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HANIA PIERWSZĄ 
SUWALCZANKĄ W 2016

Hania, tak ma na imię pierwsza suwalczanka urodzona w tym 
roku. Dziewczynka przyszła na świat w sobotę 2 stycznia 2016 r. o 
godz. 22.45.

W poniedziałek 4 stycznia 2016 r. na oddziale ginekolo-
gii, patologii ciąży i położnictwa Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, 
Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk złożył gratula-
cje rodzicom. Mama pierwszej Suwalczanki to 26 letnia Justyna 
Bogdan z Suwałk. Tata to Krzysztof Adamowicz . Hania to ich 
pierwsze dziecko, po urodzeniu ważyła 3,260 kg. Jej wzrost to 
54cm. 

Tradycyjnie – jak co roku – Czesław Renkiewicz wręczył ro-
dzicom wyprawkę niemowlęcą: wózek wielofunkcyjny, fotelik, 
kocyk, pościel oraz komplet ubrań o łącznej wartości 2.500 zło-
tych.

– Cieszę się, że dziecko jest zdrowe. Gratuluję rodzicom i życzę 
powodzenia w wychowaniu dziecka – mówił prezydent.

W Suwałkach już od kilku lat utrzymuje się stały dodatni przy-
rost naturalny. W 2015 roku w Suwałkach urodziło się 678 osób. 
Zmarło 558 mieszkańców Suwałk. Dla porównania w 2014 urodzi-
ły się 642 osoby, zmarło 540 Suwalczan, a w 2013 roku analogicz-
nie 633 i 554.

SYLWESTER POD GWIAZDAMI
Przy tęgim mrozie i w ryt-

mie muzyki disco suwalczanie po-
witali Nowy Rok na Placu  Marii 
Konopnickiej.  Rozgrzewali się w 
tańcu, do którego przygrywali  di-
dżeje Tomasz Suchocki i Paweł 
Hołdyński oraz zespół Summer 
Night. Tuż przed północą, życze-
nia noworoczne złożyli prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz i prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga 
Mariola Szczypiń. Życzyli spełnienia 
marzeń oraz tego, aby  rok 2016 był 
lepszy od tego poprzedniego. Nowy 
Rok w Suwałkach rozpoczął się poka-
zem sztucznych ogni.
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ORKIESTRA ZNOWU ZAGRAŁA
 Były występy artystyczne, licytacje i prezentacje w laboratoriach – ratow-

nictwa medycznego, multimedialnym i chemicznym, a przede wszystkim 
uliczna kwesta– tak wyglądał 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Suwałkach. Pomimo zimna na ulicach miasta kwestowało ponad 200 wolon-
tariuszy. I to dla nich należą się szczególne wyrazy uznania. 

Według nieoficjalnych danych w Suwałkach udało się zebrać ponad 45 ty-
sięcy złotych. Dokładne wyniki zbiórki będą znane za miesiąc. W tym roku pie-
niądze WOŚP przeznaczy na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pe-
diatrycznych i geriatrycznych.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

>>

Suwalczanie chętnie 
wrzucali datki do pu-
szek umundurowa-
nym wolontariuszom

Zespół „Susz” zagrał na rzecz WOŚP
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OSTATNIA W ROKU 2015
Życzeniami noworocznymi Jadwigi Marioli Szczypiń, przewodniczącej Rady Miejskiej oraz 

Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk złożonymi wszystkim radnym zakończyła się XV sesja 
Rady Miejskiej w Suwałkach. 

Wcześniej radni przyjęli jednogłośnie uchwały  m.in. w sprawie opłat za pobyt w placówce zapew-
niającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym oraz  w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Suwałk na 2016 rok, a także jednogłośnie uchwalili Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz zmiany w budżecie  miejskim na 2015 r. Wszyscy radni obecni na sesji zagłosowali też za miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, 
Ludwika Waryńskiego, Wesołą i Wigierską oraz za przystąpieniem do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Bulwarowej i Zacisze.

Nie było jednomyślności wśród radnych przy głosowaniu nad wniesieniem wkładu niepieniężne-
go (aportu) do spółki Zarząd 
Budynków Mieszkalnych w 
Suwałkach TBS Spółka z o.o. 
i objęcia udziałów w kapita-
le zakładowym Spółki, oraz 
przeznaczenia mienia znaj-
dującego się w użytkowaniu 
likwidowanego samorządo-
wego zakładu budżetowego 
o nazwie Zarząd Budynków 
Mieszkalnych. 

Zgodę na to wyraziło 
14 radnych, 1 wstrzymał się, 
a 7 radnych było przeciw. 
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ZDANIEM 
PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski

>> WYBORY 
DO SENATU

M i e s z k a ń c y 
Suwałk 6 marca po-
nownie pójdą do urn 
wyborczych, by wy-
brać swojego przed-
stawiciela do Senatu. 
Opublikowano posta-
nowienie Prezydenta 
RP, który wybory uzu-
pełniające do Senatu 
RP w okręgu wyborczym nr 59 wyzna-
czył na 6 marca. Okręg ten obejmuje po-
wiaty: augustowski, grajewski, kolneński, 
łomżyński, moniecki, sejneński, suwal-
ski, zambrowski oraz miasta na prawach 
powiatu: Łomża i Suwałki. Lokale wy-
borcze będą czynne od godziny 7.00 do 
21.00. Kandydaci na senatora mogą zgła-
szać się do 26 stycznia. Wybory uzupeł-
niające są konieczne ponieważ wybrany 
w październikowych wyborach  senator 
Bohdan Paszkowski został wojewodą 
podlaskim, a jego mandat senatorski zo-
stał wygaszony.

W tym roku w naszym mieście zostanie 
po raz pierwszy zorganizowana specjalna lo-
teria pod nazwą „Mój Podatek Suwałkom”. 
Będzie ona skierowana do wszystkich, któ-
rzy rozliczą deklarację podatkową PIT za 
2015 rok w Suwałkach wskazując suwalski 
adres zamieszkania. Zarówno tych, którzy 
rozliczają się w Suwałkach od lat oraz tych, 
którzy zrobią to po raz pierwszy. 

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii roz-
pocznie się 1 marca i potrwa do 6 maja 2016 
roku. Wszyscy, którzy spełnią warunki i zgło-
szą się do zabawy, będą mogli wygrać na-
grody o łącznej wartości 30.000 zł w tym 
nagrodą główną – bon zakupowy o warto-
ści 10.000 zł. Kolejna osoba wylosuje bon o 
wartości 4.000 zł., a następnych osiem osób 
bony zakupowe o wartości 2.000 zł każdy – 
wszystkie do zrealizowania w okresie roku w 
sieci ogólnokrajowych marketów RTV AGD. 

Dlaczego miejsce rozliczania podatku 
rocznego (PIT) jest tak ważne dla miasta?

Roczny podatek dochodowy nie trafia w 
całości do Skarbu Państwa. Duża jego część 
zostaje przekazana do gminy, w której został 
rozliczony PIT. Dla Suwałk to blisko 48%. 

Aby rozliczyć PIT w Suwałkach nie trzeba 
być tu zameldowanym wystarczy, że miesz-
ka się w Suwałkach i swoim zeznaniu podat-

kowym wpisze się suwalski adres. Dla celów 
podatkowych (PIT) liczy się miejsce zamiesz-
kania. Zameldowanie nie ma znaczenia.

Wiemy, że w Suwałkach pracują i miesz-
kają osoby, które są zameldowane na tere-
nie innych gmin i tam trafia część ich po-
datku. Pieniądze, które mogłyby wpłynąć 
na poprawę jakości życia nas wszystkich, 
nie trafiają do budżetu Suwałk. Rozliczając 
swój podatek w mieście, w którym mieszka-
my, współfinansujemy: transport publiczny, 
edukację dzieci, utrzymanie zieleni, rekre-
ację, sport i kulturę, rewitalizację zabytków, 
pomoc społeczną, nowe ścieżki rowerowe, 
budżet obywatelski, rozwój infrastruktu-
ry, ochronę zdrowia i inne ważne dziedziny 
funkcjonowania lokalnej społeczności.

Aby jednak wziąć udział w loterii i mieć 

szanse na wygraną, trzeba spełnić kilka wa-
runków. Po pierwsze, należy złożyć deklara-
cję podatkową PIT za rok 2015 w suwalskim 
urzędzie skarbowym i wskazać Suwałki jako 
miejsce zamieszkania. Po drugie, od 1 mar-
ca do 6 maja 2016 roku zgłosić swój udział w 
loterii, wypełniając formularz na stronie in-
ternetowej mojpodateksuwalkom.pl lub 
wrzucić wydrukowany i wypełniony formu-
larz do urny loteryjnej w Urzędzie Miejskim 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 lub w 
siedzibie Urzędu Skarbowego przy ul. 1 
Maja 2a.

 O całej akcji i warunkach udziału będziemy 
Państwa na bieżąco informowali za pośrednic-
twem specjalnie utworzonej strony, która zo-
stanie już niebawem uruchomiona pod adre-
sem www.mojpodateksuwalkom.pl, strony 
Urzędu Miejskiego oraz za pośrednictwem 
mediów lokalnych. Na stronach interneto-
wych dostępny będzie regulamin loterii.

Jeśli Suwałki są dla Ciebie ważne, jeśli tu 
jest centrum Twojej aktywności – tu miesz-
kasz, pracujesz, studiujesz, leczysz się, ko-
rzystasz z obiektów sportowo-rekreacyj-
nych, oferty kulturalnej – rozlicz swój PIT w 
Suwałkach i przekaż część swojego podatku 
na rozwój miasta. Możesz sam decydować, 
gdzie trafią Twoje pieniądze, a dzięki nim 
Suwałki będą rozwijały jeszcze szybciej.

Losowanie nagród odbędzie się 17 maja 
2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego.

>>
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Pani 

EWIE SIDOREK
Wiceprezydent Miasta Suwałki

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

OJCA
składa Dyrekcja i Pracownicy 

Suwalskiego Ośrodka Kultury
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Pani

Ewie Beacie Sidorek
Zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk

i Jej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

OJCA
składa Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk

wraz
z pracownikami Urzędu Miejskiego w Suwałkach

10/2016

Pani

Ewie Sidorek
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składają

 Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Okręgowego 
w Suwałkach

14/2016

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani

Ewie Beacie Sidorek
Zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk

z powodu śmierci

OJCA
składają

Dyrektor i Pracownicy
Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 

w Suwałkach
12/2016

Pani

Ewie Beacie Sidorek
Zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk

i Jej Rodzinie
wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

OJCA
Jadwiga Mariola Szczypiń

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach
wraz z Radnymi Rady

15/2016

Panu 
Tadeuszowi

Gościewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MATKI
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
20/1016

18/2016

z powodu śmierci
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Ciąg dalszy na str. 6

>> Minął Rok 
w Suwałkach

STYCZEŃ

n Po raz pierwszy kilka tysięcy suwal-
czan Nowy Rok powitało na Placu Marii 
Konopnickiej. Było hucznie i radośnie. 

n Marcelinka Zackiewicz pierwszą suwal-
czanką urodzoną w 2015 r. Urodziła się pięć 
minut po północy.

n Kilka tysięcy suwalczan przeszło ulicami 
Suwałk w Orszaku Trzech Króli.

n W czasie 23. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Suwałkach zebrano 
47,5 tys. zł.

n Dziewięć osób znalazło się w Suwalskiej 
Radzie Seniorów. Jej przewodniczącą została 
Jadwiga Sowulewska.

n Zmarł Jerzy Wawruk – wieloletni szef 
„Kolbetu”, społecznik, uhonorowany tytułem 
„Zasłużony dla Miasta Suwałk”.

n 39-metrową drabinę otrzymali suwalscy 
strażacy. Przyda się przy zagrożeniach poża-
rowych najwyższych suwalskich budynków.

n Oficjalnie otwarto Centrum Wspierania 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
przy Środowiskowym Domu Samopomocy 
przy ul. Wojska Polskiego 9.

n Suwalska posłanka Bożena Kamińska 
znalazła się w grupie polskich parlamentarzy-
stów, którzy zdobyli Kilimandżaro.

n Maturzyści z suwalskiego II LO dali radę. 
W czasie studniówki gdy zabrakło prądu, ba-
wili się przy świecach i… muzyce puszczanej 
z samochodowego głośnika.

n Cezary Cieślukowski został prezesem 
Parku Naukowo-Technologicznego Polska 
Wschód. Kilka tygodni później zrezygnował, 
bo otrzymał propozycję pracy w Ministerstwie 
Zdrowia jako wiceminister.

n Suwalscy radni niemal jednogłośnie, przy 
jednym głosie wstrzymującym się, uchwalili 
budżet na 2015 r.

LUTY

n Wystawą „Twórczość Alfreda Wierusza-
Kowalskiego w drzeworytach” w Muzeum 
Okręgowym rozpoczął się Rok A. Wierusza-
Kowalskiego w Suwałkach.

ROZMOWA ZE ZBYSŁAWEM W. GRAJKIEM 
– LEKARZEM, NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM, 
SPOŁECZNIKIEM.

Panie doktorze, od lat kształci Pan 
pielęgniarki i pielęgniarzy. Co roku 
mury suwalskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej opuszcza spora 
gromadka dobrze wykształconych ab-
solwentek, a w szpitalu pielęgniarek 
brakuje. Dlaczego?

Jedno pytanie, ale sporo w nim proble-
mów. Problem główny to kontrakty podpi-
sywane przez szpitale i placówki medycz-
ne zatrudniające średni personel medyczny 
– tu od lat jest za mało pieniędzy, od lat sy-
tuacja jest zła. Szpitale od dawna pracują na 
minimalnych obsadach, więc nic dziwne-
go, że pielęgniarki mają powody do nieza-
dowolenia.

Ostatnio jednak są dla nich zauważal-
ne podwyżki.

Fakt, rząd PO i PSL rzeczywiście przezna-
czył spore kwoty na podwyżki dla pielęgnia-
rek, ale to dotyczy już pracujących. Dyrektor 
szpitala nie może tych pieniędzy przeznaczyć 
na zatrudnienie dodatkowych osób, więc sy-
tuacja – jeśli idzie o liczbę zatrudnionych pie-
lęgniarek – nie poprawia się. Tu potrzebne są 
zmiany systemowe.

 
Wracajmy na nasze podwórko, czy 
absolwenci PWSZ mają właściwe 
kwalifikacje? Pytam o to, ponieważ 
Suwałki nie mają – tak jak inne, więk-
sze ośrodki – uczelni medycznej, tak 
licznej kadry naukowej.

Otóż powiem coś, co być może kogoś zdzi-
wić – to jest raczej atut Suwałk. Jeśli idzie o 
kadrę nauczającą, to mamy naprawdę świet-
nych lekarzy, pielęgniarki, diagnostów z tytu-
łami naukowymi. W zakresie nauk o zdrowiu 
kształcimy pielegniarki  i ratowników me-
dycznych. Nasi studenci odbywający prak-
tyczne zajęcia w szpitalu na tych właśnie 
świetnych fachowców trafiają. A to praktyka, 
kontakt z pacjentem pod opieką doświadczo-
nej pielegniarki czy też lekarza jest dla przy-
szłej pielęgniarki najważniejszy. W suwal-
skich szpitalach, wszyscy mają dla naszych 
studentów czas. Dokładnie na odwrót jest w 
dużych ośrodkach, gdzie są setki studentów 
różnych kierunków medycznych: medycyny, 
farmacji, diagnostyki medycznej i oczywiście 
pielęgniarstwa, czy ratownictwa medyczne-
go, którym trzeba zapewnic kształcenie prak-
tyczne. Jestem przekonany, że dla studenta 
najważniejszy jest praktyczny kontakt z pa-
cjentem i to właśnie w Suwałkach mają oni 
zapewnione.

Ilu studentów tej specjalności kształ-
ci się obecnie w PWSZ?

Około pięćdziesięciu na pierwszym roku. 
I od razu dodam, że nasi absolwenci w 
ogromnej większości nie mają problemów 
z zatrudnieniem. Część natychmiast wyjeż-
dża za granicę, gdzie ich kwalifikacje są do-
ceniane.

Trochę żal, że ci, świetnie przygoto-
wani do zawodu młodzi ludzie, pracu-
ją na rzecz pacjentów gdzieś w Anglii, 
a nie na przykład w Suwałkach.

Nie trochę, ale bardzo żal. Jest jednak fak-
tem, że my tu w Suwałkach możemy tyle, ile 
możemy. Możemy dobrze nauczać, przygoto-
wywać do pracy. I robimy to. Dzięki znakomi-
tej współpracy Uczelni ze wszystkimi  suwal-
skimi podmiotami leczniczymi  kształcimy 
naprawdę dobrze na poziomie licencjatu, 
zamierzamy w niedalekiej przyszłości otwo-
rzyć studia magisterskie. Reszta, szczególnie 
poziom finansowania placówek zatrudniają-
cych pielęgniarki, wykracza poza nasze moż-
liwości i kompetencje. Mam nadzieję, że to 
się zmieni, co byłoby wielką korzyścią i dla 
personelu medycznego i, przede wszystkim, 
dla chorych.

PIELĘGNIARKI – DUŻY PROBLEM

Zbysław W. Grajek, doktor nauk me-
dycznych, absolwent Akademii Medycznej 
w Białymstoku. W Suwałkach od 1980 ro-
ku, gdzie w latach 2008-2013 kierował 
Oddziałem Chirurgii Ogólnej Szpitala 
Wojewódzkiego. Nauczyciel akademicki, 
wykłada w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Suwałkach. Obecnie naczel-
ny lekarz GoldMedica w Gołdapi. Działacz 
społeczny i polityczny, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Suwałkach.
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LODOWISKO NA OS. PÓŁNOC
Otwarte jest lodowisko 

zlokalizowane w sąsiedztwie 
Zespołu Szkół nr 3 przy ul. 
Szpitalnej. Miłośników zimo-
wego szaleństwa zapraszamy 
do korzystania z obiektu. Od 2 
do 24 stycznia od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8 
do 14 z lodowiska mogą korzy-
stać grupy szkolne z nauczycie-
lem lub opiekunem. Od 15 do 
19.45 od poniedziałku do piąt-
ku oraz w soboty i niedziele w 
godz. od 11.30 do 17.15 lodowi-
sko jest ogólnodostępne. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

NOWOCZESNA SZPITALNA PORADNIA „K”
Oferta suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego jest coraz bardziej kompleksowa. By zapewnić pa-

cjentkom poradni „K” komfort i dostępność specjalistycznych badań położniczo-ginekologicznych, 
został zakupiony nowoczesny sprzęt i aparatura. Są to: ergonomiczny fotel ginekologiczny, kol-
poskop oraz aparat do elektrochirurgii. Badanie z użyciem kolposkopu umożliwia wykrycie wcze-
snych postaci raka szyjki macicy. Zastosowanie tego sprzętu już podczas wizyty w poradni zapew-
nia możliwość postawienia precyzyjnej diagnozy i co za tym idzie, podjęcia natychmiastowego 
leczenia. Aparat do elektrochi-
rurgii umożliwia wykonywanie 
zabiegów ginekologicznych. 
W poradni jest również nowo-
czesny aparat USG. Sprzęt uda-
ło się kupić dzięki wsparciu fi-
nansowemu z budżetu Miasta 
Suwałki oraz dotacji z gmin 
Suwałki i Rutka-Tartak.

Poradnia dla kobiet zosta-
ła przeniesiona do nowych po-
mieszczeń. Teraz znajduje się 
na I piętrze, w korytarzu na-
przeciw Zakładu Diagnostyki 
Obrazowej.
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n Zmarł Henryk Kulczycki – lekarz, wielo-
letni dyrektor suwalskiego szpitala, społecz-
nik, uhonorowany tytułem „Zasłużony dla 
Miasta Suwałk”. 

n Suwalskie hospicjum wzbogaciło się o 14 
nowych łóżek. Dzięki temu placówka dyspo-
nuje 36 miejscami.

n W suwalski ratuszu prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz, wręczył 2 stypendia 
i 13 nagród za twórczość artystyczną i upo-
wszechnianie kultury

n Tłumy suwalczan pojawiły się na impre-
zie pod hasłem „Kreatywne Suwałki 2”, przy-
gotowanej w Zespole szkół nr 6 wspólnie z 
Centrum Nauki Kopernik.

MARZEC

n W Galerii Strumiłły z okazji jubileuszu 30-le-
cia „PAcamery” otwarto wystawę fotogra-
fii twórców związanych z tą grupą, założoną 
przez nieżyjącego już Stanisława J. Wosia.

n Przez Suwałki przejechały kolumny wozów 
opancerzonych z amerykańskimi żołnierzami. 
Regiment Kawalerii US Army wracał z poligo-
nu w Estonii. 

n W Zespole Szkół nr 9 na Osiedlu Północ 
odbyło się pierwsze otwarte spotkanie pre-
zydenta Suwałk Czesława Renkiewicza 
z mieszkańcami miasta. W następnych kwarta-
łach odbyły się jeszcze dwa podobne spotka-
nia w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Noniewicza 
i w Szkole Podstawowej nr 4.

n Radni zdecydowali o połączeniu dwóch 
spółek w jedną, a mianowicie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Targowisk Miejskich.

n Ponad 20 kopii przedwojennych fotogra-
fii rodzinnych przekazał suwalskiemu muzeum 
reżyser Andrzej Wajda, który przed 90-ciu la-
ty urodził się w Suwałkach.

Minął Rok 
w Suwałkach

>>

W KINIE

Cinema Lumiere zaprasza
do 14 stycznia: 
„Fistaszki – wersja kinowa” 2D+3D (animacja, ko-

media, przygodowy); „Gwiezdne Wojny: Przebudzenie 
mocy” (przygodowy, s-f) 2D+3D; „Point Break – na fa-
li” (akcja); „Słaba płeć?” (komedia); „Moje córki, kro-
wy”(dramat, komedia); „Las samobójców” (horror); 
13 stycznia, godz.18.45 „Mama” (dramat) -babskie 
wieczory;

od 15 stycznia:
„Barbie: tajne agentki” (animacja); „Nienawistna 

ósemka” (western); „Excentrycy, czyli po słonecznej 
stronie ulicy” (obyczajowy); 19 stycznia „W objęciach 
węża” (przygodowy) – kino konesera; 

od 22 stycznia:
 „Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa”, (familijny, komedia, animacja); 

„Pitbull. Nowe porządki”, (sensacyjny); „Co ty wiesz o swoim dziadku?”, (sensacyjny).



12.01.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

12.01.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

7

Ciąg dalszy na str. 8

Minął Rok 
w Suwałkach

n W Suwałkach obserwowano niecodzien-
ne zjawisko częściowego zaćmienia słoń-
ca. Podobne zjawisko będzie można obej-
rzeć za 6 lat.

KWIECIEŃ

n Ewa Beata Sidorek została zastępcą pre-
zydenta Suwałk.

n Radni Adam Gorlo i Janusz Skowroński 
wybrani z listy PiS zrezygnowali z mandatu 
radnego. Ich miejsca zajęli: Irena Schabieńska 
i Jacek Juszkiewicz.

n Amerykańskie śmigłowce Black Hawk po-
nownie przeleciały nad Suwałkami. W krajach 
nadbałtyckich rozpoczęła się operacja Atlantic 
Resolve.

n Tradycyjną paradą kilkuset motocykli, sku-
terów i quadów w centrum miasta rozpoczął 
się sezon motocyklowy.

n Zmarła Irena Filipowicz – wieloletnia dy-
rektor Archiwum Państwowego w Suwałkach, 
uhonorowana tytułem Zasłużona dla Miasta 
Suwałk. 

n Radni ustanowili flagę Suwałk. Kolorystycz-
nie i symbolicznie nawiązuje do herbu Suwałk.

n 48 kierowców ukaranych mandatami na 
niespełna 70 skontrolowanych pojazdów– to 
niepokojąca statystyka kilkunastogodzinnej 
kontroli suwalskiej drogówki.

n Rafał Ryszard Peszka wygrał konkurs na 
dyrektora Parku Naukowo– Technologicznego 
Polska Wschód. Pracę na tym stanowisku roz-
począł w sierpniu.

n 30-letni suwalczanin Kamil B. został skaza-
ny na trzy lata więzienia za pobicie, które do-
prowadziło do śmierci Arkadiusza K. w czerw-
cu 2010 r.

n Suwalski samorząd miejski otrzymał tytuł 
„Samorząd przyjazny organizacjom pozarzą-
dowym” za 2014 r.

MAJ

n W pierwszej turze wyborów prezydenc-
kich w Suwałkach wygrał Andrzej Duda, który 
zdobył 8564 głosów. Na drugiego w kolejności 
Bronisława Komorowskiego zagłosowa-
ło 8310 suwalczan. Frekwencja wyniosła 48%.

Od Nowego Roku nastąpiły znaczące zmia-
ny w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodat-
ków mieszkaniowych w Suwałkach.

Od 1 stycznia 2016 r. osoby, które urodziły i 
wychowują dziecko, a nie mają uprawnień do 
pobierania zasiłku macierzyńskiego, otrzymu-
ją świadczenie rodzicielskie. Świadczenie jest 
niezależne od dochodu. Wsparcie w wysokości 
1 tys. zł miesięcznie można pobierać przez rok, 
a ubiegać się o nie mogą bezrobotni, studenci, 
rolnicy, a także osoby zatrudnione na podsta-
wie umów cywilnoprawnych.

Kolejna zmiana to wprowadzenie tzw. zasa-
dy złotówka za złotówkę przy wypłacie świad-
czeń rodzinnych. W sytuacji, gdy dochód ro-
dziny przekroczy kryterium uprawniające do 
świadczeń, zasiłek będzie nadal wypłacany, 
tylko pomniejszony o kwotę, o którą przekro-
czono kryterium. Dotąd takie osoby nie otrzy-

ZMIANY W POMOCY SPOŁECZNEJ
mywały nic. Podstawą do ustalenia prawa do 
świadczeń rodzinnych na okres od 1 listopada 
2015 r. do 31 października 2016 r. jest dochód z 
2014 r. Zasiłki rodzinne przysługują tym rodzi-
nom, w których dochód w przeliczeniu na oso-
bę nie przekracza 674 zł (764 zł, gdy członkiem 
rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością).

Dodatkowo, od 1 stycznia 2016 r. w 
Suwałkach, Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej przejął od Zarządu Budynków 
Mieszkalnych wypłaty dodatków mieszka-
niowych. Poza zmianą miejsca funkcjonowa-
nia Działu Dodatków Mieszkaniowych, ani w 
wymiarze prawnym, ani w żadnym innym nic 
nie zmieniło się. Zmieniło się tylko miejsce ob-
sługiwania mieszkańców Suwałk zaintereso-
wanych wypłatą dodatków mieszkaniowych. 
Od tego roku są obsługiwani w MOPS-ie przy 
ul. 23 Października 20 w pokoju nr 17.

>>

DYŻURY RADY SENIORÓW
W każdy wtorek, w godzinach 10-13 dyżurują człon-

kowie Suwalskiej Rady Seniorów. Można zgłaszać im 
pomysły i potrzeby dotyczące starszych mieszkańców 
Suwałk. Dyżury odbywają się w siedzibie SRS, przy uli-
cy Ciesielskiej 15.

W styczniu i lutym dyżury będą pełnić:
12 stycznia – Piotr Marian Luto
19 stycznia – Włodzimierz Marczewski
26 stycznia – Bożenna Maskowicz
2 lutego – Barbara Grabowska
9 lutego – Jadwiga Sowulewska
16 lutego – Maria Lauryn
23 lutego – Tadeusz Chludziński

WTOREK Z RADNYM

W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 12 stycznia zapraszają Zbigniew R. De-Mezer z Klubu Radnych „Łączą nas 

Suwałki” oraz Grzegorz Gorlo z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast 19 stycznia na suwal-
czan czekają Zbysław W. Grajek z Platformy Obywatelskiej oraz Dorota A. Jabłońska z Prawa 
i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 26 stycznia zapraszają Jacek Juszkiewicz z Prawa i 
Sprawiedliwości oraz Bożena M. Kamińska z Platformy Obywatelskiej.Radni dyżurują w godzi-
nach 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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SUPER KONKURS 
Suwalski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli zaprasza uczniów suwal-
skich szkół do wzięcia udziału w konkur-
sie fotograficznym „Królowa nauk miesz-
ka w Suwałkach” objętego Honorowym 
Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.

 Celem konkursu jest wzbudzenie 
zainteresowania dzieci i młodzieży róż-
nymi obliczami matematyki, zwrócenie 
uwagi na piękno tej dyscypliny nauki, 
zauważanie pewnych idei matematycz-
nych w otaczającym świecie, przedsta-
wianie pojęć matematycznych w fotografii oraz popularyzowanie i rozwijanie wiedzy oraz kultury 
matematycznej. SODN czeka na  prace fotograficzne, które udowodnią, że matematyka mieszka w Su-
wałkach: w przyrodzie ożywionej i nieożywionej, architekturze, muzyce, w domu, na ulicy itp.

Termin nadsyłania prac do 22 stycznia. Rozstrzygnięcie konkursu 15 lutego. Prace można nad-
syłać na adres: SODN w Suwałkach, ul. Noniewicza 83.  Szczegółowe informacje znajdują się w re-
gulaminie Konkursu.
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n Suwałki otrzymały 735 tys. zł dofinansowa-
nia z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 
budowę boiska przy Zespole Szkół nr 9 oraz 
budowę bieżni przy Zespole Szkół nr 7 i Street 
Workout i Parkour nad Zalewesm Arkadia.

n Solidarność z ogólnopolską akcją prote-
stacyjną wyraziły pielęgniarki i położne z su-
walskiego szpitala.

n Cztery samochody zderzyły się na ul. 
Świerkowej. Kierowca mazdy nie wyhamo-
wał przed pojazdami stojącymi na czerwo-
nym świetle. To spowodowało efekt domina 
i zniszczone zostały cztery samochody.

n „Dwutygodnik Suwalski” ukazał się 
w wersji elektronicznej pod adresem 
www.dwutygodniksuwalski.pl

n Kamila Sacharzewska uczennica su-
walskiej Państwowej Szkoły Muzycznej II st. 
zdobyła I miejsce na 17. Międzynarodowym 
Konkursie Pianistycznym w Paryżu.

n Obchody 25-lecia suwalskiego samorzą-
du. W ciągu 25 lat jego istnienia 154 osoby 
wykonywało (bądź nadal wykonuje) man-
dat radnego.

n Pierwsza i udana – tak najkrócej można 
podsumować „Noc Bibliotek” w Suwałkach.

n 42 osoby rozliczające się w suwalskim 
Urzędzie Skarbowym w 2014 roku osiągnęły 
dochody wyższe niż milion złotych.

CZERWIEC

Mariusz Klimczyk został Sekretarzem 
Miasta Suwałk. Zastąpił na tym stanowisku 
Adama Karczewskiego.

n Otwarto nowy budynek Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Suwałkach. 
Znajduje się tuz obok głównego budynku 
szpitala.

n 34-latek wjechał samochodem do Czarnej 
Hańczy przy ul. 1 Maja. Kierowca był pijany.

n Henryk Owsiejew otrzymał tytuł 
„Przyjaciel Muzeum w Suwałkach”.

n Suwalski Urząd Miejski rozpoczął dystry-
bucje tzw. Kopert Życia zawierających infor-
macje o stanie zdrowia i branych lekarstwach, 
co ma ułatwić pracę służbom medyczno-ra-
towniczym.

Minął Rok 
w Suwałkach

NOWY ROK NAD CZARNĄ HAŃCZĄ
Od sprzątania brzegów Czarnej Hańczy w Suwałkach Nowy Rok rozpoczęła grupa mieszkań-

ców miasta. Niestety śmieci nie brakowało. Były butelki, torebki foliowe, rury, wykładziny podło-
gowe i kartony. Zebrało się kilka worków śmieci. Akcję zorganizował radny Wojciech Pająk z klu-

bu „Łączą nas Suwałki”. 
To już kolejna akcja, 
które przypomina su-
walczanom, że nasze 
miasto jest położone 
nad Czarną Hańczą. 
Przed kilkoma laty 
grupa miłośników kaja-
karstwa zorganizowała 
spływ kajakowy Czarną 
Hańczą na suwalskim 
odcinku rzeki. 

BizneSÓWKA
Prezydent Miasta Suwałk, 

mając na względzie aktywizację 
i pobudzanie rozwoju suwalskiej 
przedsiębiorczości, w szczególności wśród 
młodzieży uczącej się w szkołach mających 
siedziby na terenie Gminy Miasta Suwałki i 
osób młodych do 35 roku życia, w szczegól-
ności absolwentów szkół wyższych oraz stu-
dentów ostatnich lat studiów, chcących uru-
chomić i rozwijać własne firmy w Suwałkach, 
ogłosił konkurs o tematyce biznesowej pn. 
„BizneSÓWKI”.

Konkurs prowadzony będzie w dwóch ka-
tegoriach: uczestników ubiegających się o na-

grodę za pomysł biznesowy (uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych mających siedziby na te-
renie Gminy Miasto Suwałki prowadzonych w 
systemie dziennym – I kategoria) oraz uczest-
ników ubiegających się o finansowanie pomy-
słu biznesowego (osoby pełnoletnie do 35 roku 
życia zamieszkujące w Suwałkach albo zamel-
dowane 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 jest do 12 lutego 2016 roku.

Osoba do kontaktu ws. konkursu biz-
neSÓWKI: Emil Sieńko, Wydział Rozwoju i 
Funduszy Zewnętrznych, tel. (87) 562 81 30, 
mail: esienko@um.suwalki.pl

Więcej informacji na: www.um.suwalki.pl

>>

BEZMYŚLNA KRADZIEŻ
Nieznani sprawcy ukradli z magazynku Fundacji Promyk przy 

ul. 1 Maja żywność przeznaczoną dla ubogich, pochodzącą z Banku Żywności. 
Skradzione produkty (konserwy mięsne, olej, sery, kasze, soki) opatrzone są 
napisem „produkt nie przeznaczony do sprzedaży”. Osoby, które zauważą, że ktoś sprzedaje tak 
oznakowaną żywność proszone są  o kontakt z policją. tel.  87 567 24 03.

>>
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ZMIANY 
W KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ

Od Nowego Roku sporo zmian nastąpiło w suwalskiej komunikacji miejskiej m.in.:
1) linia nr 2

n w dni robocze –  likwidacja kursów o godz. 6.00 i 12.15 z  Krzywego do Suwałk;
n w soboty – likwidacja: kurs o godz. 6.59 z Krzywego do Suwałk;

2) linia nr 3 
n w dni robocze i szkolne – likwidacja kursów o godz. 15.41 z Suwałk do Wychodnego oraz o godz. 
16.20 z Wychodnego do Suwałk;

3) linia nr 5 
n w dni nauki szkolnej – likwidacja: kursów o godz. 8.44 z Suwałk do Białej Wody oraz o godz. 9.19 
z Białej Wody do Suwałk;
n w niedziele i święta – likwidacja wszystkich kursów;

4) linia nr 7
n skrócenie trasy przejazdu do Szpitalna/Szpital (pętla) w dni robocze oraz szkolne,
n zwiększenie częstotliwości kursów w soboty;

5) linia nr 9
n likwidacja wszystkich kursów. Na terenie Suwałk linia nr 9 będzie zastąpiona przez linię nr 11;

6) linia nr 15 –  została uruchomiona. W dni robocze łączy Osiedle Północ z Padmą 3.0 przy ul. 
Brylantowej. Trasa przejazdu: Reja/Biedronka – Kowalskiego – Pułaskiego – Podhorskiego – Utrata 
– Wojska Polskiego – Wojska Polskiego II/Mispol – Turkusowa – Brylantowa – Szafirowa/Mispol.

Godziny odjazdu z przystanku Reja/Biedronka: 5.15; 13.15; 21.15. Godziny odjazdu z przystan-
ku Szafirowa/Mispol: 6.05; 14.05; 22.05.

9

>>

n Doszło do katastrofy budowlanej w fabry-
ce mebli w Suwałkach. Zawaliła się część stro-
pu głównej hali produkcyjnej. Pracujący w ha-
li zostali ewakuowani.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 17-letniego 
sprawcę zdewastowania przystanku komuni-
kacji miejskiej.

n Suwałki odwiedziło 30 ambasadorów i do-
radców handlowych ambasad w Polsce by na-
wiązać kontakty z lokalnymi władzami i naj-
większymi przedsiębiorcami.

n 40-lecie istnienia obchodził Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Tygodniowe 
obchody rozpoczęły się biegiem ulicznym 
„10,5 Suwałki”.

n Przed konkatedrą pw. Św. Aleksandra odbyły 
się uroczystości upamiętniające 70. rocznicę marty-
rologii ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r.

n Muzeum Okręgowe po raz 15 zorganizo-
wało Piknik Kawaleryjski, w czasie którego su-
walczanie mogli podziwiać wspaniałe konie 
i sprawność jeźdźców.

n Suwałki jako jedyne miasto w podlaskiem 
przyjęło rodzinę z Ukrainy pochodzenia pol-
skiego. Zamieszkała tu Iryna Popova z synem.

n Suwalski aquapark odwiedził miliono-
wy klient.

n Koncertem Mileny Łukasiewicz i Wigry 
Swingers rozpoczęło się drugie muzyczne la-
to na Placu Marii Konopnickiej.

LIPIEC

n Przyjmowanie pacjentów rozpoczęło 
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Pro Cardia w 
Szpitalu Wojewódzkim.

n Po raz 25. z Suwałk wyruszyli pątni-
cy uczestniczący w Międzynarodowej Piel-
grzymce Pieszej do Wilna.

n Narodowy Bank Polski wyemitował dwu-
dziestozłotową monetę z podobizną Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego w serii „Polscy malarze 
XIX/XX w.”

n Suwałki znalazły się w gronie miast, które 
najmocniej wspierają przedsiębiorczość i pro-
mocję zatrudnienia w „Rankingu samorządów 
2015” dziennika „Rzeczpospolita”.

Minął Rok 
w Suwałkach
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>> POMOC PRAWNA
Od Nowego Roku mieszkańcy Suwałk mogą uzyskać nieodpłatna pomoc prawną w: 
– punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 71. 
Porad prawnych udziela adwokat w dni robocze: poniedziałek i czwartek 12.00-16.00; wtorek 

16.00-20.00; środa i piątek 8.00-12.00
– w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, ul. Sejneńska 13, pok. nr 3. Porad prawnych udziela 

radca prawny w dni robocze w godz.: poniedziałek 10.00-14.00; wtorek 14.00-18.00; środa 16.00-
20.00; czwartek i piątek 8.00-12.00.

– w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 71. Porad prawnych udziela organizacja po-
zarządowa tj. Fundacja Togatus Pro Bono z Olsztyna, w dni robocze w godz.: poniedziałek i czwar-
tek 8.00-12.00; wtorek, środa i piątek 12.00-16.00.

Dodatkowych informacji o udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych udziela Wydział 
Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, tel. 87 562 81 25, pok. nr 128.
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n Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego suwalska Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa otrzymała uprawnienia do pro-
wadzenia studiów drugiego stopnia na kierun-
ku ekonomia.

n Projekt modernizacji trasy kolejowej 
Białystok–Suwałki–Trakiszki znalazł się na 
trzeciej od końca pozycji listy rezerwowej 
Krajowego Programu Kolejowego, z bardzo 
niewielkimi szansami na realizację w najbliż-
szych latach.

n Otwarciem Alei Gwiazd 
Bluesa na ul. Chłodnej roz-
począł się 8. Suwałki Blues 
Festival. Na festiwalowej 
scenie zaprezentowali się 
m.in. James „Blood” Ulmer 
Memphis Blood Blues 
Band, The Clem Clempson 
Band, Coco Montoya i 
Wojciech Waglewski (na zdjęciu) z VooVoo.

n Suwalscy radni zdecydowali o formalnej li-
kwidacji Izby Wytrzeźwień, której zadania od 
1 stycznia 2016 r. przejął Ośrodek Profilaktyki, 
Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym 
prowadzony przez organizację pozarządową.

n Perfekcyjnie zagrała w Suwałkach po 
raz kolejny Letnia Filharmonia AUKSO, któ-
rej gwiazda okazał się akordeonista Marcin 
Wyrostek.

SIERPIEŃ

n Przez dwa tygodnie suwalczanie zmaga-
li się z niezwykłą w naszej szerokości geogra-
ficznej falą upałów. Był to trudny czas dla dzie-
ci i osób starszych.

n Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. M. 
Konopnickiej w Suwałkach została Maria 
Kołodziejska.

n Rekordowo, bo przez cztery dni, suwal-
czanie oraz turyści bawili się na Jarmarku 
Kamedulskim – Dni Suwałk 2015, które rozpo-
częły się happeningiem „Kartki z historii Suwałk” 
– inscenizacja prezentującą historię miasta.

n Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk 
„Włócznie Jaćwingów” trafiły do: Adama 
Ołowia, właściciela firmy „Cymes”, Wojciecha 
Kowalewskiego, prezesa Stowarzyszenia na 
Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 
2012”, Grażyny Filipowicz-Karp, instruktorki 
teatralnej w SOK, a także klubu Wigry Suwałki 
i organizatorów Orszaku Trzech Króli.

Minął Rok 
w Suwałkach

Ciąg dalszy na str. 11

Działający wciąż elektryczny Młyn Zbożowy 
w Suwałkach przy ulicy Młynarskiej 3 po-
wstał jako młyn wodny w osadzie nazwanej 
„Koziełłowo” położonej nad rzeką Czarną 
Hańczą. Przed I wojną światową  nierucho-
mość tą określano jako znajdującą się przy uli-
cy Sejneńskiej pod numerem tzw. policyjnym 
33A. Po scaleniu gruntów w 1938 r. było to go-
spodarstwo (kolonia) nr 97, a po II wojnie świa-
towej posiadłość przy ulicy Armi Czerwonej, a 
następnie Sejneńskiej o numerze 21.

Młyn powstał  pomiędzy latami 1863-1890. 
Określenie ściślejszej daty jest trudne ze wzglę-
du na brak materiałów źródłowych. Pierwotne 
księgi wieczyste posiadłości zostały wywiezio-
ne z Suwałk ok. 1920 roku na Litwę. Podczas 
prób ich odzyskania padło stwierdzenie, że 
uległy one zniszczeniu podczas pożaru.

Budowniczymi młyna i pierwszymi jego 
właścicielami była rodzina Koziełłów. Ze skrom-
nych, zachowanych w archiwach akt wynika, 
że w roku 1908 Jan Koziełło właściciel mły-
na, sporządził testament, sukcesorem którego 
był Polikarp – Jan Macewicz, a po jego śmier-
ci członkowie rodziny. Kolejnym właścicielem 

Niedługo minie 153 rocznica wybuchu powstania stycz-
niowego. Jednym z najdłużej żyjących i najbardziej zna-
nych powstańców styczniowych był pochodzący z Suwałk 
– Telesfor Stanisław Mickiewicz . W drugi dzień Bożego 
Narodzenia minęło 80 lat od jego śmierci. Urodził się on w 
1845 r. w Suwałkach w rodzinie Józefa i Wicentyny z domu 
Gedroycz. Telesfor pochodził z rodziny o głębokich trady-
cjach patriotycznych. Jego ojciec Józef za swoją działalność 
polityczną został również zesłany na Sybir, gdzie w niedłu-
gim czasie zmarł. Telesfor Stanisław Mickiewicz mając 19 lat 
wstąpił do oddziałów powstańczych. Walczył w szeregach 
partii: Selewicza w Grodzisku, Becka, Pawełka, Orłowskiego, 
Langiewicza, Czechowa i Zajfera. Za udział w powstaniu zo-
stał skazany przez sąd wojenny we Włodzimierzu nad rzeką 
Klaźmą na 10 lat aresztanckich robót i zesłanie do Wiatki, a na-
stępnie do Omska na Syberii. Gdy w roku 1870 odzyskał wol-
ność na skutek amnestii, odbył tę całą powrotną drogę do kra-
ju piechotą, pozbawiony zupełnie środków pieniężnych. Tak 
wspominał ten czas w „Jednodniówce” z 1934 r.: „Po kilkumie-

sięcznej podróży, znalazłem się wreszcie w Warszawie, gdzie otrzymałem stanowisko kierowni-
ka hoteli i restauracji „Europejska”. W roku 1879 otrzymałem posadę na kolei, gdzie przepracowa-
łem do roku 1918, w którym Opatrzność pozwoliła mi doczekać Wolnej i Niepodległej Ojczyzny. 
Jeszcze przez 4 lata przepracowałem na polskich kolejach państwowych i, mając za sobą łącznie 
43 lata służby, w 78 roku życia przeszedłem na emeryturę.”

Telesfor za działalność na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę został odznaczony 
Krzyżem Niepodległości z Mieczami przez marszałka Józefa Piłsudskiego, Krzyżem Powstańczym, 
Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Harcerskim. Otrzymał stopień oficerski– porucznika. Był oj-
cem chrzestnym sztandaru Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Był również posta-
cią ogólnie znaną i cenioną w II Rzeczpospolitej jako weteran powstania styczniowego. Tak w 
„Jednodniówce” z 1934 r. wspominał spotkanie z Józefem Piłsudskim: „Było to w roku 1929 gdym 
przechodził ulicą w Warszawie i na widok mojego munduru weterańskiego zatrzymał się samo-
chód… Wysiadł z niego Marszałek Piłsudski, przystąpiwszy do mnie, uścisnął mi rękę, zapytawszy, 
czy czegoś nie potrzebuję…? Proszę pana. O co miałem prosić, kiedy wszystko, co tylko Ojczyzna 
moja mogła mi dać– otrzymałem…” Telesfor Mickiewicz zmarł 26 grudnia 1935 r. w Radomsku. 
Pochowany został z wielkimi honorami na radomszczańskim cmentarzu.

nieruchomości, jak to potwierdzają dokumen-
ty z lat 1913 i 1915, był Jankiel Wierbeliński 
(Werbeliński). Zaświadczenie suwalskich władz 
miejskich z 1927 r. wskazuje, że był nim wów-
czas Majrym Sołowiejczyk i ten stan własności 
utrzymał się do 1948 r., kiedy to nieruchomość 
z młynem została upaństwowiona. Cztery lata 
później posiadłość przejęła Centrala Rolnicza 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Zarząd 
Młynów Gospodarchych. W 1995 r. nabyła ją 
Gmina Miejska Suwałki, która najpierw młyn z 
przyległym gruntem wydzierżawiła, a w  2000 r.  
sprzedała Wiktorowi Grudniewskiemu.

WACŁAW PANKIEWICZ

MŁYN KOZIEŁŁOWO

SŁYNNY POWSTANIEC Z SUWAŁK
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. MARII KONOPNICKIEJ 
w Suwałkach zaprasza na:

n Akcję „Przeczytaj i obej-
rzyj” w styczniu wspólnie z 
Cinema Lumiere w Suwałkach. 
Zanim obejrzysz film, wypożycz 

i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy 
na bilety do kina. Przeczytaj książkę „Snopy i 
kwestia stylu” – obejrzyj film „Fistaszki” – wer-
sja kinowa oraz książki o Barbie i pójdź na film 
„Barbie Tajne Agentki” od 15 stycznia.

n Biblioteka Publiczna im. Marii 
Konopnickiej ponownie zaprasza do Filii nr 3 
przy ul. Północnej 26. Po remoncie w tej pla-
cówce, poza wypożyczalnią książek, suwal-
czanie mogą skorzystać z zajęć robotyki, kre-
atywności, sztuki (grafika, muzyka) oraz nauki 
języka niemieckiego. Filia nr 3 jest czynna od 
wtorku do piątku w godz. 9.00-17.00, a w so-
boty od 9.00 do 15.00.

n Po remoncie czynna jest też Pracownia 
„Smykałka” (dawna czytelnia dla dzieci przy 
ul. E. Plater 33A), która swoją dotychczasową 
ofertę wzbogaciła o zajęcia z robotyki, kre-
atywności, sztuki (grafika, muzyka) i nauki ję-
zyka francuskiego. Pracownia czynna jest od 
wtorku do piątku w godz. 9.00-18.00, a w so-
boty od 9.00 do 15.00.

Obie placówki Biblioteki Publicznej im. M. Ko-
nopnickiej w Suwałkach zostały doposażone w 
wyniku realizacji projektu unijnego „Kreatywne 
Ośrodki Nauki i Technologii w Suwałkach i Grodnie” 
realizowanego z białoruskim partnerem, czyli 
Biblioteką Naukową im. E. Karskiego. Wartość całe-
go projektu 1 118 602,37 euro, z czego 90% pocho-
dzi ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska – 
Białoruś – Ukraina 2007-2013. Koszt „Midicentrum” 
przy ul. Witosa 4A wraz z remontem i doposaże-
niem Filii nr 3 oraz Oddziału dziecięcego Biblioteki 
Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach wy-
niósł 670 918,46 euro, z czego 603 826,61 euro po-
chodziło z funduszy unijnych.

MUZEUM OKRĘGOWE w Suwałkach:
n zaprasza do zwiedzania nowej 

wystawy czasowej „Monachium 
Alfreda Wierusza-Kowalskiego” w 
Muzeum Okręgowym w Suwałkach. 

Wystawę będzie można oglądać do 29 lutego. 

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
n reaktywację PAcamery. 

„SANSARA Nepal” – wy-
bór zdjęć z Nepalu – pierw-
szy fragment fotograficznego cyklu autor-
stwa Wojtka Moskwy. Galeria Fotografii 
PAcamera, ul. Noniewicza 71a, wernisaż 
15.01, godz. 17.00, wstęp wolny. Wystawa 
trwa do 13.03.

n „Zimny bufet”. Jak pogodzić się ze śmier-
cią. Według sztuki Zyty Rudzkiej, w reżyserii 
Joanny Łupinowicz . Muzyczną stronę spek-
taklu stworzył Tomasz Wyszkowski. Na sce-
nie Teatr Hybrydowy i przyjaciele. Niedziela 
Teatralna – Teatrnocka, 17.01, godz. 17.00 
Duża Scena, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 10 zł w 
kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

n XVIII edycja Dobroczynnego Koncertu 
Kolęd – Dzieci Dzieciom na rzecz TPD w 
Suwałkach. 17.01 godz.13.00 w Konkatedrze 
pw. św. Aleksandra. 

n „Stryszaki-Straszaki, czyli buta się bójta”. 
Robaki kontra ludziska. Niedziela Teatralna – 
Teatranek, Niedziela, 17.01, godz. 10.00 Sala 
Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 7 zł w ka-
sie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

n Dyskusyjny Klub Filmowy – projekcja filmu 
„Druga strona muru” Środa, 20.01, godz. 18.00, 

Sala Kameralna 
SOK, ul. Papieża 
Jana Pawła II 5. 
Bilet na poje-
dynczy seans 
– 10 zł, Karnet 
na 5 filmów – 
30 zł. Do naby-
cia w kasie SOK 

i na www.bilety.soksuwalki.eu
Mamy dla Pańswa dwa zaproszenia. 

Szczegóły na stronie internetowej „Dwu-
Tygodnika Suwalskiego”.

n Wystawa malarstwa „Opowieści kwiet-
ne” towarzyszy obchodom 10-lecia grupy pla-
stycznej SZTALUGI z Pracowni CENTRUM dzia-
łającej w SOK.

n Wernisaż 21.01, godz. 17.00, Galeria „Na 
marmurach”, ul. Noniewicza 71, wstęp wolny. 
Wystawa trwa do 31.03.

n Franciszek Starowieyski. Mistrz plakatu w 
SOK. Malarz, rysownik, grafik, twórca plakatów, 
scenografii teatralnej i telewizyjnej. Wernisaż 
22.01, godz. 17.00, wystawa czynna do 29.02 
Galeria Patio, ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny.

n Środy Seniora 12 miesięcy – 12 wydarzeń. 
SOK zaprasza seniorów do uczestnictwa w 
spektaklach i warsztatach, a także wycieczkach 
w najciekawsze miejsca na Suwalszczyźnie. 
Pierwszym wydarzeniem będzie „Nasze po-
dwórko” – Teatr Seniora ZGRYZ spektakl ko-
mediowy, 27 stycznia, godz. 17.00, bilety 5 zł 
Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5.

n Filharmonia Suwałk: 
koncert „Czar Walca” w 
wykonaniu Suwalskiej 
Orkiestry Kameralnej. 
Piątek, 29.01, godz. 19.00, 
Duża Scena, ul. Jana Pawła 
II 5. Bilety: 20/15 zł w kasie 
SOK i na www.bilety.sok-
suwalki.eu

Mamy dla Państwa 
dwa zaproszenia. 
Szczegóły na stronie internetowej „Dwu-
Tygodnika Suwalskiego”.
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ZAPROSZENIA SUWALSKIE

n Alina Kizierowska z Borówca oraz Artur 
Kozłowski z Ząbkowic Śląskich zdobyli dwie 
pierwsze nagrody w konkursie „Suwalskie 
limeryki latem” organizowanym przez 
Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej.

n 15 wydarzeń, w tym występ takich gwiazd 
jak Jan Peszek, spektakle teatralne, koncerty, 
spotkania, warsztaty złożyło się na 10. Su-
walskie Teatr-Akcje – Festiwal PoRuszeń.

n Suwalscy strażacy ugasili pożar w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Gałaja. Ewakuowano 
9 osób.

n W Suwałkach wystawiono operę W.A. 
Mozarta „Don Giovanni”, przygotowaną w 
czasie V Festiwalu „Ars Musica”.

n W nocy z 12 na 13 sierpnia suwalczanie 
mogli oglądać gołym okiem „deszcz” spada-
jących gwiazd.

n W pierwszą rocznicę śmierci prof. Jana 
Bohdana Chmielewskiego w Muzeum M. Ko-
nopnickiej otwarto wystawę poświęconą te-
mu Honorowemu Obywatelowi Suwałk.

WRZESIEŃ

n 147 uczniów suwalskich szkół otrzymało 
stypendia Prezydenta Miasta Suwałk za szcze-
gólne osiągnięcia w nauce i sporcie.

n Zaledwie 7,51% uprawnionych do głoso-
wania suwalczan wzięło udział w referendum 
w sprawie jednomandatowych okręgów wy-
borczych, finansowania partii politycznych 
i wykładni przepisów prawa podatkowego.

n Suwalczanie zgłosili 33 projekty do budże-
tu obywatelskiego na 2016 rok na kwotę 7 mln 
zł, a do podziału jest 2 mln zł.

n Otwarto ul. Nowomiejską po przebudowie 
w ramach tzw. „schetynówek”.

n Malow – suwalski producent mebli meta-
lowych – uruchamia nowy zakład Malow 4 w 
Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 
dzięki któremu nawet 120 osób może zna-
leźć pracę.

n W Suwałkach odbył się Międzynarodowy 
Konkurs Kulinarny „Sąsiedzi przy stole”, w 
którym zmagali się kucharze z Suwałk oraz 
sąsiadujących z Suwalszczyzną regionów 
Litwy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego 
Federacji Rosyjskiej.

Minął Rok 
w Suwałkach

Ciąg dalszy na str. 12

Projekt „Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii 
w Suwałkach i Grodnie:

dofinansowany 
z Programu Współpracy Transgranicznej 

Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
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ROK  W  SPORCIE

n Pacjenci przychodni przy ul. Putry mogą 
już korzystać z windy, która ułatwia im dostęp 
do poradni lekarskich znajdujących się na pię-
trze tego budynku.

n Przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i 
Sikorskiego odsłonięto mural upamiętniający 
Mariana Piekarskiego, który w 1945 r. uwolnił 
więźniów z aresztu w Suwałkach, za co został 
rozstrzelany.

n Robot otworzył „Midicentrum” – Kreatyw-
ny Ośrodek Nauki i Technologii przy ul. Wi-
tosa 4A. Ta niezwykła placówka Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej ma rozwijać 
twórczość i kreatywność suwalczan.

n Radosne święto w 14 Suwalskim Dywizjonie 
Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Rządową decyzją suwalska jed-
nostka wojskowa nie będzie likwidowana, 
a wręcz przeciwnie, będzie modernizowana 
i doposażona w nowoczesny sprzęt.

n 300 suwalczan przyłączyło się do wspól-
nego „cichego czytania” książek o Suwałkach 
w ramach akcji „300 czytelników na 300-le-
cie Suwałk” zorganizowanej przez Bibliotekę 
Publiczną.

n Suwalski Plac Marii Konopnickiej znalazł 
się w pierwszej dziesiątce Top Inwestycji Polski 
Wschodniej 2015.

n Z okazji jubileuszu 30-lecia suwalskiego 
Szpitala Wojewódzkiego otwarto zmoderni-
zowany oddział pediatrii.

n Po raz trzeci odbył się w Suwałkach Festiwal 
Fantastyki – Portal Północny Wschód. Były spek-
takle, filmy, koncerty, wykłady oraz gra miejska 
oparta na opowiadaniu A. Sapkowskiego, któ-
rego akcja rozgrywa się w Suwałkach.

PAŹDZIERNIK

n Będzie suwalska obwodnica. GDDKiA pod-
pisała umowę z Budimexem, który w ciągu 34 
miesięcy ma wybudować 12,8 km suwalskiej 
obwodnicy w standardzie dwujezdniowej dro-
gi ekspresowej.

n Dziesięciu suwalskich przedsiębiorców na 
wniosek Ministerstwa Gospodarki otrzymało 
Srebrne Krzyże Zasługi za działalność na rzecz 
społeczności lokalnej.

Minął Rok 
w Suwałkach Miniony 2015 to był dobry rok dla suwal-

skich sportowców i kibiców. Sukcesy lekko-
atletki Marii Andrejczyk, dobre występy w 
I lidze siatkarzy Ślepska i piłkarzy Wigier. 
Drużynowe mistrzostwo Polski badminto-
nistów SKB Litpol-Malow. Sukcesy odnosi-
li też suwalscy karatecy, żeglarze, pływa-
cy, modelarze oraz przedstawiciele innych 
dyscyplin sportowych. Przypomnijmy te 
najważniejsze.

STYCZEŃ
t  Zawodnicy SKB Litpol-Malow zdoby-

li sześć medali w indywidualnych mistrzo-
stwach Polski. Kamila Augustyn wywalczyła 
złoto w singlu i srebro w mikście z Michałem 
Łogoszem. Złoto zdobył Adam Cwalina, któ-
ry w parze z Przemysławem Wachą poko-
nali w finale innego zawodnika SKB Litpol– 
Malow Łukasza Morenia grającego w parze 
z Wojciechem Szkudlarczykiem. Srebro zdoby-
ła Monika Bieńkowska w parze z Magdaleną 
Witek w grze podwójnej kobiet. Bieńkowska 
dołożyła do tego brąz grając w mikście z 
Miłoszem Bochatem.
t W Suwałkach odbyła się gala kickboxingu. 

W czasie walk przeprowadzono akcje charyta-
tywną na rzecz 2,5 letniego Adasia.

t Serię zwycięstw w I lidze kontynuują siatka-
rze Ślepska Suwałki, którzy po nieudanym po-
czątku rozgrywek awansowali do czołówki w 
tabeli. Pokonali m.in. w Wyszkowie lidera, ze-
spół Camper.

LUTY
t Turniejem w Suwałkach rozgrywki ekstra-

klasy badmintona rozpoczęli zawodnicy SKB 
Litpol-Malow. Wygrali wszystkie mecz m.in. 
pokonali 4:2 zespół Hubal Białystok.
t 63 pływaków w różnym wieku przepłynęło 

263 km w czasie II Ogólnopolskiego Nocnego 
Maratonu Pływackiego w Suwałkach.

MARZEC
t Drużyna Ślepska Suwałki zajęła drugie miej-

sce po rundzie zasadniczej w tabeli I ligi siat-
kówki mężczyzn. To najwyższa lokata w historii 
zespołu męskiej siatkówki w podlaskiem.

t Od zwycięstw z Pogonią Siedlce i Chrobrym 
Głogów rundę wiosenną I ligi rozpoczęli piłka-
rze Wigier Suwałki.

KWIECIEŃ
t Ponad 350 zawodników z całej Polski ry-

walizowało w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Sportach Umysłowych, która od-
była się w Suwałkach i okolicach.
t  Szachistka Anna Warakomska z Javeny 

Hańczy Suwałki zajęła szóste miejsce w indy-
widualnych mistrzostwach Polski kobiet.
t Adrian Jachimowicz z sekcji bokserskiej 

OSiR Suwałki wywalczył wicemistrzostwo 
Polski juniorów w kategorii 60 kg.
t  Cztery medale wywalczyli suwalscy ka-

ratecy na mistrzostwach Europy juniorów 
i seniorów w karate shinkyokushin. Medal 
srebrny wywalczył Daniel Biłbak , a brązo-
we zdobyli Damian Biłbak (dwa medale) i 
Michał Karpowicz.

MAJ
t  Czternasty tytuł drużynowego mistrza 

Polski wywalczyli badmintoniści SKB Litpol-
Malow Suwałki. W finale pokonali Hubala 
Białystok.
t Siatkarze Ślepska Suwałki po zwycięstwie 

nad Camperem Wyszków zajęli trzecie miejsce 
w rozgrywkach I ligi.
t  Zawodnik suwalskiego klubu „Jaćwing” 

Stanisław Poświatowski został wicemistrzem 
świata w bowlingu osób niewidomych.
t Zawody Pucharu Świata modeli swobod-

nie latających w Rumunii wygrał Bartłomiej 
Bilewicz.

CZERWIEC
t Na dziewiątym miejscu zakończyły suwal-

skie Wigry swój pierwszy sezon w I lidze pił-
karskiej. Wigry wygrały 12 meczy, a 11 zremi-
sowali. Najwięcej goli dla Wigier strzelił Kamil 
Adamek – 8.

t Po raz pierwszy w historii, Suwalski Klub 
Karate zdobył drużynowe mistrzostwo Polski 
seniorów. Trenerem suwalskich karateków jest 
Marek Krejpcio.
t  Ponad 120 zawodników z Polski i Litwy 

uczestniczyło w pierwszym suwalskim ćwierć-
maratonie „Suwalska ćwiartka”. Wygrali Michał 
Smalec i Beata Pokrzywinska-Osior.

LIPIEC
t  Lekkoatletka LUKS Hańcza Maria 

Andrejczyk została mistrzynią Polski junio-
rów w rzucie oszczepem.
t  Cztery medale wywalczyli młodzi su-

walscy lekkoatleci w ogólnopolskim finale Ciąg dalszy na str. 13
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n Wolontariusze z Fundacji Zwierzęta 
Niczyje oraz Centrum Trójki zorganizowa-
li na Placu M. Konopnickiej akcję „zerwijmy 
łańcuchy”, która miała zwrócić uwagę na pro-
blem trzymania psów na uwięzi.

n Na przejeździe kolejowym na ul. Buczka 
kierowca ciężarówki nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu nadjeżdżającemu pociągo-
wi. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń.

n 49 suwalskich nauczycieli odebrało na-
grody Prezydenta Miasta Suwałki w cza-
sie miejskich obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej.

n Pierwszy pociąg przejechał nowo wybu-
dowaną linią kolejową po stronie litewskiej, 
będącą częścią trasy „Rail Baltica”. Nie jest zna-
ny termin budowy biegnącej przez Suwałki 
trasy „Rail Baltica” po stronie polskiej. 

n Eugeniusz Dariusz Przybysz został 
prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Suwałkach.

n Przy ul. Ciesielskiej otwarto Suwalskie 
Centrum Inicjatyw Senioralnych, czyli miej-
sce gdzie mogą się spotykać suwalscy se-
niorzy.

n Po przebudowie otwarto stadion lekko-
atletyczny przy ul. Wojska Polskiego. Jego 
przebudowa kosztowała prawie 12 mln zł, z 
czego 30% to dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

n 19 października przez dwie godziny prądu 
nie mieli mieszkańcy dużej części Suwałk.

n Suwalski Bank Żywności znalazł magazyn 
przy ul. Sportowej, z którego żywność będzie 
trafiała do najbardziej potrzebujących miesz-
kańców regionu.

n Wieloletni sekretarz Miasta Suwałk Adam 
Karczewski otrzymał Medal za Długoletnią 
Służbę, który wręczył wicepremier Janusz 
Piechociński.

n W wyborach do Sejmu najwięcej suwal-
czan zagłosowało na kandydatów Prawa i 
Sprawiedliwości (39,83% wszystkich gło-
sów) i kandydata z tej listy suwalczanina 
Jarosława Zielińskiego, który uzyskał 6386 
głosów. Mandat poselski ponownie zdo-
była też suwalczanka Bożena Kamińska z 
Platformy Obywatelskiej.

Minął Rok 
w Suwałkach

Lekkoatletycznych Czwartków. Tytuł mistrza 
Polski na dystansie 300 m wywalczył Adam 
Leśniewski z SP nr 4.
t Suwalczanin Jerzy Broc wywalczył mistrzo-

stwo Polski weteranów w kategorii wiekowej 
M-70 w biegu na 800 m.
t Maria Andrejczyk zdobyła tytuł mistrzyni 

Europy juniorek w rzucie oszczepem w Szwecji. 
Na zawodach w Cetniewie M. Andrejczyk rzuci-
ła 62,11 m, co dało jej minimum na mistrzostwa 
świata seniorów w lekkoatletyce.

t  Piotr Sadłowski z MUKS Olimpijczyk 
Suwałki wywalczył srebrny medal na 50 m st. 
motylkowym na mistrzostwach Polski junio-
rów w pływaniu do lat 15.
t Joanna Mendak wywalczyła dwa brązowe 

medale na mistrzostwach świata w pływaniu 
osób niepełnosprawnych w Glasgow.

SIERPIEŃ
t  Suwalczanin Stanisław Skibicki zdobył 

brązowy drużynowy medal na mistrzostwach 
świata modeli swobodnie latających w klasie 
F1B W Mongolii.
t Piłkarze suwalskich Wigier wygrali 4:0 z dru-

żyną Rozwoju Katowice w pierwszym meczu na 
własnym stadionie w rozgrywkach 2015/2016 
I ligi. Jak się później okazało, było to jedyne 
zwycięstwo Wigier w rundzie jesiennej w me-
czach rozegranych w Suwałkach.
t Maria Andrejczyk z LUKS Hańcza Suwałki 

zajęła 28 miejsce w rzucie oszczepem na mi-
strzostwach świata w Pekinie.
t  Reprezentacja Polski, w której wystąpili 

suwalczanie Zofia Zdancewicz i Bartłomiej 
Bilewicz wywalczyła tytuł Mistrzów Europy 
juniorów w klasie F1B modeli swobodnie la-
tających.
t Eryk Martynko i Piotr Topolski z UKŻ Grot 

Suwałki zdobyli złoty medal w klasie Cadet w 
XXI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 
żeglarstwie.

WRZESIEŃ
t  Suwalczanin Paweł Pasiak został trene-

rem roku 2014 i otrzymał specjalną nagrodę 
Polskiego Związku Bokserskiego im. Feliksa 
Stamma.

t Pierwszoligowi siatkarze Ślepska Suwałki 
pokonali 3:2 Lotos Trefl Gdańsk i po raz pierw-
szy wygrali Memoriał Józefa Gajewskiego.
t Zapadła decyzja, że 70. Mistrzostwa Polski 

Juniorów odbędą się w dniach 1-3 lipca 2016 r. 
na zmodernizowanym stadionie lekkoatletycz-
nym w Suwałkach.

PAŹDZIERNIK
t Od porażki z GKS Katowice rozpoczęli nowy 

sezon siatkarze Ślepska Suwałki w I lidze. Potem 
były już tylko same zwycięstwa. Suwalski ze-
spół jest liderem I ligi siatkarskiej na zakończe-
niu 2015 r. 
t Na mistrzostwach Polski juniorów karatecy 

Suwalskiego Klubu Karate Kyokushin wywal-
czyli cztery medale. Damian i Daniel Biłbak 
zdobyli po dwa medale. Damian wygrał rywa-
lizację w kata w kategorii 60 kg.
t 13 października oficjalnie otwarto po prze-

budowie stadion lekkoatletyczny w Suwałkach. 

LISTOPAD
t W Tokio Marek Krejpcio 

(na zdjęciu) zdał egzamin na 
5 dan i zdobył tytuł Shihan, 
czyli mistrz.
t Z kompletem zwycięstw 

zakończyli badmintoniści 
SKB Litpol-Malow pierwszy 
turniej nowych rozgrywek 
badmintonowej ekstraklasy.
t Gala kickboxingu odby-

ła się w hali suwalskiego OSiR. Zmierzyli się w 
niej zawodnicy walczący w formułach K1, Muai 
Thai i Full Contact.
t  Zwycięstwem 3:1 z drużyną Rozwoju w 

Katowicach zakończyli rundę jesienną I ligi pił-
karze Wigier. W 19 meczach zdobyli 21 punk-
tów, z czego 17 pkt w meczach wyjazdowych. 
W Suwałkach wywalczyli tylko 4 pkt.

GRUDZIEŃ
t Michał Karpowicz zdobył brązowy medal 

na mistrzostwach Europy młodzieżowców U-22 
w karate shinkyokushin.

Maciej Suchwałko z OSiR Suwałki wywalczył 
wicemistrzostwo Polski młodzików w boksie w 
kategorii +76 kg.
t  W hali suwalskiego OSiR rozegrano XVI 

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Tomka 
Godlewskiego. Wystąpili w nim m.in. Michał 
Żewłakow, Tomasz Frankowski, Dariusz 
Dziekanowski i Patryk Małecki. Zwyciężyła 
Reprezentacja Polski w Piłce Plażowej.
t Po raz drugi odbyło się spotkanie opłatko-

we suwalskich sportowców, na którym życzo-
no sukcesów na sportowych arenach w 2016 
roku. Czego i my suwalskim sportowcom ży-
czymy w 2016 roku.

Ciąg dalszy na str. 14
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ul. Staszica, Łanowa, Konarskiego, Miodowa, Kołłątaja, Ogrodowa, Żytnia, 
Zielna, Sikorskiego, Piękna, Krasickiego

PONIEDZIAŁEK po 1 i 15 dniu MIESIĄCA
4.01, 18.01, 1.02, 15.02, 7.03, 21.03, 4.04, 18.04, 2.05, 
16.05, 6.06, 20.06, 4.07, 18.07, 1.08, 12.08, 5.09, 19.09, 
3.10, 17.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12

ul. Sejneńska, Szkolna, Przytorowa, Składowa, Przemysłowa, Piaskowa, 
Młynarska, Dąbrówka

PONIEDZIAŁEK po 8 i 22 dniu MIESIĄCA
11.01, 25.01, 8.02, 22.02, 14.03, 25.03, 11.04, 25.04, 
9.05, 23.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 8.08, 22.08, 12.09, 
26.09, 10.10, 24.10, 14.11, 28.11, 12.12, 23.12

ul. Zastawie, XXX-lecia PRL, Saperska, Artyleryjska, Bohaterów, Partyzantów, 
Kosynierów, Powstańców Śląskich, Ułanów Grochowskich, 41 Pułku Piechoty, 
Buczka, Piekarskiego, Lotnicza, Powstańców Wielkopolskich, Wojczyńskiego

WTOREK po 1 i 15 dniu MIESIĄCA
5.01, 19.01, 2.02, 16.02, 1.03, 15.03, 5.04, 19.04, 2.05, 
17.05, 7.06, 21.06, 5.07, 19.07, 2.08, 16.08, 6.09, 20.09, 
4.10, 18.10, 31.10, 15.11, 6.12, 20.12

ul. Polna, Zahańcze, Henryka Mereckiego, Mechaników, Budowlana, 
Robotnicza, Rolnicza, Energetyczna, Górnicza, Wiejska, Murarska, Górna, 
Bielickiego, Żniwna, Sportowa, Innowacyjna, Walerego Romana

CZWARTEK po 1 i 15 dniu MIESIĄCA
7.01, 21.01, 4.02, 18.02, 3.03, 17.03, 7.04, 21.04, 5.05, 
19.05, 2.06, 16.06, 7.07, 21.07, 4.08, 18.08, 1.09, 15.09, 
6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12

ul. Utrata, Utrata Krótka, Klasztorna, Jasna, Mała, Tadeusza Paweckiego, 
Słoneczna, Miła, Spacerowa, Cicha, Parkowa, Sianożęć, Staniszewskiego

CZWARTEK po 8 i 22 dniu MIESIĄCA
14.01, 28.01, 11.02, 25.02, 10.03, 24.03, 14.04, 28.04, 
12.05, 25.05, 9.06, 23.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 8.09, 
22.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12, 22.12

ul. Noniewicza, Wigierska, Waryńskiego, 1 Maja, Ciesielska, Osiedle II, 
Konopnickiej, Krótka, Korczaka

PIĄTEK PO 1 i 15 dniu MIESIĄCA
4.01, 15.01, 5.02, 19.02, 4.03, 18.03, 1.04, 15.04, 6.05, 
20.05, 3.06, 17.06, 1.07, 15.07, 5.08, 19.08, 2.09, 16.09, 
7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12, 16.12

ul. Brylantowa, Krzemowa, Bursztynowa, Dubowo I, Wojska Polskiego od ron-
da, Diamentowa, Platynowa, Szafirowa, Rubinowa, Topazowa, Turkusowa, 
Papiernia

PIĄTEK po 8 i 22 dniu MIESIĄCA
8.01, 22.01, 12.02, 26.02, 11.03, 25.03, 8.04, 22.04, 13.05, 
27.05, 10.06, 24.06, 8.07, 22.07, 12.08, 26.08, 9.09, 23.09, 
14.10, 28.10, 10.11, 25.11, 9.12, 23.12

ul.  Augustowska, Batalionów Chłopskich, Białostocka, Bielskobialska, 
Bydgoska, Chełmska, Ciechanowska, Częstochowska, Czwartaków, Elbląska, 
Ełcka, Gdańska, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, Jeleniogórska, Kaliska, 
Katowicka, Kielecka, Konińska, Koszalińska, Krakowska, Krośnieńska, Legnicka, 
Leszczyńska, Leśna, Lubelska, Łomżyńska, Łódzka, Majerskiego, Majora 
Hubala, Nowosądecka, Olecka, Olsztyńska, Opolska, Ostrołęcka, Pilska, 
Piotrkowska, Płocka, Poznańska, Przemyska, Ptaszyńskiego, Radomska, 
Rzemieślnicza, Rzeszowska,  Siedlecka, Sieradzka, Skierniewicka, Słupska, 
Sopocka, Szczecińska, Szwoleżerów, Tarnobrzeska, Tarnowska, Toruńska, 
Wałbrzyska, Warszawska, Węgorzewska, Włocławska, Wojska Polskiego (do 
ronda), Wrocławska, Zamojska 

ŚRODA po 1 i 15 dniu MIESIĄCA 
5.01, 20.01, 3.02, 17.02, 2.03, 16.03, 6.04, 20.04, 4.05, 
18.05, 1.06, 15.06, 6.07, 20.07, 3.08, 17.08, 7.09, 21.09, 
5.10, 19.10, 2.11, 16.11, 7.12, 21.12

ul. 23 Października, Zarzecze, Traktorzystów, Bakałarzewska, Bolesława 
Chrobrego, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Władysława Warneńczyka, 
Grunwaldzka, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Władysława Łokietka, 
Władysława Jagiełły, Wazów, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, 
Zygmunta Augusta, Augusta I Mocnego, Stefana Batorego

ŚRODA po 8 i 22 dniu MIESIĄCA
13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 9.03, 23.03, 13.04, 27.04, 11.05, 
25.05, 8.06, 22.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 14.09, 28.09, 
12.10, 26.10, 9.11, 23.11, 14.12, 28.12

14

n Suwalski Chór Żeński „Cantilena” już 
po raz dziesiąty zdobył Złoty Kamerton na 
Ogólnopolskim Konkursie Chórów a’ Cappella 
Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy.

n Na stronie suwalskiej prokuratury ukazał 
się komunikat, że prokuratura w Augustowie 
prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidło-
wości w suwalskiej PWSZ.

LISTOPAD

n Prawie 11 tys. zł zebrano podczas trze-
ciej kwesty na cmentarzu parafi alnym przy 
ul. Bakałarzewskiej. Pieniądze zostaną prze-
znaczone na renowację starych nagrobków 
nekropolii.

n 14 par świętowało w ratuszu 50-lecie 
ślubu. Prezydent Czesław Renkiewicz od-
znaczył jubilatów Medalami za Długoletnie 
Pozycie Małżeńskie przyznanymi przez 
Prezydenta RP.

n Otwarto zmodernizowaną, kosztem 3,2 
mln zł. halę mięsną suwalskiego Targowiska 
Miejskiego.

n Obowiązki prezesa Zarządu Przedsię-
biorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. 
przejął Zbigniew Izydor Walendzewicz. 

n Wieloletnią prezes suwalskiej Sudowii Bo-
żenę Dobrzyń zastąpił Krzysztof 
Ostrowski. 

n Tanne, spółka zależna Fabryki Mebli Forte, 
podpisała z ministrem gospodarki umowę, na 
podstawie której resort udzieli dotacji celo-
wej (57,1 mln zł) z tytułu utworzenia nowych 
miejsc pracy oraz dofi nansowania budowy w 
latach 2016-2019 zakładu w Suwałkach.

n Suwalczanin Jarosław Zieliński został 
wiceministrem spraw wewnętrznych, któ-
remu podlegają służby mundurowe: poli-
cja, straż graniczna, straż pożarna oraz Biuro 
Ochrony Rządu.

n Policjanci suwalskiej drogówki w cią-
gu kilku godzin skontrolowali 52 ciężarów-
ki i samochody dostawcze. Na ponad po-
łowę kierowców nałożyli mandaty karne, 
przede wszystkim za przekroczenie dozwo-
lonej prędkości.

n W holu głównym Szpitala Wojewódzkiego 
uruchomiono windę, którą można dostać się 
do poradni specjalistycznych na I piętrze oraz 
na poziom -1.

Minął Rok 
w Suwałkach

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W SUWAŁKACH  PRZEZ PGK OD 1 STYCZNIA 2016 R.

SEKTOR nr I

SEKTOR nr II

ul. Akacjowa, K. Brzostowskiego, Brzozowa, Mjr St. Buczyńskiego, Dębowa, 
Jesionowa, Klonowa, Leszczynowa, Lutostańskiego, Modrzewiowa,  
Nowomiejska, Papieża Jana Pawła II, Topolowa, Wierzbowa

PIĄTEK po 8 i 22 dniu MIESIĄCA
8.01, 22.01, 12.02, 26.02, 11.03, 25.03, 8.04, 22.04, 
13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 8.07, 22.07, 12.08, 26.08, 9.09, 
23.09, 14.10, 28.10, 10.11, 25.11, 9.12, 23.12

ul. Dwernickiego, Narutowicza, Noniewicza, Żeromskiego, Kolejowa, 
Kowieńska, Parowozowa, Północna, Wylotowa, Wileńska, Zwrotnicza, 
Podhorskiego, Grabowa, Świerkowa 

PIĄTEK po 1 i 15 dniu MIESIĄCA
4.01, 15.01, 5.02, 19.02, 4.03, 18.03, 1.04, 15.04, 6.05, 
20.05, 3.06, 17.06, 1.07, 15.07, 5.08, 19.08, 2.09, 16.09, 
7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12, 16.12

ul. Chłodna, Bukowa, Kościuszki, Lipowa, Mickiewicza, Piłsudskiego, Mackiewicz, 
Muzyczna, Wesoła, ks. Zawadzkiego,

ŚRODA po 1 i 15 dniu MIESIĄCA
5.01, 20.01, 3.02, 17.02, 2.03, 16.03, 6.04, 20.04, 4.05, 
18.05, 1.06, 15.06, 6.07, 20.07, 3.08, 17.08, 7.09, 21.09, 
5.10, 19.10, 2.11, 16.11, 7.12, 21.12

ul. Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Jałowcowa, Jodłowa, Jaśminowa, Kalinowa, 
Kasztanowa, Olszowa, Orzechowa, Różana, Sosnowa, Wiśniowa, Wrzosowa

CZWARTEK po 1 i 15 dniu MIESIĄCA
7.01, 21.01, 4.02, 18.02, 3.03, 17.03, 7.04, 21.04, 5.05, 
19.05, 2.06, 16.06, 7.07, 21.07, 4.08, 18.08, 1.09, 15.09, 
6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12

ul. Armii Krajowej, Białorogi, ul. Chopina, Czarnoziem, ul. Falka, Kowalskiego, 
Młynarskiego, Moniuszki, Ogińskiego, Paca, Pułaskiego, Studzieniczne, 
Szwajcaria, Szymanowskiego, Wyszyńskiego

PIĄTEK po 1 i 15 dniu MIESIĄCA
4.01, 15.01, 5.02, 19.02, 4.03, 18.03, 1.04, 15.04, 6.05, 
20.05, 3.06, 17.06, 1.07, 15.07, 5.08, 19.08, 2.09, 16.09, 
7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12, 16.12
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ul. 11 listopada, Daszyńskiego, Dmowskiego, Franciszkańska, Krzywólka, 
Legionów, Paderewskiego, Reja, Reymonta, Szpitalna.

ŚRODY
13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 9.03, 23.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 
8.06, 22.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 
9.11, 23.11, 14.12, 28.12

ul. Andersa Antoniewicza, Bulwarowa, E. Plater, Gałaja, Hamerszmita, 
Kamedulska, Kowalskiego (numery nieparzyste), Lityńskiego, M. 
Skłodowskiej-Curie, Minkiewicza, Obozowa, Patli, Pułaskiego (numery 
nieparzyste), Putry, Suzina, Tysiąclecia Litwy, Witosa, Zacisze.

14.01, 28.01, 11.02, 25.02, 10.03, 24.03, 14.04, 28.04, 12.05, 
27.05, 9.06, 23.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 8.09, 22.09, 13.10, 
27.10, 10.11, 24.11, 8.12, 22.12. 

Uwaga: z domków jednorodzinnych odpady zmieszane i odpady gromadzone selektywnie odbierane są w tym samym 
dniu.

Firma Transportowo-Usługowa „EKO”

GRUDZIEŃ

n Tłumy suwalczan pojawiły się na Placu M. 
Konopnickiej w czasie wizyty świątecznej cię-
żarówki Coca Coli, która zainaugurowała dru-
gi Jarmark Świąteczny w Suwałkach.

n W pobliżu suwalskiej noclegowni znajdu-
jącej się w budynku Izby Wytrzeźwień przy 
ul. Sportowej ciało mężczyzny odnaleźli pra-
cownicy Izby. Zmarłego zidentyfikowano ja-
ko 58-letniego bezdomnego.

n W czasie gaszenia pożaru budynku przy 
ul. Noniewicza znaleziono ciało 60-letniego 
mężczyzny. Nie udało się go uratować.

n Nowym komendantem suwalskiego 
Hufca ZHP został Kamil Sokołowski.

n Suwalski Oddział Narodowego Funduszu 
Ochrony Zdrowia przekazał aparaturę i sprzęt 
medyczny suwalskim placówkom służby 

zdrowia na kwotę blisko 150 tys. zł. 
n W Suwałkach i powiecie suwalskim 

wszystkie rodziny zakwalifikowane do akcji 
„Szlachetna Paczka” otrzymały pomoc.

n Wybrany w niedawnych wyborach se-
nator Bohdan Paszkowski został wojewo-
dą podlaskim. A to oznacza, że mieszkańcy 
Suwałk już za kilka tygodni będą ponow-
nie wybierać swojego przedstawiciela w 
Senacie.

n Otwarto przebudowany 2,2-kilometrowy 
odcinek ulicy Reja, od cmentarza komunalne-
go do granic administracyjnych miasta. 

n Wznowione zostało kursowanie bez-
pośrednich pociągów na trasie Suwałki– 
Warszawa–Kraków.

n Na stadionie piłkarskim odsłonięto tablicę 
poświęconą Grzegorzowi Wołągiewiczowi, 
byłemu prezydentowi Suwałk, byłemu preze-
sowi SKS Wigry. 

n Kilkuset suwalczan wzięło udział w Wigilii 
Miejskiej zorganizowanej po raz drugi na 
Placu Marii Konopnickiej.

n Po raz drugi na Placu Marii Konopnickiej 
odbył się miejski Sylwester. Suwalczanie 
życzyli sobie szczęśliwego Nowego 2016 
Roku.

SEKTOR nr III

Minął Rok 
w Suwałkach

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
tel. 87 566 28 25 ; dwutygodnik@bpsuwalki.pl

n Sprzedam domek letniskowy, z działką 600 m, niedaleko Olecka, 125 tys. zł, tel. 
506 980 541.  7/2016

n Sprzedam siedlisko 70 arowe w Orlinku, 70 tys. zł, tel. 506 980 541. 8/2016

SPRZEDAM

KUPIĘ
n DZIAŁKĘ Z LINIĄ BRZEGOWĄ, Z MOŻLIWOŚCIĄ ZABUDOWY. DO 50 

TYŚ ZŁ. TEL. 601 299 055.  311/2015

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

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 grudnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
30.12.2015r. do 20.01.2016r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkow-
ników wieczystych (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 484/2015 z dnia 30 grudnia 2015 ro-
ku). Dotyczy sprzedaży działek położonych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej i Szkolnej.  4/2015

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-

renu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach.
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 
1713, poz. 1777, poz. 1890) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr LII/584/2014 z dnia 
24 września 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą 
Szpitalną w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.01.2016 r. 
do 19.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, pokój 139, w 
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w godzinach w poniedziałki od 8.00 do 16.00 w 
pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami od-
będzie się w dniu 08.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 
pokój 26 w godzinach od. 9.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie 
przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta 
Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2016 r.  9/2016

n POŻYCZKA VIRRION. RÓWNIEŻ DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW. 
TEL. 85 664 38 10 397/2015

POŻYCZKI
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PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza DRUGI przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieru-

chomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetArgu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości grun-
towych stanowiących własnośĆ Miasta Suwałki.

1. działki ozn. nr geod: 22746, 22747 o łącznej powierzchni 1,2032 ha, po-
łożone w Suwałkach przy ul.Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowane jako 
grunty orne klasy V o pow. 0,5674 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy 
V o pow. 0,0964 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3919 
ha, nieużytki o pow. 0,1475 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przed-
miotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 241 zł 
(słownie: dwieście czterdzieści jeden złotych).

Wadium w wysokości 24 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote).
2. działka ozn. nr geod: 30268/2 o powierzchni 0,0584 ha, położona w 

Suwałkach przy ul. 23 Października, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty 
orne klasy V o pow. 0,0584 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie 
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego terenu ograniczonego ulicami: Gen.W.Sikorskiego, Grunwaldzką, 
23Października, Bakałarzewską i St.Staszica w Suwałkach, zatwierdzonym 
uchwałą nr XLV/490/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22.02.2006 r. 
(opublikowana w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego nr 94, poz. 924 z dnia 
04.04.2006 r.) przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 
27R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł 
(słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).
3. działki ozn. nr geod: 31989/1, 31989/3 o łącznej powierzchni 0,3206 ha, 

położone w Suwałkach przy ul. Mariana Buczka, obręb nr 7, sklasyfikowane 
jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3206 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 
lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzysta-
nia z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego w rejonie lotniska w Suwałkach, zatwier-
dzonym uchwałą nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 
kwietnia 2014 r. (opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 
13 maja 2014 r., poz. 1915) działka o nr geod: 31981/1 zawiera się w kontu-
rze o symbolu 6KD – droga publiczna klasy Z – zbiorcza, działka 31989/3 
zawiera się w konturze o symbolu 27R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 64 zł 
(słownie: sześćdziesiąt cztery złote).

Wadium w wysokości 6 zł (słownie: sześć złotych).
4. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, położonej w 

Suwałkach przy ul.Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty or-
ne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przed-
miotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł 
(słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).
5. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0700 ha, położonej w 

Suwałkach przy ul.Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty or-

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, 
stanowiących własność Miasta Suwałk:

1. oznaczona działką nr 33920/13 o powierzchni 0,1472 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzeda-
ży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/
440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku.  Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczo-
nej na planie 9KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojazdowa 9KD 
jest nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w media. Budowa sieci wod-
kan przewidziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 90 000 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysię-
cy złotych).

Wadium: 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

2. oznaczona działką nr  33920/16 o powierzchni 0,0967 ha, położona 
w Suwałkach przy  ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzeda-
ży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/
440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczo-
nej na planie 9KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojazdowa 9KD 
jest nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w media. Budowa sieci wod-
kan przewidziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 67 690 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem ty-
sięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium: 6 769 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dzie-
więć złotych).

3. oznaczona działką nr 33920/17 o powierzchni 0,0963 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzeda-
ży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/
440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczo-

nej na planie 9KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojazdowa 9KD 
jest nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w media. Budowa sieci wod-
kan przewidziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 67 410 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem ty-
sięcy czterysta dziesięć złotych).

Wadium: 6 741 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset czterdzieści je-
den złotych).

4. oznaczona działką nr 33920/18 o powierzchni 0,0978 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzeda-
ży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/
440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczo-
nej na planie 9KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojazdowa 9KD 
jest nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w media. Budowa sieci wod-
kan przewidziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 68 460 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem ty-
sięcy czterysta sześćdziesiąt złotych).

Wadium: 6 846 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć 
złotych).

5. oznaczona działką nr 33920/29 o powierzchni 0,0975 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzeda-
ży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/
440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej 
na planie 3KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga lokalna 3KD jest 
nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan 
przewidziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 68 250 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem ty-
sięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wadium: 6 825 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 
złotych).

6. oznaczona działką nr 33920/30 o powierzchni 0,0947 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzeda-
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ży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/
440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej 
na planie 3KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga lokalna 3KD jest 
nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan 
przewidziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 66 290 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysię-
cy dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium: 6 629 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dzie-
więć złotych).

7. oznaczona działką nr 33920/31 o powierzchni 0,0946 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzeda-
ży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/
440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej 
na planie 3KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga lokalna 3KD jest 
nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan 
przewidziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 66 220 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysię-
cy dwieście dwadzieścia złotych).

Wadium: 6 622 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote).

8. oznaczona działką nr 33920/32 o powierzchni 0,0942 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzeda-
ży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/
440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej 
na planie 3KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga lokalna 3KD jest 
nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan 
przewidziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 65 940 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysię-
cy dziewięćset czterdzieści złotych).

Wadium: 6 594 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt czte-
ry złote).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 
r. poz. 1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2016 roku o godz. 11.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 09 lutego 2016 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

- złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadcze-
nia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem 
przetargu;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przed-
łożenie aktualnego wypisu  z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporzą-
dzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących pod-
miot;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – oso-
biste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub repre-
zentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporzą-
dzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmał-
żonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie 
nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozosta-
jące w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z mająt-
ku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie 
pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji prze-
targowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż 
nie pozostają w związku małżeńskim.

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

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 

Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.
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ne klasy IVa o pow. 0,0700 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przed-
miotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 14 zł 
(słownie: czternaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).

Pierwszy przetarg na działki o nr geod: 22746, 22747 odbył się w dniu 
08.10.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie 
wpłacił wadium.

Pierwszy przetarg na działki o nr geod: 30268/2, 31989/1, 31989/3 odbył 
się w dniu 15.10.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ 
nikt nie wpłacił wadium.

Pierwszy przetarg na część działki o nr geod: 22519 o pow. 0,0600 ha i cz. 
działki 22519 o pow. 0,0700 ha odbył się w dniu 23.10.2015 r. i zakończył się 
wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 
w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierża-
wy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. 
Mickiewicza 1, pokój nr 38.

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

chunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 

8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 18 stycznia 2016 r. W 
tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód 
wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapo-
znaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz 
projektem umowy dzierżawy;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie 
aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych 
notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzy-
gnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaofe-
ruje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie 
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na po-
czet czynszu dzierżawnego.

 Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wy-
grał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez 
organizatora przetargu. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie 
przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
• do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, 

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. A.Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38. 3/2016
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Odszedł zbyt szybko

Ś.P. Stefan Bolewski
Osoba niezwykle przyjacielska.

Wybitny inżynier.
Projektant wielu ważnych 

inwestycji elektroenergetycznych.

Żegnaj Stefanie.
Będzie nam Ciebie brakować.

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Przyjaciele z Biura „PROJEKT-SUWAŁKI”
17/2016
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
 o śmierci naszego długoletniego pracownika

STEFANA BOLEWSKIEGO
odszedł od nas Człowiek wyjątkowy …

Przyjaciel i Kolega 

Rodzinie i Bliskim Zmarłego 
wyrazy głębokiego współczucia

składają Henryk Owsiejew, Zarząd 
oraz Pracownicy  Spółek „Malow” i „Litpol” 

w Suwałkach oraz „Litpol-Ukraina”
16/2016

W pierwszą rocznicę śmierci

Naszego Taty

JERZEGO WAWRUKA
składamy serdeczne podziękowania Suwalczanom, 

którzy wciąż przekazują nam dowody pamięci, 
szacunku i uznania jakim Go darzyli. 

Wiedząc jak wiele znaczył dla Niego tytuł 
„Zasłużony dla Miasta Suwałk”, 

jesteśmy głęboko przekonani, że ta życzliwa pamięć 
byłaby dlań najcenniejszą nagrodą za pracowite życie 

dla dobra Suwałk i jego mieszkańców.

   Z wyrazami wdzięczności
Barbara Klekotko i Marcin Wawruk

Naszemu Drogiemu Koledze

MIECZYSŁAWOWI
IWASZCE

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składa Dyrekcja oraz Koledzy i Koleżanki 

z Suwalskiego Ośrodka Kultury19/2016

wyrazy głębokiego współczucia
OGŁOSZENIA DTS: TEL. 87 5662825

dwutygodnik@bpsuwalki.pl

Przed rokiem pożegnaliśmy

JERZEGO WAWRUKA
wspaniałego Człowieka, niezwykłego w każdym 
wymiarze swojej aktywności, którego suwalska 

społeczność uhonorowała tym, co ma najcenniejszego 
– tytułem Zasłużonego dla Miasta Suwałk. 

W rocznicę odejścia Jerzego wspominamy Go z wielkim 
żalem, ale też z ogromną wdzięcznością, że pozwolił 
nam cieszyć się przez długie lata piękną przyjaźnią.

Ciągle jesteś w naszej wdzięcznej pamięci.
   Przyjaciele21/2016

12/2016

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

261/2015
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Podopieczni Stowarzyszenia Spełniona Nadzieja 
dziękują za okazanie serca i wsparcia poprzez darowizny 

i przekazanie 1%.
Dziękujemy, że wspieracie nas Państwo w ciężkich chwilach.
Chcemy złożyć wszystkim serdeczne życzenia szczęśliwego

Nowego Roku.
www.facebook.com/Stowarzyszenie Spelniona Nadzieja

www.spelnionanadzieja.pl.tl
STOWARZYSZENIE SPEŁNIONA NADZIEJA
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO NR KRS: 0000093850
NR KONTA: 53 1090 2776 0000 0006 8600 0611 Bank Zachodni WBK 

S.A. Oddział w Suwałkach
Wspiera nas olimpijka Joanna Mendak

– wspieraj nas i Ty :-)

STOWARZYSZENIE
SPEŁNIONA NADZIEJA 

ORSZAK TRZECH KRÓLI
Już po raz czwarty Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Suwałk. W tym ro-

ku, pod hasłem „Nade wszystko Miłosierdzie – Miłość. Pokój. Przebaczenie”. W 
ulicznych jasełkach uczestniczyli zwykli ludzie: rodziny, sąsiedzi, którzy na su-
walskich ulicach  złączyli się by opowiedzieć tak, jak potrafi ą, swoimi słowami 
i swoim sercem, historię sprzed 2000 lat. Pomimo tęgiego mrozu wyszli na su-
walskie ulice i place na wspólne kolędowanie, w gronie bliskich, znajomych, 
sąsiadów znanych i nieznanych. Tego dnia byli razem, by pielęgnować pięk-
ne, staropolskie tradycje.

1/2016

Edykt Cezara Augusta i Dwór Heroda, czyli 
scena pod kościołem pw. Chrystusa Króla

Kolędowały całe rodziny

Siarczysty mróz nie przestraszył Suwalczan biąrących udział w ulicz-
nych jasełkach

Diabelskie 
sztuczki 
na Placu 
Marii 
Konopnic-
kiej

Brama do nieba pod 
konkatedrą 
pw. św. Aleksandra

Kolędnicy dotarli do szopki 
betlejemskiej w parku Kon-
stytucji II Maja

Współorgani-
zator Orszaku 
Trzech Króli ks. 
Jarema Sykulski 
z Włócznią Ja-
ćwingów, nagro-
dą Prezydenta 
Miasta Suwałk 
za przygotowa-
nie poprzednie-
go orszaku



suwalki@dk-brw.pl         tel. 731 200 310
Suwałki, ul. Sejneńska 59

361/2015

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” na zlecenie PFRON, w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r. realizuje Projekt pod nazwą Centrum Terapii “Jesteśmy 
Razem”. Głównym celem programowym Projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji 
tych osób w Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.

Zajęciami objętych będzie 40 dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzę-
żoną, ruchową, z niepełnosprawnością w zakresie wzroku i słuchu. Uczestnicy działań projektowych, zostaną objęci zajęciami terapeutyczny-
mi indywidualnymi i grupowymi, w zależności od potrzeb każdego z nich. W pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną stosowane będą róż-
ne metody m.in.: Terapia Integracji Sensorycznej, Terapia behawioralna, polisensoryczna, Dobry Start, elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki 
Sherborne, Arteterapia, Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji, Trening umiejętności społecznych, Terapia zabawą, Terapia psycho-
logiczna i inne. Umiejętności, które chcemy rozwijać dotyczą samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, nabywania umie-
jętności szkolnych, porozumiewania się z innymi ludźmi, współżycia w społeczeństwie, czyli kompetencji, od których zależy samodzielne funkcjo-
nowanie każdego człowieka.

Informacja o rekrutacji uczestników zamieszczona jest na stronie www. jestesmy-razem.pl
PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY  ZE  ŚRODKÓW  PFRON

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do rejestru sądowego 
pod numerem KRS: 0000061644. 

 Centrum Terapii „Jesteśmy Razem”
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Suwałkach

5/2016

2/2016


