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zaprasza na

BAL WALENTYNKOWYBAL WALENTYNKOWYBAL WALENTYNKOWYBAL WALENTYNKOWYBAL WALENTYNKOWYBAL WALENTYNKOWY
6 lutego 2016 r.
W PROGRAMIE:

3 dania gorące serwowane przez kelnerów
wybór przekąsek serwowanych na stół

bufet z sushi
napoje bezalkoholowe i wybrana wódka oraz wina

serwowane bez limitu

O oprawę muzyczną zadba DJ Artur
rozpoczęcie o godz. 19.00 do 3.00

Cena  150 zł za osobę (300 zł za parę)

Rezerwacje: 87 563 59 40    www.akvilon.pl

BAL WALENTYNKOWYBAL WALENTYNKOWY

27/2016

Już pięć tysięcy suwalczan oraz mieszkańców Suwalszczyzny odwiedziło Midicentrum 
– Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii, które od września działa przy ulicy Witosa 4 A. 
Pięciotysięczny odwiedzający Midicentrum znalazł się w gronie uczniów klasy III Szkoły 
Podstawowej nr 9 im. Wł. Puchalskiego. Z tej okazji wszyscy uczniowie tej klasy i ich na-
uczycielka otrzymali upominki od dyrektor Marii Kołodziejskiej oraz pracowników Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej.

Midicentrum powstało w wyniku projektu unijnego „Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii 
w Suwałkach i Grodnie” realizowanego z białoruskim partnerem, czyli Biblioteką Naukową im. 
E. Karskiego. Wartość całego projektu 1 118 602,37 euro, z czego 90% pochodzi ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Więcej na: www.midicentrum.pl

Pięć tysięcy suwalczan
w MIDICENTRUM

Dzieci wzięły udział w zajęciach

Uczniów z SP nr 9 przywitała dyrektor Biblioteki 
Maria Kołodziejska

KAMIEŃ PAMIĘCI
Na rogu ulic Noniewicza i Waryńskiego odsłonięto kamień upamięt-

niający przedwojenną społeczność żydowską żyjącą w Suwałkach. W 
uroczystości uczestniczyli m.in. poseł Bożena Kamińska, samorzą-
dowcy, Lucy Lisowska – przedstawicielka społeczności żydowskiej w 
Polsce, młodzież oraz duchowni różnych wyznań obchodzący Tydzień 
Ekumeniczny.

Na pamiątkowej tablicy można przeczytać napis: Pamięci około 5500 
przedwojennych żydowskich mieszkańców Suwałk zamordowanych w cza-
sie II wojny światowej w wyniku eksterminacyjnej polityki okupanta nie-
mieckiego. W tym miejscu znajdowała się synagoga zdewastowana przez 
Niemców.

Napis ten przetłumaczono na język hebrajski i angielski. Na zleceniu 
Urzędu Miejskiego projekt Kamienia Pamięci wykonał suwalski twórca 
– architekt Bartosz Marek Żyliński, a wykonała go fi rma Granit Góral 
s.c. Cezarego Górala.

Kamień Pamięci został sfinansowany przez: Urząd Miejski, 
Towarzystwo Przyjaźni Izrael–Polska, a także przez wyzna-
nia i związki wyznaniowe w Suwałkach: Parafię Rzymskokatolicką 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, Parafię Ewangelicko-Augsburską 
Świętej Trójcy, Parafię Prawosławną Wszystkich Świętych 
i Zbór Kościoła Zielonoświątkowców „Chrześcijańska Społeczność” 
oraz Radio 5.

Wczasie czytania psalmu (od lewej) ks. Dawid Banach, ks. Jarema 
Sykulski oraz pastor Krzysztof Hawrus
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RPO 
w Suwałkach

Rzecznik Praw Obywatelskich 
dr Adam Bodnar zaprasza organizacje 
społeczne na spotkanie konsultacyjne pt. 
„Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją, praktyki dyskrymina-
cyjne”. Spotkanie odbędzie się w piątek, 29 stycznia w godzinach 10.00-12.30 w sali konferencyj-
nej Suwalskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Papieża Jana Pawła II 5. Zainteresowani powinni zareje-
strować się elektronicznie.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie:  www.spo-
tkaniaregionalne.rpo.gov.pl. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zareje-
strowaniem uczestnika. Dodatkowe pytania pod adresem: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl

Drodzy uczniowie suwalskich szkół.

25 stycznia rozpoczynają się zimowe ferie. 
Nadchodzi czas odpoczynku od nauki i szkol-
nych obowiązków.

Ośrodek Sportu i Rekreacji, Biblioteka 
Publiczna, w tym Midicentrum, Muzeum 
Okręgowe, Suwalski Ośrodek Kultury, Park 
Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód 
oraz kluby sportowe z myślą o Was, przy-
gotowały szereg ciekawych zajęć: plastycz-
nych, literackich, teatralnych, artystycznych, 
laboratoryjnych i sportowo – rekreacyjnych. 
Zapraszam również do bezpłatnego korzy-
stania z lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 na 
Osiedlu Północ.

Informacji o ofercie szukajcie na szkolnych 
tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach (www.um.su-
walki.pl) i Waszych szkół.

Zachęcam do skorzystania z bogatej oferty 
zajęć i imprez, która gwarantuje aktywny wy-
poczynek i świetną zabawę. Życzę Wam, dro-
dzy uczniowie, abyście odpoczęli, nabrali sił i 
motywacji do dalszej nauki.

Czas ferii wykorzystajcie jak najefektyw-
niej, tak by z uśmiechem wrócić do szkolnej 
ławki. Podczas wszelkich aktywności pamię-
tajcie o bezpieczeństwie swoim oraz kolegów. 
Niech ferie umożliwią Wam pełne korzystanie 
z uroków zimy, dostarczą niezapomnianych 
wrażeń i wielu ciekawych przeżyć, a przede 
wszystkim niech będą radosne. Udanych ferii.
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ZDANIEM PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski

>>

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

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

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

>>

STYCZNIOWA SESJA
27 stycznia o godz.1000 w sa-

li obrad nr 26 w ratuszu rozpocz-
nie się  XVI sesja Rady Miejskiej 
w Suwałkach. W porządku ob-
rad m.in. przyjęcie planu pracy 
Rady Miejskiej na 2016 rok, spra-
wozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 
2015 rok, rozpatrzenie projektów 
uchwał w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów pożwiro-
wych Krzywólka oraz utworzenia 
odrębnych obwodów głosowa-
nia w wyborach uzupełniających 
do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca.

SŁODKI MECZ
W III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Lityńskiego odbył 

charytatywny mecz piłki siatkowej, w czasie którego zbierano 
słodycze dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Suwałkach. 
Wszystkie klasy, które przyniosły słodycze kibicowały swoim 
drużynom. W czasie tego „ Słodkiego meczu” obowiązywało 

przebranie za 
bajkową po-
stać Disneya.

Nauczyciele 
i uczniowie 
wcieli się w po-
staci księżni-
czek, Myszek 
Miki, była też 
Fiona i kowboj 
Chudy z bajki 
Toy Story.

>>

>>
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ZUZANNA 
NAJPOPULARNIEJSZA

Zuzanna, Gabriela, Aleksander i Aleksandra to najczęściej nadawa-
ne imiona w Suwałkach w 2015 roku. Imię Zuzanna otrzymało 20 dziew-
czynek, a imiona Gabriela, Aleksander i Aleksandra po 18 dzieci. Według 
zestawienia sporządzonego przez suwalski Urząd Miejski popularnymi 
imionami wśród dziew-
cząt są też: Lena, Julia, 
Wiktoria, Maja i Oliwia. 
Wśród chłopców są to 
imiona: Bartosz, Kacper, 
Piotr, Jan, Antoni i 
Michał. Tylko po jed-
nym dziecku otrzyma-
ło niedawno popularne 
imiona m.in.: Agnieszka, 
Olga, Magda, Grażyna, 
Sylwia, Artur, Andrzej, Marcin, Marek, Robert, Karol czy Janusz.

Więcej na www.dwutygodniksuwalski.pl 

WTOREK Z RADNYM

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

We wtorek 26 stycznia zapraszają Jacek Juszkiewicz z Prawa 
i Sprawiedliwości oraz Bożena M. Kamińska z Platformy Obywatelskiej. 
Natomiast 2 lutego na suwalczan czekają Zdzisław Koncewicz z Prawa 
i Sprawiedliwości oraz Karol Korneluk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
Na spotkanie z radnymi 9 lutego zapraszają Stanisław Kulikowski oraz 
Kamil Lauryn, obaj z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Mariola Szczypiń lub wy-
znaczony przez nią wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów 
w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym 
piętrze Urzędu Miejskiego.

WOJEWODA ZDECYDUJE
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku podjął nieko-

rzystną dla Suwałk decyzję w sprawie podatku za zamianę terenów 
przylegających do lotniska. Ta zamiana była konieczne ze względu 
na plany budowy w Suwałkach utwardzonego lądowiska o długości 
1300 metrów. Według interpretacji białostockiej Izby Skarbowej su-
walski samorząd musiałby za tą zamianę zapłacić 2 mln podatku, a 
zatem zamiana gruntów Skarbu Państwa na grunty należące do mia-
sta okazała się bardzo kosztowna. Czesław Renkiewicz , Prezydent 
Suwałk postanowił sprawę wnieść do WSA, argumentując swój wnio-
sek inwestycją celu publicznego i rozwojem tej części województwa 
podlaskiego.

Po decyzji WSA Kamil Sznel, asystent prezydenta Suwałk poinfor-
mował, że dalsze działania prezydenta będą zależały od uzasadnienia 
wyroku, które trafi do Urzędu Miejskiego. Możliwości są trzy: zapłace-
nie podatku, odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego (ten 
wariant może odwlec nawet o 1,5 roku całą procedurę) oraz ponowie-
nie wniosku do wojewody o przekazanie gruntów w ramach darowizny. 
I to ostatnie rozwiązanie jest najbardziej korzystne dla Suwałk.

– Najpierw jednak sprawdzimy, czy i od tej czynności nie będziemy 
musieli zapłacić podatku – dodaje K. Sznel.

Miasto posiada już gotową dokumentację techniczną na budowę 
pasa startowego, ma także decyzję środowiskową i projekt. Brakuje je-
dynie pozwolenia na budowę. Budowa pasa startowego ma być zreali-
zowana wyłącznie z pieniędzy pochodzących z budżetu Suwałk. I ma 
kosztować 13 mln zł, a zatem podatek w wysokości 2 mln, to wydatek 
znacznie obciążający budżet samorządowy.

DOTACJE NA WYMIANĘ 
OGRZEWANIA

Prezydent Miasta Suwałk ogłosił nabór wniosków o udzielnie dotacji 
celowej ze środków budżetu miasta Suwałk, na wymianę systemu ogrze-
wania na ogrzewanie proekologiczne, w ramach programu „Ograniczania 
niskiej emisji na terenie miasta Suwałki”.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są osoby fizyczne oraz wspól-
noty mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicielami bu-
dynków (jednorodzinnych i wielorodzinnych) położone na terenie mia-
sta Suwałki.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów następu-
jących zadań:

1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle 
ciepła i jego zmiana na:

a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) podłączenie do sieci gazowej;
2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie 

używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej spraw-
ności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych.

Wysokość dotacji na realizację pojedynczego zadania wynosi 70% 
kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, przy czym :

– w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych  nie więcej niż 
3.000 zł brutto,

– w przypadku wspólnot mieszkaniowych  nie więcej niż 10.000 zł 
brutto.

Termin składania wniosków: 15 luty 2016 r. – 31 marca 2016 r.
Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie in-

ternetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip), 
w zakładce menu tematyczne/ ochrona środowiska/Program ograni-
czania niskiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pok. 210 tel. 87 562 82 10.

>>

>>

>>
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I LO NAJWYŻEJ
Najwyższe miejsce z suwalskich szkół ponadgimnazjalnych w rankingu tygodnika 

„Perspektywy” zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej, które uplasowa-
ło się na 101 miejscu w Polsce i na piątej lokacie w województwie. Suwalskie I LO zano-
towało awans, bo przed rokiem było 125 w tym rankingu. Pozostałe suwalskie licea za-
notowały spadek. III LO im. A. Lityńskiego zajęło 244 miejsce w rankingu ogólnopolskim 
(przed rokiem było 146) i dziewiąte miejsce w województwie. A II LO im. Z. Podhorskiego 
w ogóle nie zmieściło się w tym roku wśród 500 najlepszych liceów w Polsce (przed ro-
kiem było 360), a w województwie zajęło 18 lokatę.

Wśród suwalskich techników najwyżej oceniono Technikum nr 4 w Zespole Szkół 
nr 4, które zajęło 139 miejsce w Polsce i siódmą lokatę w województwie. Inne suwal-
skie technika nie zmieściły się w czołowej 300 polskich techników. Technikum nr 3 w 
Zespole Szkół Technicznych zajęło 13 miejsce w województwie.

Ranking liceów sporządzono na podstawie wyników matur, które decydowały o pozycji aż w 70 proc., oraz w oparciu o sukcesy w olimpiadach 
przedmiotowych. W rankingu techników brano pod uwagę także wyniki z egzaminów zawodowych.
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ŚRODY SENIORÓW
Jutro (27 stycznia) pierwsze środowe spotkanie seniorów.  W ostatnią śro-

dę miesiąca Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza seniorów na spektakle, kon-
certy i inne wydarzenia, przygotowane specjalnie z myślą o starszych miesz-
kańcach Suwałk. Na początek Teatr Seniora ZGRYZ zaprezentuje „Nasze 
podwórko” czyli spektakl komediowy o blaskach i cieniach życia sąsiedz-
kiego i rodzinnego. Spektakl rozpocznie się 27 stycznia o godz. 17.00 w Sali 
Kameralnej SOK. Bilety 5 zł.

Oto terminarz kolejnych wydarzeń w pierwszym kwartale 2016 roku:
24 lutego – „Żar Bułgarii” – Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” oraz 

Studio Dance Academy – widowisko taneczno-teatralne (premiera odbyła się 
w maju 2015 r.), Duża Scena, godz. 17.00, bilety 7 zł

30 marca – „Cztery pory roku na Suwalszczyźnie z seniorami – wiosna”
– wyjazd do Krasnogrudy z wizytą do miejsc związanych z latami mło-

dzieńczymi Czesława Miłosza oraz mniej lub bardziej znanymi wydarzenia-
mi z życia pisarza

– obraz dawnych i współczesnych Sejn w Ośrodku „Pogranicze”
– zwiedzenie synagogi i zespołu poklasztornego w Sejnach opłata 30 zł

Więcej na: www.soksuwalki.eu i www.dwutygodniksuwalski.pl 

„ROZWIJAM 
SWOJE PASJE”

W ramach Konkursu „Rozwijam swoje pa-
sje”, w roku szkolnym 2015/2016, Prezydent 
Miasta Suwałk dofinansował  9 projektów realizowanych w suwal-
skich szkołach. Dofinansowanie otrzymali uczniowie następujących 
szkół: Zespołu Szkół nr 2 w, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 6 
im. Karola Brzostowskiego, Zespołu Szkół nr 7, Zespołu Szkół nr 10. 
Projekty powstały z inicjatywy uczniów i są przez nich realizowane. 
Dofinansowane projekty dotyczą m.in.: budowy balonu stratosferycz-
nego, warsztatów kulinarnych, muzyczno-tanecznych, plastycznych, 
rękodzielniczych, przyrodniczych, zajęć z astronomii, zajęć z tworzenia 
interaktywnych robotów z klocków, warsztatów filmowych, akcji chary-
tatywnych, przeglądów muzycznych, plenerów fotograficznych.

Celem konkursu było m.in.: rozwijanie kreatywności oraz talentów 
i zdolności uczniów, możliwości twórczego zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży, inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwi-
jania działalności pozaszkolnej i aktywizowania środowiska lokalnego. 
Najciekawsze projekty mogły uzyskać dofinansowanie w kwocie do 
5.000,00 zł. Łączny koszt dofinansowania projektów: 41.879,37 zł.

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

żurują członkowie Suwalskiej Rady Seniorów. 
Można zgłaszać im pomysły i potrzeby doty-
czące starszych mieszkańców Suwałk. Dyżury 
odbywają się w siedzibie SRS, przy ulicy 
Ciesielskiej 15.

W styczniu i lutym dyżury będą pełnić:
26 stycznia – Bożenna Maskowicz
2 lutego – Barbara Grabowska
9 lutego – Jadwiga Sowulewska
16 lutego – Maria Lauryn
23 lutego – Tadeusz Chludziński

>>

>> SZLACHETNA CHOINKA

W Szkole Podstawowej nr 10 odbyła się coroczna choinka dla 
dzieci z potrzebujących i wielodzietnych rodzin zorganizowana 
przez parafię pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. 
Były tańce, konkursy, zabawy, poczęstunek i co najważniejsze pre-
zenty.  Paczki otrzymało około 200 dzieci. W przygotowaniu prezen-
tów pomogła Akcja Katolicka i suwalskie firmy.

Na choince z dziećmi spotkanli się m.in. ks. Lech Łuba, wicemi-
nister wewnętrznych Jarosław Zieliński, prezydent Suwałk Cze-
sław Renkiewicz

>>
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PO PORADĘ NA UL. SEJNEŃSKĄ
Od 18 stycznia bezpłatne 

porady dla osób potrzebują-
cych wsparcia w różnych kry-
zysach życiowych, poradnictwo 
rodzinne w zakresie przeciw-
działania przemocy w rodzinie, 
konsultacje psychologiczne, 
pomoc w rozumieniu swoich 
emocji, myśli i zachowań oraz 
wzmocnienie klienta w rozwo-
ju osobistym można uzyskać 
przy ul. Sejneńskiej 13 lokal nr 
3 w każdy poniedziałek i czwar-
tek w godzinach 17.00-20.00. Te 
bezpłatne porady to efekt umo-
wy wolontariackiej pomiędzy 
Prezydentem Miasta Suwałk a 
Wiolettą Przeborowską.

MÓJ PODATEK 
SUWAŁKOM

Prezydent Miasta Suwałki zaprasza do 
udziału w loterii „Mój Podatek Suwałkom” – 
rozlicz PIT w Suwałkach. Od 1 marca do 6 maja 
br. będzie trwała akcja przyjmowania zgłoszeń 
do loterii. Wszyscy, którzy spełnią warunki i 
zgłoszą się do zabawy, będą mogli wygrać 
nagrody o łącznej wartości 30.000 zł w tym 
nagrodą główna – bon zakupowy o wartości 
10.000 zł. Kolejna osoba wylosuje bon o warto-
ści 4.000 zł, a następnych osiem osób bony za-
kupowe o wartości 2.000 zł każdy – wszystkie 
do zrealizowania w okresie roku w sieci ogól-
nokrajowych marketów RTV AGD.

Loteria skierowana jest do wszystkich su-
walczan, którzy rozliczą deklarację podatkową 
PIT za 2015 rok w Suwałkach wskazując suwal-
ski adres zamieszkania. Zarówno tych, którzy 
rozliczają się w Suwałkach od lat oraz tych, któ-
rzy zrobią to po raz pierwszy. Aby rozliczyć PIT 
w Suwałkach, nie trzeba być tu zameldowa-
nym wystarczy, że mieszka się w Suwałkach 
i w swoim zeznaniu podat kowym wpisze się 
suwalski adres. Dla celów podatkowych (PIT) 
liczy się miejsce zamieszkania. Zameldowanie 
nie ma znaczenia.

Aby jednak wziąć udział w loterii i mieć 
szanse na wygraną, trzeba spełnić kilka wa-
runków. Po pierwsze, należy złożyć deklarację 
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n Tragedia w suwalskim szpitalu psychiatrycz-

nym. Samobójstwo popełnił 33-letni pacjent pla-
cówki, który najprawdopodobniej powiesił się. 
Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 stycznia. 
Pomimo podjętej przez sanitariuszy natychmia-
stowej reanimacji, nie udało się uratować męż-
czyzny. Zgodnie z obowiązująca procedurą spra-
wą zajęła się suwalska prokuratura.

n W suwalskiej komendzie policji odbyło się 
spotkanie poświęcone, zapowiedzianej przez 
MSWiA, budowie „Mapy bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego” i aktywnego włączenia w 
ten proces lokalnych społeczności, przedstawi-
cieli samorządów, organizacji pozarządowych 
oraz mediów. W spotkaniu wziął udział: wice-
minister spraw wewnętrznych i administracji 
Jarosław Zieliński, przedstawiciele samorządów 
w tym prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, 
kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Białymstoku, komendanci miejscy i 
powiatowi Policji oraz przedstawiciele Straży 
Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

n Suwalski Komendant Miejski Policji w 
Suwałkach inspektor Andrzej Bałazy, prze-
szedł na emeryturę. Komendant złożył raport 
o odejściu na emeryturę. A. Bałazy pełnił funk-
cję komendanta miejskiego w Suwałkach od 2 
listopada 2009 roku. Na razie nie wiadomo, kto 
zostanie nowym szefem suwalskiej policji.

n Powstało 8 komitetów wyborczych, w 
związku z wyborami uzupełniającymi do 
Senatu w okręgu nr 59, obejmującym m.in. 
Suwałki. Zgłosiły się komitety: PiS, PSL, PO, 
Nowoczesnej Ryszarda Petru, Samoobrony, 
Partii KORWiN oraz komitety wyborcze wybor-
ców pod nazwami: „Praca i Przyszłość – Jerzy 
Ząbkiewicz Senatorem Twojego Regionu” oraz 
„Szary Obywatel”.

n Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk spo-
tkał się z mieszkańcami ul. Łokietka w Suwałkach, 
by poinformować ich o harmonogramie i reali-
zacji zaplanowanej na ten rok przebudowy ich 
ulicy. Suwalski samorząd ogłosił właśnie prze-
targ na budowę tej drogi. Zainteresowane bu-
dową firmy swoje oferty mogą składać do 2 lu-
tego w siedzibie suwalskiego Urzędu Miejskiego. 
Przetarg zakłada, że inwestycja ma zostać wyko-
nana do 30 sierpnia.

n Uczniowie klas maturalnych suwalskich 
szkół ponadgimnazjalnych bawili się na stud-
niówkach. Tegoroczna studniówka II Liceum 
Ogólnokształcącego przeszła bezawaryjnie. Był po-
lonez, występ maturzystów i dużo muzyki, której 
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podatkową PIT za rok 2015 w suwalskim urzę-
dzie skarbowym i wskazać Suwałki jako miej-
sce zamieszkania. Po drugie, od 1 marca do 
6 maja zgłosić swój udział w loterii, wypełniając 
formularz na stronie internetowej mojpodatek-
suwalkom.pl lub wrzuć wydrukowany i wypeł-
niony formularz do urny loteryjnej w Urzędzie 
Miejskim w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 lub 
w siedzibie Urzędu Skarbowego ul. 1 Maja 2A.

Losowanie nagród odbędzie się 17 maja 
w siedzibie Urzędu Miejskiego.

KURS STOLARSKI
Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach pro-

wadzi nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie stolarz. 
Nauka jest bezpłatna. Kurs odbywać się będzie w systemie zaocz-
nym lub wieczorowym. Oferta skierowana jest do osób pełnolet-
nich, bez względu na posiadane wykształcenie. Rozpoczęcie kur-
su – luty 2016. 

Szczegóły na internetowej stronie szkoły www.zs6.pl

>>
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POŻEGNANIE Z „KALINĄ”
Nikt dziś nie ma wątpliwości, że suwalski Dom Pomocy Społecznej „Kalina” należy do najlep-

szych tego rodzaju placówek w Polsce, zaś zagraniczni goście podkreślają, że reprezentuje ona ab-
solutnie europejski poziom. I nikt też nie ma wątpliwości co do tego, że osobą, która ma ogrom-
nie duży wkład w ten 
jakże piękny rozwój 
„Kaliny” jest Tadeusz 
Zamaro, jej wieloletni 
pracownik, człowiek 
powszechnie tu lubia-
ny i szanowany zarów-
no przez pracowników, 
jak i pensjonariuszy 
placówki, co   widać 
było podczas niezwy-
kle serdecznej i ciepłej 
ceremonii pożegnania 
pracowników odchodzących na prawdziwie zasłużoną emeryturę. 

Wraz z Tadeuszem Zamarą pożegnano również niezwykle zasłużone i tak samo pięknie ho-
norowane panie (na zdjęciu): Danutę Kukawkę, Alinę 
Radzewicz, Annę Taraszkiewicz, Krystynę Zaborowską. 
Były serdeczne słowa Krystyny Jaśkiewicz – dyrekto-
ra „Kaliny” oraz licznych gości. O wadze, znaczeniu i sza-
cunku jakim cieszą się pracownicy tej placówki świad-
czy również fakt, że w uroczystości uczestniczyli także 
Czesław Renkiewicz – prezydent Suwałk z zastępca-
mi Ewą Sidorek i Łukaszem Kurzyną oraz skarbnikiem 
Wiesławem Stelmachem. Prezydent Renkiewicz przy-
pomniał, że T. Zamaro to nie tylko znakomity pracownik 
„Kaliny”, ale także wieloletni radny, na którego pomoc i 
mądre zdanie można było zawsze liczyć.
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tym razem nie trzeba było odtwarzać z głośników 
volkswagena passata. Tradycyjnie tylko uczniowie 
I LO bawili się w budynku swojej szkoły.

n Prokuratura prowadzi postępowanie kar-
ne w sprawie uśmiercenia przed 10.01.2016r. w 
miejscowości Sarnetki, w kompleksie leśnym 
Wigierskiego Parku Narodowego objętego cał-
kowitą ochroną gatunkową wilka. Uśmiercenie 
wilka zgłosił leśniczy. 

n W Galerii Patio SOK przy ul. Jana Pawła II 5 
odbył się wernisaż wystawy plakatu Franciszka 
Starowieyskiego, który był jednym z twórców 
Polskiej Szkoły Plakatu – od 1956 r. zrealizował 
ponad 300 plakatów. Uprawiał grafikę użytko-
wą, plakat, rysunek, malarstwo. Wystawa będzie 
czynna do 29 lutego.

n Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
wydała zezwolenie na prowadzenie działal-
ności gospodarczej  firmie Cezar Nord Plast 
z Suwałk. W związku z zezwoleniem przed-
siębiorca zobowiązał się zatrudnić kolejnych 
czterech pracowników. Firma jest producen-
tem wyrobów z tworzyw sztucznych, głównie 
podkładów pod panele podłogowe.

n W Centrum Kształcenia Rolniczego przy 
ul. Ogrodowej Czesław Renkiewicz, prezy-
dent Suwałk spotkał się z mieszkańcami ul. 
Ogrodowej i Pięknej, by poinformować ich o 
harmonogramie i realizacji zaplanowanej na 
ten rok przebudowy ich ulic. Suwalski samo-
rząd ogłosił właśnie przetarg na budowę tych 
dróg. Przetarg zakłada że inwestycja w I etapie 
ma zostać wykonana do 30 sierpnia.

n Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycz-
nej „Garnizon Suwałki” uczcili 153. rocznicę wy-
buchu powstania styczniowego. Na Górze Szu-
bienicznej przy ul. Bakałarzewskiej odmówili mo-
dlitwę i zapalili znicze w intencji powstańców. 

>>

1 stycznia tego roku suwalska Izba Wytrzeźwień przestała istnieć. Kompleks budynków przy  
ulicy Sportowej 24, w którym mieściła się Noclegownia, przejął Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla 
Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach. Nową placówkę przez trzy lata po-
prowadzi wyłoniona w konkursie Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”,  znana większości suwal-
czan przede wszystkim ze sprawnego administrowania słupami ogłoszeniowymi. 

Decyzja o likwidacji Izby Wytrzeźwień wynikała z potrzeby kompleksowego zajęcia się proble-
mami związanymi wyjściem z nałogu  i bezdomności suwalczan. I właśnie w powstałym Ośrodku 
Wsparcia prowadzonym przez organizację pozarządową  można to robić skuteczniej.

 Nietrzeźwi suwalczanie trafiają teraz do Pogotowia dla Osób Nietrzeźwych, którego 80% 
personelu stanowią doświadczeni, byli pracownicy zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień, oraz le-
karze, którzy oprócz nietrzeźwymi zajmują się teraz również bezdomnymi. Bowiem Ośrodek 
Profilaktyki i Wsparcia przejął od MOPS-u prowadzenie Noclegowni i Telefonu Zaufania (numer 
telefonu: 800-137-200). Jest to numer bezpłatny z telefonów stacjonarnych oraz wszystkich sie-
ci komórkowych. Telefon jest czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7-
10.00 i 17-20.00 w środy w godzinach 12-15. 00 i 17-20.00 Dyżurny telefonu zaufania zapewnia 
dyskrecję i anonimowość.

Noclegownia dysponuje pokojami 2- i 3-osobowymi i ma łącznie 20 
miejsc dla bezdomnych mężczyzn. W razie potrzeby bezdomni mogą 
znaleźć miejsce także w świetlicy, czy  w pomieszczeniach Pogotowia 
dla Osób Nietrzeźwych.

– Bezdomnym zapewniamy także pomoc medyczną i sanitarną 
mówi Marzenna Burba – prezes Spółdzielni Socjalnej Perspektywa. – 
Wprowadziliśmy terapię kreatywną, przekonujemy osoby przebywające 
w noclegowni, by zadbały o miejsce, w którym przebywają. I te działania 
przynoszą skutek. Bezdomni otrzymali środki czystości i systematycznie 
sprzątają użytkowane przez siebie pomieszczenia, odśnieżają też okolice 
Ośrodka – to bardzo cieszy. Jesteśmy po rozmowach z suwalskimi księżmi, 
którzy obiecali wsparcie duchowe dla naszych „podopiecznych”. Marzy się 
nam prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, a konkretnie terapii za-
jęciowej praktycznej i ruchowej. Na to jednak  musimy pozyskać pieniądze. 
Widzimy też potrzebę uruchomienia w naszym mieście Ogrzewalni.

SKUTECZNA POMOC>>
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Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach za-
prasza na:

n Akcję „Przeczytaj i obejrzyj” 
w styczniu i lutym wspólnie z 
Cinema Lumiere w Suwałkach. 
Zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź ku-
pon zniżkowy na bilety do kina. Przeczytaj książki o Barbie i pójdź na 
film „Barbie: Tajne Agentki” oraz film „Zjawa” (od 29 stycznia).

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.

 Centrum Sztuki Współczesnej Galeria Andrzeja Strumiłły
n Zaprasza do zwiedzania wystawy malarstwa Piotra Januszkiewicza z Grodna 

„Szukając natchnienia”.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
n Franciszek Starowieyski. Mistrz plakatu w SOK. Wystawa 

czynna do 29.02 Galeria Patio, ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny
n Filharmonia Suwałk: koncert „Czar Walca”. Dawnych wspomnień czar, czy-

li muzyka przywołująca urok dawnego Wiednia, Lwowa i Krakowa. Piątek, 29.01, 
godz. 19.00, Duża Scena, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 20/15 zł w kasie SOK i na www.bi-
lety.soksuwalki.eu.

n Zapisy do Studio Dance Academy dla dzieci  5-7-letnich prowadzone będą od 
2 do 5 lutego w godzinach 16.00-18.00. Na chętnych czekał będzie w sali 2.15 (II pię-
tro SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5) instruktor i choreograf Mihail Nikolov, który 
może także telefonicznie udzielić informacji i odpowiedzieć na pytania: 797 117 371. 
Uwaga! Obecność dziecka obowiązkowa!

n Dyskusyjny Klub Filmowy – projekcja filmu „Macondo”. Środa, 3.02, godz. 
18.00. Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5. Bilet na pojedynczy seans – 10 zł, karnet 
na 5 filmów – 30 zł. Do nabycia w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

n Tłusty Czwartek tym razem na „Balu w Resursie”. Tancerze „Suwalszczyzny” 
zabiorą widzów do Suwałk z początków XX wieku. Jak bawiono się na ówczesnych 
lokalnych salonach? „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914 r.”. Czwartek, 04.02, godz. 
19.00, Duża Scena, ul. Jana Pawła II 5.

Bilety: 20 zł w kasie SOK i na  www.bilety.soksuwalki.eu
n „Sadurski na Dobry Humor”. Wernisaż wystawy monograficznej satyryka 

Szczepana Sadurskiego, 5.02, godz. 17.00, GSW Chłodna 20, ul. Noniewicza 71, 
wstęp wolny, wystawa trwa do 20.03.

n Na Walentynki – The Best of Broadway! Nietypowa multimedialna podróż do 
magicznego świata musicalu, w którą zabiorą nas pierwsza dama polskiej operetki 
Grażyna Brodzińska oraz Malwina Kusior, Janusz Kruciński i Marcin Wortmann w to-
warzystwie bandu „CREO” i tancerzy programów „You Can Dance” i „Got to Dance”. 
Niedziela, 14.02, godz. 19.00, Duża Scena, ul. Jana Pawła II 5. Przedsprzedaż do 31.01 
– 98 zł (parter), 88 zł (balkon). Sprzedaż regularna od 1.02 – 125 zł (parter), 115 zł 
(balkon). Bilety dostępne w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

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

Cinema Lumiere zaprasza

do 28 stycznia „Barbie: tajne agentki” (animacja); „Alvin i wiewiórki: Wielka wy-
prawa”,(familijny, komedia, animacja); „Joy” (komediodramat); „Moje córki krowy” 
(komediodramat); „Nienawistna ósemka” (western); „Excentrycy, czyli po słonecz-
nej stronie ulicy” (obyczajowy); „Pitbull. Nowe porządki”,(sensacyjny); „Co ty wiesz 
o swoim dziadku?”, (sensacyjny).

Od 29 stycznia: „Odlotowa przygoda” 2D+3D (animacja, przygodowy);  „50 twa-
rzy Blacka” (komedia); „Zjawa” (dramat, przygodowy);

Od 30 stycznia: „Bernadetta” (dramat, historyczny);
Od 5 lutego: „Misiek w Nowym Jorku” (familijny, komedia, animacja); „The Boy” 

(thriller); „Planeta singli” (komedia romantyczna); 9 lutego „Syn Szawła” (dramat) 
– kino konesera  
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„GAŁĘZISTE”
Na rynku wydawniczym  pojawiła się książka pt. 

„Gałęziste”  której autorem jest suwalczanin absolwent 
I LO im Marii Konopnickiej Artur Urbanowicz . Od naj-
młodszych lat zafascynowany gatunkiem horroru pod każ-
dą jego postacią i zakochany w swoim rodzinnym regionie 
– Suwalszczyźnie.  W swoich tekstach wierny pięciu podsta-
wowych zasadom – mają się lekko czytać, wciągać, manipulo-
wać, grać z czytelnikiem i posiadać zaskakujące zakończenie. 
I taki jest thriller „Gałęziste” opublikowany przez Wydawnictwo 
Novae Res. Zachęcamy do przeczytania książki i do spotkania z 
Arturem Urbanowiczem, które zaplanowane jest na 11 lutego 
o godzinie 17.00 w Bibliotece Publicznej im Marii Konopnickiej 
w Suwałkach.

AUDYCJA 
POŻEGNALNA
 24 stycznia odszedł profesor 

Paweł Wawrzyniak, wycho-
wawca wielu pokoleń suwal-
skich muzyków. Nauczyciel 
suwalskiego Ogniska 
Muzycznego, Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia. 
Człowiek, który ukochał 
w sposób szczególny akorde-
on i muzykę akordeonową. 

***
Rodząc się nie myślimy o śmierci. Nasze  życie możemy porów-

nać do podróży pociągiem, w której spotykamy różne postaci, na-
wiązujemy przyjaźnie, przeżywamy pierwsze miłości, doświadcza-
my porażek, uczymy się i kształtujemy naszą osobowość. Podczas 
podróży zadajemy sobie pytanie: jaką miarą zmierzyć człowieka?

Otóż miarą czasu. Dzisiaj spotykamy się na ostatniej audycji pa-
na profesora Pawła Wawrzyniaka – audycji pożegnalnej. 

Żegnamy dziś mistrza, który wszystkie dzieci brał do chóru, 
wszystkie serca nastrajał do wtóru, wszystkie żywioły rozciągał 
jak struny i wodził po nich wichry i pioruny.

Dwutygodnik Suwalski nazwał pana profesora „Stroicielem 
serc”. Jego mottem życia było: „Jednocz sercem, słowem, czynem, 
swoim codziennym postępowaniem”.

Profesorze, zawsze będziesz w naszych sercach. Tak jak w życiu 
doczesnym radowało się serce, tak niech i w życiu wiecznym raduje 
się dusza. Niech chór aniołów zagra walca na powitanie Twojej duszy 
w domu Ojca. Dziękujemy Ci za to, że byłeś naszym nauczycielem. 

Uczniowie i rodzice klasy akordeonu 
PSM I i II Stopnia w Suwałkach

Msza pogrzebowa w kościele Franciszkanów o godz. 12.00, przy 
ul. Daszyńskiego, pogrzeb na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej
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FERIE W SUWAŁKACH
25 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe w suwalskich szkołach. Suwalskie instytucje 
kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz szkoły przygotowały szereg imprez, które 
pozwolą uczniom suwalskich szkół spędzić czas wolny od nauki w sposób możliwie 
atrakcyjny. Oto propozycje na ferie zimowe w Suwałkach.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. MARII KONOPNICKIEJ

w Suwałkach ul. E. Plater 33 A (Oddział dla Dzieci)

26 stycznia, 11.00-13.00 – „Moja ulubiona zimowa baśń” – zajęcia plastyczne
27 stycznia, 11.00-13.00 – „Pudełkowe stwory – oryginalne postacie z ko-

lorowych pudełek, bibuły i kartonu” – zajęcia plastyczne
28 stycznia, 11.00-13.00 – „Zwierzęta zimą – jak dbać o zwierzęta do-

mowe” – zajęcia plastyczne w oparciu o książkę Elżbiety Zubrzyckiej 
pt. „Czy mogę pogłaskać psa”

29 stycznia, 11.00-13.00 – „Pejzaż zimowy” – warsztaty tworzenia fi lmi-
ków animowanych o zimie

2 lutego, 11.00-13.00 – „Świetlne witraże” – zajęcia plastyczne
3 lutego, 11.00-13.00 – „W krainie dinozaurów i smoków” – warsztaty kre-

atywnego budowania z klocków LEGO
4 lutego, 11.00-13.00 – „Zimowa piosenka” – zajęcia muzyczne
5 lutego, 11.00-13.00 – „Karnawałowe szaleństwo” – wspólne wykony-

wanie masek karnawałowych
6 lutego, 11.00-13.00 – Karnawałowa zabawa 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ 
w Suwałkach, Filia nr 2, ul. Klonowa 41

27 stycznia, 11.00-13.00 – „Razem weselej” – gry i zabawy integracyjne 
dla dzieci w wieku 5-13 lat

28 stycznia, 11.00-13.00 – „Rusz głową” – kalambury, rebusy, łamigłów-
ki dla dzieci w wieku 5-13 lat

29 stycznia, 11.00-13.00 – „Bałwanek na zimowy poranek” – zajęcia lite-
racko-plastyczne dla dzieci w wieku 5-13 lat

3 lutego, 11.00-13.00 – „Zimowa kraina” – zajęcia literacko-plastyczne 
dla dzieci w wieku 5-13 lat

4 lutego, 11.00-13.00 – „Baju, baju w bibliotece” – zajęcia literacko-pla-
styczne dla dzieci w wieku 5-13 lat

5 lutego, 11.00-13.00 – „Co zimą piszczy w śniegu…” – zajęcia literacko-
plastyczne dla dzieci w wieku 5-13 lat

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ 
w Suwałkach, Filia nr 3, ul. Północna 26

26 stycznia, 11.00-13.00 – „Zaczynamy ferie” – zajęcia plastyczno-literackie
27 stycznia, 11.00-13.00 – „W bibliotece fajnie jest, czyli dla każdego cos 

miłego” – zajęcia plastyczno-literackie 
28 stycznia, 11.00-13.00 – „Makaronowy zawrót głowy” – zajęcia pla-

styczne z wykorzystaniem makaronu 
29 stycznia, 11.00-13.00 – „Wszystko się może przydać czyli coś z nicze-

go” – zajęcia plastyczno-manualne
2 lutego, 11.00-13.00 – Wykonujemy ozdoby z fi lcu” – Zajęcia plastycz-

ne z wykorzystaniem fi lcu 
3 lutego, 11.00-13.00 – „Biblioteczne kucharzenie” – Zajęcia kulinarne
4 lutego, 11.00-13.00 – Gry planszowe, zabawy ruchowe, kalambury
5 lutego, 11.00-13.00 – „Do zobaczenia ferie za rok!” – uroczyste zakoń-

czenie ferii

MIDICENTRUM, ul. Witosa 4A
(obowiązują wcześniejsze zapisy)

26-29 stycznia – 9.00-12.00 – Zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z klas 
I-III (cykl 5 zajęć)

26-29 stycznia – 13.00-16.00 – Zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci 
z klas IV-VI (cykl 5 zajęć)

30 stycznia – 10.00-14.00 – Familijna Sobota
1-5 lutego – 9.00-12.00 – Zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z klas 

I-III (cykl 5 zajęć)
1-5 lutego – 13.00-16.00 – Zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z klas 

IV-VI (cykl 5 zajęć)
6 lutego – 10.00-14.00 – Familijna Sobota

SOK – Zimowa Akademia Artystyczna

26 stycznia:
t10.00-12.00 KORONKOWA ROBOTA warsztaty koronczarskie – nauka 

podstaw haftu i koronki, 5 zł, ul. Noniewicza 71, Pracownia Tkacka, 
prowadzenie: Helena Kozłowska

t10.00-12.00 / 6-12 lat; 13.00-15.00 / 13-18 lat, OTWÓRZ SIĘ NA TEATR 
warsztaty teatralne, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.24, prowa-
dzenie: Jolanta Hinc-Mackiewicz

t11.00-12.00 ZIMOWE SZALEŃSTWA I INNE BEZECEŃSTWA – warsztaty 
plastyczne, 5-8 lat, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 1.26, prowa-
dzenie: Kazimierz Gomułka

t12.00-13.30 STUDIO DANCE ACADEMY zajęcia taneczne, 10-18 lat, 5 zł, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.15, prowadzenie: Mihail Nikolov

t13.00-15.00 GAŁGANKOWO kukiełki, lalki i inne formy przestrzenne, 
10-14 lat, 5 zł, ul. Noniewicza 71, Pracownia Centrum, prowadzenie: 
Halina Mackiewicz

t14.00-17.00 / 5-8 lat; 17.00-19.00 / 9-16 lat, CZAPKI I SZALIKI W KRAINIE 
PLASTYKI zajęcia plastyczne, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 
0.30

prowadzenie: Mieczysław Iwaszko
t15.00-17.00 ALE JAZZ! zajęcia muzyczne – nauka standardów jazzo-

wych, od 15 lat, wstęp wolny, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 1.22, pro-
wadzenie: Wiesław Jarmoc

t17.30-19.30 NA STYKU KULTUR warsztaty śpiewu gospel, od 13 
lat, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 1.20, prowadzenie: Anna 
Szafranowska

27 stycznia:
t10.00-12.00 ŚMIECIOSZKI kreatywny recykling, projektowanie i wyko-

nanie zabawki, 7-12 lat, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 0.28, pro-
wadzenie: Lidia Żyniewicz, Halina Lutyńska

t10.00-12.00 / 6-12 lat; 13.00-15.00 / 13-18 lat OTWÓRZ SIĘ NA TEATR 
warsztaty teatralne, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.24, prowa-
dzenie: Jolanta Hinc-Mackiewicz

t12.00-13.00 / 7-8 lat; 13.00-14.00 / 9-10 lat STUDIO TAŃCA RADOŚĆ za-
jęcia taneczne, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.15, prowadze-
nie: Iryna Popova

t13.00-15.00 PORTRET, OD REALIZMU PO ABSTRAKCJĘ techniki miesza-
ne, 15-19 lat, 5 zł, ul. Noniewicza 71, Pracownia Centrum, prowadze-
nie: Halina Mackiewicz

t14.00-17.00 / 5-8 lat; 17.00-19.00 / 9-16 lat CZAPKI I SZALIKI W KRAINIE 
PLASTYKI zajęcia plastyczne, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 0.30, 
prowadzenie: Mieczysław Iwaszko

t15.00-17.00 ALE JAZZ! zajęcia muzyczne – nauka standardów jazzo-
wych, od 15 lat /wstęp wolny/ ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 1.22, 
prowadzenie: Wiesław Jarmoc

t16.30-18.30 NA STYKU KULTUR warsztaty śpiewu tradycyjne-
go od 13 lat, 5 zł, ul. Noniewicza 71, sala 208, prowadzenie: Anna 
Szafranowska
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28 stycznia
t10.00-12.00 ZIMOWE KRAJOBRAZY malowanie na szkle, 7-12 lat, 5 zł, 

ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 0.28, prowadzenie: Lidia Żyniewicz, 
Halina Lutyńska

t10.00-12.00 ZAJĘCIA WOKALNO-MUZYCZNE DLA SENIORÓW wstęp 
wolny, ul. Noniewicza 71, sala 208, prowadzenie: Anna Szafranowska

t11.00-12.00 ZIMOWE SZALEŃSTWA I INNE BEZECEŃSTWA warsztaty pla-
styczne, 8-11 lat, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 1.26, prowadze-
nie: Kazimierz Gomułka

t12.00-14.00 POROZMAWIAJMY O TRADYCJI ludowe tradycje 
Suwalszczyzny, wstęp wolny, ul. Noniewicza 71, sala granatowa, pro-
wadzenie: Helena Kozłowska i Mirosław Nalaskowski

t13.00-15.00 OTWÓRZ SIĘ NA TEATR warsztaty teatralne, 13-18 lat / 5 
zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.24, prowadzenie: Jolanta Hinc-
Mackiewicz

t14.00-17.00 / 5-8 lat; 17.00-19.00 / 9-16 lat CZAPKI I SZALIKI W KRAINIE 
PLASTYKI zajęcia plastyczne, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 0.30, 
prowadzenie: Mieczysław Iwaszko

t14.00-15.30 TAŃCE SUWALSKIE warsztaty taneczne, 13-17 lat, 5 zł, ul. 
Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.15, prowadzenie: Małgorzata Wojdełko

t15.00-17.00 ALE JAZZ! zajęcia muzyczne – nauka standardów jazzowych 
od 15 lat, wstęp wolny, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 1.22, prowadze-
nie: Wiesław Jarmoc

t17.00-19.00 NA STYKU KULTUR warsztaty śpiewu gospel od 13 lat, 5 zł, ul. 
Papieża Jana Pawła II 5, sala 1.20, prowadzenie: Anna Szafranowska

29 stycznia
t11.00-12.00 / 9-12 lat; 12.00-13.00 / od 13 lat HIP-HOP zajęcia ta-

neczne, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.14, prowadzenie: Ewa 
Niedźwiecka

t14.00-17.00 / 5-8 lat; 17.00-19.00 / 9-16 lat CZAPKI I SZALIKI W KRAINIE 
PLASTYKI zajęcia plastyczne, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 0.30, 
prowadzenie: Mieczysław Iwaszko

t15.00-17.00 ALE JAZZ! zajęcia muzyczne – nauka standardów jazzowych 
od 15 lat, wstęp wolny, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 1.22, prowadze-
nie: Wiesław Jarmoc

30 stycznia
t11.00-13.00 RYSUJ Z NAMI familijne warsztaty rysunkowe, 5 zł, ul. 

Noniewicza 71, Galeria Chłodna 20, prowadzenie: Andrzej Zujewicz
t14.00-16.00 OTWÓRZ SIĘ NA TEATR warsztaty teatralne od 10 lat, 5 zł, ul. 

Noniewicza 71, sala granatowa, prowadzenie: Joanna Łupinowicz

1 lutego
t10.00-12.00 STUDIO DZIECIĘCEJ ZABAWY TEATRALNEJ, 5-12 lat, 5 zł, 

ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.23, prowadzenie: Mirosława Krymska
t10.00-12.00 TEATR LUSTRO warsztaty teatralne od 13 lat, wstęp wolny, ul. 

Noniewicza 71, sala granatowa, prowadzenie: Grażyna Filipowicz-Karp
t11.00-12.00 / 8-10 lat; 12.00-13.00 / 11-13 lat, PARADA MAŻORETEK zaję-

cia taneczne z pałeczką, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.13, pro-
wadzenie: Jadwiga Tylenda

t13.00-15.00 O CZYM SZUMIĄ DRZEWA ZIMĄ animacja plastyczno-te-
atralna, 5-9 lat, 5 zł, ul. Noniewicza 71, Pracownia Centrum, prowadze-
nie: Halina Mackiewicz

2 luty
t10.00-12.00 GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE wykonanie prac techniką qu-

illingu, 7-12 lat, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 0.28, prowadzenie: 
Lidia Żyniewicz, Halina Lutyńska

t10.00-12.00 STUDIO DZIECIĘCEJ ZABAWY TEATRALNEJ, 5-12 lat, 5 zł, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.23, prowadzenie: Mirosława Krymska

t10.00-12.00 TEATR LUSTRO warsztaty teatralne, 7-12 lat, wstęp wolny, 
ul. Noniewicza 71, sala granatowa, prowadzenie: Grażyna Filipowicz-
Karp

t10.00-12.00 KORONKOWA ROBOTA warsztaty koronczarskie – nauka 
podstaw haftu i koronki, 5 zł, ul. Noniewicza 71, Pracownia Tkacka, 
prowadzenie: Helena Kozłowska

t11.00-12.00 ZIMOWE SZALEŃSTWA I INNE BEZECEŃSTWA warsztaty pla-
styczne, 5-8 lat, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 1.26, prowadzenie: 
Kazimierz Gomułka

t12.00-13.30 STUDIO DANCE ACADEMY zajęcia taneczne, 10-18 lat, 5 zł, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.15, prowadzenie: Mihail Nikolov

t13.00-15.00 GAŁGANKOWO kukiełki, lalki i inne formy przestrzenne, 
10-14 lat, 5 zł, ul. Noniewicza 71, Pracownia Centrum, prowadzenie: 
Halina Mackiewicz

t13.00-15.00 EKSPRES – JA, CIAŁO warsztaty teatralne, 13-18 lat, 5 zł, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.23, prowadzenie: Mirosława Krymska

3 lutego
t10.00-12.00 KLUB MAŁEGO PODRÓŻNIKA wycieczka krajoznawcza od 

10 lat, 20 zł, wycieczka busem – ograniczona liczba miejsc, prowadze-
nie: Lidia Żyniewicz, Halina Lutyńska

t10.00-12.00 STUDIO DZIECIĘCEJ ZABAWY TEATRALNEJ, 5-12 lat, 5 zł, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.23, prowadzenie: Mirosława Krymska

t10.00-12.00 TEATR LUSTRO warsztaty teatralne od 13 lat, wstęp wolny, ul. 
Noniewicza 71, sala granatowa, prowadzenie: Grażyna Filipowicz-Karp

t12.00-13.00 / 7-8 lat; 13.00-14.00 / 9-10 lat, STUDIO TAŃCA RADOŚĆ za-
jęcia taneczne, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.15, prowadzenie: 
Iryna Popova

t13.00-15.00 PORTRET, OD REALIZMU PO ABSTRAKCJĘ techniki miesza-
ne, 15-19 lat, 5 zł, ul. Noniewicza 71, Pracownia Centrum, prowadzenie: 
Halina Mackiewicz

t13.00-15.00 EKSPRES – JA, CIAŁO warsztaty teatralne, 13-18 lat, 5 zł, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.23, prowadzenie: Mirosława Krymska

4 lutego
t10.00-12.00 RĘCZNA ROBOTA zajęcia manualne, 7-12 lat, 5 zł, ul. 

Papieża Jana Pawła II 5, sala 0.28, prowadzenie: Lidia Żyniewicz, Halina 
Lutyńska

t10.00-12.00 TEATR LUSTRO warsztaty teatralne, 7-12 lat, wstęp wolny, ul. 
Noniewicza 71, sala granatowa, prowadzenie: Grażyna Filipowicz-Karp

t11.00-12.00 ZIMOWE SZALEŃSTWA I INNE BEZECEŃSTWA warsztaty pla-
styczne, 8-11 lat, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 1.26, prowadze-
nie: Kazimierz Gomułka

t12.00-14.00 POROZMAWIAJMY O TRADYCJI, ludowe tradycje 
Suwalszczyzny, wstęp wolny, ul. Noniewicza 71, sala granatowa, pro-
wadzenie: Helena Kozłowska i Mirosław Nalaskowski

t13.00-15.00 EKSPRES – JA, CIAŁO warsztaty teatralne, 13-18 lat, 5 zł, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.23, prowadzenie: Mirosława Krymska

t13.00-15.00 AKWARELE VS AKRYLE warsztaty plastyczne, 15-19 lat, 
5 zł, ul. Noniewicza 71, Pracownia Centrum, prowadzenie: Halina 
Mackiewicz

5 lutego
t10.00-12.00 TEATR LUSTRO warsztaty teatralne od 13 lat, wstęp wolny, ul. 

Noniewicza 71, sala granatowa, prowadzenie: Grażyna Filipowicz-Karp
t11.00-12.00 / 9-12 lat; 12.00-13.00 / od 13 lat, HIP-HOP zajęcia ta-

neczne, 5 zł, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.14, prowadzenie: Ewa 
Niedźwiecka

6 lutego
t11.00-12.30 ZABAWA KARNAWAŁOWA, konkurs na kostiumową scenkę 

teatralną do 12 lat, 5 zł, ul. Noniewicza 71, sala granatowa, prowadze-
nie: Grażyna Filipowicz-Karp

t11.00-13.00 RYSUJ Z NAMI familijne warsztaty rysunkowe, 5 zł, 
ul. Noniewicza 71, Galeria Chłodna 20, prowadzenie: Andrzej Zujewicz, 
gość specjalny – Szczepan Sadurski, najszybszy karykaturzysta świata.

Muzeum Okręgowe w Suwałkach,
ul. Kościuszki 81

26 stycznia, 10.00-12.00 – Spotkanie z malarstwem – polscy mona-
chijczycy. W ramach zajęć zwiedzanie wystawy Monachium Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego – zajęcia plastyczne połączone z konkursem. 

Papieża Jana Pawła II 5, sala 1.20, prowadzenie: Anna Szafranowska

11.00-12.00 / 9-12 lat; 12.00-13.00 / od 13 lat HIP-HOP zajęcia ta-

Noniewicza 71, sala granatowa, prowadzenie: Joanna Łupinowicz

10.00-12.00 STUDIO DZIECIĘCEJ ZABAWY TEATRALNEJ, 5-12 lat, 5 zł, 

ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.23, prowadzenie: Mirosława Krymska

10.00-12.00 KLUB MAŁEGO PODRÓŻNIKA wycieczka krajoznawcza od 

ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 2.23, prowadzenie: Mirosława Krymska
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28 stycznia, 10.00-12.00 – „Jaskiniowcy – ludzie epoki kamienia” – w 
ramach zajęć będzie można obejrzeć krótką prezentację multimedial-
ną, zwiedzić część wystawy archeologicznej oraz uczestniczyć w kon-
kursie plastycznym „Malarstwo jaskiniowe”.
2 lutego – 10.00-12.00 – Spotkanie z malarstwem – polscy monachijczy-
cy. W ramach zajęć zwiedzanie wystawy Monachium Alfreda Wierusza-
Kowalskiego – zajęcia plastyczne połączone z konkursem.
4 lutego – 10.00-12.00 – Poznajemy swoje miasto – zabawy historycz-
ne.

Muzeum im. MariiKonopnickiej w Suwałkach,
ul. Kościuszki 31

27 stycznia, 10.00-12.00 – Zimowe spotkania z krasnoludkami.
29 stycznia – 10.00-12.00 – Zimowe spotkania z krasnoludkami. 

Centrum Sztuki Współczesnej. Galeria Andrzeja Strumiłły
w Suwałkach, ul. Kościuszki 45

3 lutego – 10.00-12.00 – Zimowy pejzaż – zabawy ze sztuką.
Informujemy, że zajęcia są bezpłatne. Dzieci do lat 7 zapraszamy 

z opiekunami.

OSiR Suwałki

5 lutego, 9.00-12.00 – AQUAFERIE – Prelekcja zaproszonych gości 
(Suwalskie WOPR) dotycząca bezpiecznego zachowania w wodzie, 
nauka pierwszej pomocy, zajęcia rekreacyjno-sportowe w komplek-
sie wodnym. Aquapark Suwałki 

26 stycznia i 28 stycznia, 11.00-12.30 – ZAJĘCIA Z UNIHOKEJA – Trening 
unihokeja prowadzony przez UKS Orły Suwałki dla dzieci w wieku od 
10 lat. Hala sportowa OSiR, ul. Wojska Polskiego 2

26 i 28stycznia oraz 2 i 4 lutego, 10.00-12.00 – SZCZYPIORNIACZEK 
NA WESOŁO – Trening piłki ręcznej połączony z zajęciami sportowo 
– rekreacyjnymi dla dzieci w wieku od 10 lat. Hala sportowa OSiR, ul. 
Wojska Polskiego 2

28 stycznia i 4 lutego, 10.00-14.00 – WOSiR Szelment; Węgielnia 6, 
gmina Szypliszki Spotkanie z Mistrzem Olimpijskim Wojciechem 
Fortuną. Zwiedzanie muzeum, unikalnej wystawy poświęconej spor-
tom zimowym pn. „Od Marusarza do Małysza i Kowalczyk”. „Suwalskie 
Przytulisko” – warsztaty dla dzieci i młodzieży w pracowni rekodziel-
niczej (ceramika, tkactwo, szycie, malowanie, decoupage). 

27 stycznia, 10.00-13.00 – MINI FOOTBALL CUP – Turniej piłki nożnej dla 
dzieci U – 7, Hala sportowa OSiR, ul. Wojska Polskiego 2

27 stycznia, 10.00-14.00 – Becejły KULIG – przejazd saniami, ognisko z 
kiełbaskami i ciepłą herbatą w lesie, zjazdy na workach i oponach.

29 stycznia, 10.00-13.00 – DROGA NA SZCZYT – Zajęcia na ściance wspi-
naczkowej, zajęcia sportowo-rekreacyjne – trening ogólnorozwojowy 
dla dzieci i młodzieży. Hala sportowa OSiR, ul. Wojska Polskiego 2

26 i 28 stycznia oraz 2 i 4 lutego, 18.00-20.30 – Zajęcia z AIKIDO – zaję-
cia dla początkujących prowadzone przez Suwalski Klub Aikido. 18.00 
– 19.00 dzieci w wieku od 5 do 12 lat; 19.00 – 20.30 dzieci w wieku od 
12 lat. Zespół Szkół nr 6, ul. Gen. Sikorskiego 21

1 lutego, 10.00-13.00 – WINTER CUP – Turniej piłki nożnej dla gimnazja-
listów U-14. Hala sportowa OSiR, ul. Wojska Polskiego 2

3 lutego, 10.00-14.00 – Krzywe (WPN) SuWalking – wycieczka z prze-
wodnikiem szlakami „Sucharów” połączona z prelekcją na temat do-
karmiania dzikich zwierząt zimą, zakończona ogniskiem integracyj-
nym w „Dziupli” w Krzywem.

7 lutego, 12.00-15.00 – Zalew Arkadia „-30C SUWAŁKI” – Plenerowy 
blok imprez sportowo-rekreacyjnych: bieg na milę, nordicwalking, 
ciepły poczęstunek, zawody w łyżwiarstwie szybkim na zalewie 
Arkadia, prawdopodobnie amatorski mecz hokeja na lodzie.

26-29 stycznia, 10.00-14.00 – „YOU CAN FLY” – Otwarte zajęcia dla dzie-
ci i młodzieży w sekcji Modelarstwa Lotniczego – budowa modeli. 
Modelarnia, ul. Wojska Polskiego 17 (Stadion LA)

1-5 lutego, 10.00-11.30, 17.30-19.00 – OTWARTE ZAJĘCIA SEKCJI 

BOKSERSKIEJ – treningi dzieci i młodzieży „pod okiem” Pawła Pasiaka 
– trenera, koordynatora kadry narodowej seniorek w boksie. Hala 
sportowa ZS nr 8, ul. T. Kosciuszki 126

26-29 stycznia oraz 1-5 lutego, 9.00-9.45, 10.00-10.45 – UMIEM 
PŁYWAĆ – Zajęcia w wodzie z elementami nauki i doskonalenia pły-
wania. Aquapark Suwałki 

MKS Ślepsk Suwałki i SALOS Suwałki

27 styczeń – 19.15-20.45. Zajęcia otwarte z piłki siatkowej dla dzieci i 
młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. W programie zajęć: 
spotkanie z siatkarzami Ślepska Suwałki, siatkarski tor przeszkód, małe 
gry  z Waszym Idolem – hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, 
ul. Wojska Polskiego 2

UKS Taekwondo Hańcza Suwałki

Otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży z Teakwondo od poniedział-
ku do piątku przez dwa tygodnie ferii zimowych (10.00-11.30), Szkoła 
Podstawowa nr 9, ul. Hamerszmita 11.

LMUKS „Olimpik”

26 -29 stycznia , 16.00-17.30 – Ogólnodostępne zajęcia sporto-
we z zakresu zapasów i sumo w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach, 
ul. Klonowa 51.
1-7 lutego, 16.00 -17.30 – Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach, 
ul. Szpitalna 66.
Zajęcia są nieodpłatne.

LODOWISKO
przy Zespole Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66

26 stycznia do 7 lutego. Wstęp bezpłatny, bezpłatne wypożyczanie ły-
żew na legitymację szkolną lub dokument tożsamości ze zdjęciem. 
CZYNNE w godzinach 10.00-17.45 podział na 8 tercji: 10.00-10.45 – ter-
cja, 11.00-11.45 – tercja, 12.00-12.45 – tercja, 13.00-13.45 – tercja, 14.00-
14.45 – tercja, 15.00-15.45 – tercja, 16.00-16.45 – tercja, 17.00-17.45 – ter-
cja, 17.45-18.30 – czyszczenie lodowiska

Laboratorium Badania Produktu Chemicznego
Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód

Czas trwania: 4 x 1,5 h w przeciągu 2 tygodni. Zajęcia odbywać się bę-
dą dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) o godz. 11.00. Zajęcia skie-
rowane są do dzieci z VI klasy szkoły podstawowej oraz szkół gimna-
zjalnych. 
Przed każdymi zajęciami 10 min wprowadzenia BHP. Każdy z uczestni-
ków dostaje fartuch, rękawice oraz okulary ochronne. Maksymalna ilość 
osób w grupie: 10. Liczba stanowisk eksperymentalnych: 5. 
Propozycje zajęć:
1. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego. Doświadczenia wykazu-
jące istnienie oraz zjawisko napięcia powierzchniowego. 
2. Skala pH/wskaźniki chemiczne. Rozróżnianie odczynu chemicznego 
na podstawie barwy wskaźników. 
3. Gęstość wody. Porównanie cieczy o różnych gęstościach. 
4. Doświadczenia z wodą. Szybkość reakcji chemicznych. 

Komenda Miejska Policji w Suwałkach

1 - 5 lutego - odbędzie się VIII TURNIEJ STRZELECKI w strzelnicy w 
Komendzie Miejskiej Policji, ul. Pułaskiego 26 oraz strzelnicy ZR LOK w 
Suwałkach, ul. Waryńskiego 24. 

Szczegóły turnieju zamieszczone są na stronie Komendy Miejskiej 
Policji oraz „Dwutygodnika Suwalskiego”

ZAPRASZAMY
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W dniu 21 stycznia Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 
TBS sp. z o.o. rozpoczyna pierwszy etap przygotowań dotyczący budo-
wy bloku mieszkalnego zlokalizowanego w Suwałkach na terenie poło-
żonym przy ul. Pułaskiego. W związku z tym osoby, które byłby zainte-
resowane najmem bądź kupnem jednego z mieszkań powinny zapoznać 
się z ogłoszeniem spółki oraz dokumentami, które są zamieszczone na 
stronie internetowej.

Zgłoszenie najmu i wykupu lokalu mieszkalnego wybudowanego 
przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
 Informacja o planowanej budowie:

 Uprzejmie informujemy, że zostały podjęte prace organizacyjno-
prawne związane z realizacją  budynku mieszkalnego zlokalizowanego 
w Suwałkach na terenie położonym przy ul. Pułaskiego (pomiędzy bu-
dynkiem przy ul. Pułaskiego 24 E i 24 F). Przewiduje się, że w obiekcie 
znajdzie się 50 mieszkań.

1. Lokale mieszkalne w tym budynku będą wynajmowane i sprzeda-
wane osobom posiadającym centrum interesów osobistych lub gospo-
darczych (centrum życiowe) na terenie Gminy Miasto Suwałki.

Pierwszeństwo w wynajęciu i kupnie lokalu mieszkalnego z zasobu 
Spółki będzie przysługiwać:

1. Studentom ostatniego roku studiów oraz absolwentom szkół wyż-
szych w wieku do 30 lat, którzy prowadzą na terenie Suwałk działal-
ność gospodarczą,

2. Osobom w wieku do 35 lat wychowującym dzieci, będące dotych-
czasowymi najemcami lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Miasto Suwałki,

3. Osobom w wieku do 35 lat wychowującym dzieci, ubiegającym się 
o najem lokalu komunalnego, których wniosek został rozpatrzony nega-
tywnie wyłącznie z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego,

4. Osobom posiadającym orzeczoną niesprawność narządu ruchu, 
popartą odpowiednim dokumentem wydanym przez organ do tego 
uprawniony (w ramach zasobu przystosowanego dla osób niepełno-
sprawnych),

5. Osobom pełnoletnim nie posiadającym samodzielnego tytułu praw-
nego do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zamieszku-
jące z innymi osobami, które są najemcami lub właścicielami lokali na 
terenie Gminy Miasto Suwałki.

Średni dochód członków gospodarstwa domowego w roku poprze-
dzającym rok,w którym zawierana będzie umowa najmu lokalu nie mo-
że przekroczyć

–   80 % w jednoosobowym,
– 120 % w dwuosobowym,
– 165 % w trzyosobowym,
– 200 % w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
iloczynu wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięczne-

go brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim oraz 
współczynnika 1,2.

Według Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 18 listopada 2015 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia brutto w gospodarce narodowej w województwie podlaskim wy-
nosi 3 348,38 zł.

2. Budowa oparta będzie na założeniu, że kredyt na realizację budyn-
ku zaciągnie Spółka, natomiast najemca będzie zobowiązany do wyku-
pu lokalu mieszkalnego w systemie ratalnym spłacanym ZBM TBS sp. z 
o.o. (stopniowe dochodzenie do własności).

W zależności od zawartej umowy kredytowej z bankiem finansują-
cym, przewidywany okres spłaty wynosiłby od 10 do 20 lat. Z chwilą za-
płaty ostatniej raty nastąpi przeniesienie na najemcę w formie aktu no-
tarialnego prawa własności lokalu.

Zawierając przedwstępną umowę sprzedaży lokalu, przyszły nabyw-
ca zobowiązany będzie do wpłacania stałych, równych, miesięcznych rat 
na poczet ceny zakupu lokalu, jak również do odrębnego ponoszenia, w 
ramach zawartej umowy najmu, kosztów związanych z opłatą czynszu 
za lokal w wysokości rzeczywistych kosztów utrzymania budynku oraz 
opłat niezależnych za dostawę mediów / co., woda itp./.

Pierwsza wpłata na poczet ceny zakupu lokalu nie może być niższa 
niż 15 % przewidywanych kosztów budowy lokalu i powinna być wpła-
cona przed zawarciem umowy najmu oraz przedwstępnej umowy sprze-
daży lokalu .mieszkalnego.

3. Projekt zakłada budowę lokali w tzw. stanie deweloperskim, goto-

wym do wykończenia z następującym wyposażeniem:
• instalacje: kanalizacyjna, wody zimnej, centralnego ogrzewania, cie-

płej wody użytkowej, domofonowej, elektrycznej, odgromowej, tele-
fonicznej i teletechnicznej,

• posadzki cementowe, tynki cementowo wapienne kat. III, nie malowa-
ne. Na balkonach bariery metalowe i gres mrozoodporny.

• instalacja wodno-kanalizacyjna bez urządzeń i armatury
• centralne ogrzewanie: w pokojach i kuchni grzejniki stalowe konwek-

cyjne z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, w łazienkach 
grzejniki drabinkowe dekoracyjne z zaworami termostatycznymi

• lokale bez urządzeń do przygotowywania posiłków
• instalacja elektryczna wraz z osprzętem tj. gniazda n/t, p/t i wyłącz-

niki p/t
• okna i drzwi balkonowe PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi 

w ramie ościeżnicy, kolor biały. Parapety wewnętrzne – konglomerat. 
Drzwi wejściowe do mieszkania – drewniane: płaskie, bez przetłoczek, 
pokryte folią PCV, kolor orzech, ościeżnica stalowa.

• Przewidywane terminy realizacji:
– opracowanie dokumentacji technicznej  – maj 2016 r.
– rozpoczęcie budowy   – wrzesień 2016 r.
– przekazanie budynku do użytkowania     – III kwartał 2017 r.

Osobom, które złożyły niniejsze zgłoszenie, po opracowaniu doku-
mentacji technicznej, zostaną przedstawione szczegółowe informacje 
dotyczące struktury oraz powierzchni lokali mieszkalnych wynikają-
ce z opracowanej dokumentacji oraz na podstawie kosztorysu inwe-
storskiego zostanie określony koszt budowy. Ponadto, przekazana zo-
stanie odrębnie informacja obejmująca: wzór wniosku o najem lokalu, 
oświadczenia o dochodach, punktację przy rozpatrywaniu wniosku, 
oceny zdolności finansowej wnioskodawcy, sposobu wpłat pozosta-
łej części ceny zakupu lokalu oraz sposobu zabezpieczenia płatności 
wynikających z zawartych umów najmu i umowy przedwstępnej i je-
go sprzedaży

Wybór najemcy dokonywany będzie zgodnie z Regulaminem 
Wynajmowania Mieszkań w zasobach Zarządu Budynków Mieszkalnych 
w Suwałkach TBS sp. z o.o.

• Informacje dodatkowe
Zgłoszenie obejmujące Dane przyszłego najemcy i właściciela / pkt. 

III/ można składać w terminie do 29 lutego 2016 r.:
– za pośrednictwem poczty na adres Zarządu Budynków Mieszkalnych 
w Suwałkach TBS sp. z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Wigierska 32 lub
– drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl
– bezpośrednio w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32 
w Suwałkach.

Na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl w zakładce „Lokale 
mieszkalne TBS” opublikowano:

1. Regulamin Wynajmowania Mieszkań w zasobach Zarządu 
Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

2. Wskazanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
W sytuacji potrzeby uzyskania dodatkowych informacji możliwe jest 

nawiązanie kontaktu z Działem Lokali Mieszkalnych, pokój nr 5-6, / par-
ter/ tel. (87) 563 50 55 m.in. z wykorzystaniem zakładki „Umów spotka-
nie” znajdującej się również na stronie Zarządu: www.zbm.suwalki.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA na stronach: UM, ZBM TBS sp. z o.o.:
Kwestionariusz – dane przyszłego najemcy, Regulamin wynajmowa-

nia mieszkań ZBM TBS, Zgłoszenie    37/2016
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Wkrótce minie setna rocznica urodzin i dwu-
dziesta rocznica śmierci księdza Kazimierza 
Aleksandra Hamerszmita, który za życia  cie-
szył się w Suwałkach wielkim szacunkiem i był 
niekwestionowanym autorytetem dla wierzą-
cych i niewierzących. Żył skromnie ogranicza-
jąc swoje potrzeby materialne do niezbędne-
go minimum. Na niego zawsze mogli liczyć 
potrzebujący pomocy. W pamięci suwalczan 
zachował się wizerunek wiecznie spieszącego 
się księdza przemierzającego suwalskie ulice 
najpierw swoim simpsonem, a potem pieszo. 
Spieszył się by pomagać ubogim, opuszczo-
nym i chorym. 

 Urodził się w Kołakach Kościelnych koło 
Łomży 12 lutego 1916 r. w rodzinie Stanisława 
i Michaliny z domu Dmochowskiej. Wyższe 
Seminarium Duchowne w Łomży ukończył w 
1939 r.   Przed wybuchem II wojny światowej 
był wikariuszem w Dobrzyjałowie, a od 1 wrze-
śnia 1939 r. w Bakałarzewie. Na początku oku-
pacji został aresztowany przez Niemców i był 
więziony w Działdowie, Sachsenhausen i w 
Dachau (14 grudzień 1940 – 29 kwiecień 1945 
r.), gdzie był ofiarą eksperymentów pseudo-
medycznych. Jego numer obozowy 22575.
Po wojnie pracował w duszpasterstwie wśród 
Polaków w Norymberdze i w Goburgu. 3 ma-
ja 1946 r. powrócił do domu i został na krótko 
wikariuszem w Zambrowie. Potem pracował 
w parafiach w Grajewie, Ostrołęce, Rutkach, 
Łomży i Piątnicy.

Ksiądz Hamerszmit przeżył 80 lat, z czego 37 
w Suwałkach. Od 14 sierpnia 1959 r. był wikariu-

ZABYTKOWA KAMIENICA 
Naprzeciwko wejścia do Parku Konstytucji 3 Maja przy ulicy 

T. Kościuszki  (dawniej Stary Rynek) znajduje się zabytkowa kamienica 
o numerze 66. Działka, na której stoi w końcu XVIII wieku należała do 
Wincentego Osipowicza. Do roku 1839 zajmował ją drewniany dom, nie 
pasujący do murowanej zabudowy jego otoczenia. Później nieruchomość 
stała się wspólną własnością rodziny Osipowiczów: Aleksandra i Bernarda 

szem, później administratorem, a od 10 sierp-
nia 1966 r. do przejścia na emeryturę (1 lipca 
1986 r.) proboszczem parafii św. Aleksandra w 
Suwałkach. Jednocześnie był dziekanem su-
walskim (od 1 sierpnia 1967 r. do 17 grudnia 
1970 r.), a następnie od 17 grudnia 1970 r. ka-
nonikiem Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej. 
17 września 1985 r. na jego usilną prośbę zwol-
niony z członkostwa w Kapitule Katedralnej 
Łomżyńskiej.  Ponadto 22 listopada 1975 r. zo-
stał prałatem honorowym Jego Świątobliwości, 
a 24 marca 1985 r. dziekanem dekanatu suwal-
skiego św. Aleksandra. Był duszpasterzem służ-
by zdrowia i kapelanem szpitali. 

W kościele pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła  przeprowadził remont kościoła i ufun-
dował organy za odszkodowanie jakie otrzy-
mał z tytułu utraty zdrowia w obozie kon-
centracyjnym. W czasie stanu wojennego 
był opiekunem duchowym internowanych 
w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach, cele-
bransem uroczystych mszy św. patriotycznych 
oraz mszy za Ojczyznę, w czasie których wy-
głaszał patriotyczne kazania. Mieszkał do swo-
jej śmierci – 5 lutego 1996 r., na plebani i swo-
jej ukochanej parafii pw. św. Aleksandra. Do 
końca służył posługą kapłańską w konfesjona-
le, służył chorym i potrzebującym. Do ostat-
nich dni głosił kazania i homilie. Zmarł 5 lute-
go 1996 r. w Suwałkach. Jeszcze w 1996 r. jego 
imieniem nazwano jedną z ulic,  którą codzien-
nie – już jako emeryt – przemierzał w drodze 
do kościoła św. Aleksandra, gdzie przez wie-
le lat był proboszczem. W trzecią rocznicę je-

go śmierci utworzono  Izbę Pamięci kapłana. 
Przed kilkoma laty jego imieniem  nazwano 
Szkołę Podstawową nr 4. W lutym 2010 r. roz-
począł się proces beatyfikacyjny księdza pra-
łata Kazimierza Aleksandra Hamerszmita.

oraz do II wojny światowej rodu Rozencwejgów. Aleksander Osipowicz 
(1823-1893) był urzędnikiem, kronikarzem-korespondentem suwalskiego 
życia w XIX wieku. Dużą wartość mają jego teksty publikowane w latach 
1864-1869 na łamach „Gazety Polskiej”. Były to obszerne relacje z życia 
społecznego, kulturalnego i gospodarczego ówczesnych Suwałk. Okolice 
miasta interesująco opisywał w „Tygodniku Ilustrowanym”.

Bernard Osipowicz swoją nieruchomość sprzedał i należała ona kolej-
no do: Wojtkiewiczów, Heilsbergów, Lichtensztejna, a od 1847 r. Nisiela 
Hollanderskiego, a następnie do Estery Hollanderskiej. Od 1909 r.  do 
II wojny światowej nieruchomością władał Hirsz Garfinkiel i jego rodzina.

Na tej działce budowę murowanej, piętrowej kamienicy z oficyna-
mi rozpoczęto w 1840 r. Budowa trwała cztery lata. W 1857 r. mieścił się 
tu hotel Saski, jeden z ośmiu wówczas w mieście istniejących. Pozostałe 
to: Litewski, Warszawski, Piotra Peryniego, Lipski, Rzymski, Krakowski 
i Petersburski. 

Parter kamienicy od strony ulicy zajmowały sklepy i punkty usługo-
we. Pozostałe powierzchnie oraz oficyny służyły jako mieszkania. Mieścił 
się tu m.in.: sklep galanteryjny Ch. Bromberga.

W latach 1958-61 nieruchomości przejął Skarb Państwa. Parter zaj-
mowały sklepy, warsztaty rzemieślnicze oraz lokale gastronomiczne 
i usługowe, między innymi niezapomniany bar mleczny. W 1972 r. prze-
prowadzono remont kapitalny kamienicy. Na kolejny tak gruntowny re-
mont budynek musiał czekać do początku XXI wieku, gdy znalazł on 
nowego właściciela. Obecnym właścicielem kamienicy nr 66 przy uli-
cy Kościuszki jest suwalski przedsiębiorca Henryk Owsiejew, właściciel 
znanej firmy „Malow”. A w starannie odrestaurowanej kamienicy znala-
zło się biuro handlowe firmy. 

WACŁAW PANKIEWICZ

DUSZPASTERZ SUWALCZAN
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1) rozbudowę ul. Hugo Kołłątaja z sięgaczem 
(od ul. Ogrodowej do ul. Pięknej) (droga po-
wiatowa nr 2443B) 

– rozbiórkę elementów komunikacyjnych 
oraz istniejącego uzbrojenia terenu, kolidują-
cych z rozbudową ww. ulicy,

– budowę nowej jezdni ulicy H. Kołłątaja o 
szer. 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowe-
go i sięgacza o szer. 5,5 m o nawierzchni z kostki 
betonowej, na obciążenie ruchem KR-2,

– budowę obustronnych chodników na ww. 
ulicach,

– budowę, rozbudowę i przebudowę zjazdów 
indywidualnych,

– budowę oświetlenia ulicznego z ustawie-
niem 9 latarni oświetleniowych,

– budowę kanału technologicznego w ul. H. 
Kołłątaja,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz 
z przykanalikami,

– budowę niekolizyjnego odcinka linii kablo-
wej SN-20kV, zgodnie z planem zagospodaro-
wania terenu, 

– budowę niekolizyjnego odcinka sieci wo-
dociągowej z odgałęzieniami i przeniesieniem 
hydrantu oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sa-
nitarnej na działkę nr 30323,

– przebudowę kolidujących urządzeń teleko-
munikacyjnych,

– budowę nowej napowietrznej linii ener-
getycznej na skrzyżowaniu ul. H. Kołłątaja z 
ul. Piękną,

– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
technicznego, 

zgodnie z projektem zagospodarowania te-
renu, 

2) rozbudowę ul. Pięknej (droga powiato-
wa nr 2471B):

– rozbiórkę elementów komunikacyjnych 
oraz istniejącego uzbrojenia terenu, kolidują-
cych z rozbudową ww. ulicy,

– budowę nowej jezdni ( od ul. H. Kołłątaja do 
ul. S. Staszica) o szer. 5,5 m i nawierzchni z kost-
ki betonowej na obciążenie ruchem KR2 oraz 
(od ul. S. Staszica do ul. Ogrodowej) o szer. 7,0 
m o nawierzchni z betonu asfaltowego na ob-
ciążenie ruchem KR3,

– budowę chodnika (południowa strona 
ulicy) na odcinku od ul. H. Kołłątaja do ul. S. 
Staszica,

– budowę chodnika (północna strona uli-
cy) i ciągu pieszo-rowerowego (południowa 
strona ulicy) na odcinku od ul. S. Staszica do 
ul. Ogrodowej, 

– budowę, rozbudowę i przebudowę zjazdów 
indywidualnych,

– budowę oświetlenia ulicznego z ustawie-
niem 13 latarni oświetleniowych wraz z zasila-
niem energetycznym, 

– budowę kanału technologicznego,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz 
z przykanalikami,

– budowę niekolizyjnego odcinka linii kablo-
wej SN-20kV, 

zgodnie z planem zagospodarowania te-
renu, 

– budowę niekolizyjnego odcinka linii kablo-
wej nN (strona północna ulicy), od ujęcia wo-
dy (działka nr geod. 30373/1) do skrzyżowania 
z ul. H. Kołłątaja,

– budowę niekolizyjnych odcinków napo-
wietrznej linii energetycznej od skrzyżowa-
nia z ul. S. Staszica do ul. Ogrodowej (strona 
południowa ulicy) wraz z zasilaniem ze stacji 
ST 10-1075,

– budowę uzupełniających odgałęzień sie-
ci wodociągowej z przestawieniem hydran-
tów p.poż.,

– przebudowę kolidujących urządzeń teleko-
munikacyjnych,

– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
technicznego, 

zgodnie z projektem zagospodarowania te-
renu, 

3) rozbudowę ul. Ogrodowej (droga powia-
towa nr 2464B) (od ul. Pięknej do siedziby 
Zarządu Dróg Powiatowych) 

– rozbiórkę elementów komunikacyjnych 
oraz istniejącego uzbrojenia terenu, kolidują-
cych z rozbudową ww. ulicy,

– budowę nowej jezdni o szer. 9,0 (skrzyżowa-
nie z ul. Piękną) i 7,0 m o nawierzchni z betonu 
asfaltowego na obciążenie ruchem KR3,

– budowę chodnika (zachodnia strona uli-
cy) i ciągu pieszo-rowerowego (wschodnia 
strona ulicy), 

– budowę, rozbudowę i przebudowę zjazdów 
indywidualnych,

– budowę oświetlenia ulicznego z ustawie-
niem 15 latarni oświetleniowych, 

– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przy-
kanalikami, osadnikiem i separatorem na wy-
locie,

– budowę niekolizyjnych odcinków linii ka-
blowych SN-20kV i nN-0,4 kV, zgodnie z pla-
nem zagospodarowania terenu, 

– przełożenie kolidujących kablowych przy-
łączy energetycznych z dostosowaniem ich 
długości i przestawieniem ZKP,

– budowę uzupełniających odgałęzień sie-
ci wodociągowej z przestawieniem hydran-
tów p.poż.,

– budowę uzupełniających odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej,

– budowę kablowej linii energetycznej na 
skrzyżowaniu ul. Pięknej z ul. Ogrodową, 

– przebudowę kolidujących urządzeń teleko-
munikacyjnych,

– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
technicznego, 

zgodnie z projektem zagospodarowania te-
renu, 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej 
inwestycji usytuowane poza projektowanymi 
pasami drogowymi ww. dróg powiatowych 
(czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy i przebudowy innych dróg pu-
blicznych:

a) dowiązanie wysokościowe projektowane-
go chodnika na ul. Kołłątaja z istniejącym chod-
nikiem na ul. Ogrodowej, na działce nr 30442,

b) zmiana łuku na skrzyżowaniu ul. Kołłątaja 
z drogą dojazdową (strona północna) na dział-
ce nr geod. 30323,

c) dowiązanie wysokościowe projektowa-
nych, na ul. Pięknej, nawierzchni chodnika, 
jezdni i ciągu pieszo-rowerowego z istniejącą 
nawierzchnią na ul. S. Staszica wraz ze zmia-
ną geometrii skrzyżowania (działki nr geod. 
30557, 30597) 

2) budowy i przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu:

a) budowa niekolizyjnego odcinka kablo-
wej linii energetycznej SN (działka nr geod. 
30442)

b) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej (wyprowadzenie w rejonie skrzy-
żowania z drogą wewnętrzną) na działce nr 
geod. 30323,

c) budowa przykanalika sieci kanalizacji desz-
czowej (działka nr geod. 30557-ul. S. Staszica),

d) rozbiórka istniejących kabli energetycz-
nych i budową niekolizyjnych kablowych linii 
energetycznych z wymianą szafki oświetlenio-
wej i złącza kontrolno-pomiarowego (działka 
nr geod. 30376),

e) budowa kablowych linii energetycz-
nych, na działce nr geod. 30376/5 (po podzia-
le 30376/9), 

f) dostosowanie napowietrznych przyłączy 
energetycznych na działkach nr geod. 30572, 
30573, 30575, 30576, 30577, 30372/1 (po po-
dziale 30372/4), 30372/2 (po podziale 30372/
6), 30371 (po podziale 30371/2), 30369/1 (po 
podziale 30369/3),

g) budowa wylotu kanalizacji deszczowej 
wraz z utwardzeniem terenu koryta rzeki 
Czarna Hańcza (działka nr 20918/6),

h) wykonanie kanalizacji kablowej telekomu-
nikacyjnej, na działce nr geod. 30351,

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

Zadanie realizowane będzie na:
– działkach stanowiących pas drogowy nw. 

dróg powiatowych o nr: 30410, 34581, 30357 
(działki pasa drogowego ul. H. Kołłątaja), 30424/
1, 30423, 30429/1 (sięgacz ul. H. Kołłątaja), 
30374 (pas drogowy ul. Pięknej), 30580, 30596/
1, 30393, 30383, 30378, 30382 (pas drogowy ul. 
Ogrodowej) – obręb 003 Suwałki,

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. 

Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z 
późniejszymi zmianami) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk właściwego zarządcy drogi z dnia 
19.11.2015 r. znak: I.7011.18.40.2014.2015.IS – decyzję nr 1/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udziele-
nia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic Hugo Kołłątaja z sięgaczem, Pięknej i Ogrodowej w Suwałkach w 
zakresie robót budowlanych obejmujących:
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– działkach w całości przeznaczonych do 
przejęcia pod projektowaną rozbudowę nw. 
dróg powiatowych o nr: 30373/2 (ul. Piękna), 
30579/1, 30360/14, 30360/12, 30354/5, 30354/3 
(ul. Ogrodowa) – obręb 003, Miasto Suwałki.

– działkach stanowiących teren do czaso-
wego zajęcia, niezbędny podczas realizacji 
inwestycji, o nr: 30442, 30323, 30557, 30597, 
30376/1, 30376/5 (po podziale 30376/9), 
30572, 30573, 30575, 30576, 30577, 30372/1 
(po podziale 30372/4), 30372/2 (po podziale 
30372/6), 30371 (po podziale 30371/2), 30369/
1 (po podziale 30369/3), 30351, 30391 (po po-
dziale 30391/2), 20918/6 (obręb 003, Miasto 
Suwałki). 

– działkach po podziale wchodzących w 
granice projektowanych pasów drogowych 
dróg powiatowych: 30326/1, 30327/3, 30327/
5, 30328/6, 30328/8, 30328/10, 30333/1, 30334/
1, 30377/1, 30376/6, 30376/8, 30376/10, 30376/
12, 30375/5, 30373/5, 30373/7, 30373/9, 30373/
10, 30372/3, 30372/5, 30579/3, 30371/1, 30409/
1, 30369/2 , 30368/1, 30408/1 , 30406/1, 30367/
1, 30403/1, 30366/9, 30366/7, 30402/6, 30365/
1, 30364/1, 30402/4, 30401/1, 30400/1, 30396/
1, 30395/1, 30394/1, 30392/1, 30391/1.

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu po-
działu w całości jest zlokalizowana na nie-
ruchomościach oznaczonych działkami o nr 
geod. 30410, 34581, 30357 (działki pasa drogo-
wego ul. H. Kołłątaja), 30424/1, 30423, 30429/
1 (sięgacz ul. H. Kołłątaja), 30374 (pas drogo-
wy ul. Pięknej), 30580, 30596/1, 30393, 30383, 
30378, 30382 (pas drogowy ul. Ogrodowej) 
– obręb 003 Suwałki, 30373/2 (ul. Piękna), 
30579/1, 30360/14, 30360/12, 30354/5, 30354/
3 (ul. Ogrodowa) – obręb 003, Miasto Suwałki, 
30326/1, 30327/3, 30327/5, 30328/6, 30328/8, 
30328/10, 30333/1, 30334/1, 30377/1 , 30376/6 
, 30376/8, 30376/10, 30376/12, 30375/5, 30373/
5, 30373/7, 30373/9, 30373/10, 30372/3, 30372/
5, 30579/3, 30371/1 , 30409/1, 30369/2 , 30368/
1, 30408/1 , 30406/1, 30367/1, 30403/1, 30366/
9, 30366/7, 30402/6, 30365/1 , 30364/1, 30402/
4, 30401/1, 30400/1, 30396/1 , 30395/1, 30394/
1, 30392/1, 30391/1,

natomiast elementy niezbędne dla reali-
zacji tej inwestycji usytuowane poza pro-
jektowanymi pasami drogowymi ww. ulic 
w zakresie przebudowy infrastruktury tech-
nicznej (czasowe zajęcie terenu) na nierucho-
mościach oznaczonych działkami nr geod. 
30442, 30323, 30557, 30597, 30376/1, 30376/
5 (po podziale 30376/9), 30572, 30573, 30575, 
30576, 30577, 30372/1 (po podziale 30372/4), 
30372/2 (po podziale 30372/6), 30371 (po po-
dziale 30371/2), 30369/1 (po podziale 30369/
3), 30351, 30391 (po podziale 30391/2), 20918/
6 (obręb 003, Miasto Suwałki). 

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się 
w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 
1, pok. 3, a także składać uwagi i wnioski do-
tyczące przedmiotowej sprawy.

36/2016

Ślepsk wiceliderem
Z dorobkiem 38 pkt siatkarze Ślepska 

Suwałki zajmują drugie miejsce w tabe-
li I ligi siatkarskiej. W ostatnich  kolej-
kach najpierw Ślepsk zdobył 3 pkt wal-
kowerem ponieważ drużyna UKS Hutnik 
Kraków nie przyjechała do Suwałk 
na mecz 15. kolejki. Następnie siatka-
rze Ślepska  przegrali 2:3 (16:25, 23:25, 
25:18, 25:17,13:15) z drużyną Victorii 
PWSZ w  Wałbrzychu. W minioną sobo-
tę w Suwałkach Ślepsk  pokonał  Stal AZS 

Nysa 3:1(20:25, 25:10, 26:24, 25:21). MVP meczu został Kamil Skrzypkowski, który po dłuższej prze-
rwie powrócił do drużyny. 

W najbliższą sobotę suwalczanie zagrają w Spale z SMS PZPS.

Sukces suwalskich karateków
Zawodnicy Suwalskiego Klubu Karate, bracia Daniel i Damian Biłbakowie, wywalczyli po dwa 

medale na rozegranych  we Wrocławiu Mistrzostwach Polski Karate Shinkyokushin, które były jed-
nocześnie kwalifikacjami do Mistrzostw Europy w Gruzji. Daniel zdobył dwa złote krążki - w kumite 
i w kata. Damian uplasował się tuż za bratem, na drugim miejscu podium w kata, jak również wy-
grał swoją kategorię wagową w kumite. Tym samym Suwalski Klub Karate zyskał 4 kwalifikacje na 
tegoroczne ME. Nasi niepokonani bliźniacy będą reprezentować Polskę w obu konkurencjach. 

Pokonali Jagiellonię
Piłkarze suwalskich Wigier rozegrali dwa mecze sparingowe z drużynami ekstraklasy. W me-

czu  rozegranym w Białymstoku wygrali 2:1 z drużyną Jagiellonii Białystok. Gole dla Wigier zdo-
byli Kamil Zapolnik w 55 min. meczu oraz Damian Gąska w 88 min. Gola dla Jagiellonii w 40 min. 
strzelił Martin Baran.

Następnie Wigry przegrały sparing w Poznaniu z Lechem 1:3. Gola dla Wigier strzelił Aleksandar 
Atanacković w 61 min. Gole dla Lecha strzelili: Dariusz Formella ( 6 min.),Maciej Gajos ( 51 min.) i 
Tomasz Kędziora ( w 68 min. z rzutu karnego). W pierwszym tegorocznym meczu piłkarze Wigier 
W  Zambrowie przegrali 0:1 z drugoligową Olimpią. W kolejnym spotkaniu w samo południe we 
wtorek (26.01) Wigry zmierzą się z Bytovią Bytów.

RESO Suwałki Football League
W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano kolejne mecze RESO Suwałki Football League.  
Wyniki IV kolejki:

EURO OKNO – AZS PWSZ SUWAŁKI 1:1 (D. Łaniec – S. Sienkiewicz)
BIO-PROFIL SPA – COMMERCE 4:1 (A Wyszyński 2, D. Ostaszewski, M. Wasilewski – D. Parafinowicz)
ALP MATRIX – AUTO WIGRY 4:2 (Ł. Lewkiewicz, W. Mickiewicz 3 – K. Balcer, W. Czereszewski)
AUTOLAND – PEC SP. Z O.O. 4:2 (D. Sobolewski 3, T. Jarząbski – R. Kalisz, P. Kondracki)
UKS RUTKA-TARTAK SUWALKING – SALAG 2:1 (T. Stasiński, D. Jankowski – T. Stasiński (samobój)
AGRODEALER – RODZICE AP WIGRY SUWAŁKI 0:2 (P. Cimochowski, T. Chmielewski)

EUROMASTER – AR-TIR 1:1 (P. 
Olkowski – M. Bissak)

W tabeli z kompletem punktów 
prowadzi drużyna ALP MATRIX, 
która o 3 pkt wyprzedza zespoły: 
COMMERCE, AUTOLAND, RODZICE 
AP WIGRY I BIO-PROFIL SPA.

Kolejna kolejka RESO Suwałki 
Football League zostanie rozegra-
na 29 stycznia w hali OSiR. Patronat 
medialny nad tymi rozgrywkami 
sprawuje „Dwutygodnik Suwalski”.

Otyliada
W nocy z 12 na 13 marca w Suwałkach odbędzie się III Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki 

„Otyliada 2016”. Suwałki po raz drugi będą uczestniczyć w Maratonie. Chętni, którzy chcą w nim 
wziąć udział, muszą wcześniej zarejestrować się na stronie www.otyliada.pl do 14 lutego.

Zawody balonowe
Międzynarodowe Zawody Balonowe odbędą się w dniach 28-30 stycznia w Suwałkach oraz na 

terenie stoku narciarskiego WOSiR Szelment. Impreza odbywa się pod Honorowym Patronatem 
Czesława Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałki. W programie wiele atrakcji! Szczegóły na stro-
nie www.salag-cup.com lub fb.com/salag.cup

WYDARZENIA SPORTOWE
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KUPIĘ
n DZIAŁKĘ Z LINIĄ BRZEGOWĄ, Z MOŻLIWOŚCIĄ 

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

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

POŻYCZKI

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani

Ewie Beacie Sidorek
Zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk

z powodu śmierci

OJCA
Dyrektor i Pracownicy Suwalskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

22/2016

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko
 Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 z późn. zm.), podaje się do pu-
blicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta Suwałki na lata 2016-2019”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Podlaskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku 
z pismem w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, pismem 
znak: WSTI.410.3.7.2015.DKV z dnia 29 stycznia 2015 r., stwierdził, że 
projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy, a uzasadnienie 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko spełnia wymagania określone w art. 49 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. W związku z powyższym RDOŚ w Białymstoku uzgodnił 
możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko. 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w 
Białymstoku opinią Nr 461/NZ/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. stwier-
dził, że realizacja postanowień „Programu Ochrony Środowiska dla 
Miasta Suwałki na lata 2016-2019” nie spowodują znaczącego oddzia-
ływania na środowisko, w tym ludzi, w związku z czym zachodzą oko-
liczności uzasadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony 
Środowiska dla Miasta Suwałki na lata 2016-2019”.

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko projektu ww. dokumentu wzięto pod uwagę 
uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Biorąc powyższe pod uwagę odstąpiono od przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta Suwałki na lata 2016-2019”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia  strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko ww. projektu  zamieszczono: na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach (http://bip.um.suwalki.pl/), tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w prasie.

 23/2016

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

Zarząd Powiatu w Suwałkach,
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami,
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.01.2016 r. w siedzi-

bie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przy ul. Świerkowej 60, na 
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni wykaz nierucho-
mości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego, stanowiącej własność Powiatu Suwalskiego, położo-
nej w obrębie Dowspuda, gm. Raczki, zabudowanej pozostałościami 
zespołu pałacowego wpisanego do rejestru zabytków.  32/2016

38/2016

,,Ludzie, których kochamy, 
na zawsze pozostająw naszych sercach”.

Najszczersze wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY
Drogiej Koleżance Bożenie Chańko 

oraz 

Jej Rodzinie
składają Dyrekcja i współpracownicy

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

Panu 

Janowi Stefanowiczowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
39/2016
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Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, 
stanowiących własność Miasta Suwałk:

1. oznaczona działkami nr 32123/8 i 32446/13 o łącznej powierzch-
ni 0,0595 ha, położona w Suwałkach przy ul. Tarnobrzeskiej, posiada-
jąca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte 
są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
30.10.2013 roku. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci wodocią-
gowe i kanalizacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłat-
nego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia 
na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku ko-
lidowania sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona 
ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Cena wywoławcza: 73 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt 
trzy tysiące złotych).

Wadium: 7 300 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych).
2. oznaczona działką nr 32282/21 o powierzchni 0,1180 ha, poło-

żona w Suwałkach przy ul. Zamojskiej, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest 
do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej 
z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte 
są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
30.10.2013 roku. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci energetycz-
ne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych 
sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypad-
ku ich awarii bądź konserwacji.

Cena wywoławcza: 170 000 zł brutto (słownie: sto siedem-
dziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
3. oznaczona numerem 35235 o powierzchni 0,0754 ha, poło-

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

Poprzednie przetargi przeprowadzone zostały w dniach 24 sierp-
nia, 12 października, 14 grudnia 2015 roku i zakończyły się wynika-
mi negatywnymi.

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

Wadium: 7 200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych).
4. oznaczona działką nr 34957 o powierzchni 0,0567 ha, położo-

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

Poprzednie przetargi przeprowadzone zostały w dniach 19 paź-

dziernika i 14 grudnia 2015 roku i zakończyły się wynikami negatyw-
nymi.

Cena wywoławcza: 62 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt 
dwa tysiące złotych).

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

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

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku o godz. 
11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1 w sali nr 146.

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

Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 16 lutego 2016 roku. 
W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesie-
nie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przed-
łożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw 
sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentu-
jących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fi zycznej – osobi-
ste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub re-
prezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa 
sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmał-
żonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na na-
bycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby 
pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nierucho-
mość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświad-
czenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane 
są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pi-
semne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzeda-
ży 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.  

31/2016

INFORMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. 

w organizacji działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartej w dniu 
31.12.2015 r. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościa-
mi stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 782)

podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 
13.01.2016 r. do dnia 2.02.2016 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32 oraz opublikowany na stro-
nie internetowej www.zbm.suwalki.pl wykaz nr 1/2016 z dnia 11 stycz-
nia 2016 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 26/2016

Praca za granicą w magazynach, sortowniach, szklarniach
oraz dla operatorów wózków widłowych.

APT Contrain (5612) tel. 503 193 307
www.contrain.pl
e-mail: rekrutacja@contrain.pl 30/2016

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

261/2015
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CHŁODNYM
OKIEM CZEGO SIĘ BOIMY?

C e n t r u m 

H a n d l o w e 

Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl

suwalki@cinema-lumiere.pl

Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23

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

zwykle była krzyżówka, będziemy zamieszczać naszą fotozagad-
kę. Będzie to najczęściej fragment rozpoznawalnego powszechnie 
budynku lub miejsca. Waszym zadaniem będzie rozpoznanie tego 
fragmentu i prawidłowe jego określenie. Może tak się zdarzyć, że ca-
łość poszukiwanego budynku lub miejsca będzie w aktualnym wy-
daniu Dwutygodnika. Tradycyjnie mamy nagrody dla dwóch osób, 
które jako pierwsze nadeślą prawidłowe odpowiedzi. Będą to bilety 

ufundowane przez 
Cinema Lumiere 
Suwałki. Na od-
powiedzi czekamy 
do 5 lutego.

Nagrodę za roz-
wiązanie krzyżów-
ki z nr „26 DTS” 
otrzymał:  Lucjan 
Łuniewski 
z Suwałk.

Fragment jakiego suwalskiego budynku przedstawia zamiesz-
czona powyżej fotografia? 
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres redakcji bądź na adres 
internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

Przed kilkoma dniami odbyła się 
niezwykła uroczystość – odsłonię-
cie Kamienia Pamięci poświęconego 
tysiącom suwalskich Żydów, którzy 
przez pokolenia współtworzyli histo-
rię Suwałk, współdecydowali o jego 
obliczu, dorobku i kolorycie i którzy 
w brutalny sposób zostali, w ogrom-
nej większości wymordowani. Znamy 
sprawców tego mordu, są oni nazwa-
ni i napiętnowani, budzą odrazę. To by-

li Niemcy. My, wczorajsi i dzisiejsi mieszkańcy miasta powinniśmy o tym 
mocniej przypominać. I to my odpowiadamy za to, że kolejne pokole-
nia suwalczan dorastały bez wiedzy o tym, jaka była prawdziwa historia 
miasta, bez wiedzy o tysiącach jego żydowskich mieszkańców. To samo 
dotyczy zresztą mieszkających tu Litwinów, prawosławnych, ewangeli-
ków, starowierców. Oczywiście skala tego zapomnienia jest mniejsza, bo 
też i mniejsze to były społeczności, ale fakt pozostaje faktem – suwal-
czanie w swojej świadomości nie przechowują obrazu miasta jako miej-
sca, gdzie kiedyś spotykały się i współistniały różne kultury, narody i re-
ligie. Dumni, a jakże, z jagiellońskiej historii, nie bardzo wiemy, jaka ona 

naprawdę była.
Z tego punktu widzenia Kamień Pamięci, usytuowany w miejscu, 

gdzie była żydowska świątynia, odgrywa rolę ogromnie wielką, przypo-
mina o czymś bardzo ważnym, przywraca nam pamięć. Równie istotnym 
wydarzeniem był fakt, że w uroczystości wzięli udział kapłani wielu religii: 
pamięć żydowskich obywateli miasta uczcili pastor zielonoświątkowców, 
ksiądz ewangelicki, księża katoliccy, duchowni prawosławni. Wypada tu 
odnotować, że parafi e tych wyznań uczestniczyły w fi nansowaniu bu-
dowy Kamienia Pamięci. Więc stała się rzecz naprawdę piękna, napraw-
dę budująca i dobra. A jednak wracałem z tej podniosłej i dobrej uroczy-
stości niespokojny. Niepokój ten wynika z zasłyszanej rozmowy, z której 
wynika, że „lepiej by było ów kamień umiejscowić na cmentarzu żydow-
skim, bo tu będzie kłóć w oczy i zaczną się jakieś dewastacje, pojawią się 
swastyki i inne antyżydowskie napisy.” 

Zmroziła mnie ta rozmowa, ale, na szczęście, na krótko. Że pojawi się 
ktoś chory z nienawiści lub zwyczajnie głupi i coś kretyńskiego nasmaru-
je, to prawdopodobne. Czy jednak z powodu jakiegoś typka spod ciem-
nej gwiazdy my wszyscy, normalni ludzie mamy kapitulować? To dopie-
ro byłaby nasza przegrana i tego się należy bać.

STANISŁAW KULIKOWSKI

Ogłoszenie
o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. w 
organizacji ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech 
lat lokali użytkowych, położonych w Suwałkach przy ulicy: 

1. Marii Konopnickiej 6 o pow. użyt. 61,10 m2 – wywoławcza wyso-
kość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 1 353,00 zł.

Lokal położony na parterze przeznaczony na cele związane z prowadze-
niem działalności gastronomicznej, wyposażony w instalację elektryczną 
i wodno-kanalizacyjną. 

2. Ludwika Waryńskiego 27 o pow. użyt. 15,02 m2 – wywoławcza wy-
sokość stawki czynszu – 20,00 zł/m2 netto, wadium 444,00 zł. 

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele związane z prowadze-
niem działalności medycznej, wyposażony w instalację elektryczną, wod-
no-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 
w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o. w 
organizacji – ul. Wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy naj-
mu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, po-
kój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58.  35/2016

>> WILCZYM TROPEM
W tym roku po raz pierwszy w Suwałkach 28 lutego odbędzie się bieg „Tropem 

Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” upamiętniający żołnierzy antyko-
munistycznego i niepodległościowego podziemia. Organizatorem biegu jest 
Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja.

Biegi na dystansie 1963m – symbolizującym datę śmierci ostatniego z Żołnierzy 
Wyklętych – w całej Polsce odbędą się o godz. 12.00. W Suwałkach rozpoczęły się 
zapisy do tego biegu.  Liczba miejsc jest ograniczona.  Jest to już IV edycja biegu, 
który odbywa się w kilkudziesięciu miastach Polski a także poza granicami nasze-
go kraju. W zeszłorocznej edycji tego symbolicznego biegu wzięło udział blisko 
20 000 osób z 81 miast Polski, a także z Wilna, Grodna i Lidy.
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>>

>>
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej ponownie zaprasza su-

walczan do Filii nr 3 przy ul. Północnej 26. W pierwszym dniu po re-
moncie  placówkę Biblioteki odwiedził Czesław Renkiewicz, prezydent 
Suwałk, któremu Maria Kołodziejska, dyrektor Biblioteki Publicznej 
im. M. Konopnickiej opowiedziała o zmianach jakie nastąpiły w tej pla-
cówce po remoncie.

– Oferta Biblioteki Publicznej w Suwałkach stale się rozwija. Instytucja 
dopasowuje swój profil działalności do aktualnych trendów i zagospoda-
rowuje pewne nisze. Dziś biblioteka to już nie tylko miejsce gdzie może-
my wypożyczyć czy przeczytać książkę. To również miejsce gdzie może-
my pogłębiać swoją widzę i rozwijać pasje w powiązaniu z dobrą zabawą 
– powiedział Czesław Renkiewicz.

W Filii nr 3 przy ul. Północnej pojawił się też Tadeusz Szymańczyk , 
prezes Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowych, która wsparła re-
mont tej placówki. Po remoncie, poza wypożyczalnią książek, suwalcza-
nie mogą skorzystać z zajęć robotyki, kreatywności, sztuki (grafika, mu-
zyka) oraz nauki języka niemieckiego. Filia nr 3 będzie czynna od wtorku 
do piątku w godz. 9.00-17.00, a w soboty od 9.00 do 15.00.

Czynna jest też Pracownia „Smykałka” (dawna czytelnia dla dzieci przy 
ul. E. Plater 33A), która swoją dotychczasową ofertę wzbogaciła o zaję-
cia z robotyki, kreatywności, sztuki (grafika, muzyka) i nauki języka fran-
cuskiego. Pracownia czynna będzie od wtorku do piątku w godz. 9.00-
18.00, a w soboty od 9.00 do 15.00.

 Obie placówki Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach 
zostały doposażone w wyniku realizacji projektu unijnego „Kreatywne 
Ośrodki Nauki i Technologii w Suwałkach i Grodnie” realizowanego z bia-
łoruskim partnerem, czyli Biblioteką Naukową im. E. Karskiego. Wartość 
całego projektu 1 118 602,37 euro, z czego 90% pochodzi ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ra-
mach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 
2007-2013. Koszt „Midicentrum” przy ul. Witosa 4A wraz z remontem 
i doposażeniem Filii nr 3 oraz Oddziału dziecięcego Biblioteki Publicznej 
im. M. Konopnickiej w Suwałkach wyniósł 670 918,46 euro, z czego 
603 826,61 euro pochodziło z funduszy unijnych. Projekt „Kreatywne Ośrodki 
Nauki i Technologii w Suwałkach i Grodnie: dofinansowany z Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

„SMYKAŁKA” I FILIA PRZY UL. PÓŁNOCNEJ CZYNNE

Po raz dziewiąty suwalczanie rywalizowali w konkursie „Jest ta-
ki świąteczny czas”, organizowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk. 
Właściciele najpiękniej udekorowanych domów i balkonów odebrali na-
grody w ratuszu. Jurorzy przyznali pierwsze miejsce w grupie domów jed-
norodzinnych posesji Krzysztofa Gościńskiego. Drugie miejsce przypa-
dło Iwonie Dudzie, trzecie zaś Iwonie i Wojciechowi Dąbrowskim.

Wśród balkonów jurorom najbardziej spodobał się balkon Lucyny i 
Krzysztofa Poźniaków, a następnie kolejno balkon i otoczenie Gabrieli 
i Marka Życzkowskich oraz Teresy i Mariusza Perkowskich.

JEST TAKI ŚWIĄTECZNY CZAS…
– Dziękuję za Państwa wkład w upiększenie i ozdobę naszego mia-

sta. Cieszę się, że wspólnie dbamy o estetykę i wygląd Suwałk –  powie-
dział do osób biorących udział w konkursie Czesław Renkiewicz, pre-
zydent Suwałk.

W tym roku do konkursu zgłoszono sześć domów, czternaście balko-
nów i wnętrze kościoła.

Balkon 
państwa 
Lucyny i 
Krzysztofa 
Poźnia-
ków

Posesja Krzysztofa Gościńskiego

Jako pierwsi odnowioną Filię nr 3 biblioteki na os. Kamena odwie-
dzili od prawej: Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, Tadeusz 
Szymańczyk, prezes MSM, Maria Kołodziejska, dyrektor Biblioteki 
Publicznej i Mariusz Klimczyk, Sekretarz Miasta

W oczeki-
waniu na 
czytelników 
– wszystko już 
gotowe
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MOTOCYKLEM
PO ZALEWIE

Po raz pierwszy w Suwałkach mogliśmy oglądać w akcji zawodników 
uprawiających niezwykle widowiskową dyscyplinę sportu czyli wyścigi 
motocyklowe na lodzie z angielska nazywane iceracing’iem lub ice spe-
edway’em. Na Zalewie Arkadia na specjalnych motocyklach z oponami 
wyposażonymi w kolce trenowali: Kamil Janura, Rafał Dąbrowski oraz 
Patryk i Mirosław Daniszewscy. W Suwałkach zawodnicy ci pojawili się 
za sprawą najbardziej doświadczonego z nich Mirosława Daniszewskiego, 
który jako pierwszy pojawił się w naszym mieście. Trzystumetrową trasę 
przygotowali, jak zwykle niezawodni, pracownicy suwalskiego OSiR.


