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ul. 23 Października 31, Suwałki  były POM
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Test układu rozruchowego/ładowania samochodu 
profesjonalnym testerem wraz z wydrukiem 

parametrów za jedyne 20 zł. 

UWAGA: 
W przypadku zakupu akumulatora w naszej firmie, 
test + wymiana akumulatora GRATIS !!!!

Nie daj się zaskoczyć zimie i sprawdź już dziś, 
naszą promocję AKUMULATOROWĄ 

Uwaga nowa usługa 
w naszej firmie: 
wymiana olejów 
samochodowych

Rozmowa 
z prezesem Zarządu 
Fabryki Mebli 
„FORTE” S.A. 
Maciejem 
Formanowiczem.
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Jubileusz 25-lecia obchodziło Przedszkole nr 2 w Suwałkach. Na ju-
bileuszowej gali swoje umiejętności wokalne i taneczne wspaniale za-
prezentowali  wychowankowie  placówki. Prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz w prezencie przekazał dyrekcji Przedszkola nr 2 czek na 
10.000 zł z przeznaczeniem na zakup zabawek dla przedszkolaków.

Przedszkole nr 2 w Suwałkach to bezpieczna i nowoczesna placówka. 
Ogród przedszkola był wielokrotnie nagradzany w konkursie UM „Gdzie 
te piękne ogrody i kwieciste balkony”. Wychowawcy przedszkola stosu-
ją wiele nowatorskich programów i metod nauczania m.in. program ada-
ptacyjny i edukacji regionalnej oraz edukacji zdrowotnej. Przedszkole 
znane jest też z udziału w akcjach charytatywnych.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Były kwiaty, podziękowania, życzenia, okolicznościowe przemówie-
nia oraz występy artystyczne przedszkolaków – tak wyglądał jubileusz 
25-lecia suwalskiego Przedszkola nr 5. Na uroczystym spotkaniu  poja-
wili się posłowie Bożena Kamińska i Jarosław Zieliński, prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz, radni oraz byli i obecni pracownicy Przedszkola nr 5, 
przyjaciele tej placówki, ale przede wszystkim rodzice oraz byli i obecni 
przedszkolacy. Z okazji jubileuszu prezydent Cz. Renkiewicz podzięko-
wał pracownikom placówki za ich pracę i przekazał czek na 10 tys. zł

Placówka ta zawsze wprowadzała nowe zajęcia i metody wychowa-
nia najmłodszych oraz alternatywne metody nauczania m.in. matematy-
ki. Jako pierwsze przedszkole utworzyło grupy integracyjne. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

SREBRNE JUBILEUSZE PRZEDSZKOLI

Wizytą świątecznej cię-
żarówki Coca Coli rozpoczął 
się drugi Jarmark Świąteczny 
na Placu Marii Konopnickiej. 
Odbyły się też „Mikołajki” z 
warsztatami, konkursami, gra-
mi oraz zabawami z Mikołajami 
i Śnieżynkami. Nie zabrakło 
też prezentów i upominków. 
W Miasteczku Świątecznym 
panuje już świąteczny nastrój 
– ze świątecznymi dekoracja-
mi, muzyką, a i Mikołaja moż-
na na Jarmarku spotkać. 

JARMARK ŚWIĄTECZNY

Przed nami kolejne dni 
„Jarmarku Świątecznego”:

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.

20 grudnia (w niedzielę) na Placu 
Marii Konopnickiej odbędzie się Wigilia 
Miejska. W samo południe wszystkich po-
wita Prezydent Miasta Suwałki, potem bę-
dzie święcenie opłatków, składanie życzeń 
Bożonarodzeniowych i dzielenie się opłat-
kiem. O godz. 13 kolędować będzie zespół 
lokalny, a pół godziny później rozpocznie 
się poczęstunek wigilijny.
Więcej na: wwww.dwutygodniksuwalski.pl  
                    i www.um.suwalki.pl

O MARSZAŁKU W BIBLIOTECE
O  rodzinie Józefa Piłsudskiego, jego pochodzeniu i związkach  

z Wileńszczyną i Żmudzią  w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej 
opowiadał Piotr Wdowiak autor wystawy „Czerwonym Tramwajem do 
Przystanku Niepodległość” przygotowanej na 80-tą rocznicę śmier-
ci Marszałka, która minęła 12 maja tego roku. Najpełniej stosunek 
J. Piłsudskiego do Wilna opisuje jego wotum znajdujące się na ścianie 
w głębi kaplicy ostrobramskiej w Wilnie. Napis brzmi: „Dziękuję Ci Matko 
za Wilno”.

Wystawa prezentowana w Bibliotece składa się z 27 tablic, które 
przedstawiają portrety, herby rodowe i dokumenty dziedzictwa mate-
rialnego związanego z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, a także obszer-
ne opisy fotografii i prezentowanych dokumentów. Jej autorem jest Piotr 
Wdowiak ,  dziennikarz, były konsul RP w Wilnie.
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ZDANIEM PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski

>>

>> Samorząd Suwałk przygotowuje wniosek o dofinansowanie bez-
płatnego demontażu i odbioru eternitu z budynków w mieście. Dlatego 
Prezydent Miasta Suwałki prosi zainteresowanych mieszkańców Suwałk 
o złożenie do 15 grudnia stosownych wniosków oraz informacji o posia-
danych wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. 
Szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu 87 562 82 16 lub w po-
koju nr 213 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1. Tam 
też lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego można pobrać formu-
larz wniosku i informacji. 

W 2016 roku, w przypadku uzyskania dotacji  z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  będzie istniała 
możliwość nieodpłatnego demontażu i odbioru eternitu w Suwałkach. 
W przypadku nieuzyskania dotacji, w przyszłym roku, będzie kontynu-
owana dotychczasowa  pomoc, polegającą wyłącznie na bezpłatnym wy-
wozie zdemontowanego eternitu.

Więcej: www.um.suwalki.pl lub www.dwutygodniksuwalski.pl 

21 grudnia suwalscy Radni pochylą się nad 
projektem Budżetu Suwałk na przyszły rok. Ten 
ważny – bo determinujący rozwój naszego mia-
sta w ujęciu rocznym – dokument, jak co roku 
przygotowałem wraz z moimi współpracowni-
kami z należytą starannością i dbałością o każ-
dą – nawet najmniejszą – sferę związaną z dzia-
łalnością Suwałk.

Jak krótko opisać projekt Budżetu Suwałk 
na 2016 rok? Wydatki w wysokości 319 milio-
nów złotych i dochody w kwocie 305 milio-
nów złotych. Inwestycje na blisko 45 milionów 
złotych. To propozycja budżetu stabilnego i 
bezpiecznego ale przede wszystkim prospo-
łecznego. Kontynuujemy Suwalski Budżet 
Obywatelski i dotacje do remontów zabytków. 
Wprowadzamy dotacje na wymianę pieców, 
zwiększamy do 11 milionów nakłady inwesty-
cyjne na budowę dróg osiedlowych. Wzrastają 
wydatki na oświatę, pomoc społeczną, kulturę i 
sport, a także wzrastają wydatki na płace.

W przyszłym roku nie wzrosną żadne podat-
ki. Nie zmieniają się podatki od nieruchomości. 
Nie zmienia się opłata targowa ani podatek od 
środków transportu. Na tym samym poziomie 
pozostaną ceny opłat za odpady komunalne i 
bilety komunikacji miejskiej.

Jak co roku spodziewany jest wzrost do-
chodów naszego miasta z podatku PIT i CIT. 
Planujemy, że w 2016 roku wpływy z tytułu te-
go podatku wyniosą 63 miliony złotych i bę-
dą o ok. 5 milionów wyższe niż w roku 2015. 
To dobra wiadomość bo oznacza jedno – 
Suwalczanie coraz lepiej zarabiają! 

Kolejnym korzystnym trendem jest fakt, że 
przyszłoroczny budżet, tak jak w poprzednich 
latach, zakłada nadwyżkę dochodów bieżących 
nad bieżącymi wydatkami. Nadwyżka ta wynie-
sie aż 19 milionów złotych.

Warto przy tym podkreślić, że ogólne do-
chody mogą być wyższe niż planowane z po-
wodu rozmaitych dotacji, które Miasto Suwałki 
co roku pozyskuje z różnych programów.

Wydatki majątkowe – czyli pieniądze prze-
znaczone na inwestycje miejskie – w przy-
szłym roku miałyby wynieść prawie 45 milio-
ny złotych. Ta kwota może jeszcze się zmienić. 
Złożyliśmy nasze wnioski w pierwszych kon-
kursach ogłoszonych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego naszego wojewódz-
twa. Czekamy na ich rozstrzygnięcie.

Z najważniejszych inwestycji, które chcie-
libyśmy zrealizować w 2016 roku, należy wy-
mienić: 

1. Przebudowa ulicy Świerkowej – II etap (na 
odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana 
Pawła II) – 4 377 319,00 zł – Na tę inwestycję 
pozyskaliśmy 50% dofi nansowanie z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019.

2. Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej – 2 200 
000,00 zł.

3. Budowa ulicy  Władysława Łokietka wraz 
z sięgaczami – 1 275 000,00 zł.

4. Budowa ulicy Zastawie – 387 636,00 zł.
5. Przebudowa ulicy Młynarskiego II etap – 

481 000,00 zł.
6. Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty 

– 600 000,00 zł.
7. Budowa ulicy Legionów – 400 000,00 zł.
8. Budowa boiska do piłki nożnej z zaple-

czem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół 
nr 10 – 2 800 000,00 zł.

9. Termomodernizacja Zespołu Szkół 
Technicznych – 2 635 033,00 zł.

10. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 
– 2 000 000,00 zł.

11. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 
II etap – 800 000,00 zł.

12. Termomodernizacja Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 
– 1 782 414,00 zł.

13. Budowa bieżni i skoczni przy Szkole 
Podstawowej nr 9 – 400 000,00 zł.

14. Adaptacja budynku przy ul. Ka-
medulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego 
– 1 800 000,00 zł.

15. Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą 
– I etap (ul. Bakałarzewska – W. Polskiego) 
– 2 000 000,00 zł.

16. Przebudowa budynku mieszkalnego 
przy ul. Sejneńskiej 22, w wyniku której po-
wstaną 42 lokale socjalne – 1 500 000,00 zł.

17. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego 
w Suwałkach (pas startowy) – 1 500 000,00 zł.

Dlatego jeszcze raz z pełną odpowiedzial-
nością stawiam tezę, że to Budżet Prospołeczny. 
Nie podnosimy podatków, wprowadzamy no-
we narzędzia współfi nansowania zadań, utrzy-
mujemy proinwestycyjny charakter Budżetu. 
Mam nadzieję, że moja propozycja spotka się 
z aprobatą suwalskich Radnych. W końcu nam 
wszystkim chodzi o to samo. By Suwałki rozwi-
jały się i były coraz piękniejszym miastem!

ETERNIT DO ZDJĘCIA

ZNAJDZIESZ NAS W INTERNECIE
Pod adresem: www.dwutygodniksuwalski.pl codziennie można znaleźć najnowsze informacje z Suwałk. Nie trzeba czekać na papierową wer-

sję „DwuTygodnika Suwalskiego”. Ukazujemy się codziennie. Oczywiście w wersji elektronicznej. W tej wersji znajdziecie Państwo również takie in-
formacje, których nie ma w DwuTygodniku drukowanym oraz rozszerzone wersje drukowanych informacji. 

W zakładce „ogłoszenia miejskie” znajdziecie Państwo wszelkie ogłoszenia miejskich spółek, instytucji i placówek. 
Znajdziesz nas na        : www.facebook.com/dwutygodnik

>>
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„SZÓSTKA”
 DLA DZIECI Z KOLEŚNIK

Chwilę przed Mikołajkami  szkolny bus suwalskiej Szkoły 
Podstawowej nr 6  zawiózł moc prezentów do Koleśnik. Tam już cze-
kały dzieci i nauczyciele z polskiej szkoły. Wszyscy się cieszyli, a naj-
bardziej chyba dwaj pierwszoklasiści – Ernest i Grześ  – którzy otrzy-
mali wielkie pudła pełne niespodzianek! Wszystkie dzieci z Koleśnik 
dostały słodycze. 

Mikołajowie z SP 6 są szczęśliwi, że mogą w ten sposób zrobić coś 
dobrego, dla swoich rówieśników. Słodkie prezenty jak co roku były 
zbierane na początku grudnia w szkole,  podczas działań sportowych 
i zabaw. A wszystko w szczytnym celu – przygotowania prezentów dla 
koleżanek i kolegów w Koleśnikach na Litwie. W tym roku zbiórkę w SP 
nr 6 wspomogli większymi darami – „Mona”, „Cashin”, „Jens”, prezenty 
pochodziły też od  Urzędu Miejskiego i sponsorów indywidualnych.

>>
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BARWY WOLONTARIATU
11 suwalskich wolontariuszy zostało laureatami tegorocznego kon-

kursu „Barwy Wolontariatu”, który promuje osoby działające na rzecz 
potrzebujących pomocy. Konkurs zorganizowało po raz trzynasty 
Suwalskie Biuro Wolontariatu. 

Jego laureatami są: Agnieszka Wojtych-Kowalewska i Dariusz 
Kowalewski – zgłoszeni przez MUKS „Olimpijczyk” i Stowarzyszenie 
„Spełniona nadzieja”; Sylwia Murawka – zgłoszona przez 6 Suwalski 
Szczep Harcerski „Zorza”; Zuzanna Kościuch – zgłoszona przez Polski 
Związek Niewidomych; Natalia Piasecka – zgłoszona przez Zespół 
Szkół nr 6; Feliks Karpiński – zgłoszony przez Środowiskowy Dom 
„Aktywni tak samo”; Natalia Wiszniewska – zgłoszona przez Zespół 
Szkół nr 4; Ewa Weronika Putra – zgłoszona przez Zespół Szkół 
nr 3; Wiktoria Kowalewska – zgłoszona przez Gimnazjum im. M. 
Konopnickiej; Bartosz Balcer – zgłoszony przez Zespół Szkół nr 2; 
Agnieszka Smykowska – zgłoszona przez Bank Żywności Suwałki.

Wyróżnienia otrzymali: Paulina Szczepańska, Natalia Zajkowska 
i Julia Świerzbinowicz – zgłoszone przez Zespół Szkół nr 4 oraz Marta 
Gościńska i Magdalena Burnejko – zgłoszone przez Zespół Szkół nr 6.

UWAGA OSZUŚCI W INTERNECIE
Zaniżone ceny oferowanych towarów, fikcyjne opinie klientów, presja 

czasu czy żądanie przedpłaty – internetowi oszuści chwytają się różnych 
sposobów, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Trwa „gorączka przedświą-
tecznych zakupów”. 

W ostatnich dniach do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach zgłosi-
ło się aż kilkanaście osób oszukanych w Internecie. Poszkodowani stracili 
na transakcjach w sieci od kilkunastu zł. do ok. 30 tys. zł. Suwalscy policjan-
ci kilka razy w miesiącu przyjmują zgłoszenia dotyczące oszustw interne-
towych. Zakupy w Internecie, to wygodna forma kupowania i sprzedawa-
nia przeróżnych rzeczy, ale jak wszędzie należy być ostrożnym, aby nie dać 
się oszukać. 

Pod koniec listopada do suwalskiej komendy Policji zgłosił się młody 
mężczyzna, który na początku miesiąca, na jednym z portali internetowych 
chciał kupić zestaw dla DJ-a.  Mimo, że mężczyzna wpłacił na podane przez 
sprzedającego konto łącznie ok. 30 tys. zł., to nie otrzymał sprzętu.

Z kolei 29-letnia mieszkanka naszego miasta zawiadomiła, że pod ko-
niec listopada b.r., za pomocą jednego ze znanych portali internetowych, 
zamówiła od osoby prywatnej ubranka dziecięce i zabawki. Rzeczy te miała 
otrzymać nieodpłatnie. Wystarczyło jedynie opłacić koszty przesyłki, łącz-
nie 45 zł. Niestety do dnia dzisiejszego kobieta nie otrzymała zamówione-
go towaru, ani zwrotu pieniędzy.

Przede wszystkim pamiętajmy, by zawsze kierować się ograniczonym 
zaufaniem do sprzedającego.

Nigdy nie kupujmy w sieci korzystając z komputera stojącego w kafej-
ce internetowej. Tam najłatwiej o utratę poufnych danych. Używajmy tylko 
komputera domowego i zachowujmy całą korespondencję ze sprzedawcą. 
Jeśli nas oszuka, pozwoli to Policji szybko go ująć.

Przed zakupem w wirtualnym sklepie zasięgnijmy opinii o nim i sprawdź-
my jego rzetelność. Można to zrobić u znajomych lub na forach interneto-
wych. Zwracajmy też uwagę, czy sklep podaje swój adres i numer telefonu. 

Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie inter-
netowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wyko-
rzystane przez osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić się 
symbol zamkniętej kłódki, a na końcu adresu – literki „https”. Gdy kupuje-
my na aukcji internetowej, przeczytajmy komentarze o sprzedającym. Brak 
komentarzy pozytywnych lub ich niewielka liczba powinny wzbudzić na-
szą szczególną czujność.

Zamawiając sprzęt zapytajmy, czy sprzedawca dołącza oryginalne opro-
gramowanie na płytach i instrukcję obsługi.

Kupując telefon komórkowy zapytajmy o ładowarkę i dowód zakupu, te-
lefony kradzione sprzedawane są bez ładowarki i „dokumentacji”.

Gdy doszło do oszustwa, należy:
n poinformować jak najszybciej administratorów ds. bezpieczeństwa 

danego serwisu i najbliższą jednostkę Policji, czy prokuratury;
n zachowywać wszystkie dokumenty związane z transakcją, tj. dowód 

przelewu na konto bankowe, korespondencję mailową itp., jak również ca-
łą korespondencję ze sprzedawcą; 

n zachować zapisy rozmów wykonywanych za pośrednictwem komu-
nikatorów internetowych, czatów, sms-ów; 

n skompletować – w razie oszustwa na aukcji internetowej – następują-
ce dane: datę i numer aukcji, jej przedmiot oraz wylicytowaną kwotę, nick 
sprawcy oszustwa oraz jego adres e-mail, a także dane dotyczące sposobu 
kontaktu ze sprzedającym i sposobu dokonania zapłaty.

>>
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Ciąg dalszy na str. 6

>>
n Jak poinformował na swojej stronie IPN, 

26 listopada biegli z zakresu antropologii i 
medycyny sądowej przeprowadzili oględziny 
szczątków ludzkich, odnalezionych w Puszczy 
Augustowskiej w okolicach wsi Rygol. Z oglę-
dzin wynika, że są to szczątki dwóch mężczyzn 
w wieku około 35-40 lat.  Z kości obu denatów 
zostanie pobrany materiał genetyczny do ba-
dań porównawczych, które może pozwolą na 
udzielenie odpowiedzi na pytanie – czy są to 
ofiary Obławy Augustowskiej.  

n W pobliżu suwalskiej noclegowni znaj-
dującej się w budynku Izby Wytrzeźwień   przy 
ul. Sportowej  ciało mężczyzny odnaleźli pra-
cownicy Izby. Powiadomili pogotowie i poli-
cję. Zmarłego zidentyfikowano jako 58-let-
niego bezdomnego. Na ciele zmarłego nie 
znaleziono obrażeń, które by wskazywały na 
udział osób trzecich.

n Ponad 8 tysięcy paczek papierosów bez 
polskich znaków skarbowych akcyzy ujawni-
li i zabezpieczyli suwalscy policjanci i celnicy. 
Nielegalny towar znajdował się w zatrzymanym 
do kontroli samochodzie oraz w garażu na tere-
nie miasta zajmowanym przez kierowcę tego au-
ta. Teraz 53-letniemu właścicielowi  kontrabandy 
grozi wysoka grzywna, przepadek towaru i na-
wet  do 3 lat pozbawienia wolności. 

n W Przedszkolu nr 10 im. M. Konopnickiej 
odbył się „Wieczór poezji Marii Konopnickiej”. 
Przedszkolacy ze wszystkich grup wiekowych 
wspólnie z rodzicami prezentowali utwory 
swojej patronki.

n Nagrodę dla najlepszego reżyse-
ra na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Ko-
mediowych Teatrów Nieprofesjonalnych 
„DECHA”  w Bielsku Podlaskim otrzymała su-
walczanka Mirosława Krymska, za reżyserię 
„Nocy cudów, czyli babci i wnuczka” wg 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w wy-
konaniu Teatru Form Czarno-Białych PLAMA. 
Autorem scenografii jest Mieczysław Iwaszko.

n Proces znanej suwalskiej lekarki rozpocz-
nie się od początku. Sąd II instancji uchylił wy-
rok uniewinniający, który zapadł w tej sprawie 
w maju. Sprawa ujrzała światło dzienne w 2011 
r., a teraz wraca ponownie do pierwszej instan-
cji. Oskarżenie dotyczy byłej zastępcy dyrek-
tora Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 
podejrzewanej, na podstawie podsłuchów 
zamontowanych w jej gabinecie, o przyjmo-
wanie korzyści majątkowych. 

WYDARZYŁO SIĘ
Rozmowa z prezesem Zarządu 
Fabryki Mebli „FORTE” S.A. 
Maciejem Formanowiczem.

Rozpoczynacie Państwo w Suwałkach 
potężną inwestycję wartą ponad pół 
miliarda złotych.  Dlaczego jest ona tak 
ważna dla FORTE?

  Zakładane inwestycje na lata 2017-2021  
są niezbędne w celu dalszego rozwoju firmy.  
W ich wyniku budowa nowej fabryki surowej 
płyty wiórowej w Suwałkach, rozbudowa fa-
bryki produkcji mebli oraz zapewnienie po-
wierzchni magazynowych to główne przed-
sięwzięcia w ramach zakładanej strategii 
rozwoju. Zwiększanie potencjału produkcyj-
nego i umacnianie pozycji rynkowej firmy ma 
bardzo istotne znaczenie również dla pracow-
ników. Większa, solidniejsza i bezpieczniejsza 
firma to gwarancja stabilnej pracy i jasnych per-
spektyw rozwoju dla już pracujących, jak i dla 
całych miejscowych środowisk.

Co powstanie w Suwałkach, poza dzia-
łającą już fabryką mebli?

Oprócz już istniejącej tu  fabryki produkują-
cej meble, F.M. „FORTE” S.A. chcemy rozbudo-
wać i wzbogacić swoją infrastrukturę o oddział 
produkcji surowych płyt wiórowych. Wartość 
tej inwestycji  to około 320 mln zł. Produkcja te-
go zakładu przewidziana jest na zabezpiecze-
nie własnych potrzeb w ramach dalszego roz-
woju firmy. Jeśli chodzi o lokalizację kolejnego 
wydziału produkcji mebli, to jesteśmy w trak-
cie rozważania najwłaściwszej dla takiej inwe-
stycji lokalizacji. Na pewno będzie to również 
woj. podlaskie.

Czy wpisanie do Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej terenów  położo-
nych przy ul. Północnej – należących 
do Forte było warunkiem wykonania in-
westycji w Suwałkach?

Decyzja o włączeniu terenów, należących 
do Fabryk Mebli „FORTE” do SSSE była dla 
Spółki warunkiem koniecznym, aby  móc sfi-
nansować tak dużą inwestycję, jaką jest budo-
wa nowej fabryki płyt wiórowych.

Kiedy rozpocznie się nowa inwestycja 
w Suwałkach i czy będzie podzielona 
na etapy?

Zakładany termin rozpoczęcia  inwestycji w 
produkcję płyt drewnopochodnych uzależnio-
na jest między innymi od uzyskania niezbęd-
nych pozwoleń. Przewidujemy jednak, że roz-
poczęcie budowy nowej fabryki surowej płyty 
wiórowej będzie możliwe już w pierwszej po-
łowie 2016 roku. Planowany czas zakończenia 
to początek roku 2018. 

Dlaczego wybraliście Państwo właśnie 
Suwałki  do tak dużej inwestycji?

W ramach przeprowadzanych gruntownych 
analiz na rozbudowę  fabryki w Suwałkach za-

ważyły czynniki ekonomiczne, w tym właśnie 
włączenie terenów, obok których już funkcjo-
nuje zakład produkujący meble, do Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Duże znacze-
nie miała też baza surowcowa oraz aspekt pra-
cowniczy.

W związku z budowa nowego zakładu bę-
dziecie musieli zwiększyć zatrudnienie?

W obecnym zakładzie produkującym me-
ble w Suwałkach zatrudnionych jest ponad 800 
osób. Wraz z nowo wybudowanym zakładem 
produkującym surowe płyty wiórowe zostanie 
zatrudnionych co najmniej 130 osób. Docelowo 
poziom zatrudnienia sięgnie ok. 1000 osób.

Do nowego zakładu potrzebni będą nowi 
wykwalifikowani pracownicy. Czy Forte za-
mierza utworzyć  szkoły przyzakładowe?

Nowe plany inwestycyjne ściśle wiążą się 
z dodatkowym zatrudnieniem wykwalifiko-
wanych pracowników, tym bardziej, że już 
dziś borykamy się z ich dostępnością na tere-
nie powiatu suwalskiego. Dlatego, wspólnie z 
miastem, planujemy stworzenie zaplecza edu-
kacyjnego dla osób chętnych do podnoszenia 
i rozwijania swoich kwalifikacji. Obecnie jeste-
śmy w trakcie rozmów.

Przy zakładzie FORTE w Ostrowi 
Mazowieckiej wybudowaliście przed-
szkole firmowe z oddziałem żłobkowym 
„Żółty Słonik”. Czy planowana jest po-
dobna inwestycja w Suwałkach?

Budowa przedszkola to bardzo przemyślany 
element polityki firmy, której zależy na budo-
waniu trwałych więzi młodych pracowników z 
fabryką. Przedszkole w miejscu pracy pozwala 
zaoszczędzić czas codziennych dojazdów, uła-
twia pracownikowi godzenie pracy zawodowej 
z opieką nad dzieckiem. Zajęcia prowadzone są 
systemem dwujęzycznym, według autorskiego 
programu nauczania, co stanowi istotną war-
tość dodaną.

Wierzymy, że silna identyfikacja pracownika 
i jego zaangażowanie to stała podstawa do roz-
woju firmy. W przyszłości w pewnością rozwa-
żymy podobny projekt w innych lokalizacjach.

Dziękuję za rozmowę.

NOWA INWESTYCJA „FORTE”
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n Sto karmników dla ptaków rozdano w su-
walskim Urzędzie Miejskim. Zainteresowanie 
było ogromne. Po budki ustawiła się długa ko-
lejka chętnych, którzy zadeklarowali, że karm-
niki zostaną umieszczone na terenie Suwałk. 
To już druga taka akcja w Suwałkach. W marcu 
rozdano 200 karmników dla ptaków. Wykonali 
je uczniowie odbywający praktyki w suwal-
skim Centrum Kształcenia Praktycznego.

n Do tragedii doszło  przy ul. Noniewicza. 
W trakcie gaszenia pustostanu znaleziono cia-
ło około 60-letniego mężczyzny. Nie udało się 
go uratować. Pożar wybuchł ok. godziny 23:
00. Przybyli na miejsce strażacy szybko opa-
nowali ogień. 

n 28 listopada w siedzibie Hufca odbył 
się Zjazd Zwyczajny, na którym został wy-
brany nowy Komendant, Komenda oraz 
Komisja Rewizyjna Hufca ZHP w Suwałkach. 
Nowym Komendantem Hufca został druh 
pwd. Kamil Sokołowski – wieloletni harcerz 
i instruktor, Przewodniczący Kapituły Stopni 
Wędrowniczych.

n Uczeń klasy trzeciej suwalskiego 
Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4  – Dawid 
Sajewski – jako jedyny reprezentant woje-
wództwa podlaskiego, został finalistą ogól-
nopolskiego konkursu „Laptop na bank”, or-
ganizowanego przez Narodowy Bank Polski i 
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji. Wielki 
Finał, do którego zakwalifikowało się dwudzie-
stu osób, odbędzie się 17 grudnia w siedzibie 
NBP w Warszawie.

n Podczas happeningu zorganizowane-
go w ramach  VI Suwalskiej Kampanii „Białej 
wstążki” funkcjonariusze Komendy Miejskiej 
Policji w Suwałkach wraz z przedstawiciela-
mi innych instytucji na ulicy Chłodnej wrę-
czali kobietom białą różę, jako symbol sza-
cunku wobec kobiet i niestosowania wobec 
nich przemocy.

6

Ciąg dalszy na str. 7

WYDARZYŁO SIĘ >>
NA XIII SESJI RADY MIEJSKIEJ 
SUWALSCY RADNI WSZYSTKIE 
UCHWAŁY, POZA JEDNĄ, PRZYJĘ-
LI JEDNOGŁOŚNIE. UCHWALILI TRZY 
PROGRAMY I 12 INNYCH UCHWAŁ, NIE 
PRZYJĘLI NATOMIAST UCHWAŁY O 
ZMIANACH TARYF OPŁAT ZA WODĘ 
I ŚCIEKI. PONADTO WYSŁUCHALI IN-
FORMACJI O REALIZACJI ZADAŃ 
OŚWIATOWYCH W POPRZEDNIM ROKU 
SZKOLNYM I ZAPOZNALI SIĘ ZE SPRA-
WOZDANIEM Z DZIAŁALNOŚCI CEN-
TRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W 
SUWAŁKACH W LETNIM SEZONIE TU-
RYSTYCZNYM.

Radni przyjęli do realizacji w 2016 r. 
„Program pierwotnej profilaktyki raka szyj-
ki macicy dla mieszkanek Suwałk w wieku 
13 lat”. Realizacja programu będzie polegała 
m.in. na przeprowadzeniu akcji informacyj-
no-edukacyjnej, badaniu lekarskim i kwalifi-
kacji do szczepienia i wykonaniu pełnego cy-
klu szczepień.

Koszt szczepienia (3 dawki szczepionki, 
badania) jest finansowany w 100% z budżetu 
miejskiego dla dziewcząt, które spełniają kry-
terium dochodowe uprawniające do świadczeń 
rodzinnych oraz posiadaczek „Karty Suwalska 
Rodzina PLUS”. W pozostałych przypadkach 
koszt szczepionki jest finansowany z budże-
tu miejskiego w wysokości 50% kosztów za-
kupu 3 dawek szczepionki, a badanie i kwali-
fikacje w 100%.

W 2016 r. do skorzystania ze szczepień 
uprawnionych będzie 348 dziewcząt. 

Dobra wiadomość dla niepełnosprawnych. 
Suwalscy radni zdecydowali, że w tym roku 
będzie więcej pieniędzy na dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przed-
mioty ortopedyczne i środki pomocnicze z pie-
niędzy PFRON. Dodatkowo na ten cel przezna-
czono 14 849 zł. W 2015 r. nie wszystkie wnioski 

złożone w MOPS na dofinansowanie zaopatrze-
nia w wyżej wymieniony sprzęt zostały zreali-
zowane. Brakowało 12 tys. zł na zrealizowanie 
złożonych wniosków. Teraz po decyzji radnych 
wszystkie potrzeby w tym zakresie mogą być 
zaspokojone.

Radni przyjęli Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 
2016 r. Jest on kontynuacją działań realizowa-
nych w naszym mieście w latach poprzednich. 
Na ten cel w następnym roku zaplanowano 
1 580 000 złotych z tzw. korkowego. 

Zdecydowali także, że w Suwałkach bę-
dzie realizowany program, który ma popra-
wić jakość powietrza w mieście. Program za-
kłada finansową pomoc suwalczanom, którzy 
zdecydują się na zmianę sposobu ogrzewania 
swoich domów jednorodzinnych i budynków 

wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych 
ze źródeł nieekologicznych, np. pieców kaflo-
wych na przyłączenie się np. do sieci ciepłowni-
czej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, sieci 
gazowniczej lub zmianę źródła ogrzewania na 
bardziej ekologiczne.

W 2016 r. suwalski samorząd przeznaczy 
przynajmniej 150 tys. zł na wsparcie właścicieli 
domów jednorodzinnych i wspólnot mieszka-
niowych, które zdecydują się na zmianę spo-
sobu ogrzewania domów. Właściciele domów 
jednorodzinnych otrzymają dotację z budżetu 
miejskiego w wysokości do 3 tys. zł, a we wspól-
notach mieszkaniowych dotacja nie przekroczy 
10 tys. zł. A to oznacza, że w przyszłym roku z 
dotacji miejskiej będą mogli skorzystać właści-
ciele co najmniej 30 domów jednorodzinnych 
i mieszkańcy 6 budynków wielorodzinnych. 
Nabór wniosków w sprawie zmiany sposobu 
ogrzewania rozpocznie się w Suwałkach w po-
łowie lutego 2016 r. Ogłoszenie o naborze bę-
dzie opublikowane w miejskim BIP, na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
oraz w mediach lokalnych.

Od 1 stycznia przyszłego roku nie będzie 
już zakładu budżetowego Zarząd Budynków 
Mieszkalnych. Tak zdecydowali radni. ZBM zo-

TRZYNASTA SESJA
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ZAPYTANIA RADNYCH
W czasie listopadowej sesji dziesięcioro radnych zadało kilkanaście pytań. Najwięcej jak zwy-

kle było zapytań w sprawach drogowych. Dorota Jabłońska z Prawa i Sprawiedliwości pytała 
o przyszłość drogi łączącej ulice Pułaskiego z Północną. Zastępca prezydenta Suwałk Łukasz 
Kurzyna przypomniał, że w projekcie budżetu na 2016 r. są zaplanowane pieniądze na projekt 
drogi od ul. Pułaskiego do ul. Wylotowej, a jest to związane z planowaną dużą inwestycją Fabryki 
Mebli  „Forte”. 

Karol Korneluk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej zwrócił uwagę na brak poziomego ozna-
kowania na ul. Nowomiejskiej, chociaż jej remont zakończył się ponad 2 miesiące temu. Tomasz 
Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni tłumaczył, że jest to celowe działanie. Jeżeli na jezdni 
powstaną tam linie poziome, znacznie utrudni to życie zmotoryzowanym mieszkańcom Osiedla 
Północ I. Oddzielenie pasów ruchu uniemożliwiłoby kierowcom jadącym od ul. Świerkowej zjeż-
dżanie na parking leżący po lewej stronie ulicy. A właśnie tam znajdują się nowe parkingi. Gdyby 
narysowano tam linie, to do parkingu trzeba byłoby dojeżdżać przez ul. Pułaskiego. 

 Andrzej Łuczaj z Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny pytał o możliwość zorganizowa-
nia bezpiecznego ruchu pieszo-rowerowego na  ul. Kościuszki na odcinku od ul. Mickiewicza 
do ul. 24 Sierpnia. Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni poinformował, że przeprowadzono anali-
zę możliwości wydzielenia tam ścieżki rowerowej. Okazuje się, że w tym miejscu nie ma możli-
wości technicznych i prawnych by wytyczyć ścieżkę rowerową, która by nie utrudniała wyjaz-
du z bram na ul. Kościuszki. Radny pytał też o prawoskręt z ulicy Utrata w Sejneńską. T. Drejer 
poinformował, że problem rozwiąże obwodnica Suwałk i wyprowadzenie tranzytu z miasta.

Anna Ruszewska z klubu „Łączą nas Suwałki” oraz Wiesław Murawko z klubu „Blok 
Samorządowy” pytali o planowaną zmianę miejsca nauczania uczniów klas  drugich i trzecich 
w  Szkole Podstawowej nr 9, którzy uczą się w budynku przy ulicy Kamedulskiej 3. W przyszło-
ści w tym budynku ma powstać żłobek. W tej sytuacji uczniowie SP nr 9 wróciliby do budynku 
przy ul. Hamerszmita, co zdaniem rodziców  może niekorzystnie wpłynąć na organizację pracy 
tej szkoły. Ewa Sidorek , zastępca prezydenta Suwałk odpowiedziała, że władze miejskie zrobią 
wszystko by sprostać oczekiwaniom rodziców, tak by lekcje w tej szkole kończyły się o podob-
nych porach jak teraz. Żłobek na ulicy Kamedulskiej nie musi powstać od 1 września przyszłe-
go roku, a zatem nie będzie potrzeby zmiany miejsca nauki uczniów SP nr 9 w czasie trwa-
jącego roku szkolnego. Żłobek jest potrzeby w Suwałkach. Placówka  przy ul. Kamedulskiej 
będzie miała 96 miejsc, a w tej chwili 150 suwalskich rodziców czeka na miejsce w żłobku.

Bogdan Bezdziecki i Grzegorz Gorlo z Prawa i Sprawiedliwości pytali o przyszłość Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy ul. Wylotowej. E. Sidorek stwierdziła, że nie ma decyzji o likwi-
dacji CKP. W planach jest tworzenie centrów kształcenia zawodowego i ewentualne przyłącze-
nie części CKP do Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół nr 6. Ale są to plany odległe, a 
wszelkie obawy zdecydowanie przedwczesne. O szkolnictwo zawodowe pytał też Andrzej 
Turowski z klubu „Łączą nas Suwałki”. Zastępca prezydenta poinformowała, że prowadzo-
ne są już w Suwałkach działania, które pozwolą kształcić więcej specjalistów pod potrzeby 
suwalskich firm. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami suwalskich firm branży drzew-
nej, którym zależy na pozyskiwaniu pracowników już na etapie kształcenia zawodowego.
Zbysław Grajek z Platformy Obywatelskiej zapytał o inicjatywę Stowarzyszenia Samorządna 
Suwalszczyzna w sprawie powołania rad osiedli. Zdaniem Łukasza Kurzyny, zastępcy prezyden-
ta wcześniej należałoby zmienić  Statut Miasta, a to jest kompetencja Rady Miejskiej.

Z kolej  Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości przestrzegał przed bankomatami z re-
klamami, które  mogą zachęcać do picia alkoholu przez młodych suwalczan.

– Coraz więcej niepełnoletnich ludzi ma karty płatnicze i korzysta z bankomatów. Te należące 
do jednej z sieci wyświetlają reklamy, które zachęca do picia piwa – przestrzegał radny.

E. Sidorek stwierdziła, że suwalskie władze miejskie nie mają wpływu  na sektor bankowy. 
Zapowiedziała, że informacja ta zostanie przekazana do Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

stanie przekształcony w spółkę działającą we-
dług zasad towarzystwa budownictwa spo-
łecznego. Nowa spółka będzie miała możliwość 
budowy nowych mieszkań pod wynajem po-
przez pozyskanie preferencyjnych kredytów na 
rozwój budownictwa mieszkaniowego. Nowa 
spółka będzie pozyskiwała tereny pod inwe-
stycje, budować mieszkania i je udostępniać 
przede wszystkim osobom, które:

– mają dochód wyższy niż dający prawo do 
mieszkania komunalnego, ale nie mają ban-
kowej zdolności kredytowej, w tym również 
w ramach rządowego programu „Mieszkanie 
dla Młodych”;

– są absolwentami szkół wyższych roz-
poczynającymi działalność gospodarczą w 
Suwałkach.

Do 2020 r. zostaną wybudowane dwa bu-
dynki po 50 mieszkań każdy. Ponadto ma po-
wstać budynek z 30 mieszkaniami socjalnymi.

Nowa spółka zapewni ciągłość wykonywa-
nia zadań realizowanych dotąd przez ZBM.

Radni ustalili też terminy i tryb uiszczania 
opłat za śmieci. W następnym roku suwalcza-
nie są zobowiązani płacić za śmieci bez wezwa-
nia w terminach:

– do 15 lutego – za I kwartał,
– do 15 maja – za II kwartał, 
– do 15 sierpnia – za III kwartał,
– do 15 listopada – za IV kwartał.
Na trzynastej sesji radni nie przyjęli uchwa-

ły o zmianach taryf opłat za wodę i ścieki. 
Przeciwko podwyżkom zagłosowało 15 rad-
nych, 8 wstrzymało się od głosu. Z przepi-
sów prawa wynika, że i tak opłaty za wodę 
i ścieki wzrosną w Suwałkach od 1 stycznia 
2016 r. zgodnie z wnioskiem złożonym przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Suwałkach.

Według szacunkowych wyliczeń czterooso-
bowa rodzina miesięcznie zapłaci więcej za wo-
dę i ścieki o około 2,75 zł brutto.

Według danych porównawczych w mia-
stach, które tak jak Suwałki pobierają opłaty 
za ścieki opadowe i roztopowe, obowiązują-
ce kwoty są wyższe. Jeżeli chodzi o wysokość 
opłat za wodę i ścieki, Suwałki zajmują trze-
cią od końca lokatę w gronie miast liczących 
od 45 do 90 tys. mieszkańców czyli suwalska 
taryfa opłat (według stawek po podwyżce od 
1.01. 2016 r.) nadal będzie jedną z najniższych 
w kraju.

Radni ustalili również kryteria rekrutacji 
do publicznych przedszkoli, szkół podstawo-
wych i gimnazjów prowadzonych przez su-
walski samorząd oraz wysłuchali informacji z 
realizacji działań oświatowych w poprzednim 
roku szkolnym. 

Z informacji przedstawionej przez Ewę 
Sidorek, zastępcę prezydenta Suwałk wynika, 
że średnie wyniki sprawdzianów i egzaminów 
w suwalskich szkołach są podobne do tych w 
innych samorządach, chociaż jest duże zróżni-
cowanie jeżeli chodzi o wyniki poszczególnych 
szkół w Suwałkach. Niepokojący jest też spadek 
liczby uczniów suwalskich szkół – w ostatnich 
pięciu latach o 2 tys. uczniów. 

WTOREK Z RADNYM

W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 8 grudnia zapraszają Andrzej Turowski z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” oraz 

Piotr Wasiukow z Blok Samorządowego. Natomiast 15 grudnia na suwalczan czekają Bogdan 
Bezdziecki z Prawa i Sprawiedliwości oraz Andrzej P. Chuchnowski z Klubu Radnych „Łączą nas 
Suwałki. Na spotkanie z radnymi 22 grudnia zapraszają Zbigniew R. De-Mezer z Klubu Radnych 
„Łączą nas Suwałki” oraz Irena Bożena Schabieńska z Prawa i Sprawiedliwości.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Mariola Szczypiń lub wyznaczony przez nią wice-
przewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 
na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.
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>>WYDARZYŁO SIĘ

>>

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

Współorganizatorem i współgospodarzem konferencji jest Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Suwałkach, gdzie prowadzone są kierunki: pedagogika osób starszych, ratownic-
two medyczne i pielęgniarstwo.

Więcej: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Dyżury konsultacyjne w Suwalskim Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Ciesielskiej:

08.12. – godz. 10.00-13.00 – Tadeusz Chludziński
15.12. – godz. 10.00-13.00 – Barbara Grabowska
22.12. – godz. 10.00-13.00 – Maria Lauryn
29.12. – godz. 10.00-13.00 – Jadwiga Sowulewska

Telefon kontaktowy SRS: 515 362 622

AKTYWNOŚĆ NIE IDZIE NA EMERYTURĘ

To była już kolejna i – powiedzmy to od razu bardzo udana – konferencja naukowa poświęco-
na poszukiwaniom wspólnych korzeni kulturowych z naszymi sąsiadami. Przed paroma miesiąca-
mi naukowcy z Polski i Litwy mówili o związkach polsko-litewskich, zaś ostatnio suwalska PWSZ i dr 
Jadwiga B. Nowacka zaprosili na poszukiwanie wspólnych korzeni polsko-białoruskich. Znakomite 
pod każdym względem wystąpienie  miał profesor Jarosław Ławski (na zdjęciu) z Katedry Badań 
Filologicznych Uniwersytetu w Białymstoku, który mówił o fenomenie dwujęzycznych pisarzy pol-
sko-białorusko-litewskiego pogranicza. 

O kontekstach polsko-białoruskich, a przede wszystkim o grodzieńskich latach dwóch wielkich 
pisarek – Elizy Orzeszkowej i Zofii Nałkowskiej 
niezmiernie interesująco mówiła Swietłana 
Musijanko (stoi) z Katedry Polonistyki 
Uniwersytetu Grodzieńskiego, zaś dr Grażyna 
Charytoniuk-Michej z UwB wygłosiła ciekawy 
wykład o związkach obrzędów białoruskich z 
„Dziadami” Mickiewicza.

Jak zapowiada dr Jadwiga B. Nowacka, to nie 
było ostanie słowo – już na wiosnę zapowiada 
kolejną konferencję, tym razem będzie ona po-
święcona związkom polsko-ukraińskim.

POSZUKIWANIE WSPÓLNYCH KORZENI>>

n Uczniowie suwalskiego Gimnazjum nr 2 i 
Technikum nr 4 odwiedzili miasto partnerskie 
Suwałk Grande Synthe we Francji. Młodzież 
wzięła udział w ceremonii wskrzeszenia wiecz-
nego płomienia na grobie nieznanego żołnie-
rza pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu oraz zło-
żyła kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Poległych 
w Grande-Synthe. Następnie zwiedzała Kopułę 
Helfaut i obejrzała film pt. „Historia podboju ko-
smosu” w Planetarium Helfaut.

n Nowy bohater miesiąca. Komisja konkur-
sowa  wyróżniła Adama Wójtowicza, który zde-
cydował się zostać dawcą komórek macierzy-
stych, by ratować życie zupełnie obcej osoby. 
Mężczyzna propaguje ideę ratowania życia – 
prowadząc zajęcia w suwalskich i podsuwalskich 
szkołach. Zachęca młodzież do bycia bardziej za-
angażowaną, obecną, wrażliwą na los bliźniego. 
A wszystko to, bez rozgłosu i z potrzeby serca. 

n W suwalskim Muzeum Okręgowym 
zaprezentowano obraz Alfreda Wierusza-
Kowalskiego „Przed meczetem” olej na płót-
nie, 47 x 62 cm, po roku 1903 (już w zbiorach 
Muzeum Okręgowego w Suwałkach). Malarz 
namalował go po krótkiej podróży do Afryki 
Północnej.

n Setki prezentów, słodyczy, zabawek i 
żywności oraz prawie 6 tysięcy złotych – to 
wynik zbiórki Mikołajkowego Autobusu Radia 
5 w Suwałkach. Jak co roku prezenty trafią do 
podopiecznych ze Społecznej Organizacji 
Przyjaciół Dzieci ,,Przystań” w Suwałkach, któ-
ra podzieli się darami z dziećmi ze świetlicy 
Spółdzielni Socjalnej Perspektywa.

n Karolina Słabińska  z suwalskich Beciaków 
zdobyła drugie miejsce na Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Super Hit w Działdowie. 
Wystąpiła wśród dziewiętnaściogra najlep-
szych, uprzednio zakwalifikowanych na pod-
stawie „demówek”, młodych wokalistów z ca-
łego kraju.  Zaśpiewała piosenkę „Tylko mnie 
poproś do tańca” z repertuaru Anny Jantar.

NFOZ DZIĘKUJE 
Dzisiaj (8.12) w siedzibie suwalskiego 

Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony 
Zdrowia zostanie przekazana aparatura i sprzęt 
medyczny suwalskim jednostkom medycznym 
na kwotę 148.651,11 zł. tradycyjnie najwięcej 
otrzymał  Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera 
– 135.458,13 zł. Nowo wyremontowany Oddział 
Pediatrii szpitala  suwalski NFOZ  wyposaży pra-
wie we wszystko – od mebli do sal szpitalnych, 

łóżek, materacy, koców, foteli rozkładanych po 
pulsoksymetr z wyposażeniem. Pieniądze na za-
kup sprzętu medycznego pochodziły z odpisu 
podatkowego za rok 2014 – 1% na OPP od osób 
fizycznych oraz z akcji „Serce za Serce”

To najprawdopodobniej ostatnia taka ak-
cja. Aż nie chce się w to uwierzyć.  Elżbieta 
Chmielewska (na zdjęciu po prawej) dyrektor 
Biura NFOZ w Suwałkach informuje, że suwal-
ski  Oddziału Funduszu  po 42 latach funkcjo-
nowania rozpoczął proces wygaszania „misji 
działań” wspomagających cele ochrony zdro-
wia i opieki społecznej. A wszystko to za sprawą 
zmian prawnych i ekonomicznych uwarunko-
wań funkcjonowania NFOZ-u. Zmiany w usta-
wie o „zbiórkach publicznych”, które miały uła-
twić jej rozliczanie, uniemożliwiają Funduszowi 
prowadzenie akcji „Serce za Serce” polegającej 
na rozprowadzaniu znaczków NFOZ tzw.  „ce-
giełek”. Przepisy wprowadzają zasadę prowa-
dzenia zbiórki do puszek, a na taką formę nie 
wyrażają zgody przedstawiciele jednostek me-
dycznych. Także rokrocznie maleją wpłaty z od-
pisu  1% podatku.
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Zakończyło się głosowanie na trzeci w hi-
storii naszego miasta Budżet Obywatelski. 
W ramach 2 milionów złotych, które w 
przyszłym roku zostaną przeznaczone na 
realizację projektów zgłoszonych przez 
Suwalczan, na pewno uda się wykonać 8 
z 25 inwestycji, które były poddane gło-
sowaniu.

W głosowaniu. wzięło  udział 7510 miesz-
kańców Suwałk. 5327 kart wrzucono do urn w 
Urzędzie Miejskim i Aquaparku. Niestety 459 
z pośród tych kart stanowiły głosy nieważne. 
2183 osoby zdecydowały się oddać głos za po-
mocą internetu.

Poniżej zestawienie projektów, poddanych 
głosowaniu w ramach konsultacji Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok wraz z 
szacunkowym kosztem, w kolejności według 
liczby głosów:

 
„DUŻE” PROJEKTY

1. „Zalew łączący pokolenia” nad Zalewem 
Arkadia, 450 000 zł – głosów 1208 (projekt Nr15) 

Tak to wygląda dziś
2. Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 

Listopada, 698 000 zł – głosów 1204 (projekt 
Nr 9)

3. Wymiana nawierzchni ulicy Kowieńskiej, 
699 392 zł – głosów 750 (projekt Nr 1)

4. Wykonanie parkingu przy przychodni 
NFZ w Suwałkach przy ulicy Młynarskiego 9, 
268 000 zł – głosów 540 (projekt Nr 8)

5. Bezpieczne podwórko przy ulicy 1 Maja 
27A, 25, 25A, 176 400 zł – głosów 469 (pro-
jekt Nr 6)
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Za sprawą Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2015  zmienił się 

kompleks garaży przy ul. Klonowej, wokół których zostało wykonane 
utwardzenie, odwodnienie i oświetlenie całego terenu. Wybudowano 
także kanalizację deszczową. Woda z  obszaru garażowiska spływa do 
podziemnego  zbiornika.

 – To Państwa zasługa, że tę inwestycję udało się zrealizować. 
Głosując w Suwalskim Budżecie Obywatelskim wskazaliście, że jest 
to pilna i potrzebna przebudowa – powiedział Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk, który spotkał się z pomysłodawcami tej inwesty-
cji.

W poprzedniej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na pro-
jekt utwardzenia i odwodnienia drogi dojazdowej do 216 garaży odda-
no 951 głosów.

6. Budowa chodników, ścieżki rowerowej 
i podjazdów do posesji na ulicy Władysława 
Jagiełły, na odcinku od ulicy Mieszka I do ulicy 
23 Października, 699 995 zł – głosów 441 (pro-
jekt Nr 13)

7. Park rekreacji przy ulicy Białostockiej, 
239 111 zł – głosów 366 (projekt Nr10)

8. Budowa miejsc parkingowych, drogi, 
chodnika wraz z odwodnieniem i oświetle-
niem przy ulicy Andersa, 445 330 zł – głosów 
320 (projekt Nr 4)

9. Bezpieczne podwórko przy ulicy 
Pułaskiego 24,147 418 zł – głosów 294 (pro-
jekt Nr14)

10. Plac postojowy Osiedle II, przy bloku 
4A, 15, 16, 21, 266 000 zł – głosów 274 (pro-
jekt Nr 2)

11. Droga wewnętrzna oraz przedłużenie 
ciągu pieszo-rowerowego ulicy Czarnoziem, 
168 000 zł – głosów 243 (projekt Nr 7)

12. Wymiana nawierzchni chodników uli-
cy i parkingów oraz ścieżki rowerowej wzdłuż 
ulicy Paca, 280 430 zł – głosów 228 (projekt 
Nr 3)

13. Budowa oświetlenia na ulicy Szwajcaria, 
130 000 zł – głosów 157 (projekt Nr 12)

14. Przebudowa ulicy Chabrowej, 188 700 zł 
– głosów 57 (projekt Nr 5)

15. Wykonanie nakładki z masy bitumicznej 
na ulicy Szwajcaria (odcinek I), 685 324 zł – gło-
sów 50 (projekt Nr 11)

 
„MAŁE” PROJEKTY

1. Rewitalizacja parku na rogu ulic 
Daszyńskiego, Franciszkańskiej i Legionów, 
99 900 zł – głosów 1581 (projekt Nr 10)

(fot. niżej)

2. Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i 
młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez 
wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem 
oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” 
między ulicą Kościuszki a ulicą Noniewicza, 
99 146 zł – głosów 964 (projekt Nr 5)

3. Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy 
ulicy Bakałarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 
21A-23A, 40 000 zł – głosów 502 (projekt Nr 9)

4. Aktywne dzieci – modernizacja placu za-
baw, przy ulicy Witosa 4A, 98 000 zł – głosów 
501 (projekt Nr 3)

5. Remont istniejących zatok parkingowych 
z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe 
przy ulicy Kowalskiego 4A i 4B, 80 000 zł – gło-
sów 447 (projekt Nr 8)

6. Budowa parkingu na Osiedlu II z dodatko-
wą infrastrukturą, II etap, 90 000 zł – głosów 
392  (projekt Nr 6)

7. Edukacyjny plac zabaw dla psów – Psi Park 
Suwałki przy ulicy Putry i ulicy Andersa, 99 386 
zł – głosów 390 (projekt Nr 2)

8. Siłownia FITNESS OUTDOOR, Dubowo I, 
93700 zł – głosów 213 (projekt Nr 4)

9. Droga dojazdowa do nieruchomości miesz-
kalnych przy ulicy Ciesielskiej, 65 000 zł – gło-
sów 192 (projekt Nr 7)

10. Utwardzenie terenu przed garażami przy 
ulicy Ciesielskiej, 32 000 zł – głosów 106 (pro-
jekt Nr 1)

Na Suwalski Budżet Obywatelski 2016, tak 
jak w 2015, postanowiono przeznaczyć 2 mi-
liony złotych. Również jak poprzednim razem 
tę kwotę podzielono na dwie części. 1,4, mi-
liona złotych to pieniądze na „duże projekty” 
o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych, któ-
rych było 15 oraz 600 tysięcy złotych na „pro-
jekty mniejsze” o wartości do 100 tysięcy zło-
tych, których było 10.

W związku z tym zostaną zrealizowane dwa-
projekty z listy „Dużych Projektów” oraz 6 pro-
jektów z listy „Małych Projektów”. W przypad-
ku wystąpienia oszczędności na etapie wyboru 
wykonawców na poszczególne inwestycje zo-
staną uruchomione przetargi na kolejne po-
zycje z listy projektów zarówno „Dużych” jak 
i „Małych”.

SUWALSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2016

TAK CHCIELI MIESZKAŃCY
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„INWESTOR NA MEDAL”
Na gali Sportowa Polska 2015, która odbyła się w siedzibie Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego w Warszawie Czesław Renkiewicz, Prezydent 
Suwałk odebrał wyróżnienie w kategorii „Inwestor na medal” w ramach 
konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu”.

Tytuł przyznany został  Suwałkom za wyjątkowe zaangażowanie, ak-
tywność, odpowiedzialność i konsekwencję w realizacji programu rozwo-
ju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta, a także za działalność 
na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności 
lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji istniejącego sta-
dionu piłkarskiego dostosowującej go do wymogów PZPN i UEFA, obej-
mującej również modernizację przystadionowego hotelu, a także za in-
westycję Street Workout i Parkour Park.

WRAŻLIWI SUWALCZANIE
 Trwa akcja „Szlachetna 

Paczka”, w której darczyńcy  prze-
kazują paczki dla konkretnych po-
trzebujących rodzin lub osób. W 
Suwałkach i powiecie suwalskim 
już wszystkie potrzebujące rodzi-
ny otrzymały pomoc. Dzięki te-
mu ich święta Bożego Narodzenia 
będą trochę bardziej radosne. 
Przekazana pomoc materialna  
ma motywować rodziny do samo-
dzielnego radzenia sobie w trud-
nej sytuacji życiowej. 

Finał akcji „Szlachetna Paczka” w Suwałkach odbędzie się przy ul.  T. 
Kościuszki 71, 12 grudnia w godzinach 9.00-18.00 oraz 13 grudnia w go-
dzinach 10.00-15.00. 
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„CZARY MARY” 
– ZMIENIAMY ŚWIAT NA LEPSZY

Prawie 500 osób bawiło się w  suwalskim hotelu Szyszko podczas VIII 
Regionalnego Balu Andrzejkowego Osób Niepełnosprawnych. Bawiły 
się osoby niepełnosprawne – mieszkańcy środowiskowych domów sa-
mopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, 
uczestnicy klubów pacjenta z terenu Suwałk, Gołdapi, Kowal Oleckich, 
Sejn, Filipowa, Moniek i Wronek. Do tańca przygrywał zespól muzyczny 
„Keys” oraz „Mister Night”.

Bal był połączony z obchodami X-lecia Środowiskowego Domu 
Samopomocy działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 
„Dom” przeznaczony jest dla 35 osób psychicznie chorych i niepełno-
sprawnych intelektualnie. Zajęcia z nimi są prowadzone w 7 pracowniach 
terapeutycznych: muzycznej, techniczno-plastycznej, terapii ruchowej, 
komputerowej, życia codziennego, rękodzieła i ceramicznej. ŚDS może 
pochwalić się dużymi osiągnięciami. W ciągu dziesięciu lat funkcjonowa-
nia, z usług domu skorzystały 132 osoby. 18 podopiecznych usamodziel-
niło się i podjęło pracę, sześć osób ukończyło szkołę średnią a dwie oso-
by uzyskały wyższe wykształcenie.

FESTYN ANTYKORUPCYJNY
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT organizuje 9 grudnia o 

godz. 10 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach Festyn 
Antykorupcyjny pt. „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”. Jego 
celem  jest upowszechnianie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy na te-
mat zagrożeń i konsekwencji działań korupcyjnych, sposobów jej zwal-
czania, przejrzystości lokalnego życia publicznego oraz zasad funkcjono-
wania instytucji publicznych. Do udziału zostały zaproszone suwalskie 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz przedstawiciele lokalnych or-
ganizacji i instytucji publicznych. Festyn składa się z warsztatów, prezen-
tacji form teatralnych, biegu, quizu tematycznego oraz rozstrzygnięcia 
konkursu plastycznego.

Więcej na www.dwutygodniksuwalski.pl 

JAK DBAĆ O ZDROWIE?
Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza 

wszystkich zainteresowanych na kawiarenkę obywatelską „Jak dbać o 
zdrowie by cieszyć się życiem?”. Spotkanie organizowane jest w czwar-
tek 10 grudnia  o godz. 17.00 w sali konferencyjna w Aquaparku przy ul. 
Papieża Jana Pawła II 7. Wstęp wolny.

Tematem grudniowego spotkania, będzie dbałość o zdrowie, za-
równo w jej aspekcie fizycznym, jak też psychicznym. „W zdrowym ciele 
zdrowy duch” – mówi łacińska sentencja. Gośćmi kawiarenki będą m.in.: 
Joanna Fedoruk – dietetyczka, Ewa Korneluk – lekarz, Iwona Łazarska – 
instruktor Zumba Fitness, Marta Sierocka – dietetyczka, Katarzyna Ulak 
– psychiatra.

>>

>>

>>

>>



8.12.2015 

DWUTYGODNIK SUWALSKI

8.12.2015

DWUTYGODNIK SUWALSKI

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

tu do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.
n Filia nr 2 Biblioteki Publicznej zaprasza dzieci w wieku 

4-10 lat na mikołajkowe zajęcia. Termin spotkania – do 
ustalenia indywidualnie – osobiście w bibliotece przy 
ul. Klonowej 41 lub pod nr tel. 87 567 11 09.

n „Przeczytaj i obejrzyj” w grudniu wspólnie z Cinema Lumiere w 
Suwałkach. Zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź 
kupon zniżkowy na bilety do kina. Filmy objęte akcją: Igrzyska śmierci: 
„Kosogłos”, część 2, „Makbet”, „Bella i Sebastian” oraz „W samym sercu morza”

MUZEUM OKRĘGOWE w Suwałkach zaprasza na:
n zajęcia „Dawne ozdoby choinkowe na Suwalszczyźnie” dla 

przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. 
Zajęcia obejmują pogadankę o tradycjach kolędowania, pokaz 

dawnych ozdób choinkowych oraz naukę ich wykonywania (samodziel-
nie wykonane prace dzieci zabierają do domu). Muzeum na zajęcia zapra-
sza do 18 grudnia. Opłata za uczestnictwo w lekcji wynosi 3 zł.

MUZEUM im. Marii Konopnickiej zaprasza:
n do zwiedzania wystawy „Ola z ulicy Krzywej. Opowieść o Aleksandrze 

Piłsudskiej ze Szerbińskich”. Ekspozycja został przygotowana dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Ministra Kultury i Sztuki oraz Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach.

Centrum Sztuki Współczesnej Galeria Andrzeja Strumiłły zaprasza: 
n do zwiedzania zbiorowej wystawy fotografii słuchaczy Akademii 

Fotografii i Przedsiębiorczości z Białegostoku DYPLOMY 2015.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
n wystawę „Dywany dwuosnowowe Polski 

Północno-Wschodniej”, Galeria Sztuki Współczesnej 
Chłodna 20, ul. Noniewicza 71. Wstęp wolny. Wystawa czynna do 15 stycz-
nia 2016 roku.

n XII Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem „O ZŁOTĄ PODKOWĘ 
PEGAZA” 10-12 grudnia Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 5,

Przez trzy dni – od 10 do 12 grudnia – będzie można obejrzeć w 

Suwalskim Ośrodku Kultury zmagania monodramistów w trzech kate-
goriach wiekowych. W programie znalazły się też spektakle towarzyszą-
ce oraz warsztaty. Szczegółowy program www.soksuwalki.eu, 

Patronat medialny sprawuje „Dwutygodnik Suwalski”. Mamy dla Pańswa 
dwa zaproszenia. Szczegóły na stronie internetowej: www.dwutygo-
dniksuwalski.pl

n Alfabet Wyobraźni z Sztuką, SOK-iem i Panem Mietkiem. Mnóstwo do-
brej zabawy dla dzieci i dorosłych. Każde zajęcia będą pełne dobrego hu-
moru i aktywności artystycznej inspirowanej w najróżniejszy sposób.

Warsztaty dla dzieci (5-13 lat) i rodziców. Piątek, 11 grudnia w  godz. 
16:00-17:30, patio SOK, ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny.

n Projekcja filmu „Papusza” i spotkanie z Jowitą Budnik, odtwór-
czynią roli głównej. Wtorek, 15 grudnia, godz. 18:00, Sala Kameralna, 
ul. Jana Pawła II 5, bilety: 10 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwal-
ki.eu. Projekcja i spotkanie odbędą się w ramach Międzyszkolnego 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Mamy dla Pańswa jedno zaproszenie. 
Szczegóły na stronie internetowej DwuTygodnika Suwalskiego.

n Międzyszkolny Dyskusyjny Klub Filmowy „13” – projekcja filmu 
„Nawet deszcz” środa, 16 grudnia, godz. 18.00, Sala Kameralna SOK, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5. Mamy dla Pańswa jedno zaproszenie. 
Szczegóły na stronie internetowej „DwuTygodnika Suwalskiego”. 

n Koncert zespołu Lady Pank. Są tuż przed obchodami 35-lecia obec-
ności na scenie, ale czas jakby ich nie dotyczył. Niezmiennie prezentu-

ją wysoką formę sceniczną zbudowaną wokół niepodrabialnego gita-
rowego stylu Jana Borysewicza i charyzmatycznego wokalu Janusza 
Panasewicza. Piątek, 18 grudnia, godz. 19.00. Duża Scena, ul. Jana 
Pawła II 5. Bilety: 120 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu,

n VII Świetlikowe Kolędowanie. Ostatni przedbożonarodzeniowy 
weekend to znakomity 
czas na koncert kolęd, 
pastorałek oraz zimo-
wych i świątecznych pio-
senek. Studio Piosenki 
„Świetlik” zaprasza na 
siódme już Świetlikowe 
Kolędowanie, czyli wspól-
ne śpiewanie w radosnym 
gwiazdkowym nastroju. 
W tym roku w ramach 
Jarmarku Świątecznego!

Niedziela, 20 grudnia, godz. 18.00 sala granatowa, ul. T. Noniewicza 
71, Jarmark Świąteczny 2015. Jest to czas, kiedy zaczynamy czuć, że święta 
tuż, tuż. W tym wyjątkowym okresie plac M. Konopnickiej zyska świątecz-
na oprawę. Odwiedzających czekają niespodzianki i atrakcje – pachną-
ce lasem choinki, aromat świątecznych przysmaków, koncerty, warszta-
ty, zabawy i kiermasz. 19-20 i 21-23 grudnia 2015, godz. 12.00-19.00, plac 
M. Konopnickiej, Suwałki, wstęp wolny

n Królowa Śniegu w tanecznej odsłonie. Gdy władczyni Zimy zabiera 
Kaja do mroźnego królestwa, Gerda rusza na jego poszukiwanie. Baśń 
Andersena to jedna z najpiękniejszych opowieści o sile miłości i przyjaź-
ni, o odpowiedzialności za siebie i innych. Magiczna podróż, fantastycz-
ne przygody i zwycięstwo dobra nad złem. Wzruszająca świąteczna opo-
wieść dla całej rodziny.

Sobota, 19 grudnia, godz. 17.00 Duża Scena, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 
10 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

n Wieczór Sylwestrowy z Gwiazdą. Znakomici wykonawcy, szla-
chetne brzmienie i starannie dobrany repertuar zapewnią rozrywkę na 
najwyższym poziomie. Koncert Orkiestry SINFONIA VIVA pod dyrekcją 
Tomasza Radziwonowicza z udziałem Rafała Bartmińskiego to praw-
dziwa gratka dla melomanów i gwarancja artystycznej jakości ostatnie-
go wieczoru 2015 roku!

31.12.2015, godz. 20.30 Duża Scena, ul. Jana Pawła II 5. Przedsprzedaż 
do 17.12.2015 – 90 zł (I sektor), 80 zł (II sektor), 70 zł (balkon). Sprzedaż 
regularna od 18.12.2015 – 100 zł (Isektor), 90 zł (II sektor), 80 zł (balkon). 
Bilety w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu
Pub KOMIN:

n Na koncercie 19 grudnia, godz. 20.00 zagrają: TZN Xenna 
i Sexbomba. Bilety już w Kominie, teraz cena 25 zł, w dniu koncertu 35 zł. 
W Pubie Komin wystąpi Kamil Masłowski (Kamil bardzo pomaga w związ-
ku z kontuzją Dyni). Zapraszamy serdecznie. Uwaga, będziemy mieli dwie 
darmowe wejściówki wystarczy przesłać hało „TZN Xenna” – wojownicza 
księżniczka – na kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
WARKA:

n 12 grudnia o godz. 19.00 zagrają: Compressor, Psychomortal (The 
Sought) i Let Flowers Die

Bilety już dostępne! Przedsprzedaż w cenie 15 zł bezpośrednio w Warce 
lub od zespołów. W dniu koncertu 20 zł przy bramce.

Cinema Lumiere zaprasza do 10 grudnia 
„Dobry Dinozaur” (animowany, familijny, ko-
media);  „Czerwony pająk” (thriller); „Makbet” 

(dramat); „Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Część 2”; 
„Listy do M 2”(komedia); „W samym sercu morza” (dramat, przygodo-
wy); „Kochajmy się od święta” (komedia); kino konesera, wtorek 8 grud-
nia, godz. 18.45 – „Sól ziemi” (dokumentalny).

Od 11 grudnia „Święty Mikołaj dla wszystkich” (animacja); „Rock the 
Kasbah” (komedia); „Franciszek”(biograficzny – lektor) „Wszystko zosta-
nie w rodzinie” (komedia) 

16 grudnia „Praktykant” (komedia) – babskie wieczory od 18 grudnia 
„Gwiezdne Wojny: Przebudzenie mocy” (przygodowy, s-f) 2D+3D

22 grudnia „Młodość” (dramat) – kino konesera od 25 grudnia „Córki 
dancingu” (musical)

11

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE

Fot ze str. SOK Tak było w 2013
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WYDARZENIA SPORTOWE
DWA RAZY DRUGI

Zawodnik SKB Litpol-Malow Suwałki Adam Cwalina grający w parze 
z Przemysławem Wachą wywalczył dwa razy drugie miejsca w turnie-
jach rozegranych w Walii i Irlandii. W Cardiff w finale Polacy przegrali z 
Anglikami Marcus Ellis/Chris Langridge 1:2 (16:21, 21:16, 16:21). W Dublinie 
Polacy przegrali w finale gry podwójnej mężczyzn z niżej notowaną nie-
miecką parą Raphael Beck/Peter Kaesbauer 16:21, 18:21.

ŚLEPSK LIDEREM
Siatkarze Ślepska Suwałki 

zajmują pierwsze miejsce w ta-
beli I ligi po 11 kolejkach roz-
grywek. W ostatnich meczach 
najpierw w Suwałkach  wygra-
li 3:0 (25:10, 28:26, 25: 18) z dru-
żyną KPS Siedlce, a następnie w 
Zawierciu przegrali 1:3 ( 25:27, 
28:26, 21:25, 19:25) z zespołem 
Alurn Virtu Warta. To dopiero 
druga porażka suwalskiego ze-
społu w tegorocznych rozgryw-

kach ligowych. W 11 meczach Ślepsk zdobył 24 pkt. W najbliższą sobotę 
(12.12) o godz. 17.00 w hali suwalskiego OSiR Ślepsk zagra z ostatnią dru-
żyną w tabeli KPS Kęty.

ZWYCIĘSTWO WIGIER NA ZAKOŃCZENIE
Suwalskie Wigry wygrały 3:1 z drużyną Rozwoju  w  meczu I ligi pił-

ki nożnej rozegranym w Katowicach. Gole dla Wigier zdobyli: Łukasz 
Hanzel w 45 min. meczu, Kamil Adamek w 52 min. oraz Łukasz 
Moneta w 73 min. Dla gospodarzy gola zdobył Jaroszek w 37 min. me-
czu. Meczem w Katowicach piłkarz Wigier zakończyli rozgrywki I ligi w 
tym roku. Zajmują 16 miejsce w tabeli. W 19 meczach zdobyli 21 punktów, 
z czego 17 na wyjazdach. W 
Suwałkach zdobyli tylko 
4 pkt. Suwalski zespół od-
niósł 6 zwycięstw, 3 remi-
sy i 10 porażek.

W 19 meczach piłkarze 
Wigier strzelili 22 gole, a 
stracili 20. Najwięcej goli 
strzelił Kamil Adamek – 5. 
Po 3 gole zdobyli: Łukasz 
Hanzel i Łukasz Moneta. 
Najdłużej na boisku z piłka-
rzy Wigier w rundzie jesien-
nej grał Artur Bogusz, który w meczach ligowych i dwóch spotkaniach 
Pucharu Polski przez 1800 minut przebywał na boisku. Następni w kolej-
ności to: Bartłomiej Kalinkowski (1747 minut na boisku) i Jakub Bartkowski 
(1707 minut na boisku). Z piłkarzy Wigier jedną czerwoną kartkę otrzymał 
Kamil Lauryn, a najwięcej żółtych kartek sędziowie pokazali Adrianowi 
Karankiewiczowi (8). Następny mecz ligowy Wigry rozegrają na począt-
ku marca w Suwałkach z Zagłębiem Sosnowiec.

BRĄZ NA EUROPEJSKIM CZEMPIONACIE
Michał Karpowicz zdobył brązowy medal  na mistrzostwach Europy 

Kadetów U-16 i młodzieżowców U-22 karate shinkyokushin rozegranych 
w Tarnowskich Górach  w Bytomiu. Michał Karpowicz zajął trzecie  miej-
sce w kata młodzieżowców U-22. W pierwszej rundzie pokonał zawod-
nika z Węgier – Ludszky Zsolta, a w ćwierćfinale wygrał z rozstawionym 
z jedynką Gabchakiem Yuriyem z Ukrainy, wicemistrzem Europy z po-
przedniego roku. W półfinale Michał uległ Polakowi Filipowi Szellerowi 
z Krosna, który został mistrzem Europy. 

Ponadto z Suwalskiego Klubu Karate na mistrzostwach Europy  miej-
sca 5-8  zajęli: Aleksandra Czerwiecka i Wojciech Żytkiewicz  w mło-
dzieżowcach oraz Krzysztof Alicki w kadetach. W mistrzostwach star-
tował jeszcze Sebastian Biłbak.

WICEMISTRZ POLSKI W BOKSIE
Maciej Suchwałko z OSiR Suwałki wywalczył wicemistrzostwo Polski 

młodzików w Poznaniu na IV mistrzostwach Polski młodzików w boksie 
im. Pawła Szydły. 14-letni Maciej Suchwałko, podopieczny trenera Pawła 
Pasiaka, w eliminacjach kolejno pokonał zawodników z Białegostoku, 
Kętrzyna oraz Rzeszowa. W finałowej walce w kategorii wagowej +76 kg 
przegrał z Oskarem  Koprem z Gorzowa Wielkopolskiego.

SUKCESY SZACHISTÓW
Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Suwałkach w składzie: 

Julia Chmielewska, Wiktoria Schyllo, Zofia Warczyńska i Magdalena 
Brzozowska wywalczyła  I miejsce w  Igrzyskach Województwa Podlaskiego. 
Opiekunem drużyny jest Roman Wieczorek. Drugie miejsce zdobyła suwal-
ska SP nr 11. Piąte miejsce w igrzyskach zajęła drużyna chłopców z SP nr 11.

Mistrzostwo województwa podlaskiego wywalczyły szachistki 
Gimnazjum nr 3 w finale wojewódzkim, który odbył się w Białymstoku. 
W drużynie  wystąpiły: Michalina Rudzińska, Aleksandra Śledź, Debora 
Choińska i Julia Aleksandrowicz. Drużyna chłopców z Gimnazjum nr 3 zaję-
ła 4 miejsce. Opiekunem szachistów z Gimnazjum nr 3 jest Jarosław Ołów.

 
„RESO Suwałk Football League”

W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji  rozpoczęły się rozgrywki amatorskiej 
ligi piłkarskiej „RESO Suwałki Football League”. Swój akces do udziału w 
rozgrywkach zgłosiło 14 drużyn.W pierwszych meczach  padły wyniki:

ALP MATRIX – UKS RUTKA TARTAK SUWALKING (5:1)
AZS PWSZ SUWAŁKI – SALAG (0:1)
PEC SP. ZO.O. – EURO OKNO (2:2)
AUTO WIGRY – EUROMASTER (4:2)
COMMERCE – AGRODEALER (1:0)
AUTOLAND – BIO-PROFIL SPA (5:0)
AR-TIR – RODZICE AP WIGRY SUWAŁKI (1:4)
Kolejne mecze RESO Suwałk Football League zostaną rozegrane 11 

grudnia w hali OSiR. Patronat medialny nad rozgrywkami sprawuje 
Dwutygodnik Suwalski.

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 cha-
rakter. Cały dochód z turnieju, nad którym patronat sprawuje Prezydent 
Suwałk, zostanie przeznaczony na rozwój Domu Dziennego Pobytu 
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie Stowarzyszenia Aktywni 
Tak Samo w Suwałkach, zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych ru-
chowo 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 fina-
ły Mistrzostw Świata 2002 w Japonii i Korei, Reprezentacja Artystów 
Polskich, Reprezentacja 
Litwy, Reprezentacja Łot-
wy, Drużyna Prezydenta 
Suwałk oraz Wigry Su-
wałki. 

Nowością będzie za-
planowany na piątek, 18 
grudnia międzynarodowy 
turniej piłkarski chłopców 
do lat 8, z udziałem zespo-
łów z Litwy i Łotwy, Wisły 
Kraków i  Lecha Poznań. 
Tego też dnia o godz. 19 w 
sali  Suwalskiego Ośrodka 
Kultury wystąpi zespół 
Lady Pank. Bilety do na-
bycia w kasie SOK i na 
www.bilety.soksuwalki.eu 
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SUWAŁKI WCZORAJ I PRZEDWCZORAJ 

Bogate są tradycje związane z warzel-
nictwem piwa w Suwałkach. I tak w 1800 
r. w mieście było 6 browarów, a w 1890 r. – 
8. Mowsza Krakowski, Eta Abramowska, Szymon 
Butkiewicz, Owsiej Sejneński, Wiejsiejski, Oter 
Rubinsztejn oraz Józef i Wacław Kunc – to cał-
kiem spore grono suwalskich piwowarów. Ich 
zakłady były niewielkie, a popyt na piwo był 
duży, stąd tak znacząca liczba browarów w 
Suwałkach. W miarę upływu czasu firm było 
coraz mniej, ale za to większych pod wzglę-
dem produkcji, jak i zatrudnienia.

W okresie międzywojennym w Suwałkach 
działały trzy browary, potem dwa, a po pożarze 
w 1938 r. firmy Sejneńskiego, pozostał jeden. 
Był to browar Wacława Kunca – największe-
go potentata, zaspokający pragnienie licznych 
smakoszy tego napoju.

Browar Udziałowy Kunca powstał ok. 1888 
roku. Data ta wraz ze skrótem JK będącym 
inicjałami założyciela do dzisiaj widnieje na 
jednym z istniejących, ale zniszczonych bu-
dynków. Browar ten noszący po I wojnie świa-
towej nazwę „Północny” był własnością 19 
Żydów, spośród których najwięcej udziałów 
miał Wacław Kunc.

Przed II wojną światową na bazie krajowych 
surowców produkowano rocznie ok. 12 tysięcy 
hektolitrów piwa. Główne jego rodzaje to: ja-
sne, eksportowe (bez cukru) oraz ciemne z do-

datkiem cukru – wszystkie o mocy 4,5 % alkoho-
lu. Głównymi rynkami zbytu były powiaty Polski 
północno-wschodniej oraz miasta w Rosji. Słód 
znajdował nabywców nawet w USA.

Rodzina Kunców była szanowaną w Su-
wałkach i okolicy. Wacław Kunc jako „znacz-
niejszy obywatel” pełnił funkcję honorowego 
radnego w Radzie Miejskiej. Znany był z dzia-
łalności dobroczynnej. Pomagał biednym i 
potrzebującym. W okresie wielkiego kryzysu 
w gmachu Browaru Udziałowego funkcjono-
wała „kuchnia dla bezdomnych”. W 1924 ro-
ku W. Kunc ufundował spiżowy dzwon na wie-
ży kościoła św. Aleksandra. Dzwon nosi nazwę 
„Wacław”. Ocalały po wojnie został zawieszony 
powtórnie w 1961 r.

W 1944 r. administrowanie przedsię-
biorstwem „Browar” z siedzibą przy ulicy 
Wigierskiej 65 przejęły władze miejskie. Pod 
kierownictwem Władysława Konopki po do-
konanym remoncie ruszyła produkcja. Z po-
wodu złego stanu technicznego browar w 1950 
roku był wyremontowany, a od 1952 r. rozbu-
dowywany i unowocześniany. Kolejnymi kie-
rownikami browaru byli: Zygmunt Pawłowicz 
i Leszek Grnyo. W 1988 r. zakład usamodzielnił 
się i przyjął nazwę „Browar Suwałki”. W 1992 ro-
ku przekształcił się w spółkę pracowniczą jako 
„Browar Północny”Spółka z.oo przechodząc w 
latach 1994-98 szereg remontów i moderniza-

cji, po których osiągnął zdolnośc produkcyjną 
130 tys. hektolitrów piwa i zatrudniał ok. 100 
osób. W 1999 r. browar na własność przejęła 
spółka pracownicza.

Dwa lata później spadła sprzedaż i pojawiły 
się kłopoty finansowe. W 2002 r. nastąpiła fuzja 
z wcześniejszym partnerem, browarem „Kiper”. 
Spółka ta w 2007 r. zaniechała produkcji piwa 
w Suwałkach i wywiozła z zakładu urządzenia. 
Od kilku lat zabytkowy budynek niszczeje. W 
tym roku pojawiła się szansa na jego ocalenie. 
W mieście zjawił się inwestor, który chce po-
stawić tam osiedle mieszkaniowe. Warunkiem 
władz miasta jest pozostawienie lub wkompo-
nowanie zabytkowego budynku browaru.

SUWALSKI BROWAR

STAN WOJENNY
13 grudnia minie 34 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. 

Tak po latach pierwsze dni stanu wojennego wspominał jeden z suwal-
skich urzędników: „Uzbrojone oddziały ZOMO bezustannie krążyły po 
mieście, terroryzując społeczeństwo. Nie przypuszczałem, że będą mie-
li tak wielkiego stracha, tak bardzo będą się ubezpieczali. Stąd wniosek, 
że komuniści nie czują się u nas tak bardzo pewnie”. 

Wspomnienie to przywołał Marcin Zwolski w Roczniku Augustowsko– 
Suwalskim, tom VI. W materiale „Represje władz wobec NSZZ 
„Solidarność” Regionu „Pojezierze” w stanie wojennym” tak opisał  tam-
ten czas w województwie suwalskim: „W nocy z 12 na 13 grudnia inter-
nowano 34 osoby, do końca 1981 roku kolejnych czterdzieści, a w roku 
1982 – dziewiętnaście. To dużo, biorąc pod uwagę słaby stan organiza-
cyjny opozycji w województwie. Przyczyną tego mogło być rozdrobnie-
nie aktywnych struktur „Solidarności” w terenie. Wśród 93 internowa-
nych tylko 31 pochodziło z Suwałk. Inną przyczyną mogło być skupienie 

się władzy na takiej formie represji. Ogółem w stanie wojennym w woje-
wództwie suwalskim za działalność opozycyjną aresztowano bądź ska-
zano na kary więzienia co najmniej 45 osób. W porównaniu do innych 
województw jest to niewielka liczba. Można więc odnieść wrażenie, że 
działania suwalskiego aparatu władzy były ukierunkowane na interno-
wanie, a nie aresztowanie opozycjonistów. 

W jednym z pierwszych procesów politycznych stanu wojenne-
go w województwie suwalskim był sądzony Jarosław Słabiński. Proces 
okazał się porażką aparatu bezpieczeństwa. Rozpatrujący sprawę Sąd 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego nie tylko uniewinnił Słabińskiego – 
oskarżonego o przekazywanie z ośrodka odosobnienia wiadomości szka-
lujących organa SB i Służby Więziennej – ale przedstawiając uzasadnie-
nie, odczytał fragmenty listów zawierających te wiadomości, wywołując 
śmiech pięćdziesięciu obecnych na sali widzów. Po ogłoszeniu wyroku, 
krzyczeli oni „Nasze zwycięstwo”, „Victoria”. Niewykluczone, że właśnie 
dlatego w Suwalskiem władza skupiła się na internowaniach. Do interno-
wania nie trzeba było przeprowadzać śledztwa, zbierać dowodów, wal-
czyć o wyrok sądowy – wystarczała decyzja podpisana przez komendan-
ta wojewódzkiego milicji na wniosek jego zastępcy do spraw SB.”

Szefem suwalskiego SB był płk. Wiesław Kołodziejski.  W 1982 r. 
Wydział Paszportów KWMO w Suwałkach zezwolił na wyjazd z kra-
ju osiemnastu internowanym i 44 członkom ich rodzin. W  KW MO w 
Suwałkach sporządzono prawie 1800 wniosków o ukaranie za wykrocze-
nia przewidziane w dekrecie o  ogłoszeniu stanu wojennego. Na ich pod-
stawie prokuratury województwa wszczęły ogółem 204 postępowania 
w trybie doraźnym przeciwko 302 osobom.

(…) Dotkliwą represją było wyrzucanie z pracy. Jeden z legendarnych 
działaczy suwalskiej „Solidarności”, Aleksander Seredyński, nauczyciel hi-
storii w Technikum Mechanicznym w Suwałkach, mimo trzydziestosied-
mioletniego stażu w zawodzie został zwolniony z pracy. Otrzymał po-
nadto zakaz podejmowania pracy jako nauczyciel.
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O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 
2013 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 
§ 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. 
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późniejszymi zmianami) 
zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, 
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne z 
wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19.11.2015 
r. znak: I.7011.18.40.2014.2015.I, w sprawie zatwier-
dzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwole-
nia na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie ulic Hugo Kołłątaja z sięgaczem, Pięknej 
i Ogrodowej w Suwałkach w zakresie  robót  budow-
lanych  obejmujących:

1) rozbudowę ul. Hugo Kołłątaja z sięgaczem (od ul. 
Ogrodowej do ul. Pięknej) (droga powiatowa  nr 2443B) 

– rozbiórkę elementów komunikacyjnych oraz ist-
niejącego uzbrojenia terenu, kolidujących z rozbudo-
wą ww. ulicy,

– budowę nowej jezdni  ulicy H. Kołłątaja o szer. 
6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego  i sięgacza 
o szer. 5,5 m o nawierzchni  z kostki betonowej, na ob-
ciążenie  ruchem KR-2,
– budowę obustronnych chodników na ww. ulicach,
– budowę, rozbudowę i przebudowę zjazdów indy-
widualnych,
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem 9 la-
tarni oświetleniowych,
– budowę kanału technologicznego w ul. H. 
Kołłątaja,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przy-
kanalikami,
– budowę niekolizyjnego odcinka linii kablowej SN-
20kV, zgodnie z planem zagospodarowania terenu, 
– budowę niekolizyjnego odcinka sieci wodocią-
gowej z odgałęzieniami i przeniesieniem hydran-
tu oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej na 
działkę nr 30323,
– przebudowę kolidujących urządzeń telekomuni-
kacyjnych,
– budowę nowej napowietrznej linii energetycznej na 
skrzyżowaniu ul. H. Kołłątaja z ul. Piękną,
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia techniczne-
go, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 

2) rozbudowę ul. Pięknej (droga powiatowa nr 2471B):
– rozbiórkę elementów komunikacyjnych oraz ist-
niejącego uzbrojenia terenu, kolidujących z rozbu-
dową ww. ulicy,
– budowę nowej jezdni (od ul. H. Kołłątaja do ul. S. 
Staszica) o szer. 5,5 m i nawierzchni z kostki betono-
wej na obciążenie ruchem KR2 oraz (od ul. S. Staszica 
do ul. Ogrodowej)  o szer. 7,0 m o nawierzchni  z  beto-
nu asfaltowego na obciążenie  ruchem KR3,
– budowę chodnika (południowa strona ulicy) na od-
cinku od ul. H. Kołłątaja do ul. S. Staszica,
– budowę chodnika (północna strona ulicy) i ciągu 
pieszo-rowerowego (południowa strona ulicy) na 
odcinku od ul. S. Staszica do ul. Ogrodowej,  
– budowę, rozbudowę i przebudowę zjazdów indy-
widualnych,
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem 13 
latarni oświetleniowych wraz z zasilaniem energe-
tycznym, 
– budowę kanału technologicznego,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przy-
kanalikami,
– budowę niekolizyjnego odcinka linii kablowej SN-
20kV, zgodnie z planem zagospodarowania terenu, 
– budowę niekolizyjnego odcinka linii kablowej nN 
(strona północna ulicy), od ujęcia wody (działka nr 
geod. 30373/1) do skrzyżowania z ul. H. Kołłątaja,
– budowę niekolizyjnych odcinków napowietrznej li-
nii energetycznej od skrzyżowania z ul. S. Staszica do 
ul. Ogrodowej (strona południowa ulicy) wraz z zasi-

laniem ze stacji ST 10-1075,
– budowę uzupełniających odgałęzień sieci wodocią-
gowej z przestawieniem hydrantów p.poż.,
– przebudowę kolidujących urządzeń telekomuni-
kacyjnych,
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia techniczne-
go, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 

3) rozbudowę ul. Ogrodowej (droga powiatowa 
nr 2464B) (od ul. Pięknej do siedziby Zarządu Dróg 
Powiatowych) 
– rozbiórkę elementów komunikacyjnych oraz ist-
niejącego uzbrojenia terenu, kolidujących z rozbu-
dową ww. ulicy,
– budowę nowej jezdni o szer. 9,0 (skrzyżowanie z ul. 
Piękną) i 7,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na 
obciążenie ruchem KR3,
– budowę chodnika (zachodnia strona ulicy) i ciągu 
pieszo-rowerowego (wschodnia strona ulicy), 
– budowę, rozbudowę i przebudowę zjazdów indy-
widualnych,
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem 15 la-
tarni oświetleniowych, 
– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalika-
mi, osadnikiem i separatorem na wylocie,
– budowę niekolizyjnych odcinków linii kablowych 
SN-20kV i nN-0,4 kV, zgodnie z planem zagospoda-
rowania terenu, 
– przełożenie kolidujących kablowych przyłączy ener-
getycznych z dostosowaniem ich długości i przesta-
wieniem ZKP,
– budowę uzupełniających odgałęzień  sieci wodocią-
gowej z przestawieniem hydrantów p.poż.,
– budowę uzupełniających odcinków sieci kanaliza-
cji sanitarnej,
– budowę kablowej linii energetycznej  na skrzyżowa-
niu ul. Pięknej z ul. Ogrodową, 
– przebudowę kolidujących urządzeń telekomuni-
kacyjnych,
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia techniczne-
go, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-
westycji usytuowane poza projektowanymi pasami 
drogowymi ww. dróg powiatowych (czasowe zaję-
cie) w zakresie:

1) budowy i przebudowy innych dróg publicznych:
a) dowiązanie wysokościowe projektowanego chod-
nika na ul. Kołłątaja z istniejącym chodnikiem na ul. 
Ogrodowej, na działce nr 30442,
b) zmiana łuku na skrzyżowaniu ul. Kołłątaja z dro-
gą dojazdową (strona północna) na działce nr geod. 
30323,
c) dowiązanie wysokościowe projektowanych, na 
ul. Pięknej, nawierzchni chodnika, jezdni i ciągu pie-
szo-rowerowego z istniejącą nawierzchnią na ul. 
S. Staszica wraz ze zmianą geometrii skrzyżowania 
(działki nr geod. 30557, 30597)  

2) budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) budowa niekolizyjnego odcinka kablowej linii ener-
getycznej SN (działka nr geod. 30442)
b) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
(wyprowadzenie w rejonie skrzyżowania z drogą we-
wnętrzną) na działce nr geod. 30323,
c) budowa przykanalika sieci kanalizacji deszczowej 
(działka nr geod. 30557-ul. S. Staszica),
d) rozbiórka istniejących kabli energetycznych i bu-
dową niekolizyjnych kablowych linii energetycznych 
z wymianą szafki oświetleniowej i złącza kontrolno-
pomiarowego (działka nr geod. 30376),
e) budowa kablowych linii energetycznych, na działce 
nr geod. 30376/5 (po podziale 30376/9), 
f) dostosowanie napowietrznych przyłączy energe-
tycznych na działkach nr geod. 30572, 30573, 30575, 
30576, 30577, 30372/1 (po podziale 30372/4), 30372/
2 (po podziale 30372/6), 30371 (po podziale 30371/2), 
30369/1 (po podziale 30369/3),
g) budowa wylotu kanalizacji deszczowej wraz z 
utwardzeniem terenu koryta rzeki Czarna Hańcza 
(działka nr 20918/6),
h) wykonanie kanalizacji kablowej telekomunikacyj-

nej, na działce nr geod. 30351,
i) budowa sieci kanalizacji deszczowej, na działce nr 
geod. 30391 (po podziale 30391/2). 

Przedmiotowa  inwestycja planowana jest do re-
alizacji na:
– działkach stanowiących pas drogowy nw. dróg po-
wiatowych o nr:
30410, 34581, 30357 (działki pasa drogowego ul. H. 
Kołłątaja), 30424/1, 30423, 30429/1 (sięgacz ul. H. 
Kołłątaja), 30374 (pas drogowy ul. Pięknej), 30580, 
30596/1, 30393, 30383, 30378, 30382 (pas drogowy 
ul. Ogrodowej) – obręb 003 Suwałki,
– działkach  stanowiących  teren  do czasowego zaję-
cia, niezbędny  podczas  realizacji  inwestycji, o nr:
30442, 30323, 30557, 30597, 30376/1, 30376/5 (po po-
dziale 30376/9), 30572, 30573, 30575, 30576, 30577, 
30372/1 (po podziale 30372/4), 30372/2 (po podzia-
le 30372/6), 30371 (po podziale 30371/2), 30369/1 (po 
podziale 30369/3), 30351, 30391 (po podziale 30391/
2), 20918/6 (obręb 003, Miasto Suwałki). 
– działkach w całości przeznaczonych  do przejęcia  pod 
projektowaną rozbudowę nw. dróg powiatowych  o nr:
30373/2 (ul. Piękna), 30579/1, 30360/14, 30360/12, 
30354/5, 30354/3 (ul. Ogrodowa) – obręb 003, Miasto 
Suwałki.
– działkach objętych podziałem przejmowanych pod 
pas drogowy dróg powiatowych: 

Obręb 3 Suwałki
1. działka nr 30326 dzielona na działki: 30326/1 o pow. 

0,0029 ha (przeznaczona pod drogę) i 30326/2 o 
pow. 0,1766ha (w dotychczasowym władaniu),

2. działka nr 30327/2 dzielona na działki: 30327/3 o 
pow. 0,0004 ha (przeznaczona pod drogę) i 30327/
4 o pow. 0,1208ha  (w dotychczasowym władaniu),

3. działka nr 30327/1 dzielona na działki: 30327/5 o 
pow. 0,0017ha (przeznaczona pod drogę) i 30327/6 
o pow. 0,0799ha  (w dotychczasowym władaniu), 

4. działka nr 30328/4 dzielona na działki: 30328/6 o 
pow. 0,0035ha (przeznaczona pod drogę) i 30328/7 
o pow. 0,0791ha (w dotychczasowym władaniu),

5. działka nr 30328/5 dzielona na działki: 30328/8 o 
pow. 0,0007ha (przeznaczona pod drogę) i 30328/9 
o pow. 0,0239ha (w dotychczasowym władaniu),

6. działka nr 30328/1 dzielona na działki: 30328/10 o 
pow. 0,0082ha (przeznaczona pod drogę) i 30328/11 
o pow. 0,1685ha (w dotychczasowym władaniu),

7. działka nr 30333 dzielona na działki: 30333/1 o 
pow. 0,0166ha (przeznaczona pod drogę) i 30333/2 
o pow. 0,5952ha (w dotychczasowym władaniu),

8. działka nr 30334 dzielona na działki: 30334/1 o 
pow. 0,0078ha (przeznaczona pod drogę) i 30334/2 
o pow. 2,8672ha (w dotychczasowym władaniu),

9.  działka nr 30377 dzielona na działki: 30377/1 o 
pow. 0,0097ha (przeznaczona pod drogę) i 30377/2 
o pow. 0,1946ha (w dotychczasowym władaniu),

10. działka nr 30376/4 dzielona na działki: 30376/6 o 
pow. 0,0758ha (przeznaczona pod drogę) i 30376/7 
o pow. 0,9692ha (w dotychczasowym władaniu),

11. działka nr 30376/5 dzielona na działki: 30376/8 o 
pow. 0,0044ha (przeznaczona pod drogę) i 30376/9 
o pow. 0,0055ha (w dotychczasowym władaniu),

12. działka nr 30376/2 dzielona na działki: 30376/10 o 
pow. 0,0017ha (przeznaczona pod drogę) i 30376/11 
o pow. 0,0020ha (w dotychczasowym władaniu),

13. działka nr 30376/3 dzielona na działki: 30376/12 o 
pow. 0,0016ha (przeznaczona pod drogę) i 30376/13 
o pow. 0,0021ha (w dotychczasowym władaniu),

14. działka nr 30375/4 dzielona na działki: 30375/5 o 
pow. 0,0592ha (przeznaczona pod drogę) i 30375/6 
o pow. 0,3557ha (w dotychczasowym władaniu),

15. działka nr 30373/3 dzielona na działki: 30373/5 o 
pow. 0,0432ha (przeznaczona pod drogę) i 30373/6 
o pow. 0,1039ha (w dotychczasowym władaniu),

16. działka nr 30373/1 dzielona na działki: 30373/7 o 
pow. 0,0050ha (przeznaczona pod drogę) i 30373/8 
o pow. 0,0350ha (w dotychczasowym władaniu)

17. działka nr 30373/4 dzielona na działki: 30373/9 o 
pow. 0,0346ha (przeznaczona pod drogę) i 30373/10 
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PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02 grudnia 2015 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 
21 dni (od 02.12.2015 r. do 23.12.2015 r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 444/2015 z dnia 02 grudnia 2015 roku). Dotyczy sprze-
daży działek położonych w Suwałkach przy ul. Tarnobrzeskiej, Zamojskiej, Północnej, Chłodnej 
i Nowosądeckiej. 372/2015

o pow. 0,0878ha (w dotychczasowym władaniu)
18. działka nr 30372/1 dzielona na działki: 30372/3 o 

pow. 0,0202ha (przeznaczona pod drogę) i 30372/4 
o pow. 0,0464ha (w dotychczasowym władaniu)

19. działka nr 30372/2 dzielona na działki: 30372/5 o 
pow. 0,0305ha (przeznaczona pod drogę) i 30372/6 
o pow. 0,0561ha (w dotychczasowym władaniu)

20. działka nr 30579/2 dzielona na działki: 30579/3 o 
pow. 0,0009ha (przeznaczona pod drogę) i 30579/
4 o pow. 0,0392ha (w dotychczasowym władaniu)

21. działka nr 30371 dzielona na działki: 30371/1 o 
pow. 0,0070ha (przeznaczona pod drogę) i 30371/2 
o pow. 0,3870ha (w dotychczasowym władaniu)

22. działka nr 30409 dzielona na działki: 30409/1 o 
pow. 0,0308ha (przeznaczona pod drogę) i 30409/
2 o pow. 0,3765ha (w dotychczasowym władaniu)

23. działka nr 30369/1 dzielona na działki: 30369/2 o 
pow. 0,0113ha (przeznaczona pod drogę) i 30369/3 
o pow. 0,2742ha (w dotychczasowym władaniu),

24. działka nr 30368 dzielona na działki: 30368/
1 o pow. 0,0208ha (przeznaczona pod drogę) i 
30368/2 o pow. 0,9423ha (w dotychczasowym 
władaniu),

25. działka nr 30408 dzielona na działki: 30408/
1 o pow. 0,0090ha (przeznaczona pod drogę) i 
30408/2 o pow. 0,0975ha (w dotychczasowym 
władaniu),

26. działka nr 30406 dzielona na działki: 30406/
1 o pow. 0,0024ha (przeznaczona pod drogę) i 
30406/2 o pow. 0,0580ha (w dotychczasowym 
władaniu),

27. działka nr 30367 dzielona na działki: 30367/1 o 
pow. 0,0038ha (przeznaczona pod drogę) i 30367/2 
o pow. 0,0617ha (w dotychczasowym władaniu),

28. działka nr 30403 dzielona na działki: 30403/1 o 
pow. 0,0126ha (przeznaczona pod drogę) i 30403/2 
o pow. 0,0976ha (w dotychczasowym władaniu)

29. działka nr 30366/4 dzielona na działki: 30366/9 o 
pow. 0,0026ha (przeznaczona pod drogę) i 30366/10 
o pow. 0,0639ha (w dotychczasowym władaniu)

30. działka nr 30366/3 dzielona na działki: 30366/7 o 
pow. 0,0015ha (przeznaczona pod drogę) i 30366/8 
o pow. 0,0607ha (w dotychczasowym władaniu)

31. działka nr 30402/2 dzielona na działki: 30402/6 o 
pow. 0,0118ha (przeznaczona pod drogę) i 30402/7 
o pow. 0,2479ha (w dotychczasowym władaniu)

32. działka nr 30365 dzielona na działki: 30365/1 o 
pow. 0,0017ha (przeznaczona pod drogę) i 30365/2 
o pow. 0,0601ha (w dotychczasowym władaniu)

33. działka nr 30364 dzielona na działki: 30364/1 o 
pow. 0,0026ha (przeznaczona pod drogę) i 30364/
2 o pow. 0,0646ha (w dotychczasowym władaniu),

34. działka nr 30402/1 dzielona na działki: 30402/
4 o pow. 0,0093ha (przeznaczona pod drogę) i 
30402/5 o pow. 0,2770ha (w dotychczasowym 
władaniu),

35. działka nr 30401 dzielona na działki: 30401/
1 o pow. 0,0068ha (przeznaczona pod drogę) i 
30401/2 o pow. 0,3424ha (w dotychczasowym 
władaniu),

36. działka nr 30400 dzielona na działki: 30400/1 o 
pow. 0,0017ha (przeznaczona pod drogę) i 30400/2 
o pow. 0,6170ha (w dotychczasowym władaniu),

37. działka nr 30396 dzielona na działki: 30396/1 o 
pow. 0,0016ha (przeznaczona pod drogę) i 30396/2 
o pow. 0,3716ha (w dotychczasowym władaniu)

38. działka nr 30395 dzielona na działki: 30395/1 o 
pow. 0,0014ha (przeznaczona pod drogę) i 30365/
2 o pow. 0,3677ha (w dotychczasowym władaniu)

39. działka nr 30394 dzielona na działki: 30394/1 o 
pow. 0,0054ha (przeznaczona pod drogę) i 30394/
2 o pow. 0,3701ha (w dotychczasowym władaniu)

40. działka nr 30392 dzielona na działki: 30392/1 o 
pow. 0,0051ha (przeznaczona pod drogę) i 30392/
2 o pow. 0,4983ha (w dotychczasowym władaniu)

41. działka nr 30391 dzielona na działki: 30391/1 o 
pow. 0,0029ha (przeznaczona pod drogę) i 30391/2 
o pow. 0,0662ha (w dotychczasowym władaniu).

375/2015

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo WODNIK Wodociągi i Kanalizacje w Suwałkach informuje, że z dniem 

1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowa taryfa opłat za wodę i ścieki na terenie Gminy 
Suwałki. 

Opłata za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców wynosi 2,74 zł/m3 (brutto). Opłata za 
ścieki odprowadzane do kanalizacji wynosi:

– dla odbiorców firmowych 8,93 zł/m3 (brutto),
– dla odbiorców indywidualnych 6,37 zł/m3 (brutto).
Wprowadzono również opłatę abonamentową za odczyt podlicznika lub wodomierza do-

datkowego w wyskości 3,79 zł/okres odczytu.   374/2015

UWAGA!
26.11.15 zaginął pies średniej wielkości, maści bisz-

koptowo-rudawej z czarną obrożą. Widziany był na: oś 
Klasztorna, ul. Utracie, Sejneńskiej, Waryńskiego, 
Osiedlu II. Pies był wzięty z wypadku, jest bojaźliwy, 
trudno go złapać, jeśli ktoś z Państwa go widział proszę 
o telefon na nr 512 452 173, lub jeśli uda się go zatrzy-
mać przez chwilę w jednym miejscu – telefon do Straży 
Miejskiej 87 563 56 20.   379/2015

Najszczersze wyrazy podziękowania za słowa wsparcia i empatii
w tych trudnych dla nas chwilach składamy:

Panu Czesławowi Renkiewiczowi, Prezydentowi Miasta Suwałk
Pani Jadwidze Marioli Szczypiń, Przewodniczącej Rady Miejskiej

Pani Alicji Jacewicz
oraz wszystkim pracownikom Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Radzie Pedagogicznej, pracownikom administracji i obsługi Przedszkola nr 7 w Suwałkach
wszystkim Przyjaciołom i Znajomym,

którzy uczestniczyli w pogrzebie
mojej żony

śp. MARII JOLANTY BUTKIEWICZ

Andrzej Butkiewicz i Adam Butkiewicz syn378/2015

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 03.12.2015 r. do dnia 23.12.2015 
r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBM przy ul. Wigierskiej 32 oraz opubliko-
wany na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl wykaz nr 16/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 377/2015

Dwutygodnik Suwalski zaprasza do udziału w konkursie do którego 

nagrody ufundowała Toyota Ełk. Więcej informacji na stronie 

internetowej www.dwutygodniksuwalski.pl
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Taryfowe grupy odbiorców: 
a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 
- Grupa 1 – Gospodarstwa domowe i pozostali, 
- Grupa 2 – Przemysł (bez spożywczego), 
- Grupa 3 – Przemysł spożywczy, 
- Grupa 4 – Odbiorcy nie posiadający wodomierza;
b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych i prze-

mysłowych: 
- Grupa 1 – Gospodarstwa domowe i pozostali, 
- Grupa 2 – Przemysł ogółem;
c) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roz-

topowych: 
– Grupa 1 – wszyscy odbiorcy (odbiorców usług nie podzielono na 

grupy).
 
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat:
a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę: 

Grupa odbiorców usług Cena netto za 1 m³ dostarczonej wody
Grupa 1 2,84 zł 
Grupa 2 3,22 zł
Grupa 3 2,92 zł
Grupa 4 2,73 zł

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na pod-
stawie wskazań wodomierza dodatkowego (podlicznika) wynosi 4,37 
zł/odczyt (netto). 

b) zbiorowe odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych: 

Grupa odbiorców usług Cena netto za 1 m³ odprowadzonych ścieków
Grupa 1 3,84 zł
Grupa 2 4,14 zł

c) zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych: 

Grupa odbiorców usług Cena netto za 1 m³ odprowadzonych ścieków

d) stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kana-
lizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa:

Rodzaj urządzenia Stawka opłaty netto
Urządzenia wodociągowe 113,54 zł
Urządzenia kanalizacji sanitarnej 76,41 zł
Urządzenia kanalizacji deszczowej 52,13 zł

e) Zmianie ulegają również stawki opłat za przekroczenia warunków 
wprowadzania ścieków przemysłowych. Jednostkowe stawki opłat za 
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych dostępne są na stronie internetowej Spółki 
www.pwik.suwalki.pl. 369/2015

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

informuje, że zmianie ulegają taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Poniżej nowe ceny, które będą obowiązywać w okresie 
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
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SZAMBA BETONOWE
PRODUCENT 515373550

188/2015 312/2015

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.

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

261/2015

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 listopada 2015 roku 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 27.11.2015 r. 
do 18.12.2015 r.)  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-
ży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 439/2015 z dnia 27 listo-
pada 2015 roku). Dotyczy sprzedaży działek położonych w Suwałkach 
przy ul. Staniszewskiego.  365/2015

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 20.11.2015 r. do 
dnia 10.12.2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
ZBM przy ul. Wigierskiej 32 oraz opublikowany na stronie internetowej 
www.zbm.suwalki.pl wykaz nr 15/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. nie-
ruchomości przeznaczonej do najmu. 363/2015

STAROSTA SUWALSKI
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.12.2015 r. w sie-

dzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, 
został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nie-
ruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych 
w gminie Suwałki, obręb Bród Stary, przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległych. 368/2015

ZARZĄD POWIATU w Suwałkach
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.12.2015 r. w sie-

dzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przy ul. Świerkowej 60, 
został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieru-
chomości będącej własnością Powiatu Suwalskiego, położonej w ob-
rębie Bolcie, gm. Wiżajny, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na 
okres 5 lat na rzecz Województwa Podlaskiego. 370/2015
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Suwalskie Stowarzyszenie Klub 
Abstynentów „Filar” z siedzibą w Suwałkach 
wraz ze Stowarzyszeniem Edukacji i Rozwoju 
z siedzibą w Poddubówku od lat realizują dzia-
łania na rzecz lokalnej społeczności, w szcze-
gólności dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku 
stowarzyszenia połączyły siły, pomimo różnych 
celów statutowych udało się znaleźć wspólny 
mianownik. Obu stowarzyszeniom najbardziej 
zależy na pomocy dzieciom i młodzieży z ro-
dzin uboższych, dysfunkcyjnych, dzieci i mło-
dzieży sprawiającej trudności wychowawcze. 
Stowarzyszenia stawiają przede wszystkim 
na profilaktykę. Zajęcia prowadzone są przez 
specjalistów w taki sposób, by ich uczestnicy 
i uczestniczki czuli się swobodnie, by nabierali 
zaufania do prowadzących i siebie nawzajem. 

W tym roku udało się pozyskać fundusze z 
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
oraz z Urzędu Miasta a realizację zadania pt. 
„Ja i inni” – przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznym dzieci i młodzieży. W ramach zadania 
zostały przeprowadzone letnie półkolonie w 
Suwałkach, Przebrodzie i Poddubówku. Z pół-
kolonii skorzystało 70 dzieci z Suwałk i okolic. 

Od września w/w miejscowościach prowa-
dzone są zajęcia wychowawczo-adaptacyjne 
dla 36 dzieci i młodzieży. Program dostarcza 
wiedzy o funkcjonowaniu w społeczeństwie, 
grupie i rodzinie. Podczas zajęć zdobywa-
ją wiedzę nt. zagrożeń, i gdzie szukać pomo-
cy, uczą się wyrażania emocji, komunikowania 

się z dorosłymi, radzenia sobie z codziennymi 
czynnościami tj. stosowny ubiór czy też samo-
dzielne przygotowanie posiłków. 

Dzieci i młodzież znajdująca się w trudnej 
sytuacji życiowo-bytowej nie potrafi radzić so-
bie z emocjami, codziennymi czynnościami, or-
ganizacją czasu wolnego a przede wszystkim 
nauką, co negatywnie wpływa na ich dorosłą 
przyszłość. W okresie wakacyjnym i w czasie 
wolnym od nauki bez odpowiedniej wiedzy 
dzieci i młodzież narażona jest na wiele nie-
bezpiecznych sytuacji. Całymi dniami siedzą 
przy komputerach lub na podwórku, nie raz 
w towarzystwie starszych kolegów. To właśnie 
wtedy dochodzi najczęściej do negatywnych 
zachowań, pierwszy raz sięgają po alkohol czy 
narkotyki, często dochodzi do pierwszych po-
pełnianych przestępstw. 

Nie chcemy przetaczać tutaj danych staty-
stycznych, jednak nasze doświadczenie i ob-
serwacja potwierdza, iż w dzisiejszych czasach 
dzieci i młodzież znajdują się w szczególnie 
trudnej sytuacji, posiadają liczne zaburzenia 
emocjonalne wyniesione z domu, ze szkoły 
czy też z kontaktu z rówieśnikami, brak pomo-
cy i zrozumienia ze strony rodziców, nauczy-
cieli czy instytucji, utrudniony dostęp do spe-
cjalistów niestety prowadzi do wykluczenia 
społecznego i licznych patologii. Dlatego też 
uważamy, za nasz moralny obowiązek zapew-
nienie pomocy dzieciom i młodzieży.

Jak od lat powtarza Jarosław Anuszkiewicz 

Artykuł dofinansowano ze środków P FIO 2015 w ramach umowy 555_I/2015
Partnerzy projektu Gmina Suwałki oraz Anna Walijewska-Maksymowicz „Psyche” Usługi Personalne

emerytowany nauczyciel, terapeuta a obecny 
z-ca prezesa SSKA „Filar” – „Dzieci są dla mnie 
najważniejsze”.

Materiał opracowała 
Arletta Izabela Schyllo – Prezes 

zarządu Suwalskiego Stowarzyszenia Klub 
Abstynentów „Filar” oraz Stowarzyszenia 

Edukacji i Rozwoju.
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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
OGŁOSZENIE

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

lat lokalu użytkowego, położonego na parterze i I piętrze w zabudowie 
bliźniaczej segmentu I i II, budynku przy ulicy Szkolnej 7 o łącznej po-
wierzchni użytkowej 191,80 m2 – wywoławcza wysokość stawki czyn-
szu – 4,50 zł/m2 netto, wadium 1 274,00 zł. 

Lokal będzie przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicz-
nym z przeznaczeniem na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia wyposażony w instalację elektryczną, wod-
no – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania z dostępem dla osób 
niepełnosprawnych. 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.12.2015 r. (piątek) w siedzibie 
ZBM – ul. Wigierska 32, pokój nr 18, o godz. 10.00. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy 
najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 
32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 
(87) 563 50 51, 52 lub 58.

Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargów 
bez podania przyczyn.  364/2015

n Sprzedam garaż murowany Osiedle II Suwałki. Więcej wia-
domości pod numerem telefonu 507 035 744.  367/2015

n Wynajmę mieszkanie o powierzchni 50,700 (3 pokoje) na 
Osiedlu II. Mieszkanie usytuowane na 3 piętrze w pełni 
umeblowane z balkonem. Zapraszam do obejrzenia. Cena 
1000 zł + media. Tel. 530 055 892. 366/2015

WYNAJMĘ MIESZKANIE
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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 

zwykle była krzyżówka, będziemy zamieszczać naszą fotozagadkę. 
Będzie to najczęściej fragment rozpoznawalnego powszechnie bu-
dynku lub miejsca. Waszym zadaniem będzie rozpoznanie tego frag-
mentu i prawidłowe jego określenie. Może tak się zdarzyć, że całość 
poszukiwanego budynku lub miejsca będzie w aktualnym wydaniu 
Dwutygodnika. Tradycyjnie mamy nagrody dla dwóch osób, które 
jako pierwsze nadeślą prawidłowe odpowiedzi. Będą to bilety ufun-
dowane przez Cinema Lumiere Suwałki. Na odpowiedzi czekamy 
do 20 grudnia.

Nagrody z nr „24 DTS” otrzymali: Emilia Szymańska i Anna 
Pawełko.

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

Odpowiedzi prosimy przesyłać 
na adres redakcji bądź na adres 
internetowy:
kontakt@dwutygodniksuwal-
ski.pl

Przed dwoma tygodniami pisa-
łem o przestrzeganiu, a ściślej – o 
nieprzestrzeganiu obowiązujących 
nas przepisów. Felieton pt. „Dla ko-
go jest prawo?” wzbudził niespodzie-
wanie duże zainteresowanie czytelni-
ków. Szczególnie dużo było sygnałów 
od czytelników, którzy podobnie jak 
ja postrzegają, że zakaz parkowania 
„obcych” samochodów na osiedlo-
wych parkingach to przepis martwy, 

zaś możliwość egzekwowania tego przepisu jest praktycznie żadna, 
ponieważ nie wiadomo, kto miałby owe zakazy wprowadzać  w życie. 
Policja ma i tak dużo roboty z wypełnianiem swoich podstawowych 
obowiązków, straż miejska też chyba nie zacznie pracować na rzecz 
administratorów osiedlowych terenów, kto więc ma to robić?

A nawet jeśli by ktoś zechciał ustanowionego przez tych admi-
nistratorów porządku pilnować, to jakie miałyby być kary dla tych, 
którzy na parkingi osiedlowe „bezprawnie” wjeżdżają, jakie przepi-
sy to określają, czy właściciel lub administrator terenu może dowol-
nie określać wysokość owej kary? W jednym z miast widziałem pod 
znakiem zakazującym wjazdu napis: „osoby nieuprawione do parko-
wania na tym parkingu podlegają karze w wysokości 1000 złotych”. 
Ciekaw jestem, czy to działa, czy po postu budzi śmiech, bo sąd ra-
czej nie zgodzi się z dowolnym tworzeniem prawa przez każdego 

administratora.
W tej sytuacji wielu z nich stosuje prosty zabieg, czyli szlaban. 

Do takiego pomysłu skłania się również Suwalska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. W ostatniej gazecie wydawanej przez SSM jest ma-
teriał chwalący szlaban broniący dostępu do osiedlowych parkin-
gów jako rozwiązanie dobre i możliwe do wprowadzenia również w 
Suwałkach. Byłby to kolejny krok w procesie izolowania się od innych, 
zamykania się na potrzeby naszych współmieszkańców. Ale również 
na potrzeby naszych gości, przyjaciół, znajomych. Już za moment 
święta, więc do prawie każdego z nas ktoś przyjdzie, lub przyjedzie. 
A tu tablica i surowy zakaz parkowania, czy jeśli dotknie to naszych 
bliskich, też będziemy za tym, by grodzić nasze osiedla?

To tylko jeden, drobny przykład świadczący o tym, że zanim się 
jakiś zakaz, czy nakaz ogłosi, trzeba starannie przemyśleć ich skutki. 
Jeden z czytelników podniósł inny problem – jak mamy przestrzegać 
przepisów – pyta, jeśli jest są one stosowane niezgodnie z prawem? 
Przykład to poziome oznakowanie miejsc parkingowych przy pomo-
cy ciemnego kamienia.– Może to i ładnie wygląda, ale niezgodnie z 
prawem, bo prawo mówi o białych znakach na jezdni-twierdzi. – Tak 
więc formalnie te oznakowania nie obowiązują – dodaje. 

Formalnie – nie, ale zdrowy rozum podpowiada, że warto i trze-
ba się do nich stosować, bo to jest logiczne i pomaga nam wszyst-
kim. I tego się trzymajmy.

JESZCZE O PRZESTRZEGANIU PRAWA

„BizneSÓWKA”
Prezydent Miasta Suwałk mając na 

względzie aktywizację i pobudzanie roz-
woju suwalskiej przedsiębiorczości, w 
szczególności wśród młodzieży uczącej 
się w szkołach mających siedziby na tere-
nie Gminy Miasta Suwałki i osób młodych 
do 35 roku życia, w szczególności absol-
wentów szkół wyższych oraz studentów 
ostatnich lat studiów, chcących urucho-
mić i rozwijać własne fi rmy w Suwałkach, ogłosił konkurs o tematyce bizne-
sowej pn. „bizneSÓWKI”.

Konkurs prowadzony będzie w dwóch kategoriach: uczestników ubiega-
jących się o nagrodę za pomysł biznesowy (uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych mających siedziby na terenie Gminy Miasto Suwałki prowadzonych w 
systemie dziennym – I kategoria) oraz uczestników ubiegających się o fi nan-
sowanie pomysłu biznesowego (osoby pełnoletnie do 35 roku życia zamiesz-
kujące w Suwałkach albo zameldowane czasowo lub na stałe w Suwałkach 
– II kategoria). Nagrody: 10 000 zł w II kategorii oraz 1 500 zł, 1000 zł i 700 zł 
w kategorii I.

Nabór formularzy zgłoszenia do konkursu prowadzony będzie w dniach 
14 grudnia 2015 r. – 12 lutego 2016 r.

Osoba do kontaktu w sprawach konkursu bizneSÓWKI: Emil 
Sieńko, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, tel. (87) 562 81 30, 
mail: esienko@um.suwalki.pl
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NAJWIĘKSZY SKLEP KOMPUTEROWY
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SALON MEBLOWY SUWAŁKI
UL. SEJNEŃSK A 59
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TOYOTA  EŁK  ALTA Filipkowscy Sp. j. 
ul. Łukasiewicza 1D,  19-300 Ełk     tel. 87/ 621 07 70     www.toyotaelk.pl

376/2015

DNI OTWARTE TOYOTY EŁK W HOLIDAY W STARYM FOLWARKU

Życzymy
Mieszkańcom Suwałk i okolic
tyle ciszy, radości i spokoju,

ile w samochodach hybrydowych Toyoty

14 i 15 listopada 2015 r. Toyota Ełk przy współpracy z Radą Gospodarczą 
Suwałk zorganizowały „Dni Otwarte  Toyoty i Lexusa” – Oferta dla Firm 
w Holiday w Starym Folwarku. Toyota od lat utrzymuje pozycję produ-
centa najbardziej niezawodnych samochodów na świecie. Szeroka oferta 
ekologicznych i ekonomicznych samochodów hybrydowych jest bardzo 
atrakcyjna dla przedsiębiorców starających się obniżyć koszty własnych 
fi rm. I to właśnie te samochody z najnowocześniejszymi rozwiązaniami 
technicznymi najbardziej interesowały klientów w Starym Folwarku. 

Wszystkie modele Toyoty dostępne w programie  


