziom wód gruntowych.
Ma to szczególne znaczenie, gdy kupujemy 
działkę, która kiedyś była ziemią upraw-
ną. Jeśli poziom wód gruntowych jest wy-
soki, najprawdopodobniej trzeba będzie 
zrezygnować z podpiwniczenia budynku. 
Czasami nie obejdzie się bez osuszenia i za-
gęszczenia gruntu. Może to znacznie pod-
nieść koszt całej inwestycji.

DOBRY CZAS DLA KUPUJĄCYCH
Pod koniec czerwca br. wchodzi w ży-

cie aktualizacja prawa budowlanego, która 
znosi obowiązek ubiegania się o pozwole-
nie na budowę domu. Okazuje się, że do 
inwestycji budowlanych na wakacje może 
zachęcić nie tylko nowe prawo, ale także sa-
mi właściciele działek, jeżeli dostosowują się 
do praw rynku obniżając swoje ceny dla na-
bywców. Niektóre grunty w miastach posia-
dały ceny nieadekwatne do swojej wartości. 
Najczęściej działki bez miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, ze słabą 
dostępnością mediów, czy też uciążliwym 
sąsiedztwem nieopodal, przy wysokiej ce-
nie ofertowej to co odstręcza potencjalnych 
zainteresowanych. Pomimo to sprzedający 
nie zawsze chcą spojrzeć prawdzie w oczy 
i zredukować swoje oczekiwania do prze-
działu rozsądnego cenowo. W ogłoszeniach 
znajduje się szereg ofert, które „widnieją” 
tam całymi miesiącami lub nawet latami. 
Wraz ze spadkiem cen nieruchomości nie-
stety nie przyszła korekta cen przez sprzeda-
jących. Mała liczba ofert powoduje że kilka 
tzw. ofert z księżyca sukcesywnie i fikcyjnie 
podwyższa średnią cenę ofertową.

Wioletta 
Sadłowska
Dyrektor WGN 
Suwałki, pośrednik 
w obrocie 
nieruchomościami, 
doradca rynku 
nieruchomości, 
nr licencji zawodo-
wej 20442
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W okresie 01.11.2013–30.06.2015 r. stowarzyszenie Centrum 
Aktywności Społecznej wraz z Miastem Suwałki realizuje projekt pod 
nazwą „Razem dla Suwałk”, którego celem jest zwiększenie zakresu i 
poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i 
organizacji pozarządowych na terenie Miasta Suwałki.

Przez ostatnie 21 miesięcy zrealizowaliśmy szereg działań, dzięki któ-
rym organizacjom zrzeszonym w III sektorze udało się wraz z suwalskim 
samorządem zbudować w Suwałkach silną pozycję organizacji pozarzą-
dowych poprzez wzmocnienie ich współpracy z Urzędem Miejskim oraz 
zwiększyć wiedzę o organizacjach wśród mieszkańców naszego miasta. 
Jesteśmy przekonani, że projekt łącząc potencjał społecznego zaangażo-
wania z otwartością ze strony władz i pracowników samorządowych nie 
tylko wykształcił partnerskie relacje między suwalską administracją sa-
morządową, a organizacjami pozarządowymi ale też wpłynął na polep-
szenie prowadzonej działalności, z której korzystają mieszkańcy.

Prowadzone działania w ramach projektu „Razem dla Suwałk” 
Rozwiązania informatyczne służące suwalskim organizacjom poza-

rządowym.
n Utworzenie specjalnej zakładki/podstrony na stronie Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach „Organizacje pozarządowe” zawierającej ba-
zę danych organizacji działających na terenie miasta, informacje o ak-
tualnych wydarzeniach z udziałem III sektora lub przeznaczonych dla 
tych organizacji.

Ulepszenie procesu konsultacji społecznych
n utworzenie Platformy Konsultacji Społecznych: www.konsultacje.su-

walki.eu jako miejsca, w którym każdy zainteresowany może uzyskać in-
formacje o aktualnie prowadzonych konsultacjach i ich wynikach,

n szerokie zaangażowanie organizacji pozarządowych w konsultację 
ważnych dokumentów dotyczących III sektora, poprzez możliwość zapo-

znania się z nimi na stronie internetowej, wysyłkę elektroniczną oraz or-
ganizację moderowanych spotkań dot. konsultowanych dokumentów.

Spotkania
n Kawiarenki obywatelskie – 6 nieformalnych spotkań będących oka-

zją do dyskusji o najważniejszych bieżących tematach obywatelskich 
Suwałk: Organy opiniodawczo-doradcze przy Prezydencie Suwałk, 
Suwałki są miastem przyjaznym dla seniorów?!, Suwalczanie jako odbior-
cy kultury, Suwalski sport nasz powszedni, Przedsiębiorczość społeczna 
szansa na rozwój lokal-
ny, (Nie)pełnosprawne 
Suwałki.

n Suwalskie Kongresy 
Obywatelskie – 3 spo-
tkania będące forum 
inicjatyw pozarzą-
dowych z udziałem 
przedstawicieli III sek-
tora, władz i admini-
stracji publicznej pod-
sumowujące realizowane działania i planujące następne wydarzenia.

n 3 grupowe wyjazdy na ogólnopolskie i regionalne wydarzenia 
ważne dla III sektora: VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Organizacji 
Pozarządowych w Warszawie oraz w Białymstoku: VII Wojewódzkie 
Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz konferencje „Wolontariat w wo-
jewództwie podlaskim”, „25 lat społeczeństwa obywatelskiego w woje-
wództwie podlaskim”. 

n Spotkania branżowe – 6 spotkań umożliwiających suwalskim orga-
nizacjom działającym w tym samym obszarze tematycznym lepsze po-
znanie się i integrację.

n Wizyta studyjna – wyjazd dla przedstawicieli organizacji w celu po-
znania dobrych praktyk dotyczących współpracy międzysektorowej w 
innych samorządach (Suwałki – Olsztyn – Toruń – Gdańsk – Gdynia – 
Elbląg – Suwałki).

Promocja działalności organizacji pozarządowych 
n opracowanie i wydanie 20 wkładek tematycznych w Dwutygodniku 

Suwalskim dotyczących III sektora, bieżącej działalności i wydarzeń z ich 
udziałem,

n realizacja dwóch kampanii informacyjnych: „Zostaw swój 1% w 
Suwałkach” oraz „A co? A kto? To NGO!”,

n organizacja specjalnych promocyjnych „Stref NGO” w trakcie m.in. 
Suwalskiego Blues Festiwalu i Jarmarku Kamedulskiego prezentują-
cego suwalskie organizacje pozarządowe, ich działalność oraz doro-
bek.

14

Przedstawiciele 
suwalskich 
organizacji 
pozarządowych 
z Prezydentem RP Bronisławem 
Komorowskim 
na Ogólnopolskim 
Forum Inicjatyw Pozarządowych 
w Warszawie

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

RAZEM DLA SUWAŁK
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego
i realizowany przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Miastem Suwałki 19
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Szkolenia
n 6 szkoleń dla organizacji pozarządowych dotyczących przygotowy-

wania wniosków o dotacje, realizacji zadań i ich rozliczania, 
n 4 szkolenia zwiększające wiedzę i umiejętności działaczy społecz-

nych: stres i wypalenie zawodowe, asertywność, wystąpienia publicz-
ne, trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej,

n 2 szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i samo-
rządu zaangażowanych w pracę ciał suwalskich doradczych i konsulta-
cyjnych (Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Suwalskiej 
Rady Seniora, Suwalskiej Rady Sportu, Zespołu ds. Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego, Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych), 

n 2 szkolenia dla członków komisji konkursowych oceniających oferty 
realizacji zadań publicznych.

Doradztwo
n 64 godzin doradztwa wspierającego organizacje w przygotowywaniu 

ofert na realizację zadań publicznych i rozliczaniu uzyskanych dotacji, 
n 840 godzin doradztwa z zakresu prawa, księgowości, marketingu i in-

formatyki oraz pozyskiwania funduszy.

Suwalskie Biuro Wolontariatu 

n zapewnienie pośrednictwa pracy wolontarystycznej dla wolonta-
riuszy oraz organizacji i instytucji publicznych zainteresowanych zaan-
gażowaniem ochotników,

n 2 edycje konkursu „Barwy wolontariatu”,
n 2 edycje obchodów Dnia Wolontariusza pod patronatem Prezydenta 

Miasta Suwałk,
n warsztaty dla koordynatorów pracy wolontarystycznej w organiza-

cjach pozarządowych, 
n 7 szkoleń dla wolontariuszy. 

Integracja organizacji pozarządowych 
i rzecznictwo ich interesów 

n odbywały się spotkania integracyjne III sektora,
n utworzono Suwalską Federację Organizacji Pozarządowych RAZEM 

jako formalnie zarejestrowany w KRS związek organizacji działający na 
rzecz silnego III sektora w Suwałkach i kraju.

Badania
n dokonano samooceny relacji Miasta Suwałki z organizacjami pozarzą-

dowymi metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy: dzięki wspólnej 
analizie rozmaitych danych, poznano stan obecnej współpracy i zdoby-
to informacje dotyczące tych aspektów wzajemnych relacji, które war-
to zmienić i poprawić,

n przebadano suwalskie organizacje pozarządowe pod względem ich 
oczekiwań i planów.

Wybrane efekty prowadzanych działań:
n Miasto Suwałki zdobyło I nagrodę w konkursie „Samorząd Przyjazny 

Organizacjom Pozarządowym” organizowanym przez Wojewodę 
Podlaskiego, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w 
Białymstoku oraz Podlaską Sieć Pozarządową,

n został powołany pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

n została utworzona jako pierwsza w woj. podlaskim Suwalska Rada 
Seniorów, 

n powstała Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM 
działająca w imieniu i poprzez członków na rzecz silnego III sektora w 
Suwałkach i kraju, 

n Suwalskie Biuro Wolontariatu uzyskało status Regionalnego Centrum 
Wolontariatu na woj. podlaskie i zostało przyjęte do Ogólnopolskiej Sieci 
Centrów Wolontariatu, 

n zapewniliśmy udział organizacji pozarządowych w realizacji strategii 
zrównoważonego rozwoju miasta Suwałki do 2020 roku,

n wpłynęliśmy na kształt wielu dokumentów programowych (planów, 
programów) przyjętych przez Radę Miejska i Prezydenta, 

n zmieniliśmy zasady wdrażania i realizacji Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego (m.in. poprzez podział projektów na małe i duże in-
westycje), 

n ujednoliciliśmy zasady organizacji konkursów na realizację zadań pu-
blicznych przez organizacje pozarządowe, 

n organizacje pozarządowe sprofesjonalizowały swoja działalność, 
n rozpoczęliśmy pracę nad uchwaleniem wieloletniego programu 

współpracy,
n opracowaliśmy zasady funkcjonowania funduszu wkładów wła-

snych,
n uregulowano zasady oznaczania lokali komunalnych udostępnianych 

organizacjom pozarządowym,
n powstały regulacje dotyczące zasad informowania o współudziale fi-

nansowym Miasta Suwałki przy realizacji zadań realizowanych przez or-
ganizacje pozarządowe korzystające z wsparcia miasta.

Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat III 
sektora, uzyskać wsparcie szkoleniowe czy doradcze zachęcamy do 
kontaktu z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Zapraszamy 
do współpracy: ul. Noniewicza 91 w Suwałkach, tel./fax 87 565 02 58, 
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl, www.pryzmat.org.pl.
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Sprzedam drewno na opał, różne gatunki 
z dowozem tel. 608-230-335

110/2015

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 33 

ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), 
zawiadamia, że przystąpił do przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie stacji paliw płynnych i gazu płynnego na działkach nr 
32741/21, 32741/11, 32741/36, 32741/25, przy ul. Mariana Buczka 
178 w Suwałkach.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek: Oil Transfer 
Development Sp. z o.o. ul. Piękna 15 lok. 28, 00-539 Warszawa.

Inwestor pismem z dnia 5 czerwca 2015 r. przekazał Raport 
o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzię-
cia polegającego na: budowie stacji paliw płynnych i gazu 
płynnego na działkach nr 32741/21, 32741/11, 32741/36, 
32741/25, przy ul. Mariana Buczka 178 w Suwałkach w związ-
ku z czym podaje się ten fakt do publicznej wiadomości.

W wyniku postępowania wydana zostanie decyzja o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. 
Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent 
Miasta Suwałk. Organem właściwym do wydania opinii jest 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach, a or-
ganem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia jest 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Informacja o Raporcie została zamieszczona w publicznie 
dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem: http:
//bip.um.suwalki.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (II piętro), w miejscu przedsię-
wzięcia oraz w prasie.

Z dokumentami sprawy, w tym z Raportem można za-
poznać się w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1 pok. 210 w godz. od 7.30 do 15.30. W termi-
nie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszej informacji, moż-
na składać uwagi i wnioski, osobiście w Urzędzie Miejskim 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 pok. 210 lub drogą elek-
troniczną na adres  dkaminska@um.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i 
wniosków jest Prezydent Miasta Suwałk.  191/2015

Zarząd Powiatu w Suwałkach
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

23.06.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Suwałkach, przy ul. Świerkowej 60, został wywieszony 
na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
będących własnością Powiatu Suwalskiego, położonych 
w obrębie Bolcie, gm. Wiżajny, przeznaczonych do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej na rzecz Województwa 
Podlaskiego.

192/2015

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r, 

poz. 518 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 czerw-

ca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony zo-
stał na okres 21 dni (od 17.06.2015r. do 08.07.2015r.)  wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 210/2015 z dnia 17 czerwca 
2015 roku). Dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowa-
nej pawilonem handlowym, położonej w Suwałkach przy 
ul. Waryńskiego 18. 193/2015

Opis stanowiska: 
Nazwa stanowiska: instruktor zajęć
Lokalizacja: „Midicentrum” Kreatywny 

Ośrodek Nauki i Technologii w Suwałkach, 
ul. Witosa 4A, 16-400 Suwałki

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę, 1⁄2 
etatu, także w godzinach popołudniowych, 
praca w soboty. Planowana data zatrudnie-
nia: 1 września 2015 r.
Opis stanowiska:

Prowadzenie zajęć z różnymi grupa-
mi wiekowymi (dziećmi, młodzieżą, do-
rosłymi) w następujących pracowniach 
Midicentrum:

1. Pracownia dla dzieci;
2. Pracownia nauki;
3. Pracownia środowiska naturalnego – 

energia wiatrowa;
4. Pracownia środowiska naturalnego – 

energia słoneczna;
5. Pracownia środowiska naturalnego – 

energia hydrosolarna;
6. Pracownia języka angielskiego;
7. Pracownia kreatywności – klocków;
8. Pracownia techniki – robotyki;
9. Pracownia muzyki;
10. Pracownia sztuki.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe, mile widziane 

przygotowanie pedagogiczne (edukacja 
artystyczna, edukacja muzyczna, edukacja 
językowa) lub informatyczne;

– doświadczenie w pracy z dziećmi, mło-
dzieżą i dorosłymi;

– bardzo dobra znajomość języka angiel-
skiego w mowie i piśmie;

– znajomość obsługi komputera oraz 
umiejętność posługiwania się sprzętem 
elektronicznym, znajomość pakietu MS 
Office oraz programów graficznych (podsta-
wowych), programów muzycznych, progra-
mów do nauki j. angielskiego;

– kreatywność i samodzielność w działa-
niu, łatwość nawiązywania kontaktów in-
terpersonalnych, a w szczególności dzieć-
mi i młodzieżą.
Wymagania dodatkowe: 

– posiadanie różnego rodzaju zaintereso-
wań i umiejętności artystycznych;

– posiadanie zainteresowań matematycz-
no-fizycznych i technicznych;

– posiadanie dodatkowych kwalifikacji w 
zakresie informatyki.
 
Główne obowiązki:

– prowadzenie wraz z przygotowaniem 
merytorycznym, zajęć skierowanych do 
dzieci, młodzieży i dorosłych, w pracowniach 
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;

- merytoryczne opracowywanie oraz 
prowadzenie projektów (współpraca z po-
zostałymi instruktorami);

– inspirowanie i współorganizowanie im-
prez kulturalnych i edukacyjnych;

– organizacja różnorodnych form pracy 
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym orga-
nizacja konkursów, kółek zainteresowań;

– współpraca z placówkami kulturalno-
oświatowymi z terenu Suwałk i regionu, z in-
stytucjami, szkołami, organizacjami i sto-
warzyszeniami w zakresie realizacji zadań 
Midicentrum;

– uczestnictwo w kursach, szkoleniach;
– prowadzenie działań informacyjnych 

i promocyjnych działalności Midicentrum;
– przygotowanie i składanie wniosków 

o dofinansowanie zewnętrzne, pozyskiwa-
nie sponsorów.

Wymagane dokumenty:
1. curriculum vitae;
2. list motywacyjny
3. kserokopie świadectw pracy i innych do-

kumentów potwierdzające wykształcenie, 
kwalifikacje oraz umiejętności (zaświadcze-
nia, opinie, referencje) i doświadczenie;

4. oświadczenie opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawartych w ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbędnych do re-
alizacji projektu, zgodnie z Ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997r o ochronie danych oso-
bowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.)”.

Termin i miejsce
składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne na-
leży składać w Sekretariacie Biblioteki w 
Suwałkach (pok. nr 13), bądź przesłać pocz-
tą na adres: Biblioteka Publiczna im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 
33A, 16-400 Suwałki w kopercie z dopi-
skiem: „Nabór na stanowisko Instruktor 
zajęć w „Midicentrum””, w terminie do 
30.06.2015 r. do godziny 14.00 (decyduje 
data wpływu do Biblioteki).

Etapy wyboru kandydata
na stanowisko:

I – po dokonaniu oceny formalnej oferty, 
tylko wybrani kandydaci zostaną zaproszeni 
na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

II – wybrane osoby zostaną przeszkolone 
w Midicentrum. Szkolenie odbędzie się w j. 
angielskim. Planowany termin trzydniowe-
go szkolenia 20-22 .07.2015. Podany termin 
może ulec zmianie.

III – ostateczny wybór kandydatów zo-
stanie przeprowadzony po przedstawieniu 
przez wybrane osoby opisowej koncepcji 
zajęć pozalekcyjnych i prowadzeniem kó-
łek zainteresowań na podstawie posiada-
nych kwalifikacji zawodowych i ostatecz-
nej rozmowie z kandydatami.

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA instruktorów zajęć

w „Midicentrum” Kreatywnym Ośrodku Nauki i Technologii w Suwałkach
w projekcie pn.

„KREATYWNE OŚRODKI NAUKI I TECHNOLOGII W SUWAŁKACH I GRODNIE”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-3013

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach ul. Emilii Plater 33A, 16-400 Suwałki
tel./fax (87) 565-62-46;   NIP:  844-12-84-226               www.bpsuwalki.pl;        e-mail: sekretariat@bpsuwalki.pl19
7/
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Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Suwałkach Sp. z o.o.

ogłasza konkurs na stanowisko 
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

w Suwałkach Sp. z o.o.

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu dostępny jest w sie-
dzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki http://
www.pgk.suwalki.pl/ w zakładce BIP oraz Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach http://www.um.suwalki.pl/.

Pisemne zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w terminie do 
dnia 25.06.2015 do godz. 15.00 w siedzibie Spółki ul. Sejneńska 
82, 16-400 Suwałki lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki), 
zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmo-
wania nie podlegają rozpatrzeniu. 190/2015
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WYNAJMĘ

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
tel. 87 566 28 25

dwutygodnik@bpsuwalki.pl

SZAMBA  BETONOWE
PRODUCENT  515373550

188/2015

n Wynajmę lokale w  Łomży od 20 do 100 m2, 
tel. 600 588 666  186/2015

n Zatrudnię z językiem słowackim lub czeskim, 
tel. 600 588 666  187/2015

PRACA

Prezydent Miasta Suwałk 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk

oznaczonej nr. geod. 11406/10 o powierzchni 0,0409 ha, położonej 
w Suwałkach przy ul. Kościuszki, posiadającej urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00033467/4. Nieruchomość przeznaczona jest na cele 
zabudowy usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr LIV/601/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 paździer-
nika 2014 roku. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć ciepłownicza. 
Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służeb-
ności przesyłu na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sie-
ci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remon-
tu, konserwacji, modernizacji i rozbudowy. W przypadku kolidowania 
sieci ciepłowniczej z nową inwestycją należy na istniejącą sieć ciepłow-
niczą na całej długości w obrysie planowanego budynku założyć rurę 
osłonową PCV dn 300, ww. sieć wkomponować w ściany fundamento-
we planowanego budynku oraz projekt budowlany budynku uzgod-
nić z PEC Suwałki.

Dojazd do wyżej opisanej nieruchomości, od ulicy Kościuszki, moż-
liwy jest przez działkę komunalną ozn. nr. geod. 11406/11. Wobec po-
wyższego nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów zwią-
zanych z ustanowieniem przez Prezydenta Miasta Suwałk służebności 
gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, ob-
jętej księgą wieczystą nr SU1S/00033467/4, oznaczonej nr. geod. 11406/
11 o powierzchni 0,0648 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki, 
na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości ozn. nr. geod. 11406/
10 objętej księgą wieczystą SU1S/00033467/4, polegającej na prawie 
swobodnego przejścia i przejazdu. Ustanowienie służebności grunto-
wej następuje odpłatnie, za jednorazowym wynagrodzeniem w kwo-
cie brutto 26 691 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dzie-
więćdziesiąt jeden złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 518 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Cena wywoławcza: 101 000 zł brutto (słownie: sto jeden tysięcy 
złotych). 

Wadium: 10 100 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych). 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2015 roku o godz. 11.00 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 
w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 09 lipca 2015 roku. W tym 
dniu kwota wadium winna być uznana na rachunku Urzędu. Komisja 
przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium 
przez uczestników przetargu;

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – 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 jednego ze współmał-
żonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na naby-
cie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby po-
zostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość 
z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. 
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć 
komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne 
oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży 
wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzie-

la Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 
141; telefon (87) 562-81-41.

189/2015

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)
podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 

9.06.2015 r. do dnia 29.06.2015 r. został wywieszony na tablicy ogło-
szeń w siedzibie ZBM przy ul. Wigierskiej 32 oraz opublikowany na stro-
nie internetowej www.zbm.suwalki.pl wykaz nr 8/2015 z dnia 9 czerwca 
2015 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 

 185/2015

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

195/2015
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KUPON
NR 13Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl
suwalki@cinema-lumiere.pl

Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Redakcja: Suwałki, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: dwutygodnik@bpsuwalki.pl, 
www.dwutygodniksuwalski.pl, tel. 87 566-28-25. Redagują: Stanisław Kulikowski (redaktor naczelny), Jarosław Filipowicz (sekretarz redakcji), Marek Buczyń-

ski oraz współpracownicy – Ewa Gawęcka, Marta Orłowska. Opracowanie komputerowe: Agnieszka Bieryło. Reklamy i ogłoszenia: Katarzyna Myszukiewicz.
Druk: „Helios”, ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki. Nakład: 5.000 egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. Tekstów niezamówionych nie zwraca się. 
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23
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POZIOMO:
7) wagonik wywrotka używany w 

górnictwie 
8) odwadnianie gruntu
9) zmyślanie, marzenie
10) trzymany na szczęście
11) mysia kryjówka
12) szpeci nogę 
13) lubaszka lub mirabelka
14) skaza moczanowa
16) rzeka w Jakucji, płynie przez 

Góry Czerskiego
17) operacyjny komputera
18) od sylwestra do sylwestra
20) Rainer Maria, poeta austriacki 

(Sonety do Ofreusza)
21) warzywo na Halloween
22) piłka w bramce

PIONOWO:
1) pani Kowalczyk i pan Kowalczyk 
2) niewielka restauracja 
3) przerwa

4) bocianów jesienią 
5) kowal artysta
6) zainteresowanie
14) wrodzony talent
15 skandynawski Adam, pierwszy 

człowiek stworzony przez Odyna 
19) rywal ariela 

Litery z  pól ponumerowanych 
dodatkowo, uporządkowane od 1 
do 12 utworzą rozwiązanie, któ-
re należy przesłać wraz z kupo-
nem pod adresem „DwuTygodni-
ka Suwalskiego” do 3 lipca. Wśród 
nadawców  prawidłowych rozwią-
zań rozlosujemy nagrodę ufundo-
waną przez Cinema Lumier w Su-
wałkach. 

Rozwiąznie krzyżówki nr 12:  Ju-
rassic  World. 

Nagrodę otrzymał Józef Krupiń-
ski z Wiżajn.

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

Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz i Szkoła Podstawowa nr 10 im. 
Olimpijczyków Polskich osiągnęły najlepsze w Suwałkach wyniki z tego-
rocznego sprawdzianu szóstoklasisty. W Suwałkach sprawdzian z języka 
polskiego, matematyki i języka angielskiego napisało 684 uczniów.  

Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży suwalskie 
szkoły osiągnęły średni wynik z języka polskiego i matematyki:  

– Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz – 71 %, Szkoła Podstawowa nr 10 
im. Olimpijczyków Polskich – 71 %, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 
Suwałkach – 69 %, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. A. Hamerszmita – 68 %, 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Piłsudskiej – 68 %, Szkoła Podstawowa nr 
11 – 66 %, Szkoła Podstawowa nr 7 – 65 %, Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. 
Wierusz– Kowalskiego – 65 %, Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Puchalskiego 
– 63 %,Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko-Romska – 40%.

Jeżeli chodzi o wyniki ze sprawdzianu z języka polskiego najlepsze wy-
nik osiągnęli uczniowie: SP nr 2, SP nr 6, SP nr 10 i SP nr 5. Najsłabsze wyni-
ki osiągnęli uczniowie SP nr 9 i Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej. 
Wynik średni w mieście– 73%, a w kraju – 73%.

W części matematycznej najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie: SP nr 6, 
SP nr 10 i Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Najsłabsze wyniki osiągnę-
li uczniowie: SP nr 5 i SP nr 7 oraz Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko-
Romskiej. Wynik średni w mieście – 61 %, a w kraju 61%.

Z języka  angielskiego sprawdzian najlepiej napisali uczniowie: 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej i SP nr 4, a najsłabiej SP nr 11, SP nr 9 i 
Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej. Średni wynik w mieście 
– 79 %,a w kraju – 78%.

Wyniki jakie osiągają suwalscy szóstoklasiści ze sprawdzianu są coraz 
lepsze w porównaniu do innych miast. Potwierdza to prestiżowy ran-
king  pisma samorządowego „Wspólnota” w którym oceniono zmiany ja-
kie nastąpiły w polskiej oświacie w latach 2009–2013. Ranking stworzono 
porównując dane dotyczące m.in. wyników sprawdzianu na koniec szko-
ły podstawowej. Suwałki zajęły dziesiąte miejsce wśród 65 polskich miast 
na prawach powiatu. Jednak nadal suwalscy szóstoklasiści osiągają niższe 
wyniki ze sprawdzianu od swoich kolegów z Białegostoku i Łomży. W tym 
roku szóstoklasiści z Białegostoku i Łomży osiągnęli średni wynik na po-
ziomie 71 %, a w Suwałkach 67 %.

SZÓSTKA I DZIESIĄTKA NAJLEPSZE Wyrazy szczerego współczucia

Państwu Ewie i Mirosławowi
Koryckim

z powodu śmierci 

MATKI i TEŚCIOWEJ
składają 

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

Bożenie i Henrykowi 
Kinom

oraz
RODZINIE

wyrazy głębokiego współczucia
po śmierci

SYNA MICHAŁA
składają przyjaciele z „Krajobrazów”
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SPRÓBUJ SWOICH SIŁ I ZAŁÓŻ BIZNES
Wielkimi krokami zbliża się kolejna szansa dla osób z pomysłem na własny biznes. Mowa o nowej perspektywie finanso-

wania Unii Europejskiej, która przewiduje pieniądze na rozwój ekonomii społecznej. To forma biznesu, która daje możliwość 
rozwoju praktycznie każdemu. Na Suwalszczyźnie działa już kilka podmiotów takiej ekonomii. To spółdzielnie socjalne założo-
ne dzięki pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach. 

Dzięki unijnym pieniądzom powstał między innymi żłobek, biuro telemarketingowe, firma budowlana i agencja rekla-
mowa. Ich założyciele dostali na start ponad 100 tysięcy złotych i pomoc merytoryczną. Niebawem Unia Europejska przeka-
że kolejne środki na rozwój ekonomii społecznej. Dlatego od kilku miesięcy OWES prowadzi szeroką kampanię informacyj-
ną: warsztaty, szkolenia i targi, na których mieszkańcy mogą poznać ideę, zasady powoływania i działania podmiotów, takich 
jak spółdzielnie socjalne. 

Targi odbyły się między innymi w Sokółce i Augustowie.
Co zrobić, aby skorzystać z szansy na pieniądze i rozpocząć własny biznes? Po pierwsze potrzebni są ludzie i pomysł. 

Spółdzielnię socjalną mogą założyć między innymi bezrobotni, inwalidzi oraz inne osoby, które mają problemy ze znalezieniem 
swego miejsca w społeczeństwie, co przejawia się przede wszystkim problemami z zatrudnieniem. Równie ważny jest pomysł na 
działalność. Doświadczenia działających już na Suwalszczyźnie spółdzielni pokazują, że warto znaleźć odpowiednią niszę. 

Chodzi o zaproponowanie oferty, której na rynku jeszcze nie ma. Przykładem może być Creative Mind w Suwałkach, która zało-
żyła pierwsze w mieście biuro call-center lub EKONOVA, która działa w budownictwie ekologicznym opartym na słomie i glinie.

Mając pomysł i przynajmniej pięć osób, można już kierować kroki do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego 
kadra służy pomocą merytoryczną i finansową. Jak zapowiada Anna Maria Kolenkiewicz, kierownik OWES-u, niebawem mają 
zostać uruchomione unijne instrumenty finansowe, które pozwolą wesprzeć powołanie kolejnych spółdzielni.

Swoją szansę mają też istniejące już podmioty prawne, takie jak fundacje, stowarzyszenia, spółki non profit, centra integra-
cji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. To właśnie one licznie gościły na orga-
nizowanych w regionie targach ekonomii społecznej, prezentując dotychczasowe osiągnięcia i ofertę. Niewykluczone, że w przy-
szłości będą podstawą do rozwoju ekonomii społecznej. Często bowiem osoby zagrożone wykluczeniem społecznym nie 

są w stanie samodzielnie zainicjować powołania spółdzielni socjalnej. Wtedy impulsem może być inicjatywa osób praw-
nych, które mają już określone doświadczenie. Powołanie spółdzielni i wejście na rynek może być bardzo istotne również dla 
samych stowarzyszeń i ich członków. Podczas targów OWES-u w Sokółce i Augustowie Anna Kolenkiewicz nie kryła, że być 
lub nie być fundacji i stowarzyszeń zależy zwykle od dotacji zewnętrznych. Z momentem wejścia na rynek stają się poniekąd 
samodzielne, mogą na 

siebie zarabiać i planować swoją przyszłość uniezależniając się od dobrej woli sponsorów, darczyńców, samorządów i unijnych 
programów. Własna działalność rynkowa zapewnia im większą pewność jutra i perspektywy na przyszłość. Jednocześnie taka or-
ganizacja nie traci nic ze swej idei. Koordynator projektu zachęcała do założenia spółdzielni socjalnych prowadzonych przez osoby 
prawne.. Do założenia spółdzielni osób prawnych potrzebne są przynajmniej dwa podmioty posiadające osobowość prawną.

  Wymienione drogi tworzenia spółdzielni socjalnej są dobre i sprawdzają się w praktyce, co pokazały dotychczas założone 
na Suwalszczyźnie spółdzielnie. Aby dokładnie poznać szczegóły tworzenia takich podmiotów, warto skorzystać z regularnie or-
ganizowanych warsztatów OWES-u, lub osobiście zgłosić się do Ośrodka. Doradcy pomogą opracować statut, przeprowadzić 
walne zgromadzenie założycieli, wybrać prezydium, złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Dalsze kroki to 

utworzenie rachunku bankowego, NIP, REGON, rejestracja w ZUS-ie. Na początku większość założycieli obawia się, że 
nie sprosta dokumentacji. Niemniej inicjatorzy istniejących już podmiotów zapewniają, że nie ma się czego bać. Większość za-
pewnia, że wystarczy odrobina dyscypliny, precyzji i uwagi.

Warto spróbować, bo przedsiębiorczość i aktywność zawodowa jest jednym z priorytetów unijnych programów pomoco-
wych, jak chociażby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. To daje gwarancje na środki i wsparcie 
podobnych działań. Ponadto w sferę ekonomii społecznej coraz aktywniej angażują się lokalne samorządy. Dzięki temu obecni 
i przyszli spółdzielcy mogą liczyć na pomoc wielu instytucji i dobrą atmosferę swoich przedsięwzięć.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UNIA EUROPEJSKA
 EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPOŁECZNY



NAJWIĘKSZY SKLEP KOMPUTEROWY

162/2015

Najlepsze marki rowerowe w jednym punkcie

Sklep PHU Tandem umocowany jest do dokonywania w imieniu Sygma Banque 
Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce następujących czynności 
faktycznych lub prawnych: świadczenie usług pośrednictwa finansowego 
w zakresie zawierania i wykonywania Umów Kredytowych

KUPON
z tym kuponem 

licznik w prezencie 
do każdego

zakupionego roweru
powyżej kwoty 

700,00 zł

119/2015

Suwałki, ul. Reja 46E
(obok samoobsługowej myjni samochodowej)


