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SREBRNY JUBILEUSZ MOPS

Stanisława Hołubowicz i Zdzisława Dzienisiewicz – wyróżniające się pracownice MOPS
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MEDI-DENT
Ul. Noniewicza 48

KINGA ZAWISTOWSKA

Miło mi zaprosić ponownie 
moich pacjentów do gabinetu.

Rejestracja po uzgodnieniu telefonicznym 87 566 35 76

331/2015

Tegoroczne obcho-
dy Święta Niepod-
ległości w Suwałkach 
rozpoczęły się niety-
powo. 10 listopada w 
samo południe ucznio-
wie i nauczyciele Zes-
połu Szkół Technicz-
nych,  ozdobieni ko-
tylionami zatańczyli 
Poloneza dla Niepodle-
głej. Nie zważając 
na przenikliwe zim-
no i padający deszcz, 

uczestnicy akcji razem z tancerzami Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna, 
przeszli tanecznym korowodem przed pomnik Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, gdzie złożyli wiązankę kwiatów. Może w przyszłym 
roku do uczniów ZST dołączą uczniowie innych suwalskich szkół?

11 listopada pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego zebrało się kil-
kuset mieszkańców Suwałk. Były uroczyste przemówienia, apel po-
ległych i salwa honorowa. Obchody Narodowego Święta Niepodl-
egłości rozpoczęła msza święta koncelebrowana za Ojczyznę, w 
konkatedrze pw św. Aleksandra, którą sprawował ksiądz biskup po-
mocniczy Romuald Kamiński. Później  zebrani przeszli pod pomnik 
Marszałka.

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przypomniał historię odzy-
skania przez Polskę i Suwałki niepodległości.

– W listopadzie 1918 roku, gdy większość ziem polskich już odzy-
skała niepodległość, Suwalszczyzna wciąż znajdowała się pod okupa-
cją. Okupacja przedłużyła się tu o blisko dziewięć miesięcy, a region stał 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
się areną polsko-litewskiego sporu i walk zbrojnych – powiedział prezy-
dent Suwałk 

Głos zabrali również suwalscy parlamentarzyści: Bożena Kamińska 
i Jarosław Zieliński.

Po południu w sali Suwalskiego Ośrodka Kultury odbyła się premiera 
widowiska „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914 r.” w wykonaniu Zespołu 
Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”.

Wieczorem po raz dziesiąty ulicami Suwałk przeszedł Młodzieżowy 
Marsz Niepodległości. Patronką wydarzenia była sanitariuszka Inka. Po 
mszy św. w konkatedrze pw św. Aleksandra młodzi ludzie złożyli kwia-
ty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i Dębem Wolności. 
Następnie przemaszerowali suwalskimi ulicami pod pomnik POW na 
cmentarzu parafi alnym. Tam po przemówieniach i modlitwie, złożyli 
kwiaty i zapalili znicze.

2015
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Nieuchronnie zbliża się zima, a 
co za tym idzie – sezon grzewczy 
już w pełni. Nad naszym miastem, 
a zwłaszcza nad osiedlami domów 
jednorodzinnych, daje się odczuć 
to, że powietrze jest inne – nieste-
ty zadymione.

Zadaniem samorządu jest, 
by dbać o środowisko oraz prze-
strzeń, w której żyją nasi miesz-
kańcy. Wielokrotnie zapowia-
dałem, że w Suwałkach zostaną 
wprowadzone dopłaty do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W ostat-
nim czasie, na antenie lokalnego radia, przedstawiłem pierwsze szczegóły dotyczące 
przyjęcia programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki”. 
Informacja spotkała się już z dużym zainteresowaniem suwalczan, którzy dzwonią do 
Urzędu Miejskiego pytając o szczegóły z tym związane. Dziś chcę przedstawić Państwu 
zasady, jakie będą obowiązywały przy udzielaniu dotacji w ramach programu. 

Już jutro podczas sesji Rady Miejskiej, suwalscy radni pochylą się nad projektem 
uchwały dotyczącym przyjęcia wspomnianego wyżej programu w naszym mieście. 
Program zakłada, że w przyszłym roku z budżetu miejskiego przeznaczymy 150 ty-
sięcy złotych na dofi nansowanie wymiany źródeł ciepła w co najmniej 6 budynkach 
wielorodzinnych i 30 jednorodzinnych. 

Dotacja w ramach Programu udzielana będzie na dofi nansowanie kosztów na-
stępujących zadań: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, podłączenie do 
sieci gazowej, zastąpienie aktualnie używanego starego pieca nowym, o wyższej 
sprawności i parametrach technicznych.

W ramach 150 tysięcy złotych, które mamy zamiar przeznaczyć na realizację pro-
gramu w przyszłym roku, planujemy wydzielić dwie pule:

a) 40% kwoty przeznaczymy na wsparcie wymiany źródeł ciepła we wspólno-
tach mieszkaniowych, a 60% kwoty przeznaczymy na wymianę źródeł ogrzewania 
w domkach jednorodzinnych. 

Udział w Programie będą mogli wziąć tylko i wyłącznie mieszkańcy Suwałk będą-
cy właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Suwałk. 

Wysokość dotacji na realizację pojedynczego zadania wynosić będzie:
1) w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych – 70% kosztów kwalifi ko-

wanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3.000 zł brutto.
2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych – 70% kosztów kwalifi kowanych re-

alizacji zadania, jednak nie więcej niż 10.000 zł brutto.
Nabór wniosków o udział w programie rozpoczniemy już w przyszłym roku. 

Oczywiście zostaną Państwo poinformowani o tym poprzez stronę internetową 
Urzędu Miejskiego, prasę lokalną – w tym „DwuTygodnik Suwalski”. Dlatego też za-
chęcam do systematycznego śledzenia tego tematu przez osoby zainteresowane. 
Ja jak zawsze będę na bieżąco informował Państwa o postępach mojej pracy zwią-
zanej z wdrożeniem tego programu. 

XIII SESJA RADY 
25 listopada  o godz. 10 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim 

w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 rozpocznie się XIII sesji Rady 
Miejskiej. W porządku obrad m.in. rozpatrzenie projektów uchwał: 
– w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych 

przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów prowadzo-
nych przez Miasto Suwałki;

– w sprawie Miejskiego Programu Profi laktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w Suwałkach na 2016 rok;

– w sprawie przyjęcia „Programu pierwotnej profi laktyki raka 
szyjki macicy dla mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat”;

–  w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowa-
nych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych;

– w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach w celu prze-
kształcenia w spółkę z o. o. działającą według zasad towa-
rzystwa budownictwa społecznego;

– w sprawie przyjęcia programu pn. „Ograniczanie niskiej emi-
sji na terenie Gminy Miasta Suwałki” i określenia zasad udzie-
lania dotacji w ramach programu;

– w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez 
PWiK Spółka z o.o.;

–  w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomo-
ści na 2016 rok;

– w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości.

Na pierwszym planie radni PiS
Radni zapoznają się też z informacją o stanie realizacji 

zadań oświatowych w Mieście Suwałki za rok szkolny 2014/
2015 oraz sprawozdaniem  z działalności Centrum Informacji 
Turystycznej w Suwałkach czerwca do września 2015 r.
Pełen porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach na: 
www.um.suwalki.pl i www.dwutygodniksuwalski.pl  
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ZDANIEM 
PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski

>>

>> WICEMINISTER
Z SUWAŁK

Poseł Jarosław Zieliński (na zdjęciu drugi z prawej, w środku Mariusz 
Błaszczak, minister MSWiA) został wiceministrem spraw wewnętrznych i 
administracji. 

J. Zieliński już pełnił tę funkcję w latach 2006-2007. Premier Beata 
Szydło powołała Jarosława Zielińskiego na stanowisko sekretarza stanu. 
Podlegać mu będą służby mundurowe: policja, straż graniczna i straż po-
żarna oraz Biuro Ochrony Rządu.
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NOWE MIEJSCA PRACY
Tanne, spółka zależna Fabryki Mebli Forte, podpisała z ministrem 

gospodarki umowę, na podstawie której resort udzieli wsparcia w for-
mie dotacji celowej (57,1 mln zł) z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy 
oraz dofi nansowania kosztów realizacji inwestycji polegającej na utwo-
rzeniu w latach 2016-2019 zakładu produkcji płyt drewnopochodnych
i mebli w Suwałkach.

Zakończenie inwestycji, tj. poniesienie określonych w umowie kosz-
tów kwalifi kowanych w wysokości 589.600.000 zł i utworzenie 910  no-
wych miejsc pracy, powinno nastąpić do 31 grudnia 2019 roku.

Tanne Sp. z o.o będzie zobowiązana do prowadzenia działalności go-
spodarczej objętej wsparciem, a także utrzymania ww. poziomu zatrud-
nienia przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia zakończania realiza-
cji inwestycji.

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

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 24 listopada zapraszają Zdzisław Przełomiec oraz 

Anna Ruszewska z z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 
1 grudnia na suwalczan czekają Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwoś-
ci oraz Sławomir J. Szeszko z Bloku Samorządowego. Na spotkanie z rad-
nymi 8 grudnia zapraszają Andrzej Turowski z Klubu Radnych „Łączą nas 
Suwałki” oraz Piotr Wasiukow z Bloku Samorządowego.

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 wy-
znaczony przez nią wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

Panu

Andrzejowi Kordowskiemu
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i Jego Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

MATKI
składa Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk

wraz z
pracownikami Urzędu Miejskiego w Suwałkach

353/2015

Z powodu śmierci

Marii Jolanty Butkiewicz
Dyrektor Przedszkola nr 7 w Suwałkach

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia 
dla 

Całej Rodziny i Wszystkich Znajomych

składają
Jadwiga Mariola Szczypiń, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach
oraz

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
354/2015

MALOW WYRÓŻNIONY
W konkursie Orły Eksportu Woje-

wództwa Podlaskiego za Debiut Ekspor-
tu nagrodę otrzymała firma Malow z 
Suwałk. Na łamach „Rzeczpospolitej”, któ-
ra jest organizatorem tego konkursu, tak 
uzasadniono nagrodę przyznaną firmie 
Malow: „W ubiegłym roku 55 proc. przy-
chodów suwalskiej fi rmy pochodziło z eks-
portu. Osiągnął on wartość 62 mln zł i był 
wyższy niż rok wcześniej. Działająca w 
branży meblowej grupa systematycznie się rozwija, ale jednocześnie może 
pochwalić się wysoką rentownością...”

Firma Malow zajęła 15 miejsce w rankingu największych ekspor-
terów w województwie podlaskim za 2014 r. przygotowanym przez 
„Rzeczpospolitą”. W tym samym rankingu 25 miejsce zajęło suwalskie 
Centrum Ceramiki Budowlanej Importex Czernialis sj, a na 24 lokacie skla-
syfi kowano Mazurskie PPB J.W. Ślepsk, które współfi nansuje I-ligową dru-
żynę siatkarską Ślepsk Suwałki. Największym eksporterem w roku 2014 
w podlaskiem okazała się Grupa Mlekovita z Wysokiego Mazowieckiego.

>>

KONFERENCJA W PWSZ
Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw w krajach Europy środkowo-

wschodniej – taki był przedmiot konferencji, w której wzięli udział na-
ukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uczlni Techniczno-Handlowej 
z Warszawy oraz Państwowej Wyższej Szkol y Zawodowej z Suwałk, któ-
ra była gospodarzem spotkania.

Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że tereny te cechuje istot-
ne zapóźnienie, szczególnie jeśli idzie o infrastrukturę techniczną, dro-
gową i kolejową. Jednocześnie podkreślali, że nowa perspektywa fi nan-
sowa Unii Europejskiej daje szanse na zmniejszenie dystansu jaki dzieli 
kraje Europy środkowej od krajów „starej unii”.

>>
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EKOENERGIA W SUWAŁKACH
Odnawialne źródła energii – to temat konferencji „Innowacje w energetyce. Ekoenergia 

kierunkiem gospodarki energetycznej miasta zorganizowanej w suwalskim Parku Naukowo-
Technologicznym. 

Odnawialne źródła energii to między innymi: wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy 
morskie, fale morskie i geotermia. Jak podali specjaliści w trakcie konferencji odnawialne źródła 
energii zaspokajały w 2014 roku 9,3% zapotrzebowania ludzkości na energię.

– Zbliża się taki czas kiedy 
skończą się nieodnawialne źró-
dła energii. Musimy postawić na 
taką energię, która nas otacza: na 
wiatr, na słońce, na wiodę. To po-
winna być nasza przyszłość – po-
wiedział Czesław Renkiewicz , 
Prezydent Suwałk. Przypomniał 
on, że Suwałki przystąpiły do pro-
gramu „Prosument” dzięki któremu 
39 suwalczan będzie miało własne 
elektrownie fotowoltaiczne.

Konferencja była poświęcona 
głównie dyskusji nad możliwościa-
mi wykorzystania OZE przez samo-

rządy. Mówiono o fotowoltaice i inwestycjach OZE zrealizowanych na terenie województwa pod-
laskiego. W spotkaniu uczestniczyła Anna Naszkiewicz (na zdjęciu), wicemarszałek województwa 
Podlaskiego.

W czasie konferencji wręczono również nagrody za propagowanie odnawialnych źródeł ener-
gii przez Fundację „Ośrodek Wspierania Ekologii”. Jedną z trzech nagród otrzymała suwalska firma 
AQUAEL za produkcję urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł energii.

Natomiast „Laur Ciepłownictwa” otrzymało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach. 
To wyróżnienie przyznaje Izba Gospodarcza „Ciepłownictwo Polskie”.
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>>
n W Święto Niepodległości w Muzeum 

Marii Konopnickiej odbyły się  dwa wyda-
rzenia związane z Aleksandrą Piłsudską. 
Najpierw odbyło  się rodzinne spotka-
nie „Ola z ulicy Krzywej. Opowieść szósta 
– Z ulicy Krzywej do Belwederu”. W czasie 
spotkania można  było wysłuchać opowie-
ści o związkach Aleksandry Piłsudskiej z 
Suwałkami. A następnie otwarto wystawę 
„Ola z ulicy Krzywej. Opowieść o Aleksandrze 
Piłsudskiej ze Szczerbińskich”.

n Z okazji Święta Niepodległości trzy po-
kolenia śpiewały wspólnie polskie pieśni pa-
triotyczne w Zespole Szkół nr 10. Na sce-
nie zaprezentowały się chóry: „Złota Jesień”, 
działający przy Stowarzyszeniu Uniwersytet 
Trzeciego Wieku pod kierunkiem Marty 
Siłkowskiej, „Ocean Życia”, istniejący przy 
suwalskim oddziale Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, prowa-
dzony przez Tadeusza Dziawera i Jadwigę 
Sowulewską oraz zespół uczniów pod opie-
ką Moniki Kudeli.  Wyjątkowo tego wieczo-
ru zabrzmiały:  „Warszawianka”, „Rota” i „My, 
pierwsza brygada”. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch 
19-latków, przy których znaleźli narkotyki. W 
nocy z 11 na 12 listopada mundurowi patrolu-
jąc miasto, na ul. Kościuszki zatrzymali do ruty-
nowej kontroli drogowej samochód. Zarówno 
jego kierowca, jak i pasażer, zachowywali się 
nerwowo. W samochodzie policjanci znaleź-
li amfetaminę i marihuanę. Obaj mężczyźni 
za swoje postępowanie będą tłumaczyć się 
przed sądem.

n Zmarła Maria Jolanta Butkiewicz, 
dyrektor Przedszkola nr 7 w Suwałkach. 
M.J. Butkiewicz pełniła tę funkcję od 
1 września 2009 r. Wcześniej pracowa-
ła w Przedszkolu nr 1. Prezydent Miasta 
Suwałk pełnienie obowiązków dyrek-
tora Przedszkola nr 7 powierzył Annie 
Eleksnin-Lachowskiej.

n Amadyny żebrowate, papużki faliste i po-
nad 300 gatunków innych papug i kanarków 
można było podziwiać na wystawie ptaków 
egzotyczny w Zespole Szkół nr 8. Najlepsi wy-
stawcy otrzymali nagrody i puchary ufundo-
wane przez władze Suwałk. Wystawy ptaków 
egzotycznych w Suwałkach odbywają się od 
końca lat 80-tych.

WYDARZYŁO SIĘ

Rozpoczęła się akcja „Szlachetna Paczka”, 
w której darczyńcy mogą przekazać pacz-
ki dla konkretnych potrzebujących rodzin lub 
osób. Obowiązuje zasada „Jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego”. Przekazana pomoc 
materialna  ma motywować rodziny do samo-
dzielnego radzenia sobie w trudnej sytuacji ży-
ciowej. W powiecie suwalskim takiej pomocy 
potrzebują 21 rodzin.

Jedną z nich jest rodzina Pani Marioli, któ-
ra samotnie wychowuje trzech nastoletnich 
synów: Piotra (16 l.), Pawła (15 l.) i Tomasza (11 
l.). Do 2012 r. pani Mariola pracowała w zakła-
dzie produkcyjnym jako pracownik fizyczny. 
Pomimo tego, że jest samotną matką, radziła 
sobie z wychowywaniem dzieci. Trudności ro-
dziny zaczęły się w 2012 r. gdy pani Mariola ule-
gła wypadkowi w pracy. W codziennych zma-
ganiach wspierają ją chłopcy, chętnie angażują 
się w prace domowe. Rodzina naj-
bardziej potrzebuje pralki. Ta, 
którą posiadają, jest stara i czę-
sto się psuje. Każda kolejna awa-
ria może sprawić, że rodzina zo-
stanie bez pralki, bo urządzenie 
nie będzie się już nadawało do 
naprawy. Dzieci pani Marioli po-
trzebują ubrań na zimę (butów 
oraz kurtek). Pani Marioli bardzo 
trudno jest wygospodarować pie-
niądze z rodzinnego budżetu na 
takie potrzeby. Rodzina potrze-

buje również żywności.
Pani Marioli i jej dzieciom lub innym po-

trzebującym rodzinom z powiatu suwalskie-
go można pomóc. Wystarczy wejść na stronę 
Szlachetnej Paczki i tam znaleźć rodzinę, któ-
rej chcemy pomóc. Lista została przygotowa-
na przez wolontariusza podczas spotkań z ro-
dzinami w potrzebie. Jako darczyńca każdy 
może odpowiedzieć na te potrzeby przygoto-
wując paczkę. Bezpośredni link do rodzin z po-
wiatu suwalskiego: www.szlachetnapaczka.pl/
wybor-rodziny/action,step3,ids,10,sname,po-
dlaskie,idw,894.html#position

Gotowe paczki należy zawieźć  12 lub 13 
grudnia do magazynów „Szlachetnej Paczki”. 
W Suwałkach taki magazyn znajduje się  przy 
ul. Kościuszki 71 i będzie czynny 12 grudnia 
w godzinach 9-18 oraz 13 grudnia w godzi-
nach 10-15.

SUWALSKA „SZLACHETNA PACZKA”>>
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POTRZEBNI ZAWODOWCY
W ratuszu  spotkali się przedstawicieli suwalskich firm branży drzewnej z dyrekcją szkół zawo-

dowych z Suwałk. Dyskutowano o ukierunkowaniu nauczania zawodowego pod potrzeby lokal-
nych przedsiębiorstw.

– Musimy położyć większy nacisk na kształcenie zawodowe. Potrzebujemy absolwentów, któ-
rzy będą wykształceni kierunkowo i będą w stanie poradzić sobie w określonej branży między in-
nymi drzewno-meblarskiej, która jest jedną z branż wiodących w Suwałkach – powiedział na po-
czątku spotkania Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 r. w Suwałkach działało 55 firm 
zatrudniających ponad 9 osób, a zajmujących się produkcją wyrobów z drewna oraz korka oraz 
79 firm zajmujących się produkcją mebli. Na terenie miasta w tym sektorze zatrudnionych jest ok. 
2,4 tys. osób.

Przedstawiciele firmy Forte obecni na spotkaniu podkreślili, że bardzo zależy im na pozyski-
waniu pracowników już na etapie kształcenia zawodowego tym bardziej, że firma w ciągu naj-
bliższych kilku lat ma zamiar zain-
westować 600 milionów złotych w 
rozwój swojego przedsiębiorstwa. 
Olbrzymia część tej kwoty trafi na 
przebudowę suwalskiej fabryki 
mebli Forte, gdzie zatrudnienie 
ma znaleźć kilkaset osób.

Postanowiono, że szkoły jeszcze 
bardziej zacieśnią współpracę z su-
walskimi firmami tak by jak najlepiej 
wykorzystać potencjał kształconej 
młodzieży w szkołach.

n Maja Kałęka ze 
Szkoły Podstawowej nr 
6 im. Aleksandry Ku-
jałowicz, szkoląca swo-
je umiejętności wokal-
ne w Suwalskim Studiu 
Piosenki „Beciaki”, zajęła 
pierwsze miejsce w XXIV 
Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki „Przeboje Mamy 
i Taty”, który odbył się 
w Sieradzkim Centrum 
Kultury. Maja otrzymała 

dyplom, statuetkę i nagrodę finansową. W naj-
starszej kategorii wyróżnienie zdobyła jeszcze 
Karolina Słabińska.

n Około 300 suwalczan przebadało się w 
czasie obchodów Światowego Dnia Walki z 
Cukrzycą w suwalskim aquaparku. U 10 osób 
zdiagnozowano cukrzycę. Wczesna diagnoza 
pozwala na uniknięcie wielu powikłań m.in. 
zawału serca, udaru mózgu, a nawet utraty 
wzroku. Wszyscy mieli możliwość bezpłatne-
go zbadania poziomu cukru we krwi i ciśnie-
nia tętniczego, a także uzyskania konsultacji w 
zakresie diet, samokontroli glikemii oraz tech-
nik podawania insuliny.

n Grupa SHIVER BLUES BAND, w skład któ-
rej wchodzą muzycy z Suwałk, zagrała podczas 
Bay Car Blues Festival 2015 w Grande-Synthe. 
Wizyta odbyła się w ramach współpracy kul-
turalnej między Suwałkami i miastem partner-
skim Grande-Synthe.

n Dwa konie uratowały zawodniczki bok-
serskiej reprezentacji Polski, która przeby-
wała w Suwałkach na zgrupowaniu. W cza-
sie spaceru po Wigierskim Parku Narodowym 
zawodniczki z trenerem Pawłem Pasiakiem 
zauważyły dwa szamoczące się konie przy 
brzegu jeziora. Trener wezwał straż pożarną. 
Bokserki pomogły mundurowym w przenie-
sieniu drabin i wyciągnięciu tonących zwie-
rząt na brzeg.

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch  
mieszkańców miasta podejrzanych o kradzie-
że na kwotę 2300 złotych. Do kradzieży docho-
dziło na początku miesiąca. Wtedy to spraw-
cy  upatrzyli sobie kilka sklepów w Suwałkach. 
Tam, w ciągu kilku dni, z półek sklepowych za-
brali łącznie 29 butelek markowych alkoholi 
oraz 20 czekoladowych bombonierek. 
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Ciąg dalszy na str. 7
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Coca-Cola na Placu Konopnickiej

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Widzimy to w suwalskich sklepach. Przekonamy się też 
o tym 1 grudnia na Placu Marii Konopnickiej. W tym miejscu w godzinach od 15 do 21 zaparkuje 
jedna z słynnych czerwonych ciężarówek Coca-Coli. Suwałki znalazły się wśród ponad 50 polskich 
miast, które są na trasie ich przejazdu.

A w kultowym pojeździe będzie można zrobić sobie zdjęcie ze Świętym Mikołajem w baśnio-
wym pokoju bądź samodzielnie wykonać prezent w fabryce upominków. Będą też konkursy, gry 
i zabawy z upominkami.

„JARMARK ŚWIĄTECZNY” CZAS ZACZĄĆ
1 grudnia o godz. 15.00 na placu Marii Konopnickiej w Suwałkach rozpocznie się kolejny 

„Jarmark Świąteczny”, na którym moc atrakcji czeka mieszkańców Suwałk i przyjezdnych. Jarmark 
trwa: 1.12. w godz. 15-21.00; 5-6. w godz. 12.00-19.00; 12-13.12. w godz. 12.00-19.00; 19-20.12. w 
godz. 12.00-19.00; 21–23.12. w godz. 12.00-19.00.

Miasteczko Świąteczne składają się ze: „strefy handlowej”, „strefy gastronomicznej”, „strefy ani-
macji”. W trakcie trwania „Jarmarku Świątecznego” odbędą się następujące imprezy miejskie:

n 1.12. „Świąteczna ciężarówka Coca-coli w godz. 15.00-21.00, 
n 6.12. Mikołajki w godz. 12.00-19.00,
n 20.12. Wigilia Miejska w godz. 12.00-15.00.

>>
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n Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w 
Suwałkach znalazło się na wysokim 55 miej-
scu w Polsce w Rankingu „Szkół Kompetencji 
Przyszłości”, organizowanym przez Social 
Wolves. Ranking oceniał umiejętność 
uczniów w organizacji własnych projektów 
społecznych, które stanowią kompetencje 
przyszłości. Na kompetencje te składają się 
umiejętności praktyczne, takie jak zarządza-
nie projektem, autoprezentacja oraz praca w 
zespole, dzięki którym młodzież lepiej będzie 
umiała znaleźć się na rynku pracy.

n Policjanci suwalskiej drogówki, w ra-
mach akcji „Truck-Bus”, kontrolowali  pojazdy 
ciężarowe oraz dostawcze. Łącznie skontrolo-
wali 52 pojazdy, z czego 38 ciężarowych. W 4 
przypadkach policjanci stwierdzili usterki sta-
nu technicznego pojazdów, które skutkowa-
ły zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. 
W czasie jednodniowych działań funkcjo-
nariusze nałożyli na kierujących 27 manda-
tów karnych za popełnione wykroczenia, 
przede wszystkim za przekroczenie dozwo-
lonej prędkości.

n W Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 
zorganizowano spotkanie, podczas której 
podsumowano ostatni rok działalności pla-
cówki. W uroczystości wzięli udział między in-
nymi Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk 
z zastępcą Ewą Beatą Sidorek oraz Wiesław 
Stelmach, Skarbnik Miasta.

n Znakomitego bluesa po amerykańsku 
w wykonaniu zespołu „The Record Company” 
mogli wysłuchać suwalczanie w Suwalskim 
Ośrodku Kultury. Niezwykle energetyczny 
wokalista grupy rozruszał suwalskich fanów 
tej muzyki na koncercie przygotowanym z 
kwartalnikiem „Twój blues”.
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Od nowego roku 
Spółdzielnia Socjalna 
„Perspektywa” bę-
dzie prowadziła 
Ośrodek Profilaktyki 
Pomocy Osobom 
Nietrzeźwym i 
Bezdomnym, któ-
ry powstanie w miej-
sce suwalskiej Izby 
Wytrzeźwień. O likwi-
dacji Izby na wniosek 
Prezydenta Miasta 
Suwałki większością 
głosów zdecydowali 
suwalscy radni na lip-
cowej sesji Rady Miejskiej.

Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” jako jedyna zgłosiła się w konkursie na prowadzenie tej 
placówki. Zgodnie z warunkami konkursu umowa na prowadzenie Ośrodka będzie obowiązy-
wała przez 3 lata. Znajdzie się w nimprzynajmniej 12 miejsc dla osób nietrzeźwych i 20 miejsc 
dla bezdomnych. Będzie też poradnia uzależnień, telefon zaufania dla osób z problemami alko-
holowymi, narkomanii oraz uwikłanymi w przemoc w rodzinie oraz punkt konsultacyjny dla ro-
dzin z problemami. Spółdzielnia „Perspektywa” zatrudni 7 z 15 dotychczasowych pracowników 
suwalskiej Izby Wytrzeźwień: 5 osób na umowę o pracę i 2 osoby na umowę zlecenia. Na prowa-
dzenie Ośrodka Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” otrzyma z budżetu miejskiego nieco po-
nad 2,5 mln złotych w ciągu 3 lat.

NIETRZEŹWI I BEZDOMNI
Z „PERSPEKTYWĄ”

>>

NIE WSZYSCY MAJĄ SWÓJ DOM
W suwalskiej Komendzie Miejskiej Policji podpisano porozumienie  w  sprawie  przeciwdziałania 

bezdomności w okresie sezonu zimowego 2015/2016 pn. „Studenckie Punkty Interwencyjne” po-
między Policją a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Aresztem Śledczym, Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym  ZOZ, Strażą 
Miejską i suwalskim ZHP.

Już od siedmiu lat 
studenci ratownictwa 
medycznego razem 
z funkcjonariuszami 
Policji i Straży Miejskiej 
wyszukują i udzielają 
pomocy bezdomnym 
od listopada do marca. 
Jest to trudne i niebez-
pieczne zajęcie, ponie-
waż bezdomni często 
bywają pod wpływem 
alkoholu, są agresywni 
lub zwyczajnie tej po-
mocy nie chcą przyjąć. 
W ubiegłym roku pa-
trole interweniowały 
100 razy i szczęśliwie 
nikt w Suwałkach nie 
zamarzł. 

Ważne, żeby osoby zagrożone wychłodzeniem jak najszybciej otrzymały pomoc. 

Widzisz taką osobę – zadzwoń:
997 – Policja, 986 – Straż Miejska.

>>
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WINDĄ DO PRZYCHODNI
Dobra wiadomość dla pacjentów poradni specjalistycznych Szpitala 

Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Szczególnie tych 
niepełnosprawnych i starszych.

W holu głównym działa już winda, którą można dostać się na I piętro oraz 
na poziom -1.

Na pierwszym piętrze znajdują się wszystkie poradnie specjalistycz-
ne. Dotąd, by się tam dostać, trzeba było pokonać kilkanaście schodów 
lub dotrzeć do wind na poziomie -1, którymi można dojechać na piętro 
pierwsze.

Teraz, po wejściu do budynku, pacjenci mają do dyspozycji nowoczesną 
windę. To duże udogodnienie dla osób niepełnosprawnych i starszych, korzy-
stających z usług poradni specjalistycznych.

Inwestycję udało się zrealizować w ramach projektu „Likwidacja barier ar-
chitektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego na potrzeby osób nie-
pełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON, dotacji celowej z bu-
dżetu Województwa Podlaskiego oraz środków własnych szpitala.

AKTYWNOŚĆ NIE IDZIE 
NA EMERYTURĘ

Suwalska Rada Seniorów i Prezydent Miasta Suwałk zapraszają 
mieszkańców zainteresowanych problemami seniorów na debatę pt. 
„Aktywność nie idzie na emeryturę”, która odbędzie się w piątek 11 grud-
nia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Początek o 
godz. 10.00.

 Celem konferencji jest prezentacja kierunków ogólnopolskiej po-
lityki senioralnej oraz wymiana poglądów na temat wypracowywania 
wspólnych rozwiązań. Suwałki wydają się dobrym miejsce na to spo-
tkanie, ponieważ w ostatnim czasie podejmowane są liczne inicjaty-
wy na rzecz suwalskich seniorów. Od stycznia tego roku działa Suwalska 
Rada Seniorów, w październiku udało się uruchomić Suwalskie Centrum 
Inicjatyw Senioralnych. Trwają też zaawansowane przygotowania do uru-
chomienia oddziału geriatrycznego w suwalskim szpitalu. 

Współorganizatorem i współgospodarzem konferencji jest 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, gdzie prowadzo-
ne są kierunki: pedagogika osób starszych, ratownictwo medyczne i 
pielęgniarstwo.

Więcej: www.dwutygodniksuwalski.pl
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>> MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 
im. T. Godlewskiego

Od sław futbolu, ekranu i estrady 
zaroi się 18 i 19 grudnia w Suwałkach. 
Znani i lubiani aktorzy, piosenkarze 
oraz piłkarze wystąpią w 16. już edycji 
Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej 
im. Tomka Godlewskiego. Impreza, 
organizowana przez Agencję Promocji 
Sportu Polski Sport, Suwalski Klub 
Sportowy Wigry oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, ma dobroczynny charak-
ter. Cały dochód z turnieju, nad któ-
rym patronat sprawuje Prezydent Suwałk, zostanie przeznaczony na 
rozwój Domu Dziennego Pobytu młodzieży niepełnosprawnej intelek-
tualnie Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo w Suwałkach, zakup sprzę-
tu dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz wsparcie Akademii 
Piłkarskiej Wigry Suwałki.

Rozpoczynająca się w sobotę, 19 grudnia o godz. 14 w hali OSiR ry-
walizacja zapowiada się wyjątkowo pasjonująco. Przystąpi do niej 
sześć zespołów: Drużyna Jerzego Engela, z reprezentantami Polski 
na finały Mistrzostw Świata 2002 w Japonii i Korei, Reprezentacja 
Artystów Polskich, Reprezentacja Litwy, Reprezentacja Łotwy, Drużyna 
Prezydenta Suwałk oraz Wigry Suwałki. Po raz pierwszy mecze będą roz-
grywane nie na parkiecie, a na otoczonym bandami boisku, pokrytym 
specjalną piłkarską wykładziną.

Nowością będzie zaplanowany na piątek, 18 grudnia międzynaro-
dowy turniej piłkarski chłopców do lat 8, z udziałem zespołów z Litwy 
i Łotwy, Wisły Kraków czy Lecha Poznań. Tego też dnia wieczorem w 
sali koncertowo-teatralnej Suwalskiego Ośrodka Kultury wystąpi ze-
spół Lady Pank. 

Patronat medialny nad turniejem sprawuje „DwuTygodnki Suwalski”.

>>

>>

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

261/2015
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Nad kondycją kultury w Suwałkach zastanawiali się uczestnicy debaty 
zorganizowanej w Suwalskim Ośrodku Kultury. Przyczynkiem do dysku-
sji był raport pt. „Nowe kierunki, nowe drogowskazy. Współczesna kon-
dycja kultury w Suwałkach”, przygotowany przez Fundację Laboratorium 
Badań i Działań Społecznych „Soclab”. Spotkanie rozpoczęło się od pre-
zentacji skróconej jego wersji raportu przygotowanej przez współau-
tora raportu Macieja Białousa – socjologa, pracownika Uniwersytetu 
w Białymstoku. Raport powstał na zlecenie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach. Będzie wykorzystany przy tworzeniu wieloletniej strategii  
rozwoju kultury miasta.

– Oprócz danych dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej i ze-
stawieniach statystycznych, w raporcie wykorzystaliśmy także odpowie-
dzi uzyskane od 375 respondentów, mieszkańców Suwałk oraz informa-
cje z wywiadów indywidualnych – tłumaczył M. Białous. 

Z przedstawionych opinii mieszkańców wynika między inny-
mi, że najlepiej postrzeganą imprezą cykliczną jest Suwałki Blues 
Festival. Najbardziej narzekano natomiast na drogie, w ocenie uczestni-
ków badania, bilety wstępu na imprezy kulturalne.

Raport można pobrać bezpłatnie ze strony www.um.suwalki.pl
Prezentacja wywołała ożywioną dyskusję uczestników kawiaren-

ki. Głos zabierali artyści, organizatorzy kultury, odbiorcy działań kul-
turalnych oraz przedstawiciele władz miasta, z prezydentem Suwałk 
Czesławem Renkiewiczem i jego zastępczynią Ewą Sidorek.

Uczestnicy debaty dopominali się między innymi o lepszą jakość 
spektakli teatralnych, które są prezentowane w ramach impresariatu. 
Pracownicy SOK podkreślali, że ośrodek powinien dbać o działalność 
edukacyjną, która z racji swojej misji nie musi być dochodowa, spełnia 
zaś ogromną rolę społeczną.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zwracali z kolei uwagę na 
niskie, w porównaniu do innych dziedzin życia, dotacje przyznawane na 
wydarzenia kulturalne, przygotowywane przez organizacje – ok. 100 ty-
sięcy złotych rocznie. Niska kwota, podzielona wśród wielu ubiegających 
się o dotację nie pozwala na realizację ambitnych planów, twierdzili. 

DEBATA O KULTURZE

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk argumento-
wał, że warto wziąć pod uwagę całość funduszy przeznaczonych na kul-
turę w Suwałkach.

– To kwota około 10 milionów złotych, co daje w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca Suwałk 161 złotych. To z kolei plasuje nas na czwartym 
miejscu w Polsce wśród miast o podobnej wielkości – mówił prezydent. 
– Oczywiście, można zastanawiać się, jak powinny być rozłożone akcen-
ty, tzn. ile pieniędzy mogłoby trafić do instytucji kultury, a ile do orga-
nizacji. Ten raport daje pewne podpowiedzi, nad którymi trzeba się za-
stanowić.

Spotkanie było zorganizowane przez Suwalską Federację Organizacji 
Pozarządowych RAZEM. Było częścią projektu „RAZEM skuteczni 
w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich.

SKUTECZNI W DORADZANIU 
Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest społeczną radą, 

pracującą bez wynagrodzeń, działającą przy Prezydencie Miasta Suwałk 
jako organ opiniodawczo-doradczy. Rada konsultuje najważniejsze do-
kumenty miejskie o znaczeniu strategicznym dla wszystkich mieszkań-
ców, a także dokumenty regulujące współpracę miasta z organizacja-
mi pozarządowymi, w tym najważniejszy z nich – Program Współpracy 
Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi. Rada ma prawo wyraża-
nia opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji poza-
rządowych, które z jednej strony przedstawiane są przez Prezydenta, 
ale także zabiera swoje stanowisko w sprawach podnoszonych przez 
same organizacje. 

Rada powstała na wniosek suwalskich organizacji pozarządowych. Na 
pierwszą dwuletnią kadencję została powołana w 2012 roku. Suwalską 
Radę Działalności Pożytku Publicznego tworzy 12 osób – sześciu wybra-
nych w wyborach przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, 
troje radnych i troje pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 

Aktualnie członkami Suwalskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego drugiej kadencji są:

n przedstawiciele organizacji pozarządowych: Jarosław Ruszewski – 
przewodniczący rady, Halina Adamczyk , Andrzej Sowul, Karol Marcin 
Świerzbin, Dariusz Ułanowicz, Danuta Złotnik. 

n przedstawiciele Rady Miejskiej w Suwałkach: Bogdan Bezdziecki, 
Józef Wiesław Murawko, Wojciech Pająk.

n przedstawiciele Prezydenta Miasta Suwałk: Honorata Rudnik – 
wiceprzewodnicząca rady, Agnieszka Szyszko – sekretarz, Elżbieta 
Gibowicz.

W tym roku SRDPP spotkała się siedem razy. Opiniowała między inny-
mi projekty uchwał Rady Miejskiej w ważnych dla suwalczan sprawach. 

Uwagi członków SRDPP często mają znaczący wpływ na ostateczny 
kształt wspomnianych dokumentów. To na wniosek Rady między innymi 
w 2015 roku Suwalski Budżet Obywatelski został podzielony na dwie pule, 
przeznaczone na projekty małe i duże, co poskutkowało znacznie więk-
szą liczbą realizowanych projektów mieszkańców – co najmniej osiem w 
każdej edycji. Rada typuje także przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, a także do 
grup roboczych opracowujących miejskie strategie, między innymi kul-
tury, czy oświaty. 

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do współ-
pracy. Kontakt: srdpp@um.suwalki.pl.

>>

Uczestnicy debaty
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Za swoją działalność Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Suwałkach był wielokrotnie na-
gradzany i wyróżniany. 

Podczas gali po raz pierw-
szy wręczono Statuetki Anioły 
Dobroci.  W tym roku było ich sie-
demnaście, otrzymały je osoby i 

instytucje  wspomagające działal-
ność MOPS-u.

Zdobywca statuetki  Anioła 
Dobroci, a jednocześnie 
sponsor Regionalnego Balu 
Andrzejkowego dla osób niepeł-
nosprawnych „Czary mary – zmie-
niamy świat na weselszy”, suwalski  
przedsiębiorca Mirosław Szyszko 
mówi, że lubi dzielić się z potrze-
bującymi. – Osobom niepełno-
sprawnym pomagam od prawie 
30 lat. I nigdy nie przypuszcza-
łem, że sam będę miał chorego 
syna. Życie, a  zwłaszcza choroba 
uczy pokory. 

W śród najdłużej pracujących 
są pracownicy socjalni  doglą-
dający swoich podopiecznych w 
terenie. 

– Ta praca przynosi radość – 
mówi Zdzisława Dzienisiewicz, 
choć za naszą pomoc rzadko 
otrzymujemy podziękowania. 
Praca też się zmieniła, 25 lat temu 
to my  musieliśmy szukać osób 
potrzebujących pomocy, teraz sa-
mi się zgłaszają, część z nich,  nie-
stety, jest już uzależniona od po-
mocy. 

– Przez lata pracy potrafimy 
rozpoznać komu trzeba pomóc 

– dodaje Jadwiga Grzywnowicz 
(na zdjęciu), mam obecnie pod 
swoją opieką 100 rodzin i jesz-
cze się nie zdarzyło się, by na mój 
wniosek pomoc nie była przyzna-
na. I w 100 procentach moje wnio-
ski o przyznanie pomocy, czy to 
finansowej, czy rzeczowej były 
rozpatrzone pozytywnie.  

Jubileusz 25-lecia obchodził 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Suwałkach. Na 
uroczystym spotkaniu były 
podziękowania, listy gratu-
lacyjne, awanse dla pracow-
ników, a osoby i jednostki 
wspomagające działalność 
MOPS otrzymały statuetki 
„Anioła Dobroci”.

Życzenia i podziękowania pra-
cownikom MOPS złożył Czesław 
Renkiewicz , prezydent Suwałk. 
Jubileusz zbiegł się z Dniem 
Pracownika Socjalnego.

Początki MOPSu sięgają 1990 
roku. Na początku jego podsta-
wowym zadaniem było udzie-
lanie pomocy finansowej i so-
cjalnej osobom potrzebującym 
wsparcia. Mieścił się wtedy przy 
ul. Ogińskiego 4. Po kilku latach 
MOPS przeprowadził się do nowej 
siedziby przy ul. 23 Października. 
Duże zmiany nastąpiły po likwi-
dacji województwa suwalskiego i 
nowym podziale zadań w instytu-
cjach publicznych.

 W 1999 roku MOPS przejął 
między innymi rehabilitację spo-
łeczną i zawodową osób niepeł-
nosprawnych, od 2002 roku dzia-
łania Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności, 
zaś od 1 stycznia 2012 r. prowadze-
nie pieczy zastępczej. 

Od grudnia 2005 r. w struk-
turze organizacyjnej Ośrodka 
funkcjonuje Środowiskowy Dom 
Samopomocy Społecznej dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicz-
nymi i Niepełnosprawnych Intelek-
tualnie. Zadaniem Domu jest za-
pewnienie oparcia społecznego 
pozwalającego uczestnikom na 
zaspokojenie ich podstawowych 
potrzeb życiowych, usamodziel-
nianie  i integrację ze środowi-
skiem. Od lipca 2006 r. zwiększo-
no liczbę uczestników do 35. 

W 2006 roku został utworzo-
ny Ośrodek Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych, a trzy la-
ta później Miejskie Centrum 
Interwencji Kryzysowej. W cią-
gu 25 lat zmieniali się dyrekto-
rzy: Maria Siemiaszko, Tadeusz 
Kłaczkowski, Maria Metelska, a 
obecnie dyrektorem jest Leszek 
Lewoc.

Miejski Ośrodek Pomocy 
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Społecznej zatrudnia 170 osób. Z 
pomocy społecznej co roku ko-
rzysta trzy tysiące suwalskich ro-
dzin liczących 7.325 osób, a ponad 
cztery i pół tysiąca pobiera świad-
czenia rodzinne.  MOPS prowadzi 
ponad 100 rodzin zastępczych, w 
których umieszczonych jest 170 
dzieci, wydaje i finansuje rocznie 
ponad 300 tysięcy posiłków oso-
bom w najtrudniejszych sytu-
acjach życiowych. To tylko część 
zadań Ośrodka. Pracownicy po-
dejmują też działania na rzecz 
wspierania osób potrzebujących 
pomocy, integracji społecznej i 
przeciwdziałania wykluczeniu. 
Najczęstsze powody udzielania 
pomocy to: ubóstwo, bezrobo-
cie, niepełnosprawność, długo-
trwała choroba, bezradność w 
sprawach opiekuńczo – wycho-
wawczych i prowadzeniu gospo-
darstwa domowego, potrzeba 
ochrony macierzyństwa, alkoho-
lizm i narkomania. 

Pracownikom z 25 letnim sta-
żem pracy w MOPS-ie dyrektor 
Leszek Lewoc wręczył nagrody 
rzeczowe. 

Wyróżnieni otrzymali: 
Zdzisława Dzienisiewicz, Iwo-
na Kowalczyk, Marta Krzyk-
wa, Grażyna Cieciuch, Alicja 
Gryszkiewicz, Teresa Grabow-
ska, Jadwiga Grzywnowicz, Sta-
nisława Hołubowicz, Lilianna 
Zielińska, Maria Jurkun, Bożena 
Poczobut, Halina Puchlik. 

SREBRNY JUBILEUSZ MOPS

Uczestnicy jubileuszowych uroczystości

Statuetki Anioły Dobroci
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Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach:
n Filia Nr 3 (ul. Północna 26) nieczynna z powodu re-

montu do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.
n Akcję „Przeczytaj i obejrzyj” w listopadzie i grudniu 

wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach. Zanim obejrzysz 
film, wypożycz i przeczutaj książkę. Zdobądź kupon zniż-
kowy na bilety do kina. Filmy objęte akcją: Spectre, Steve 

Jobs, Igrzyska śmierci: Kosogłos, część 2, Makbet od 27 listopada, Bella i 
Sebastian oraz W samym sercu morza od 4 grudnia

MUZEUM OKRĘGOWE w Suwałkach
n Zaprasza na zajęcia „Dawne ozdoby choinkowe na 

Suwalszczyźnie” dla przedszkolaków i uczniów szkół pod-
stawowych i przedszkoli. Zajęcia obejmują pogadankę o tra-

dycjach kolędowania, pokaz dawnych ozdób choinkowych oraz naukę 
ich wykonywania. (samodzielnie wykonane prace dzieci zabierają do do-
mu). Muzeum na zajęcia zaprasza od 1 grudnia do 18 grudnia. Opłata za 
uczestnictwo w lekcji wynosi 3 zł.

MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ zaprasza do zwiedzania wy-
stawy „Ola z ulicy Krzywej. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze 
Szerbińskich”.  Ekspozycja został przygotowana dzięki dofinansowaniu 
ze środków Ministra Kultury i Sztuki oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
n „Operetki czar” w wykonaniu Operetki 

Kijowskiej – czwartek, 26.listopada godz. 19.00, Duża 
Scena, ul. Jana Pawła II 
5. Bilety: 95 zł w kasie 
SOK i na www.bile-
ty.soksuwalki.eu; 

n Na wernisaż wystawy „Dywany dwuosnowowe Polski Północno-
Wschodniej” – piątek, 27 listopada godz. 17.00, Galeria Sztuki 
Współczesnej Chłodna 20, ul. Noniewicza 71. Wstęp wolny. Wystawa 
czynna do 15 stycznia 2016 roku.

n Drogi Kontrkultury – Akt czwarty – Kulminacja, piątek, 27 listopa-
da, godz. 18.00 Sala Kameralna SOK. Ostatnie w tym roku spotkanie z cy-
klu Drogi Kontrkultury, wstęp wolny.

n Spektakl „Kochanie na kredyt, czyli (bez) interesowna miłość” 
w reżyserii Olafa Lubaszenko. Obsada: Filip Bobek, Małgorzata 
Pieczyńska, Przemysław Sadowski, Agnieszka Sienkiewicz, Piotr 
Zelt. Sobota, 28.11, godz. 18.00. Duża Scena, ul. Jana Pawła II 5. bilety: 80 
zł (sektor I), 70 zł (sektor II), 60 zł (balkon i loże) w kasie SOK i na www.bi-
lety.soksuwalki.eu;

n Spektakl „Męczennicy” TR Warszawa w reżyserii Grzegorza 
Jarzyny w ramach Teatr Polska. Obsada: Roma Gąsiorowska, Piotr 
Głowacki, Aleksandra Konieczna, Cezary Kosiński, Dawid Ogrodnik, 
Sebastian Pawlak, Tomasz Tyndyk, Justyna Wasilewska. Przed spek-
taklem – warsztaty. Wtorek, 1.12, godz. 19.00, Duża Scena, ul. Jana Pawła 
II 5; bilety: 65 zł / 55 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu 

UWAGA! Spektakl dla widzów od 16 lat. Patronat medialny sprawuje 
„Dwutygodnik Suwalski”; Mamy dla Państwa dwa zaproszenia. Szczegóły 
na stronie internetowej „DwuTygodnika Suwalskiego”.

n Filharmonia Suwałk: Jakowicz & Grząka. 
Spotkanie dwóch znakomitych muzyków 
i zderzenie dwóch osobowości. Krzysztof 
Jakowicz (na zdjęciu), jeden z najwybitniej-
szych polskich skrzypków, i suwalczanin 

Rafał Grząka, lider zespołu „Klezmafour”. Usłyszymy m.in. „Cztery pory 
roku” A. Vivaldiego. Czwartek, 3.grudnia godz. 19:00 Duża Scena, ul. Jana 
Pawła II 5. Bilety: 30/15 zł  w kasie SOK i na  http://bilety.soksuwalki.eu/ 
www.bilety.soksuwalki.eu. 

Patronat medialny sprawuje „Dwutygodnik Suwalski”; Mamy dla Państwa 
dwa zaproszenia. Szczegóły na stronie internetowej „DwuTygodnika 
Suwalskiego”.

n Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA 
2015 – pokaz zestawu MENTAL CAUCASUS, czwartek, 3 grudnia, godz. 
18.00 Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, wstęp wol-
ny. 

n Alexanderplatz. Zatańczyć historię. Spektakl w wykonaniu tan-
cerzy Polskiego Teatru Tańca z muzyką zdobywcy Oscara Jana A.P. 
Kaczmarka. Prawdziwie poetyckie widowisko o zniewoleniu i pragnie-
niu wolności. Sobota, 5 grudnia, godz. 18.00, Duża Scena, ul. Jana Pawła 
II 5. bilety: 20 zł / 15 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu. 

Patronat medialny sprawuje „Dwutygodnik Suwalski”; Mamy dla Pańtswa 
dwa zaproszenia. Szczegóły na stronie internetowej „DwuTygodnika 
Suwalskiego”.

n Mikołajkowy Maraton Taneczny, 6 godzin, 7 instruktorów, 11 sty-
lów, sobota, 5.grudnia, godz. 19.30, SOK, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 5 zł 
(pojedynczy warsztat) / 20 zł (karnet) w kasie SOK i na www.bilety.sok-
suwalki.eu

n Niedziela z Teatrem Efemerycznym „Zabiłeś tylko wesz?” – pre-
mierowe monodramy według „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego 
oraz „Sztuczka” według „Magii” Sandora Marai. Niedziela, 6 grudnia godz. 
17.00 – „Zabiłeś tylko wesz?”; godz. 18.00 – „Sztuczka” Sala Kameralna, 
ul. Jana Pawła II 5 Bilety: 20/10 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwal-
ki.eu

PUB KOMIN – Muzyczna jesień w Kominie: 
n 25 listopada, środa o godz. 20.00 zagra „ARKENTYPE”.  Wejście 

darmowe.

WARKA zaprasza na:
n ANDRZEJKI 28 listopada – sala „Na Starówce”. Start godz. 19.00. To 

będzie noc wypełniona tańcem, zabawą w rytmach LATINO, OLD DISCO, 
ROCK`N`ROLL oraz sporo ciekawych nowości... O pełen parkiet zadba: DJ 
TOMMY. Koszt: 85 zł od osoby.

n 5 grudnia o godz. 19.07 
Suwalskie Ucho Muzyczne 
nr 49 i 1/2. Po 3 latach wra-
ca z koncertem do Suwałk je-
den z najbardziej wyrazistych 
bandów w Polsce. „Dezerter 
„to zespół punkrockowy, któ-
ry powstał w maju 1981 roku 
w Warszawie. Skład: Robert 
Matera – gitara, śpiew; Krzysiek Grabowski – perkusja, teksty; Jacek 
Chrzanowski – bas.

CINEMA LUMIERE zaprasza: 
do 26 listopada – „Spectre” (sensacyjny), „Sawa. Mały wielki boha-

ter” (animowany/ przygodowy); „Listy do M 2”(komedia) – Kino kone-
sera. Zapowiedzi: od 13.11. „Sawa. Mały wielki bohater” (anim./przyg.); 
„Listy do M. 2” (komedia); „Steve Jobs” (biograficzny); „Igrzyska śmier-
ci: Kosogłos. Część 2” (akcji/s.-f.); 24.11.godz 18.30 „Noc Walpurgi” (ki-
no konesera). 

Zapowiedzi: od 27 listopada „Dobry dinozaur”(animowany, familijny, 
komedia); „Czerwony pająk” (thriller); „Makbet” (dramat);  od 4 grudnia 
„Bella i Sebastian 2” (przygodowy);  „Kochajmy się od święta” (komedia);  
„W samym sercu morza” 2D+3D(dramat);  8 grudnia  „Sól ziemi” (doku-
mentalny) kino konesera. 
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W KINIE

Fot. ze 
strony 
SOK

Źródło informacji – ma-
teriały prasowe orga-
nizatora. Szczegóły na 
www.agencjabrussa.pl
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WYDARZENIA SPORTOWE

SAME ZWYCIĘSTWA ŚLEPSKA
Cztery kolejne mecze wygrali siatkarze Ślepska Suwałki, z czego trzy w 

meczach wyjazdowych. W I lidze suwalska drużyna wygrała we Wrześni 
z Krispolem 3:2 (18:25, 25:17, 25:20,23:25,15:12). Następnie Ślepsk wy-
grał w Suwałkach3:1 (25:22, 25:17, 23:25, 25:18 ) z drużyną Energa Omis 
Ostrołęka. MVP meczu został Łukasz Rudzewicz. W ostatnią sobotę su-
walska drużyna wygrała 3:1 (18:25,25:13, 25:23, 25:15) w Szczecinie z ze-
społem KS Espadon. MVP meczu został Vitalij Szczytkow. Ślepsk z do-
robkiem 21 pkt jest wiceliderem I ligi siatkówki mężczyzn. Za tydzień w 
Suwałkach Ślepsk zagra z KPS Siedlce.

To nie koniec zwycięstw Ślepska. Suwalska drużyna wygrała 3:2 (25:
18,25:17,26:28, 25:27,15:12) we Wrześni mecz z Krispolem w V rundzie 
Pucharu Polski. W VI rundzie pucharowej Ślepsk zagra 10 grudnia na wy-
jeździe ze zwycięzcą meczu SMS II Spała– Energa Omis Ostrołęka. 

KOMPLET ZWYCIĘSTW SKB LITPOLMALOW 
Cztery zwycięstwa odnieśli badmintoniści SKB Litpol– Malow Suwałki 

w pierwszym turnieju ekstraklasy rozgrywanym w Suwałkach. Wyniki su-
walskiej drużyny:

 SKB Litpol-Malow Suwałki – AZS UWM Olsztyn 6:0 
SKB Litpol-Malow – Stal Nowa Dęba 6:0
SKB Litpol-Malow Suwałki – AZS AGH Kraków 5:1 
SKB Litpol-Malow – Hubal Białystok 4:2 (Cwalina – Dziółko 18:21, 10:21; 

Cwalina/Moreń – Rogalski/Dziółko 21:14, 18:21, 21:15; Angguni – Zajceva 
21:16, 18:21, 23:21;Sobolewski – Dziółko 8:21, 6:21; Augustyn/Angguni – 
Tarasewicz/Janowska 21:13, 18:21, 21:11; Łogosz/Augustyn – Rogalski/Zajceva 
9:21, 21:15, 21:13). Komplet wyników na: ww.dwutygodniksuwalski.pl 

Kolejny turniej badmintonowej ekstraklasy zostanie rozegrany w 
Białymstoku w styczniu przyszłego roku, a turniej finałowy wiosną 2016 r. 

Zawodnik SKB w półfinale
Adam Cwalina z SKB Litpol– Malow Suwałki grający w parze z 

Przemysławem Wachą awansował do półfinału turnieju Scottish Open 
w Glasgow. Adam Cwalina/Przemysław Wacha przegrali w półfinale z 
Anglikami Andrew Ellis/ Peter Mills 19-21, 21-12, 15-21. Był to najlepszy 
wynik osiągnięty przez polskich badmintonistów grających w tym tur-
nieju. 

WIGRY ZE ZMIENNYM SZCZĘŚCIEM
Zwycięstwo i porażka to bilans suwalskich Wigier w dwóch ostatnich 

rozegranych meczach I ligi piłki nożnej. Najpierw suwalski zespół wygrał 
2:0 z Olimpią w Grudziądzu. Gole dla Wigier zdobyli: Kamil Adamek w 43 
min. meczu oraz Łukasz Hanzel w 52 min. z karnego. Od 35 min. Wigry 
grały z przewagą jednego zawodnika, po tym jak Piter Bućko z Olimpii 

otrzymał drugą żółtą, 
a w efekcie czerwoną 
kartkę.

Znacznie gorszy 
wynik piłkarze suwal-
skiej drużyny osią-
gnęli w Suwałkach, 
gdzie przegrali 0:1 z 
GKS Katowice. Gola 
dla drużyny z Katowic 
w doliczonym czasie 
( 92 min.) gry strze-
lił Grzegorz Goncerz. 
W 18 meczach tego-
rocznych rozgrywek 
I ligi piłkarze suwal-
skich Wigier wywal-
czyli 18 pkt, z czego 
tylko 4 na boisku w 

Suwałkach. Zajmują 16 miejsce w tabeli ligowej. Za tydzień w ostatnim 
meczu I ligi w tym roku suwalski zespół zagra w Katowicach z przedostat-
nim w tabeli Rozwojem. 

GALA KICKBOXINGU
Gala kickboxingu odbyła się w suwalskiej hali OSiR. Zmierzyli się w niej 

zawodnicy walczący w formułach K1, Muai Thai i Full Contact.
Swoje walki wygrali zawodnicy klubu Panzer Suwałki: Emil Korżyński 

w wadze do 68 kg oraz 
Dominik Szczodruch w 
wadze do 75 kg. Walkę 
wieczoru w kategorii 
do 81 kg wygrał Łukasz 
Wichowski.

Gala w Suwałkach by-
ła znakomitą okazją do 
popularyzacji kickboxin-
gu w północno-wschod-
niej Polsce. Nic zatem in-
nego jak mieć nadzieję, 
że Suwałki na stałe za-
goszczą na mapie spor-
tów walki.

NAJSILNIEJSI SUWALCZANIE
 33– letni Rafał Śrutowski oraz 21-letni Karol Biziewski zwyciężyli w 

Mistrzostwach Suwałk w Sportach Siłowych, które odbyły się w siłowni 
OSiR. R. Śrutowski wycisnął 220 kg. Drugie miejsce zajął Kamil Pilwiński, 
a trzecie Paweł Tur. Obaj wycisnęli 190 kg.

Konkurencja wyciskania kettlebella wygrał K. Biziewski, który 103 razy 
podniósł ciężarek. Tuż za nim uplasował się Wojciech Barszczewski, któ-
ry wykonał tylko o jedno podniesienie mniej. Na trzecim miejscu znalazł 
się 19-letni Krzysztof Szamrad.

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOKSERSKI
Duże emocje towarzyszyły rozegranemu w Suwałkach Między-

narodowemu Młodzieżowemu Turniejowi Bokserskiemu, w którym walczy-
li bokserzy z Niemiec, Litwy i Polski. Dobrze zaprezentowali się w nim mło-
dzi pięściarze sekcji bokserskiej suwalskiego OSiR. Walki wygrali: Klaudia 
Daniłowicz, Nikola Krysińska, Krzysztof Borawski, Szymon Kamiński. Polskę 
reprezentowali także bokserzy z Augustowa, Szczytna, Sokółki, Białegostoku, 
Ełku i Hajnówki. W sumie przeprowadzonych zostało 21 z walk. 

Turniej zakończyły walki zawodniczek reprezentacji Polski. Trenerem 
zarówno sekcji bokserskiej OSiR w Suwałkach, jak i kadry narodowej ko-
biet jest suwalczanin Paweł Pasiak. 

III Suwałki Football League
Już 4 grudnia rozpocznie się III edycja Suwałki Football League. Po 

dwóch dotychczasowych odsłonach Amatorska Liga Piłki Nożnej cieszy 
się dużą popularnością. W porównaniu do poprzedniej edycji rozgrywek 
piłki halowej zmieni się miejsce rozgrywek, którym będzie hala sporto-
wa Ośrodka Sportu i Rekreacji (organizator rozgrywek). Zmianie ule-
gnie również dzień, w którym będą rozgrywane mecze Suwałki Football 
League. Wzorem wiosennej edycji, rywalizacja będzie odbywać się w 
piątki. Zwycięzca III edycji rozgrywek, oprócz okazałego pucharu, otrzy-
ma czek o wartości 2.000.00 zł. Zespoły, które zajmą kolejne miejsca (2 i 
3) również otrzymają nagrody pieniężne. Szczegóły na stronie interne-
towej suwalskiego OSiR. 

Patronat medialny nad rozgrywkami sprawuje DwuTygodnik 
Suwalski.

REGIONALNE MISTRZOSTWA
W Suwałkach rozegrano regionalne mistrzostwa w warcabach stupo-

lowych osób niepełnosprawnych zorganizowane przez Klub Sportowy 
„Jaćwing” . Czołowe lokaty zajęli:

1. Antoni Ignatowski; 2. Ryszard Szachniewicz; 3. Petronela 
Dapkiewicz.

Najlepszym zawodnikom turnieju wręczono puchary i drobne upo-
minki rzeczowe.

TURNIEJ „NADZIEI OLIMPIJSKICH”
10 turniej zapaśniczy „Nadziei Olimpijskich” młodziczek i młodzików 

w zapasach w stylu wolnym rozpocznie się 27 listopada o godz. 13.00 w 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. Szpitalna 66.

Mecz był wyrównany ale skuteczniejsza była 
GieKSa

Fot. ze strony Panzer Suwałki
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SUWAŁKI WCZORAJ I PRZEDWCZORAJ 

OD REDAKCJI

Stronę „Suwałki wczoraj i przedwczoraj” chcemy redagować wspól-
nie z naszymi Czytelnikami. Czekamy na propozycje tematów oraz doku-
menty i fotografie sprzed lat, na wspomnienia. Spróbujmy razem ocalić 
przynajmniej część naszej wspólnej suwalskiej przeszłości.

PIERWSZE SUWALSKIE KINO
Przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Chłodnej stoi kamienica o nume-

rze 76. Wybudowano ją w XIX stuleciu. To właśnie tutaj powstało pierw-
sze stałe kino w Suwałkach.

Po raz pierwszy suwalczanie podziwiali najnowszy wynalazek – kine-
matograf, jak to wówczas mówiono „seans animatograficzny z obrazami 
zajmującej treści”, prawdopodobnie w 1906 r. Trzy lata później Michał 
Monastyrski otworzył w kamienicy przy ulicy Kościuszki 84 (wówczas 
90) kino nazywane również iluzjonem, elektroteatrem, animatografem, 
nadając mu nazwę „Edisson”. Wkrótce na stałe przeniósł je na piętro ka-
mienicy przy ul. Kościuszki 76. Uruchamione wówczas kino musiało być 
zasilane elektrycznie. Prąd Suwałki otrzymały dopiero podczas I wojny 
światowej. Dlatego właściciel lokalu zakupił i zainstalował niezależne, 
własne źródło energii w postaci agregatu prądotwórczego.

Od roku 1929 kino pod nazwą „Filmia” było własnością Kolmana 
Ossowieckiego i Zelmana Sutkiera. Rok później Ossowiecki odkupił 
udziały od wspólnika i dokonał na przełomie lat 1934-35 generalnego 
remontu kina. Zainstalował również w lokalu aparaturę przerabiając go 
na “dzwiękowiec najnowszej konstrukcji”. Podczas niemieckiej okupacji 
do kina wstęp mieli wyłącznie Niemcy. Dlatego to właśnie ten lokal wy-
znaczono jesienią 1939 r. na miejsce dywersyjnej akcji antyhitlerowskiego 
podziemia. Grupa konspiracyjna kpt. Stanisława Bielickiego ( pseudo-
nim Ziomek) zamierzała wysadzić w powietrze kino przeznaczone tyl-
ko dla Niemców. Konspiratorzy wykonali podkop od strony kamienicy 
sąsiadującej z kinem mając zamiar ulokować w nim ładunek wybucho-

wy. Z powodu zdrady Zygmunta Majchrzaka, jednego z członków gru-
py, Niemcy udaremnili zamach, a dwunastu konspiratorów 26 kwietnia 
1940 r. rozstrzelali w szwajcarskim lesie.

W okresie międzywojennym w kamienicy, oprócz kina, mieściły 
się również placówki handlowe m.in.: cukiernia Józefa Semadiniego, 
sklep kolonialny Karola Olszewskiego, skład wędlin i masarnia Schrama 
(Szrama), masarnia Pietraszewskiego. Po drugiej wojnie światowej do 
1975 roku działał tu m.in. Powiatowy Dom Kultury, a potem do począt-
ków lat 90-tych Wojewódzki Dom Kultury. Od 1992 r. kamienicę zajmo-
wała Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich oraz skle-
py, organizacje pozarządowe i biura poselskie.

Wacław Pankiewicz

KAMIEŃ PAMIĘCI
Na rogu ulic Noniewicza i Waryńskiego stanął kamień upamiętniający 

przedwojenną społeczność żydowską żyjącą w Suwałkach. Na pamiątko-
wej tablicy można przeczytać napis:

Pamięci około 5 500 przedwojennych żydowskich mieszkańców Suwałk 
zamordowanych w czasie II wojny światowej w wyniku eksterminacyjnej po-
lityki okupanta niemieckiego. W tym miejscu znajdowała się synagoga zde-
wastowana przez Niemców. Napis ten przetłumaczono na język hebrajski 
i angielski. Na zlecenie Urzędu Miejskiego projekt Kamienia Pamięci wy-
konał suwalski twórca – architekt Bartosz Marek Żyliński, a wykonała 
go firma Granit Góral s.c. Cezarego Górala.

Inicjatorem upamiętnienia przedwojennych żydowskich mieszkań-
ców Suwałk był zmarły w lipcu tego roku Adam Aptowicz z Towarzystwa 
Przyjaźni Izrael-Polska. 24 czerwca br. Rada Miejska w Suwałkach przyjęła 
uchwałę w sprawie upamiętnienia przedwojennych żydowskich miesz-
kańców Suwałk oraz lokalizacji Kamienia Pamięci na rogu ulic Noniewicza 
i Waryńskiego. Kamień Pamięci już posadowiono, a jego odsłonięcie za-
planowano na 22 stycznia przyszłego roku, w czasie obchodów Tygodnia 

Ekumenicznego – Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan połączone-
go z obchodami Dnia Judaizmu. 

Dzieje społeczności żydowskiej w Suwałkach sięgają 1821 r., gdy po-
wstała tu gmina żydowska. Zbudowano też wtedy Wielką Synagogę przy 
ul. Noniewicza. Synagoga w latach okupacji została przez Niemców wy-
korzystywana jako magazyn. Po zakończeniu wojny niszczała, a nielicz-
ni Żydzi nie byli w stanie jej wyremontować. Decyzją ówczesnych władz 
została rozebrana jako ruina w 1956 r.

 Według różnych źródeł Żydzi stanowili przed 1939 r. około jednej trze-
ciej ogółu mieszkańców Suwałk. W listopadzie 1939 r. na początku okupa-
cji niemieckiej ta społeczności praktycznie przestała istnieć po deportacji 
dokonanej przez Niemców. W monografii „Suwałki – miasto nad Czarną 
Hańczą” tak opisano los suwalskich Żydów, którzy pozostali w mieście 
do 8 grudnia 1939 r.: „Według ustaleń Waldemara Monkiewicza i Adama 
Dobrońskiego: Sterroryzowanych (Żydów) zgromadzono na placu synagogi 
w pomieszczeniach w pobliżu posterunku żandarmerii, a następnie popędzo-
no na dworzec kolejowy i załadowano do nieogrzewanych wagonów kolejo-
wych. (…) Część ludności żydowskiej z Suwałk rozstrzelano w Szczebrze. (…) 
Pozostałych wygnańców z Suwałk wywieziono do Białej Podlaskiej i Łukowa, 
a później do obozów zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince.”

Koszt budowy Kamienia Pamięci wyniósł 12.500 zł i został sfi-
nansowany przez: Urząd Miejski (3 000 zł), Towarzystwo Przyjaźni 
Izrael-Polska (3 000 zł), a także wyznania i związki wyznaniowe w 
Suwałkach: Parafię Rzymskokatolicką Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(1 000 zł), Parafię Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy (500 zł), 
Parafię Prawosławną Wszystkich Świętych (500 zł) i Zbór Kościoła 
Zielonoświątkowego „Chrześcijańska Społeczność” (3 300 zł) oraz Radio 5
(1 200 zł). Urząd Miejski dodatkowo poniósł koszty wykonania projek-
tu (około 3000 zł).

(m)
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Panu

Andrzejowi Butkiewiczowi
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

ŻONY
składają

Rada Pedagogiczna, pracownicy administracji 
i obsługi Przedszkola nr 7 w Suwałkach

350/2015

Krystynie
Bagińskiej

wyrazy szczerego współczucia
po śmierci

MATKI
składają

Dyrektor i Pracownicy Biblioteki Publicznej 
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

wyrazy szczerego współczucia

358/2015

Zarząd Powiatu w Suwałkach
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 listopada br. w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przy ulicy Świerkowej 60, 
na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieru-
chomości stanowiących własność Powiatu Suwalskiego położonych 
Budzisku, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetar-
gowej na okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r. na 
rzecz dotychczasowego najemcy. 356/2015

Zaproszenie do składania ofert
na badanie sprawozdania fi nansowego za 2015 r.

Rada Nadzorcza Parku Naukowo-Technologicznego Polska–
Wschód w Suwałkach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Innowacyjnej 1, 
16-400 Suwałki zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na 
badanie sprawozdania fi nansowego Spółki za rok 2015.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalno-

ści, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmio-
tów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych a także infor-
mację o biegłym rewidencie, który przeprowadzi oferowane badanie 
i jego doświadczeniu w zakresie badania sprawozdań spółek prawa 
handlowego. 

2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo 
określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii 
o badanym sprawozdaniu fi nansowym.

3. Oświadczenie o uczestnictwie w posiedzeniach Rady Nadzorczej 
dotyczących badania sprawozdania fi nansowego Spółki.

4. Wzór umowy na badanie sprawozdania fi nansowego.
5. Cenę (brutto, netto, VAT) za badanie sprawozdania fi nansowego 

oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu fi nanso-
wym wraz z raportem z badania.

Badania sprawozdania fi nansowego wraz ze sporządzeniem pisem-
nej opinii o badanym sprawozdaniu fi nansowym oraz raportem z ba-
dania należy dokonać w terminie do 15 maja 2016 r.

Oferty należy składać do dnia 30.11.2015 r. w recepcji siedziby 
Parku Naukowo-Technologicznego Polska–Wschód w Suwałkach, 
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki.   357/2015

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego ograniczonego ulicami: 
T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza 

oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2015 r. poz. 199, 
443, 774, 1265 i 1434) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w 
Suwałkach uchwały Nr X/106/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, 
T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.

Teren wskazany do sporządzenia planu obejmuje częściowo zabu-
dowany kwartał śródmiejski położony pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, 
Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
miejscowego planu w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w 
punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 
16-400 Suwałki 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. 359/2015

MÓJ DOM – MOJA OJCZYZNA
W Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli został rozstrzygnię-

ty konkurs pn. „Patriotyzm współczesnego Polaka” pod hasłem „Mój 
Dom – Moja Ojczyzna”. Konkurs zorganizowany został pod Honorowym 
Patronatem Czesława Renkiewicza, Prezydenta Suwałk, który wręczył 
nagrody laureatom konkursu. Spośród ponad 180 prac, złożonych zgod-
nie z regulaminem konkursu komisja wybrała laureatów oraz wyróżnio-
nych w każdej z kategorii. Wyróżnienia otrzymali:
– w kategorii  prace plastyczne dzieci z suwalskich przedszkoli i oddzia-

łów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – Robert Chomicz 
z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 10, opiekun: 
 Emilia Banaszewska;

– w kategorii praca plastyczna uczniów szkół podstawowych w katego-
rii wiekowej klasy I-III) –  Oskar Balcer ze Szkoły Podstawowej Nr 4, 
opiekun: Agnieszka Paulakowska;

– w kategorii grafi ka komputerowa uczniów szkół podstawowych w ka-
tegorii wiekowej klasy IV-VI) – Kamila Tokaj ze Szkoły Podstawowej 

Nr 11, opiekun: Bartło-
miej Leonowicz;
– w kategorii  list do ko-
legi uczniów suwalskich 
gimnazjów – Małgorzata 
Wichura z Gimnazjum im. 
Marii Konopnickiej, opie-
kun: Mirosława Kalejta;
– w kategorii  scena-
riusz lekcji nauczycieli su-
walskich szkół – Alicja 
Ołowniuk ze Szkoły 
Podstawowej Nr 5.

Pełna lista laureatów na stronie: www.dwutygodniksuwalski.pl 
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GRUNTY TYLKO DLA ROLNIKÓW

Na zakup gruntu rolnego najle-
piej zdecydować się jeszcze w tym roku. 
Chociaż najnowsze dane potwierdzają 
kolejny spory wzrost cen ziemi rolnej 
w Polsce, to czas najwyższy zacząć się 
jednak odzwyczajać tych od informacji. 
Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego.

 Obecnie nie ma ograniczeń moż-
liwości nabycia ziemi rolnej, nowe zaś 
regulacje utrudnią jej zakup, a w wielu 
przypadkach zupełnie go uniemożliwią. 
Od stycznia 2016 r. wejdzie w życie no-
wa ustawa o kształtowaniu ustroju rol-
nego. Ustawa zobowiąże sprzedających 
ziemię rolną do zachowania konkretnej 
procedury. Nie będzie już opcji doko-
nania zakupu przez dowolną osobę lub 
firmę. Pierwszeństwo nabycia ziemi bę-
dą mieli sąsiedzi sprzedającego, pod wa-
runkiem, że są rolnikami. Może się zda-
rzyć, że żaden z sąsiadów nie skorzysta z 
prawa pierwokupu. Wtedy, o ile trans-
akcja dotyczyłaby gruntu o powierzchni 
co najmniej 1 hektara takie prawo uzy-
ska Agencja Nieruchomości Rolnych.

Sprzedawca będzie miał obowiązek 
zgłosić chęć sprzedaży gruntu do nota-
riusza i dopiero ten powiadomi osoby 
uprawnione do pierwokupu. Z doświad-
czenia wiemy, że tego rodzaju transakcje 
będą mogły ciągnąć się miesiącami.

Kolejnym obostrzeniem jest ogra-
niczanie wielkości gospodarstw do po-
wierzchni 300 ha. Ktoś, kto będzie posia-
dał tyle, lub więcej ziemi, nie będzie mógł 
powiększać swojego gospodarstwa.

Nowa ustawa ma zabezpieczyć pol-
skie grunty przed wykupieniem przez 
nabywców z Unii Europejskiej. Do tej 
pory, cudzoziemcy nie mogli bez uzy-
skania specjalnej zgody nabyć nierucho-
mości rolnych i leśnych przez 12 lat od 
momentu przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Okres tego ograniczenia 

kończy się 1 maja 2016 r.
W praktyce jednak trudniej będzie 

nie tylko obcokrajowcom, ale i Polakom. 
Także tym, którzy kupowali ziemię z my-
ślą o inwestycji. Nowe zasady obrotu zie-
mią spowodują drastyczne obniżenie po-
pytu na grunty rolne. W efekcie trzeba się 
liczyć z tym, że ceny ziemi rolnej nie tylko 
nie będą rosły w dotychczas obserwowa-
nym tempie, ale mogą nawet spaść.

Wg. najnowszych danych GUS ak-
tualna średnia wartość 1 ha gruntu rol-
nego w województwie podlaskim wyno-
si 32 105 zł.

NIE WARTO CZEKAĆ Z KREDYTEM

Podniesienie od stycznia przyszłego 
roku wkładu własnego do 15% i możli-
we zaostrzenie polityki kredytowej przez 
banki, to z pewnością dwa główne powo-
dy, dla których warto pomyśleć o zaku-
pie własnego mieszkania jeszcze w tym 
roku.

Od 1 stycznia 2016 roku po raz 
kolejny wzrośnie wysokość wymagane-
go wkładu własnego. Tym razem z 10 
do 15%. Kupując, więc jeszcze w tym 
roku mieszkanie o wartości 200 tysię-
cy złotych, w naszych portfelach pozo-
stanie dodatkowe 10 tysięcy, które moż-
na przeznaczyć chociażby na remont i 
wykończenie. Nie musi to być jednak 
zmiana, która pozbawi nas w przyszłym 
roku możliwości zakupu nieruchomo-
ści. Wszystko wskazuje na to, że dodat-
kowe i obligatoryjne 5% będzie można 
pokryć kupując wraz z kredytem dodat-
kowe ubezpieczenie. Minusem jest na 
pewno to, że cena zabezpieczenia pod-
niesie całkowity koszt kredytu hipotecz-
nego, a w związku z tym będziemy pła-
cili nieco wyższe raty.

 Sytuacja kupujących w nowym roku 
zależeć będzie jednak od decyzji banków 
i czy tego typu ubezpieczeniami będą za-
interesowane, czy też wprowadzą mimo 
wszystko wymóg wkładu 15 %. Już teraz 

WAŻNE ZMIANY
DLA KUPUJĄCYCH OD 2016

część instytucji finansowych udziela kre-
dytów wyłącznie przy 20 % wkładzie wła-
snym. Podniesienie poprzeczki przez ko-
lejne banki jest również możliwe.

 Jeśli tak by się stało, zdolność kredy-
towa wielu z nabywców z pewnością spad-
nie i będą oni musieli odłożyć decyzję o 
zakupie mieszkania. O tym, że o kredyt 
na mieszkanie może być w przyszłym ro-
ku zdecydowanie trudniej świadczą tak-
że ostatnie dane opublikowane przez 
Narodowy Bank Polski.

 Część banków już od września tego 
roku istotnie zaostrzyła kryteria udziela-
nia kredytów hipotecznych, co automa-
tycznie odbiło się na spadku przeciętnej 
zdolności kredytowej. Co więcej ankie-
towane przez NBP banki zadeklarowały 
również kolejne podnoszenie marż kre-
dytowych i zaostrzanie wymogów.

Do końca roku zostało jeszcze tro-
chę czasu. Oznacza to, że osoby planu-
jące zakup nieruchomości rolnych jak też 
tych ze wsparciem kredytowym powinny 
się pospieszyć. Od stycznia skorzystanie 
z bankowego finansowania może nie być 
już tak łatwe i atrakcyjne jak do tej po-
ry, a przeprowadzenie transakcji na za-
kup gruntu rolnego dużo bardziej skom-
plikowane.

Tekst: 
Wioletta Sadłowska – WGN Suwałki, 
Anetta Girtler – Doradca Finansowy

®

Centrum Obsługi Nieruchomości

ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki, 

+48 87 566 64 14

www.wgn.pl
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Zapraszamy

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

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

Czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

Północ
Nieruchomości 

To biuro, które zapewni Ci rzetelną obsługę,

szybką sprzedaż i pewną gotówkę.

Oferuje pomoc najlepszych specjalistów z różnych dziedzin.

Posiada 50 oddziałów w całym kraju, a dla zwiększenia 
oferty sprzedażowej jesteśmy dodatkowo na największych 
24 portalach internetowych.

Nasi klienci to również Polacy zamieszkujący poza granicami 
kraju (Europa, Kanada, Stany Zjednoczone). 

Z nami to także niskie stawki i atrakcyjne rabaty w sklepach 
na terenie Suwałk.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomo-
ści gruntowych z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomo-
ści gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.

1. działki ozn. nr geod: 33950, 33951, 33952, 33953, 33959, 33961, 
33962, 33954, 33955, 33963, 33956, 33964, 33968, 33957, 33958, 33965, 
32935, 33966, cz. 32934/14 o łącznej powierzchni 57,4052 ha, niezabu-
dowane, położone w Suwałkach przy ul. Stanisława Staniszewskiego, 
Obręb nr 8 i 9, stanowiące zbiornik wodny po wyrobisku żwiru i teren 
w rejonie zbiornika. Sklasyfikowane są jako grunty orne klasy V o pow. 
0,2767 ha, grunty orne klasy VI o pow. 18,5621 ha, grunty pod woda-
mi powierzchniowymi stojącymi o pow. 33,7775 ha, nieużytki o pow. 
4,7889 ha. Termin dzierżawy na okres 15 lat. Dzierżawca zobowiązany 
będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad wynikają-
cych z przepisów o rybactwie śródlądowym, prawa wodnego, ochronie 
gruntów, przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ochro-
ny przyrody i będzie używał przedmiotu dzierżawy stosownie do ogra-
niczeń wynikających z tych przepisów. Działki położone są na terenie, 
dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Natomiast według ustaleń Zmiany Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Suwałk uchwa-
lonego uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach nr XXII/238/2012 z dnia 
30 maja 2012 r. przedmiotowe działki położone są na terenie wód po-
wierzchniowych, terenach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. 
Na działki ozn. nr geod: 32934/14, 32935, 33950, 33951, 33952, 33954, 
33955, 33956, 33957, 33958, 33959, 33961, 33962, 33963, 33964, 33968 
Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach uzyskała decyzję Prezydenta 
Miasta Suwałk znak AGP-II-7331-190/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na zagospo-
darowaniu terenu w rejonie zbiornika wodnego Sobolewo.Działki nie 
objęte inwestycją stanowią uzupełnienie przedmiotowego terenu. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do wybudowania trzech pomostów o 
minimalnej powierzchni 40 m2 każdy, w ciągu 3 lat od daty podpisania 
umowy dzierżawy na terenie objętym umową. Lokalizacja pomostów 
musi być uzgodniona z wydzierżawiającym. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego brutto wyno-
si: 908,97 zł (słownie: dziewięćset osiem złotych dziewięćdziesiąt sie-
dem groszy).

Wadium w wysokości 74 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 
1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetar-
gu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem 
wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. nieruchomości na ra-

chunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 
8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 07 grudnia 2015 r. 
W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargo-
wej przed otwarciem przetargu;
– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o za-

poznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu 
oraz projektem umowy dzierżawy;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 

stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezen-
towanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporzą-
dzonego notarialnie;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie 

aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych 
notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a 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, który 
wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym 
przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wa-
dium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
· do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

346/2015

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza 

i L. Waryńskiego w Suwałkach.
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 
poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434) oraz uchwały Rady Miejskiej 
w Suwałkach Nr L/553/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. 
Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 
02.12.2015 r. do 08.01.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowe-
go planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.12.2015 r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 
w godzinach od. 9.00 do 11. 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w 
punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 
16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 29.01.2016 r.  349/2015



24.11.2015 

DWUTYGODNIK SUWALSKI

24.11.2015

DWUTYGODNIK SUWALSKI

17

SZAMBA BETONOWE
PRODUCENT 515373550

188/2015

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ

tel. 87 566 28 25 

dwutygodnik@bpsuwalki.pl

KUPIĘ
n DZIAŁKĘ Z LINIĄ BRZEGOWĄ, Z MOŻLIWOŚCIĄ 

ZABUDOWY. DO 50 TYŚ ZŁ. TEL. 601 299 055.  311/2015

n Sprzedam domek letniskowy, z działką 600 m, niedaleko 
Olecka, 125 tys. zł, tel. 506 980 541.  335/2015

n Sprzedam siedlisko 70 arowe w Orlinku, 70 tys. zł, 
tel. 506 980 541. 336/2015

n Mieszkanie własnościowe, Suwałki, ul. Chopina 4, I pię-
tro, 48 m.kw. – cena 145 tys. zł, tel. 600 883 799 lub 
514 580 172

360/2015

SPRZEDAM

INFORMACJA
Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do 
publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 13.11.2015 r. do 
dnia 3.12.2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
ZBM przy ul. Wigierskiej 32 oraz opublikowany na stronie interneto-
wej www.zbm.suwalki.pl wykaz nr 14/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. 
nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.  348/2015

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, 
stanowiących własność Miasta Suwałk:

1. oznaczona numerem 35235 o powierzchni 0,0754 ha, poło-
żona w Suwałkach przy ul. Jagiełły. Nieruchomość przeznaczona 
jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoją-
cej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXVIII/297/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.11.2012 ro-
ku. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/
00016734/2.

Poprzednie przetargi przeprowadzone zostały w dniach 24 sierpnia i 
12 października 2015 roku i zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza: 72 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa 
tysiące złotych).

Wadium: 7 200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych).
2. oznaczona numerem 31441/9 o powierzchni 0,0668 ha, położo-

na w Suwałkach przy ul. Ptaszyńskiego. Nieruchomość przeznaczona 
jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. 
Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/445/
2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 roku. Nieruchomość 
posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031671/3. Na działce zlo-
kalizowana jest sieć wodociągowa. Nabywca zobowiązany będzie do nie-
odpłatnego znoszenia tej sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia 
na grunt w przypadku jej awarii bądź konserwacji.

Poprzednie przetargi przeprowadzone zostały w dniach 24 sierpnia i 
12 października 2015 roku i zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza: 67 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem 
tysięcy złotych).

Wadium: 6 700 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych).
3. oznaczona działką nr 34957 o powierzchni 0,0567 ha, położo-

na w Suwałkach przy ul. Tarnobrzeskiej. Nieruchomość przeznaczo-
na jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnosto-
jącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 roku. Na 
działce zlokalizowane są sieci: kanalizacyjna i wodociągowa. Nabywca 
zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nie-
odpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w związku z awarią bądź 
konserwacją. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, na-
bywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z wła-
ścicielem sieci. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 
SU1S/00030587/0.

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 19 października 
2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza: 62 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa ty-
siące złotych).

Wadium: 6 200 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 
r. poz. 782 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 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 10 grudnia 2015 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetar-
gowa 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 – przedło-
żenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw spo-
rządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących 
podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezen-
towanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporzą-
dzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie 
nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozo-
stające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z 
majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. 
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są zło-
żyć 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 udziela Wydział Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41. 347/2015
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Nie obawiajcie się drodzy Czytelnicy, 
nie zamierzam tu deliberować na temat 
zamachu na Trybunał Konstytucyjny, 
czy nocnej burzy wokół obsady sze-
fów służb specjalnych. Nie zajmę się też 
problemem teatru z Wrocławia, w któ-
rym wynajęci aktorzy porno (zagranicz-
ni) demonstrują na scenie jak wygląda 
akt tworzenia człowieka. Tym się zajął 
pewien profesor w randze wicepremie-
ra. Broni on maluczkich przed zgorsze-

niem, teatrowi grozi cofnięciem dotacji, publiczny program informacyjny 
nazywa przy okazji „programem służącym okłamywaniu narodu”. Powiem 
tylko tyle, że nikt widzów na tę sztukę siłą nie ciągnął, ludzie – dorośli! – idą 
do teatru z własnej woli. I niech to wystarczy, bo przecież mojego pisania w 
stolicy nikt nie zauważy. Tyle tylko powiem, że jeśli ktoś się spodziewał cze-
goś innego, to musi być strasznie, ale to bardzo strasznie, naiwny.

My zajmiemy się naszymi, lokalnymi problemami, mianowicie raz jesz-
cze zapytamy – dla kogo jest stanowione prawo, skoro praktycznie nikt go 
nie przestrzega? Wiem, pisałem o tym przez te wszystkie lata nie raz i nie 
dwa, ale widocznie trzeba raz jeszcze. Odwagi dodaje mi starożytna sen-
tencja, która mówi, że kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstym spadaniem. 
Do rzeczy więc; na praktycznie wszystkich osiedlowych parkingach poja-
wiły się znaki zakazujące wjazdu na te parkingi dla osób, które nie są miesz-
kańcami. I co? Przysłowiowy pies z kulawą nogą tym się nie przejął, każdy 
stawia samochód, gdzie chce i jak chce, pod warunkiem, że znajdzie jakieś 
wolne miejsce. Czy słyszał ktoś, żeby ktokolwiek za to oczywiste łamanie 
nakazu został ukarany? Ja nie. Zresztą wyobraźmy sobie, że raptem pojawi-
ły się służby, które ów przepis zaczynają rygorystycznie egzekwować, cóż 
się wtedy podzieje? Prawdopodobnie nikt nigdzie, poza własnym osiedlo-
wym parkingiem zaparkować by nie mógł. To prawo jest martwe.

Znacznie groźniejsze w skutkach jest to, że w dużym stopniu mar-
twe jest również prawo drogowe, czego doświadczamy na drogach całej 
Polski i oczywiście na ulicach Suwałk. Sto tysięcy policjantów i zero po-
licji na drogach, to tylko u nas może tak funkcjonować, a właściwie – nie 
funkcjonować. Ostatnio, to prawie kpina, tuż obok siedziby policji, popę-
dzał mnie potężny tir. Zdaniem jego kierowcy jechałem za wolno, byłem 
zwyczajnym zawalidrogą. Że jechałem i tak troszkę szybciej niż pozwa-
lają przepisy? A kogo to obchodzi, skoro nikt tego nie pilnuje.

STANISŁAW KULIKOWSKI
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Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl

suwalki@cinema-lumiere.pl

Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23

CHŁODNYM OKIEM

NASZA FOTOZAGADKA
Szanowni Czytelnicy, mamy dla Was nowość; w miejscu, gdzie zwy-

kle była krzyżówka, będziemy zamieszczać naszą fotozagadkę. Będzie 
to najczęściej fragment rozpoznawalnego powszechnie budynku lub 
miejsca. Waszym zadaniem będzie rozpoznanie tego fragmentu i pra-
widłowe jego określenie. Może tak się zdarzyć, że całość poszukiwane-
go budynku lub miejsca będzie w aktualnym wydaniu Dwutygodnika. 
Tradycyjnie mamy nagrody dla dwóch osób, które jako pierwsze nade-
ślą prawidłowe odpowiedzi. Będą to bilety ufundowane przez Cinema 
Lumiere Suwałki. Na odpowiedzi czekamy do 30 listopada.

Nagrody z nr „23 DTS” otrzymali: Natalia Przekop i Sławomir 
Rafalski.

Fragment jakiego suwalskie-
go budynku przedstawia za-
mieszczona obok fotografia? 

Odpowiedzi prosimy przesy-
łać na adres redakcji bądź na 
adres internetowy: kontak-
t@dwutygodniksuwalski.pl

CZERWONYM TRAMWAJEM 
W Bibliotece Publicznej im. M. Ko-

nopnickiej przy ul. E. Plater 33 A moż-
na oglądać wystawę „Czerwonym Tram-
wajem do Przystanku Niepodległość” po-
święconą Józefowi Piłsudskiemu i jego ro-
dzinie przygotowanej na 80-lecie śmierci 
Marszałka.

1 grudnia o godz. 17.00 rozpocznie się 
spotkanie z autorem wystawy oraz książ-
ki „Bałtycka Droga i Żywy Łańcuch Lwów-
Kijów” Piotrem Wdowiakiem, dzienni-
karzem, byłym konsulem i I sekretarzem 
Ambasady RP w Wilnie. 

Wystawa składa się z 27 tablic, któ-
re przedstawiają portrety, herby rodo-
we i dokumenty dziedzictwa material-
nego związanego z Marszałkiem Józefem 
Piłsudskim, a także obszerne opisy foto-

grafi i i prezentowanych dokumentów. 12 maja 2015 r. minęło 80 lat od 
śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

DLA KOGO JEST PRAWO?

KONKURS  BARWY 
WOLONTARIATU 

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT za-
prasza wszystkich wolontariuszy, instytucje orga-
nizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich po-
mocy, do wzięcia udziału w konkursie promującym działania społeczne 
podejmowane przez mieszkańców Suwałk lub osoby działające na rzecz 
mieszkańców Suwałk.

Zgłoszeń wolontariuszy mogą dokonywać organizacje pozarządowe, 
instytucje administracji publicznej lub osoby prywatne korzystające z po-
mocy wolontariuszy lub też sami wolontariusze.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub 
pocztą elektroniczną (opis musi być sporządzony w wersji kompute-
rowej).

Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić specjalny formularz do-
stępny w biurze lub na: www.pryzmat.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 27 listopada do 
godz. 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 grudnia 2015 roku pod-
czas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w 
Suwałkach.
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W pierwszych spotkaniach uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 1 
i  Przedszkola nr 4. Dzieci przyniosły  swoje  ulubione Misiaki i z uwa-

gą wysłuchały historii po-
wstania zabawek plu-
szowych.  Przedszkolaki 
rozpoznawały  bohaterów 
kreskówek, słuchały bajek 
i wierszy, których bohate-
rami były misie.  Uczestni-
czyły też w zabawach ru-
chowych, rozwiązywały 
kalambury.

ŚWIĘTO SENIORÓW
Tradycyjnie w listopadzie Europejski Dzień Seniora obchodzili  człon-

kowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Spotkanie by-
ło okazją do wyróżnienia osób zasłużonych w działaniach na rzecz seniorów 
honorowymi odznakami. Dużą Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów wręczono Czesławowi Renkiewiczowi, 
Prezydentowi Miasta Suwałk. Małe Złote Odznaki Honorowe PZERiI otrzymali: 
Irena Bacewicz, Wanda Bujko, Tadeusz Dziawer, Urszula Elżbieta 
Krzywicka, Wanda Mozerys, Zbigniew Jan Mozerys, Bożena Wojdyła, 
Janina Zuchwalska.

Prezydent Suwałk gratulując seniorom oraz życząc im zdrowia i spełnia-
nia wszystkich planów na emeryturze podkreślał, że są oni bardzo aktywną 
grupą, która ma wkład w życie społeczne naszego miasta.

– Suwalskich seniorów jest więcej niż uczniów i, w dodatku, jesteście 
Państwo bardzo aktywni – mówił Czesław Renkiewicz. – Zarówno członkowie 
suwalskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
jak i Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ostatnio także Suwalskiej Rady Seniorów 
wiele wnoszą w życie społeczne naszego miasta. Życzę Państwu, żeby tego 
zapału nigdy Wam nie brakowało i żebyśmy wspólnie pracowali na rzecz po-
prawy życia suwalskich seniorów.
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DNI PLUSZOWEGO MISIA
Miękki, puchaty i taki z łatką – 25 listopada swoje święto obchodzi 

najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulan-
ka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i co-
raz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „Czy 
to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś”. 

Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach zaprasza dzieci 
w wieku od 4 do 8 lat na zajęcia z okazji w dniach od 23–28 listopada .

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia pracownicy suwalskiej 
Biblioteki Publicznej przygotowali dla maluchów z przedszkoli i szkół 
podstawowych zajęcia poświęcone misiom.

ROZŚPIEWANI 
SENIORZY

Wikotr Dulko i suwalskie zespoły: Canto, Złota Jesień oraz 
Ocean Życia wystąpiły podczas trzeciego „Muzycznego Spotkania 
Seniorów” w restauracji Rozmarino.  Spotkania od począt-
ku cieszą się takim zainteresowaniem, że widownia tym ra-
zem dosłownie pękała w szwach. Spotkanie rozpoczęto minu-
tą ciszy, poświęconą ofiarom zamachu terrorystycznego w Paryżu.
Potem królowały pieśni patriotyczne. Gościem specjalnym muzyczne-
go spotkania był wileński bard – Wiktor Dulko, który wystąpił na za-
proszenie prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza. Zaprezentował 
piosenki patriotyczne, śpiewane przez Polaków na Litwie. Wraz z nim 
wystąpił poeta wileński Zbigniew Sinkiewicz. Gospodarzem spotka-
nia był zespół Złota Jesień. Chórzystki z zespołu upiekły wspaniałe cia-
sta, a Piotr Bagiński, właściciel restauracji Rozmarino, użyczył nieod-
płatnie lokalu oraz sfinansował kawę i herbatę.

Kolejne spotkanie śpiewających seniorów w poniedziałek 21 
grudnia.

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Przedszkola nr 1

Dzieci z Przedszkola nr 4 też kochają misie

>>
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