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„PRZYTUL SIĘ NA 
CHŁODNEJ”

Pod takim hasłem 31 stycznia w Międzynarodowy Dzień Przytulania, 
uczniowie Zespołu Szkół nr 6  zorganizowali happening z maskotką 
Suwałk. Każdy mieszkaniec miasta mógł przytulić się do misia UśMicha, 
otrzymać drobny prezent oraz zrobić sobie z nim zdjęcie. Miejsce akcji 
nieprzypadkowe – uczniowie chcieli „ocieplić ulicę Chłodną”.

Akcja z maskotką „Pogodnych Suwałk”, czyli misiem UśMichem, by-
ła pierwszym wy-
darzeniem zapro-
ponowanym przez 
Szkolne Koło Filmowe 
„Czubakaz” Zespołu 
Szkół nr 6, w projek-
cie konkursowym  
„Rozwijam swoje pa-
sje”, wspierającym 
rozwój dzieci i mło-
dzieży, który realizo-
wany jest ze środków 
suwalskiego Urzędu 
Miejskiego.
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WYSTAWA PRAC T. MUŚKI
9 lutego (we wtorek) o godz. 17.00 w suwalskim SOK w foyer na 

I piętrze rozpocznie się wernisaż wystawy prac Tymoteusza Muśki – 
malarza samouka, prymitywisty, suwalskiej legendy lat 70 i 80-tych. 
Niepełnosprawny, leworęczny malarz, z nieodłącznym papierosem 
przyklejonym do ust, tworzył na pograniczu dwóch kultur: prawosław-
nej i zachodniej, a obrazy sprzedawał od ręki kolekcjonerom i handla-
rzom z Polski i zagranicy. 

Jego świat to była wieś, w której mieszkał, a od lat 70-tych Suwałki 
(Dom Pomocy Społecznej) i Węgorzewo (Dom Emerytów i Rencistów). 
Początkowo rysował ołówkiem i kredkami, pod opieką Jadwigi Błaszczyk– 
Jurkonis, dosłownie na każdym dostępnym skrawku papieru. Potem za-
czął malować farbami olejnymi, zaskakując wyczuciem koloru, kompo-
zycją i indywidualnym podejściem do perspektywy.

 Wystawa  będzie czynna do końca 2016 roku.

„Powódź”

KLUB SENIORA
W ostatnią sobotę karnawału gospodarze Klubu Seniora przy ul. 

Chopina 6a zaprosili suwalskich seniorów na „Dzień otwarty”. Była  oka-
zja poznać się i podzielić dobrymi pomysłami na to miejsce. Zajęcia 
hobbystyczne, artystyczne, teatralne, komputerowe, gimnastyka, po-
tańcówki, gazeta seniora i spotkania sąsiadów to tylko zapowiedź tego, 
co będzie działo się w Klubie Seniora na Kaczym Dołku. Klub prowadzo-
ny przez Stowarzyszenie Nie Po Drodze, przy wsparciu władz miasta, bę-
dzie otwarty cztery dni w tygodniu po cztery godziny. 

Klub Seniora jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkań-
ców Suwałk w wieku powyżej 60 lat. Mile widziani też młodsi wolonta-
riusze, którzy pomogą zachęcić starszych do udziału w różnych formach 
aktywności. Na zajęcia można zapisywać się od poniedziałku do środy 
w godzinach 11-15. Można to zrobić telefonicznie: 512 156 478, mailem: 
kontakt@niepodrodze.org, a najlepiej przyjść, i przy okazji wypić herba-
tę i porozmawiać o tym, co dla seniorów najważniejsze.

Suwalskich Seniorów przywitał prezydent Czesław Renkiewicz

Na pierwszym spotkaniu w Klubie Seniora pojawiły się tłumy

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia artystyczne

>>
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MÓJ PODATEK
Można już pobrać kartę zgłoszeniową do udziału w loterii „Mój podatek 

Suwałkom” oraz zapoznać się z regulaminem loterii. A wszystko to pod adre-
sem: https://www.mojpodateksuwalkom.pl/ oraz http://um.suwalki.pl/moj-po-
datek-suwalkom-wez-udzial-w-loterii-i-wygraj-cenne-nagrody-2/

Loteria skierowana jest do wszystkich suwalczan, którzy rozliczą deklarację 
podatkową PIT za 2015 rok w Suwałkach wskazując suwalski adres zamieszkania. 
Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 1 marca i potrwa do 6 maja br. Wszyscy, 
którzy spełnią warunki i zgłoszą się do zabawy, będą mogli wygrać nagrody o 
łącznej wartości 30.000 zł w tym nagrodę główną – bon zakupowy o wartości 
10.000 zł. Kolejna osoba wylosuje bon o wartości 4.000 zł, a następnych osiem 
osób bony zakupowe o wartości 2.000 zł każdy – wszystkie do zrealizowania w 
okresie roku w sieci ogólnokrajowych marketów RTV AGD.

 – Rozliczając swój podatek w mieście, w którym mieszkamy współfinansu-
jemy: transport publiczny, edukację dzieci, utrzymanie zieleni, rekreację, sport 
i kulturę, rewitalizację zabytków, pomoc społeczną, nowe ścieżki rowerowe, bu-
dżet obywatelski, rozwój infrastruktury, ochronę zdrowia i inne ważne dziedzi-
ny funkcjonowania lokalnej społeczności – tłumaczy Czesław Renkiewicz , pre-
zydent Suwałk.

Losowanie nagród odbędzie się 17 maja w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Więcej na stronie: https://www.mojpodateksuwalkom.pl/ 

WYBORY
Sześciu kandydatów zgłosiły 

komitety wyborcze w wyborach 
uzupełniających do Senatu, któ-
re w okręgu nr 59 (obejmującym 
m.in. Suwałki) odbędą się w nie-
dzielę 6 marca.

O mandat senatora powal-
czą:

– Jerzy Ząbkiewicz – suwal-
czanin, startujący z własnego 
komitetu wyborczego wybor-
ców „Praca i Przyszłość – Jerzy 
Ząbkiewicz Senatorem Twojego 
Regionu”

– Anna Maria Anders – kandydatka Prawa i Spra-
wiedliwości

– Mieczysław Bagiński – zgłoszony przez PSL
– Szczepan Barszczewski – z Partii KORWIN
– Andrzej Chmielewski – kandydat Samoobrony
– Sławomir Gromadzki -  zgłoszony przez komitet wybor-

czy wyborców „Szary Obywatel”.
Okręg nr 59 w wyborach do Senatu obejmuje powiaty: 

augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sej-
neński, suwalski i zambrowski oraz Łomżę i Suwałki. Wybory 
uzupełniające odbędą się po wygaszeniu mandatu senatora 
Bohdana Paszkowskiego (PiS), który został wojewodą pod-
laskim.
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ZDANIEM PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski
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W ubiegłym tygodniu, w filii Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej, spotka-
łem się z mieszkańcami osiedla Kamena. 
Duża grupa osób, która zdecydowała się 
wziąć udział w tym spotkaniu skierowa-
ła wiele słów krytyki w związku z sytuacją 
jaka panuje na tym osiedlu. Chodziło tu 
głównie o zły stan dróg, nieuporządkowa-
ny teren boiska, problem z miejscami par-
kingowymi i spożywaniem alkoholu przez 
młode osoby.

Po spotkaniu odbyłem szczegółową wi-
zję lokalną na tym osiedlu, a wczoraj spo-
tkałem się z dyrektorami Zarządu Dróg 
i Zieleni, Ośrodka Sportu i Rekreacji, pre-
zesem Zarządu Budynków Mieszkalnych, 
przedstawicielami Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji oraz naczelnikiem 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, by opracować plan prac, które 
mają poprawić sytuację na tym osiedlu.

Ustaliliśmy, że do 15 maja zostanie 
opracowana dokumentacja techniczna 
potrzebna do rozpoczęcia przebudowy 
ulic: Kowieńskiej, Wileńskiej i Północnej. 
Tym zajmie się Wydział Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach.

Mieszkańcy Kameny zwrócili uwagę, że 
w czasie wzmożonych opadów deszczu nie 
są w stanie bezpiecznie poruszać się chod-
nikiem wzdłuż ulicy Północnej. Dlatego 

do końca września Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji wybuduje kana-
lizację deszczową wzdłuż tej drogi. Po jej 
wykonaniu – w ramach nakładek asfalto-
wych, które co roku są realizowane na te-
renie Suwałk – zostanie utwardzony odci-
nek ul. Północnej od dworca do piekarni. 
Zarząd Dróg i Zieleni na tym odcinku wy-
kona zupełnie nowy chodnik po stronie za-
chodniej tej drogi.

Ustaliliśmy również, że pracownicy ZDiZ 
utwardzą drogę pomiędzy kościołem, a bo-
iskiem. Boisko, którym zarządza Ośrodek 
Sportu i Rekreacji do końca marca przej-
dzie szereg remontów. Porwane siatki pił-
ko-chwytów zostaną wymienione na siat-
ki druciane, a same piłko-chwyty zostaną 

podniesione tak, by piłka nie wypadała za 
teren boiska. Zewnętrzna siłownia zostanie 
odgrodzona siatką od terenu boiska, a cały 
teren kompleksu sportowego monitorować 
będą dwie kamery, które będą podłączone 
do systemu monitoringu Międzyzakładowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dodatkowo zobowiązałem dyrektora 
ZDiZ do uporządkowania skweru przy ul. 
Wileńskiej. Zostanie tam wykonana aleja 
oraz ustawione będą ławeczki, śmietnicz-
ki, a teren będzie oświetlony. Zarząd Dróg 
i Zieleni przy współpracy z prezesem ZBM 
oraz administracją MSM rozważy możliwość 
wybudowania ciągu pieszo-jezdnego oraz 
nowych parkingów na odcinku od stacji tra-
fo do bloku Północna 22.

Ustaliliśmy również, że jeszcze w tym 
roku postaramy się ogłosić przetarg na 
budowę I etapu ul. Kowieńskiej. Będzie 
to oczywiście zależało od pieniędzy, któ-
rymi będziemy dysponować w ramach 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

Mam nadzieję, że pierwsze działania, 
które już teraz podejmujemy na rzecz te-
go osiedla, poprawią ogólną sytuację tego 
miejsca i wpłyną na komfort życia miesz-
kańców tej części Suwałk. W miarę posia-
danych środków będziemy również realizo-
wać kolejne inwestycje na Kamenie.
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KOMU PIENIĄDZE NA REMONT ZABYTKÓW?
Do 31 marca do suwalskiego ratusza 

można składać wnioski o przyznanie dofi-
nansowania na remont obiektów zabytko-
wych zlokalizowanych na terenie Suwałk. 
Do rozdysponowania jest 200 tysięcy zło-
tych. 

– Już po raz czwarty w budżecie miej-
skim zarezerwowaliśmy 200 tysięcy złotych, 
które przeznaczymy na dotacje do remon-
tów zabytkowych, suwalskich budynków 
– informuje Czesław Renkiewicz, prezy-
dent Suwałk.

Dzięki wsparciu  miejskimi dotacjami 
w 2015 r. wyremontowano domy: przy 
ul. Kościuszki 41, Gałaja 33 a, Chłodnej 4, 
Kościuszki 98. Odrestaurowano też  czę-
ściowo obiekty sakralne różnych wy-
znań:
– ściany w molennie przy ul. Sejneńskiej 37A 

–  42 000 zł,
– remont elewacji w kaplicy cmentarnej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach – 42 000 zł,
– renowacja 10 okien w kościele ewangelicko-augsburskim przy ul. T. Kościuszki 12 (na zdjęciu powyżej)– 15 000 zł,
–  naprawa dachu, remont części elewacji, renowacja drzwi w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego, (d. cerkiew) przy ul. A. Mickiewicza – 36 000 zł,
– remont dachu w cerkwi cmentarnej przy ul. Zarzecze 6 – 18 000 zł.

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

WTOREK Z RADNYM

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

We wtorek 9 lutego zapraszają Stanisław Kulikowski oraz Kamil Lauryn 
obaj z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 16 lutego na suwalczan cze-
kają Andrzej Łuczaj oraz Wojciech Malesiński obaj z Prawa i Sprawiedliwości. 
Na spotkanie z radnymi 23 lutego zapraszają Józef W. Murawko z Bloku 
Samorządowego oraz Wojciech Pająk 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.

>>

NOWE TERMINY
OPŁAT DO ŚMIECI

Do 15 lutego trzeba wnieść opłatę 
za śmieci za pierwszy kwartał tego ro-
ku. Zmieniły się terminy opłat za od-
pady komunalne oraz druki deklara-
cji o wysokości tych opłat. Zgodnie z 
uchwałą Rady Miejskiej w tym roku w 
Suwałkach obowiązują terminy płatno-
ści opłat za śmieci:
·  za styczeń, luty, marzec – do 15 lutego;
· za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 maja;
· za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 sierpnia;
· za październik, listopad, grudzień – do 15 listopada.

Nowe formularze deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce sprawy 
do załatwienia lub na stronie http://odpady.suwalki.eu/ w zakładce deklaracje do 
pobrania lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach pokój 213.

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

>>

Drzwi po renowacji 
w kościele pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego

>> DNI OTWARTE 
PODSTAWÓWEK

Suwalskie szkoły podstawowe zapraszają rodziców dzieci 4, 
5, 6 - letnich na dni otwarte, które rozpoczną się o godzinie 10 
lub o 17.00 według harmonogramu:

12 lutego
n Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 2 
im. A. Piłsudskiej, ul. Kościuszki 126

15 lutego
n Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11
 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Szpitalna 66

16 lutego
n Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Puchalskiego, ul. Hamerszmita 11
n Zespół Szkół nr 10 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich, ul. Antoniewicza 5

17 lutego
n  Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita, ul. Wojska 
Polskiego 13
n Zespół Szkół nr 9 Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz 
Kowalskiego, ul. Klonowa 51

19 lutego
n Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz, ul. Sejneńska 12 
n Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Minkiewicza 50

Celem spotkań jest poznanie warunków szkół dostosowa-
nych do potrzeb najmłodszych dzieci.

44
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WYDARZYŁO SIĘ>>
„DwuTygodnik Suwalski” rozmawia 
z H M, zastępcą dyrektora Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

– Panuje przekonanie, że bezrobocie 
spada, miejsc pracy przybywa, jest lepiej 
niż kiedykolwiek. Ba, coraz trudniej zna-
leźć chętnych do pracy. Tak na przykład 
twierdzi wielu pracodawców. Ale już py-
tani o to samo poszukujący pracy, nie są 
takimi optymistami. Praca, jeśli jest, to 
nie taka jakiej poszukujemy i z reguły za 
minimalne wynagrodzenie, co się prak-
tycznie nie opłaca – twierdzą. A jak jest 
naprawdę, co mówią liczby?

– Nasze dane mówią w sposób jednoznacz-
ny – bezrobocie w Suwałkach, ale w powiecie 
suwalskim również, w ostatnich latach zdecy-
dowanie zmalało. Tu liczby są oczywiste. W la-
tach 2009 – 2013 odnotowaliśmy wzrost licz-
by zarejestrowanych bezrobotnych. Natomiast 
od 2014 roku bezrobocie spada w sposób bar-
dzo widoczny. Szczególnie dobry był pod tym 
względem 2014 rok, kiedy liczba bezrobotnych 
spadła aż o 1672 osób. Tendencja ta utrzymała 
się również w 2015 roku, w którym liczba zareje-
strowanych bezrobotnych spadła o kolejne 708 
osób. To dobra i – wiele na to wskazuje – trwa-
ła tendencja. Na koniec grudnia ubiegłego ro-
ku mieliśmy zarejestrowanych 3340 bezrobot-
nych, najmniej od wielu lat. 

– Kiedy bezrobocie, a były takie czasy, 
sięgało ponad 20 procent, marzyliśmy 
o tak zwanym jednocyfrowym wskaźniku. 
I dziś faktycznie jest on jednocyfrowy.

– Rzeczywiście tak jest. Styczeń 2015 ro-
ku zaczynaliśmy w Suwałkach od bezrobocia 
na poziomie 10,6 proc. Na dzień 30 listopada 
2015 roku wskaźnik ten wyniósł już tylko 8,3 
proc. Jednocześnie malało bezrobocie w po-
wiecie ziemskim; odpowiednio z 8,3 proc. do 
6,8 proc. Różne są tego powody – podjęcia pra-
cy na lokalnym rynku, wyjazdy zagraniczne, mi-
gracja do innych regionów kraju, utrata statu-
su bezrobotnego wynikające z niestawienia się 
w wyznaczonym terminie lub na złożony wnio-
sek. Faktem jest jednak, że coraz większe zapo-
trzebowanie na pracowników składają suwal-
scy pracodawcy. Tu widać spore ożywienie. 

– Pracodawcy wręcz twierdzą, że na ryn-
ku brakuje chętnych do pracy, że powoli 
rynek ten staje się już nie rynkiem praco-
dawcy, lecz pracownika. Świadczyć ma o 
tym fakt, że w suwalskich zakładach po-
jawiają się pracownicy zza wschodniej 
granicy. Czy to masowe zjawisko?

– Faktycznie coraz częściej spotykamy się ze 
zjawiskiem braku chętnych do pracy, ale przy-
czyny tego są różne. Ciągle jeszcze pracodaw-
cy oferują najczęściej minimalne możliwe wy-
nagrodzenie, stąd też i chętnych do podjęcia 
pracy za takie pieniądze trudno znaleźć. Inna 
sprawa, że pracodawcy bardzo często znajdują 
potrzebnych fachowców bez naszego pośred-

nictwa i wtedy w grę wchodzą inne pieniądze. 
Dotyczy to również pracowników ze Wschodu. 
Tylko część z nich trafia do pracy za naszym 
pośrednictwem, pewnie więcej za pośrednic-
twem krajowych agencji pracy i tych nie ma-
my w swoich statystykach. Ale pewne jest, że 
liczba ich rośnie.

– Skąd do nas przyjeżdżają?
– Najwięcej z Ukrainy, Białorusi, Armenii i 

Rosji, ale są także Gruzini, Mołdawianie. Z na-
szych statystyk wynika, że możemy mówić o 
kilkuset osobach, ale w rzeczywistości ta licz-
ba jest zapewne większa. 

– Czy to jest konkurencja dla miejsco-
wych, czy są takie sygnały?

– Z naszego rozpoznania wynika, że prak-
tycznie każdy bezrobotny mężczyzna może w 
Suwałkach znaleźć pracę. Problem w tym – ja-
ką i za ile? Tu oferty są takie, jakie są – najczę-
ściej minimalne pobory, na które jest niewie-
lu chętnych. Niestety, nie mamy takich danych, 
które pozwoliłyby powiedzieć, czy przybysze 
ze Wschodu mają na to wpływ. 

– Wróćmy do poprzedniego wątku – czy 
faktycznie można mówić o rynku pra-
cownika, o czym coraz częściej mówią 
szefowie suwalskich firm, skoro jedno-
cześnie ciągle oferują najniższe pobory?

– Na pewno sytuacja poszukujących pracy 
poprawiła się choćby dlatego, że jest jej wię-
cej. Dla przykładu: w 2014 roku mieliśmy 1632 
ofert pracy, zaś w 2015 roku już 2171. Ale ciągle 
jeszcze ofert dobrej, to znaczy w miarę dobrze 
opłacanej pracy, jest za mało. Szczególnie moc-
no dotyka to, niestety, ludzi młodych do 30 ro-
ku życia, z reguły też najlepiej wykształconych. 
To dla nich między innymi przeznaczony jest 
program wsparcia, polegający na refundowa-
niu części kosztów zatrudnienia w wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę i skła-
dek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty. 
Program właśnie rusza, zapraszamy do współ-
pracy suwalskich przedsiębiorców i firmy. 
– Dziękujemy za rozmowę. 

PRACY JEST WIĘCEJ, ALE…
n Suwalskie Midicentrum, przebudo-

wa Placu Marii Konopnickiej, meble me-
talowe Malow, 8. Suwałki Blues Festival 
2015, Maraton Wigry, utworzenie Izby 
Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach, 
Malow 4 – nowoczesna hala produkcyj-
na, Hotel LOFT, Rezydencja Wileńska w 
Suwałkach, trasa rowerowa w Wigierskim 
Parku Narodowym oraz Rok Alfreda 
Wierusza Kowalskiego w Suwałkach zna-
lazły się wśród kandydatów do Podlaskiej 
Marki Roku, konkursu organizowanego 
przez Urząd Marszałkowski.

n Komisja powołana do wyłonienia kan-
dydata na stanowisko komendanta Straży 
Miejskiej w Suwałkach nie dokonała wyboru 
kandydata na to stanowisko. Prezydent Miasta 
Suwałki ogłosił drugi nabór na to stanowisko. 
Kandydaci oferty mogą składać w Urzędzie 
Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 
do 20 lutego. 

n W Przedszkolu nr 1 Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk spotkał się z mieszkańcami 
ul. 41. Pułku Piechoty, by poinformować ich o 
harmonogramie i realizacji zaplanowanej na 
ten rok przebudowy ich ulicy. Miasto Suwałki 
ogłosiło właśnie przetarg na budowę tej dro-
gi. Przetarg zakłada, że inwestycja ma zostać 
wykonana do 31 sierpnia.

n W suwalskim Areszcie Śledczym, już 
po raz trzeci, ponad 40 osadzonych mia-
ło możliwość uczestniczyć w „Koncercie 
Kolęd”. W programie koncertu, oprócz ko-
lęd, które zostały przepięknie wyśpiewa-
ne przez Żeński Zespół Wokalny Wydziału 
Wokalnego Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II st. w Suwałkach, znalazły się również stan-
dardy muzyki klasycznej w wykonaniu akor-
deonistów oraz fagocisty. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali młodego 
mężczyznę podejrzanego o rozbój na 23-lat-
ku. Sprawca przez telefon zamówił dwie duże 
pizze, a kiedy dostawca przyjechał pod wska-
zany adres, pod blokiem na Osiedlu Północ 
został brutalnie pobity i okradziony z dostar-
czonego towaru. Policjanci  poinformowani o 
całej sytuacji natychmiast rozpoczęli poszuki-
wania młodego mężczyzny, który składał za-
mówienie. Po kilku godzinach zatrzymali na 
terenie miasta podejrzewanego o to zdarze-
nie 22-latka.
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ZAPYTANIA RADNYCH
W czasie styczniowej sesji dziewięcioro radnych zadało kilkanaście pytań. Najwięcej dotyczyło 

problemów lokalowych Klubu Szachowego Hańcza Suwałki. Pytali o to radni: Irena Schabieńska 
z Prawa i Sprawiedliwości oraz Józef Murawko z Bloku Samorządowego. Prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz poinformował, że klub otrzymał dwie propozycje: przeniesienie siedzi-
by do Zespołu Szkół nr 4 bądź bezpłatne korzystanie ze szkolnych sal po godzinach lekcyjnych. 
Dodatkowo ZBM może zaproponować klubowi duże pomieszczenie przy ul. Szkolnej, ale bę-
dzie on musiał ponosić koszty eksploatacji swojej siedziby w tej lokalizacji. Póki nie jest prowa-
dzony remont w budynku przy ul. Kamedulskiej, szachiści mogą korzystać z zajmowanych do-
tąd pomieszczeń. 

Andrzej Łuczaj z Prawa i Sprawiedliwości m.in. zaproponował, żeby z ulg oferowanych 
w programie Suwalska Rodzina Plus mogli korzystać mieszkańcy okolicznych gmin. Prezydent 
Cz. Renkiewicz nie widzi problemu, by okoliczne gminy przyłączyły się do tego programu, ale 
musiałyby płacić za swoich mieszkańców. Suwalski samorząd miejski refunduje instytucjom 
samorządowym utracone wskutek zastosowanych ulg, dochody. Tak samo musiały by robić 
okoliczne samorządy. Radny zapytał również o przyszłość odcinka ul. Reja pomiędzy rondem 
a cmentarzem, który nie został wyremontowany w czasie niedawnej modernizacji. Prezydent 
Cz. Renkiewicz poinformował, że prace na tym odcinku są uzależnione od budowy obwodnicy 
Suwałk, która będzie przecinała w tym miejscu ulicę Reja.

Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości zaproponował przeprowadzenie analizy wydat-
ków z budżetu suwalskiego na pomoc społeczną. Radny stwierdził, że w Suwałkach stopa bezro-
bocia spada, a wydatki na pomoc społeczną rosną. Prezydent Cz. Renkiewicz przypomniał, że wy-
datki na pomoc społeczną w Suwałkach w przeliczeniu na 1 mieszkańca należą do najwyższych 
w regionie i zadeklarował przeprowadzenie audytu suwalskiej pomocy społecznej. Radny zapy-
tał też o pomieszczenia dla suwalskich harcerzy. Jarosław Lebiediew, prezes Zarządu Budynków 
Mieszkalnych TBS poinformował, że jest umówiony z harcerzami na podpisanie stosownej od-
płatnej umowy najmu. Harcerze nie mogą skorzystać z bezpłatnego użyczenia, bo zajmowane 
przez nich pomieszczenia są za duże, a zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach użycza-
ne mogą być pomieszczenia o powierzchni do 50 metrów kwadratowych.

Wojciech Malesiński z Prawa i Sprawiedliwości zaproponował wykonanie przejścia dla pie-
szych na wysokości przychodni lekarskiej przy ul. Waryńskiego. Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni 
Tomasz Drejer zadeklarował przeanalizowanie problemu, chociaż przypuszcza , że będzie to trud-
ne ze względu na konieczność likwidacji kilku miejsc parkingowych przy blokach położonych 
naprzeciwko tej przychodni. Radny poprosił też o zamontowanie masztu przy pomniku żołnie-
rzy AK przy ul. Sejneńskiej przed Dniem Żołnierzy Wyklętych. Prezydent Suwałk poprosił dyrek-
tora ZDiZ o zamontowanie masztu w tym miejscu, ale termin montażu będzie uzależniony od 
warunków pogodowych.

Anna Ruszewska z klubu „Łączą nas Suwałki” zapytała m.in. o termin wprowadzenia 
Suwalskiej Karty Seniora. Prezydent Cz. Renkiewicz powiedział, że na jednej z najbliższych sesji 
przedstawi projekt uchwały w tej sprawie. Radna zapytała też o remonty zabytków w Suwałkach. 
Zainteresowała ją szczególnie przyszłość kamienicy przy ul. Kościuszki 6. Prezydent poinformo-
wał, że ZBM będzie ubiegał się o dotację w Urzędzie Marszałkowskim na remont jednej z zabyt-
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>>WYDARZYŁO SIĘ
Wyjątkowo krótki był porządek obrad styczniowej 

sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. Radni przyjęli m.in. 
3 projekty uchwał. 

Ustalili suwalskie odrębne obwody głosowania w 
wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na 
dzień 6 marca. Radni jednogłośnie przyjęli też kryte-
ria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez samorząd. Konieczność podjęcia tej 
uchwały wynikała ze zmian w systemie oświaty, czy-
li   przywrócenia obowiązku szkolnego od 7 roku życia 
i obowiązku odbycia rocznego przygotowania przed-
szkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowa-
nia przedszkolnego przez dziecko 6-letnie oraz ustale-
nia prawa dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z 
wychowania przedszkolnego. Z ostatnich zmian prze-
pisów wynika, że do 1 września 2019 r. oddziały przed-
szkolne w szkołach podstawowych mogą funkcjono-
wać na dotychczasowych zasadach.

KRÓTKA SESJA – RADNI 

Radni trzech klubów (od lewej) Bożena M.  Kamińska, Karol Korneluk, Józef Murawko 
i Piotr Wasiukow

n W Tłusty Czwartek tancerze „Su-
walszczyzny” zabrali widzów do Suwałk 
z początków XX wieku na „Bal w Resursie 
Obywatelskiej 1914 r.” Była to kolejna okazja, 
by zobaczyć  jak bawiono się na ówczesnych 
salonach. 

fot. Krzysztof Mierzejewski

n Komiks „Zabrane Życia 1945. Obława 
Augustowska”, stworzony w Areszcie 
Śledczym w Suwałkach ponownie nagro-
dzony. Tym razem zdobył I miejsce w ogól-
nopolskim konkursie na komiks więzienny 
WALHALLA 2015.

n Prawie 1900 litrów spirytusu bez pol-
skich znaków skarbowych akcyzy zabezpie-
czyli u 50-latka zatrzymanego podczas kon-
troli samochodu na ul. Waryńskiego suwalscy 
policjanci wspólnie z funkcjonariuszami 
Straży Granicznej z Augustowa. Mężczyzna 
usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 2 lat wię-
zienia.

n W 20. roczni-
cę śmierci ks. Ka-
zimierza Aleksan-
dra Hamerszmi-
ta w konkatedrze 
pw św. Aleksandra 
odprawiono mszę 
w intencji jego ry-
chłego wyniesienia 
na ołtarze. Kapłan 
za życia  cieszył się 
w Suwałkach wiel-
kim szacunkiem 
i był niekwestiono-
wanym autoryte-
tem dla wierzących i niewierzących. 12 lute-
go minie 100 lat od jego urodzin.

n Odwołano wszystkich kierowników 
powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w podlaskiem. 
Wypowiedzenia wręczono kierownikom, 
którzy w czwartek zjawili się na zebra-
niu w Łomży. Nie było wśród nich Bożeny 
Jabłońskiej. Szefowa suwalskiej placów-
ki przebywała w tym czasie na zwolnieniu 
lekarskim.
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WYDARZYŁO SIĘ
n Rozpoczęły się kwalifikacje wojskowe w 

2016 r., które  potrwają do 29 kwietnia. Ich ce-
lem  jest ustalenie zdolności do czynnej służ-
by wojskowej osób podlegających temu obo-
wiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie 
ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, 
które ukończyły 18 rok życia.

n Suwalscy policjanci ustalili i zatrzyma-
li mężczyznę podejrzanego o narażenie na 
utratę życia 48-latka. Podczas zdarzenia 36-
letni sprawca swoją ofiarę brutalnie pobił 
młotkiem. Dyżurny suwalskiej Policji został 
powiadomiony, że do szpitala dowieziono 
mężczyznę z poważnymi obrażeniami głowy. 
Policjanci ustalili, że karetkę wezwała kobie-
ta, która przejeżdżając przez centrum Suwałk 
zauważyła przy ul. 1 Maja mężczyznę, leżące-
go na chodniku. Natychmiast też zatrzymała 
się i wezwała pogotowie. Podejrzewany o do-
konanie tego brutalnego pobicia decyzją są-
du został tymczasowo aresztowany na okres 
2 miesięcy.

n Z dr. Adamem Bodnarem, Rze-
cznikiem Praw Obywatelskich, spotkali się 
mieszkańcy Suwałk i okolic oraz przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych. Poruszano 
m.in. kwestie mostu energetycznego, wia-
traków, niesprawiedliwości w przyznawa-
niu rent i emerytur, oddziału geriatrycznego 
w suwalskim szpitalu, czy wykluczenia osób 
głuchych. Rzecznik zadeklarował zaangażo-
wanie w miarę możliwości we wszystkie spra-
wy, o których usłyszał w Suwałkach. 

n W miniony piątek  po godzinie 17.00 
policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na-
mierzyli kierowcę, który przekroczył dozwo-
loną prędkość o ponad 50 km/h. Zdarzenie 
miało miejsce na ulicy Sikorskiego. 21-latek za 
popełnione wykroczenie został ukarany man-
datem w wysokości 400 złotych i 10 punkta-
mi karnymi, a także zostało zatrzymane mu 
prawo jazdy.

n Do groźnie wyglądającego pożaru 
doszło w niedzielę wieczorem w centrum 
Suwałk. Ogień wybuchł na piętrze kamieni-
cy przy ulicy Waryńskiego. Część mieszkań-
ców zdołała samodzielnie opuścić budynek, 
a dwie osoby uciekły na balkon, gdzie czeka-
ły na pomoc strażaków. Na szczęście nikomu 
nic się nie stało. 

kowych komunalnych kamienic przy ul. Kościuszki. Nieruchomość przy ul. Kościuszki 6 przed 
dziesięcioma laty została przekazana kościołowi rzymskokatolickiemu na dom samotnej mat-
ki. Z informacji, które dotarły do samorządu właściciel poszukuje możliwości sfinansowania re-
montu tej kamienicy. Radna zaproponowała też ograniczenie używania soli do posypywania śli-
skich ulic i chodników. Dyrektor ZDiZ T. Drejer stwierdził, że drogowcy w Suwałkach ograniczają 
używanie soli, ale całkowicie nie mogą jej wyeliminować, ze względu na konieczność szybkiego 
doprowadzenia do „czarnej nawierzchni” na drogach krajowych i wojewódzkich. A. Ruszewska 
zapytała też o opinię na temat wyników rankingu „Perspektyw”, w którym oceniono szkoły po-
nadgimnazjalne. E. Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk stwierdziła, że cieszą wyniki I LO im. M. 
Konopnickiej i Zespołu Szkół nr 4. Niestety wyniki w rankingu pozostałych suwalskich szkół po-
nadgimnazjalnych są gorsze niż przed rokiem. To budzi niepokój. Zakończył się audyt suwalskich 
szkół zawodowych. Trwa analiza tego materiału. E. Sidorek zaprosiła radnych do dyskusji na ten 
temat po opracowaniu materiału z audytu. 

Zbysław Grajek z Platformy Obywatelskiej i Karol Korneluk z Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej dopytywali o przygotowanie suwalskiego samorządu do zmian w oświacie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o problem miejsc w przedszkolach dla trzylatków i sześciolatków. Zdaniem E. Sidorek li-
kwidacja obowiązku szkolnego dla sześciolatków spowoduje wiele utrudnień w funkcjonowa-
niu szkół i przedszkoli. Będzie problem z miejscami dla trzylatków w przedszkolach. Bowiem co-
raz więcej suwalskich rodziców zapowiada pozostawienie sześciolatków w przedszkolach. Jeżeli 
nie będzie miejsc w przedszkolach to samorząd będzie musiał ogłosić konkurs dla przedszko-
li niepublicznych, a to spowoduje ograniczenie liczby dzieci w przedszkolach samorządowych. 
E. Sidorek zapewniła, że w każdej szkole podstawowej powstaną oddziały przedszkolne. Poza 
tym prowadzona będzie akcja informacyjna ułatwiająca rodzicom podjęcie decyzji o wysłaniu 
sześciolatka do szkoły podstawowej. 

Z kolei w szkołach podstawowych mogą pojawić się problemy z pracą dla nauczycieli naucza-
nia początkowego, którzy w tym roku uczą w klasach trzecich. W tym roku szkolnym jest 34 klas 
trzecich w suwalskich szkołach podstawowych, po wakacjach w wariancie bardzo optymistycz-
nym klas pierwszych powstanie około 10. A zatem nie dla wszystkich nauczycieli znajdzie się 
praca w klasach pierwszych. Z. Grajek pytał też o przygotowanie samorządu do wypłaty 500 zł 
na każde dziecko. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że w kwietniu tego roku może wpły-
nąć w Suwałkach ok. 7 tys. wniosków od suwalskich rodziców ubiegających się o 500 zł na dzieci. 
Zgodnie z zapowiedziami rządowymi samorządy mają otrzymać 2% z kwoty przewidzianej na wy-
płatę tych świadczeń na ich obsługę, ale na razie brak szczegółowych uregulowań prawnych.

Zdzisław Przełomiec z klubu „Łączą nas Suwałki” zaproponował „zaktywizowanie” tych naj-
mniej aktywnych seniorów, którzy rzadko opuszczają swoje domy. Prezydent Cz. Renkiewicz 
poinformował, że poprosił dyrektor DPS „Kalina” o przeanalizowanie możliwości rozbudowy tej 
placówki o część przeznaczona dla seniorów na pobyt dzienny. Aby zaktywizować seniorów sa-
morząd zaproponował utworzenie klubów seniora. Niestety niewielkim zainteresowaniem cie-
szył się konkurs na ich prowadzenie w Suwałkach. Zgłosiło się tylko Stowarzyszenie „Nie Po 
Drodze”, które od lutego będzie prowadziło klub seniora przy ul. Chopina. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Radni przyjęli uchwałę w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwi-
rowych Krzywólka. Dopuszcza on możliwość powsta-
nia tam obiektów do uprawiania sportów motorowych, 
które nie będą uciążliwe dla mieszkańców budynków 
już istniejących,  i tych które powstaną. A będzie to 
możliwe poprzez znaczne odsunięcie od zabudowań 
tego terenu, na którym obiekty do uprawiania spor-
tów motorowych mogą powstać. Dodatkowo, aby do 
budynków nie docierał hałas, teren ten będzie oddzie-
lony lasem od pobliskich zabudowań. Ośrodek sportów 
motorowych może powstać (ale nie musi) pod warun-
kiem, jeśli znajdą się fundusze na realizacje tej inwe-
stycji.  Plan przewiduje też możliwość budowy ośrod-
ka szkolenia kierowców z płytami poślizgowymi, o co 
wnioskował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Radni przyjęli plan pracy Rady Miejskiej na 2016 
rok oraz zapoznali się ze sprawozdaniem z działalno-
ści Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.Radni trzech klubów (od lewej) Bożena M.  Kamińska, Karol Korneluk, Józef Murawko 

i Piotr Wasiukow

PYTALI



9.02.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

9.02 .2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

8

POŁOŻNA NA MEDAL
Drugie miejsce w województwie i siódme w ran-

kingu ogólnopolskim konkursu „Położna na me-
dal” zajęła Pelagia Pietkiewicz – położna ze Szpitala 
Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 
Głosowanie trwało dziewięć miesięcy i wzięły w nim 
udział 233 położne z całej Polski. Pomysłodawcą i or-
ganizatorem konkursu jest Akademia Malucha Alantan 
pod patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, 
Polskiego Towarzystwa Położnych, Fundacji Rodzić po 
Ludzku oraz portalu edukacjapacjenta.pl. Tak wysokie 
miejsce świadczy o tym, że praca P. Pietkiewicz została 
pozytywnie oceniona przez liczne pacjentki suwalskie-
go Szpitala Wojewódzkiego. 

Więcej informacji na www.poloznanamedal.pl

BIEG PAMIĘCI 
W tym roku po raz pierwszy w Suwałkach 28 lute-

go odbędzie się bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych” upamiętniający żołnierzy anty-
komunistycznego i niepodległościowego podziemia. 
Organizatorem biegu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przy współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja.

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

E-BOOKI 
W SUWALSKIEJ 
BIBLIOTECE

Podobnie jak w roku ubiegłym, 
Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej 
w Suwałkach zakupiła roczny dostęp do 
e-booków w serwisie ibuk libra. Czytelnicy 
suwalskiej Biblioteki mają do dyspozycji 
328 tytułów zakupionych przez Książnicę 
Podlaską wraz z pięcioma innymi biblio-
tekami publicznymi województwa podla-
skiego  oraz 678 tytułów z darmowej oferty 
serwisu. Wśród publikacji są książki popu-

larno-naukowe, podręczniki akademickie, poradniki, wybór lektur szkolnych oraz lite-
ratura piękna.

Wydawnictwa są nieodpłatnie dostępne dla wszystkich czytelników na kompute-
rach w sieci lokalnej suwalskiej Biblioteki w: Czytelni Książek, Czytelni Czasopism, Filia 
Nr 1, Filia Nr 2, Filia Nr 3.

Czytelnicy zainteresowani dostępem do serwisu z komputerów domowych, lapto-
pów lub tabletów proszeni są o zgłaszanie się po odbiór kodów PIN, umożliwiających 
zdalny dostęp do zasobów. 

Kody można otrzymać w Czytelni Książek i w filiach bibliotecznych. Szczegółowych 
informacji udzielają bibliotekarze.

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w 
Suwałkach  zaprasza czytelników po nowości książ-
kowe, które można wypożyczać w Wypożyczalni dla 
Dorosłych, Oddziale dla Dzieci oraz trzech Filiach.

Biblioteka zakończyła realizację projektu z Pro-
gramu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek” w roku 2015.  Za kwotę 46 
tys. z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono ponad 
1 800 książek oraz audiobooków, dzięki czemu moż-
na wypożyczyć w suwalskiej placówce m.in. książki, 
na podstawie których powstają najnowsze adapta-
cje filmowe i inne pozycje znajdujące się na czele list 
sprzedaży.

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki 
Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa.

>>

>>

>>

>>

NOWOŚCI WYDAWNICZE
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O WIZERUNKU
KOBIETY SUKCESU

11 lutego w godz. 
18.30–21.30  w su-
walskim Hotelu Velvet 
odbędzie się kon-
ferencja biznesowa 
„WIZERUNEK KOBIETY 
SUKCESU W SIECI I W 
REALU”. Do udziału w 
spotkaniu organizato-
rzy zapraszają:

– przedsiębior-
cze Panie, prowadzą-
ce firmę minimum 2 
lata (małe, średnie i 
duże firmy),

– członkinie klubu Lady Business Club oraz sympatycy klubu,
– uczestniczki Programu Personal Branding „Bądź widzialną Marką” Akademii 

Marki z Klasą,
– kobiety biznesu zainteresowane budowaniem silnej marki.
Patronat medialny nad konferencja sprawuje „Dwutygodnik Suwalski”.
Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 
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NABÓR
DO PRZEDSZKOLI

Informacja ważna dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. 
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracje o kontynuacji 
wychowania przedszkolnego w suwalskich przedszkolach będą mogli 
składać od 23 do 29 lutego. Pełen harmonogram naboru do przedszko-
li i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2016/2017 wy-
gląda następująco:

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowa-
niu rekrutacyjnym

Terminy w postępowa-
niu uzupełniającym

1 Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuacji 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach

23.02.2016 r. godz. 8.00
29.02.2016 r. godz. 15.00

nie dotyczy

2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole pod-
stawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2016 r. godz. 8.00
14.03.2016 r. godz. 15.00

11.04.2016 r. godz. 8.00
14.04.2016 r. godz. 

15.00
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mo-
wa w art. 20t ust. 7 ustawy

14.03 – 31.03.2016 r. 14.04 – 21.04.2016 r.

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwali-
fikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31.03.2016 r. godz. 15.00 5.05.2016 r. godz. 15.00

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadcze-
nia

01.04.2016 r. godz. 8.00
06.04.2016 r. godz. 15.00

06.05.2016 r. godz. 8.00
09.05.2016 r. godz. 

15.00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyję-

tych i kandydatów nieprzyjętych
08.04.2016 r. godz. 15.00 12.05.2016 r. godz. 

15.00

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017 znaleźć można na stronach: WWW.um.suwalki.pl 
oraz WWW.dwutygodniksuwalski.pl  Tam też można znaleźć harmonogram naboru do klas  pierwszych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest suwalski samorząd na rok szkolny 2016/2017. Ten nabór rozpocznie się 1 marca 2016 r. 

Na stronach: WWW.um.suwalki.pl oraz WWW.dwutygodniksuwalski.pl znaleźć można też  dokumenty i kryteria rekrutacji do gimna-
zjów prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2016/2017, w tym kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gim-
nazjum.

>>

ĆWICZENIA
Z AMAZONKĄ

Klub Kobiet po Mas-
tektomii Amazonka w Su-
wałkach zaprasza wszystkie 
Panie, które są w trakcie lub 
po leczeniu raka piersi na bez-
płatne zajęcia sportowe.

Zajęcia odbywają się we-
dług następującego harmo-
nogramu:

· ZUMBA – w każdy po-
niedziałek o godz. 20.15 w Klub Fitness „GUARANA” Klaudia 
Ostrowska, ul. Dmowskiego 2, Suwałki

· PŁYWANIE – w każdy wtorek o godz. 17.50 na pływalni 
OSIR, ul. Wojska Polskiego 2, Suwałki

· GRUPOWA GIMNASTYKA REHABILITACYJNA – w każ-
dy czwartek o godz. 17.00 na małej hali OSIR, ul. Wojska 
Polskiego 2, Suwałki.

Szczegóły pod numerami telefonów 691 845 258 lub 
508 194 743.

Zajęcia są dofinansowane ze środków Miasta Suwałki.

>>>>
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BEZPIECZNY
I POGODNY
SENIOR

Zupy, sosy, gulasze przed 
powtórnym spożyciem mu-
szą być przegotowane; nie-
dopuszczalne jest tylko ich 
podgrzanie – tę i setki in-
nych porad znajdą senio-
rzy w Suwalskim Poradniku 
Bezpiecznego i Pogodnego 
Seniora opracowanym przez Suwalską Radę Seniorów 
działającą przy Prezydencie Miasta Suwałki. 

Poradnik zawiera nie tylko informacje przydatne w 
codziennym życiu, ale również opisuje sposób postępo-
wania i zachowania w różnych sytuacjach zagrożeń np. 
w przypadku pożaru czy kradzieży i oszustwa bankowe-
go. Poradnik powstał w oparciu o informacje uzyskane z 
11 miejskich firm i instytucji zajmujących się działalnością 
na rzecz seniorów.

– Przyznam szczerze, że nie sądziłem, że znajdę tu tak 
wiele ważnych informacji i porad, które przydadzą się w 
moim życiu codziennym np. jako seniora – rowerzysty – 
przyznaje Włodzimierz Marczewski, który wspólnie z 
Agnieszką Szyszko oraz Tadeuszem Chludzińskim zre-
dagowali ten poradnik.

Suwalski Poradnik Bezpiecznego i Pogodnego 
Seniora można znaleźć w Suwalskim Centrum Inicjatyw 
Senioralnych przy ul. Ciesielskiej 15, Urzędzie Miejskim oraz 
w różnych instytucjach działających na rzecz seniorów i na 
stronie internetowej www.um.suwalski.pl w zakładce or-
ganizacje pozarządowe – Suwalska Rada Seniorów.

Suwalska Rada Seniorów zachęca również do przeka-
zywania swoich uwag i spostrzeżeń dotyczących życia se-
niorów. Będą one uwzględnione w ewentualnym drugim 
wydaniu poradnika. 

>>
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Do 29 lutego można zgłaszać uwagi do projektu Programu „Aktywny 
Senior”, który przewiduje system zniżek i rabatów dla mieszkańców 
Suwałk w wieku powyżej 60 lat. Do Programu byłyby włączone zarów-
no instytucje miejskie, jak i prywatni przedsiębiorcy. Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Suwałkach  już  oferuje seniorom od 1 lutego promocję „Senior 
60+”. Oferta obowiązuje w pływalni OSiR przy ul. Wojska Polskiego 2 oraz 
w Aquaparku, ul. Jana Pawła II 7. Zachęcamy do zapoznania się z regula-
minem oferty na stronie internetowej Ośrodka.

Uwagi do projektu programu „Aktywny senior”, na specjalnym for-
mularzu można przesłać pocztą, złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1, na adres: Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. A. Mickiewicza 
1, 16-400 Suwałki, z dopiskiem „Konsultacje Programu „Aktywny 
Senior” lub mailem na adres: aszyszko@um.suwalki.pl.

Więcej na: www.um.suwalski.pl

„AKTYWNY SENIOR” KONSULTOWANY>>

KSIĄŻKOWA LISTA PRZEBOJÓW
Zdecydowanie na pierwszym miejscu ubiegłorocznej listy przebojów książkowych 

w Suwałkach znalazł się E. L. James – „Pięćdziesiąt twarzy Greya” z 81 wypożyczeniami. 
Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej przedstawiała listę 100 tytułów książek najczę-
ściej wypożyczanych w roku 2015 przez suwalskich czytelników. Na kolejnych pozycjach 
znalazły się następujące książki:

2. Richard Paul Evans – „Papierowe marzenia” – 63 wypożyczeń
3. Cecelia Ahern – „Love, Rosie” – 59 wypożyczeń
4. Clive Staples Lewis – „Opowieści z Narni (1) Lew, czarownica i stara szafa” – 58 wy-

pożyczeń
5. Richard Paul Evans – „Zegarek z różowego złota” – 55 wypożyczeń
Czołowa 100 tytułów książek najczęściej wypożyczanych w 2015 roku w Bibliotece 

Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach pod adresem: http://bpsuwalki.pl/
najczesciej-czytane-ksiazki-w-roku-2015/

>>

SUWALSKA MAPA BEZPIECZEŃSTWA
Suwalscy policjanci prowadzą konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Na pierwszym spotkaniu zorganizowanym 
w Filii nr 3 Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej przy ul. Północnej mł. inspektor 
Józef Borkowski p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach, przedstawił anali-
zę stanu bezpieczeństwa w rejonie Osiedla Kamena. Mieszkańcy Osiedla zaproponowa-
li, aby na ul. Północnej i Wileńskiej zwiększono ilość kontroli pojazdów, gdyż kierujący 
często przekraczają tam dozwoloną prędkość. Ponadto zasygnalizowano, aby policjanci 
częściej patrolowali osiedle – pieszo. W czasie dyskusji okazało się także, że nie wszyscy 
znają swego dzielnicowego. Wszystkie uwagi przedstawione podczas spotkania zosta-
ły skrupulatnie zanotowane i będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy. 
Na spotkaniu przypomniano, że dzielnicowi zostali wyposażeni w telefony komórkowe, 
których numery widnieją na stronie internetowej suwalskiej komendy Policji. Na podane 
numery można dzwonić, jak również wysyłać wiadomości tekstowe w postaci sms-ów.
Komendant zaprosił wszystkich do szerokiej współpracy przy tworzeniu „Mapy bez-

pieczeństwa i porząd-
ku publicznego”. Terminy 
najbliższych konsultacji 
społecznych w Suwałkach: 
9 lutego – godz. 16.00 – 
Szkoła Podstawowa nr 10, 
ul. Antoniewicza 5 (kon-
sultacje dot. osiedla Północ 
II); 11 lutego – godz. 16.00 
– Zespół Szkół nr 2, ul. 
Kościuszki 36 (konsulta-
cje dot. południowej czę-
ści Suwałk).

Więcej na:WWW.dwutygodniksuwalski.pl

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
tel. 87 566 28 25

dwutygodnik@bpsuwalki.pl
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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 towarzystwie 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 Bilety w kasie SOK i na www.bile-
ty.soksuwalki.eu

n Poruszający spektakl „Zimny bufet” dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. Lekcja Teatralna – Teatr Hybrydowy i przyjaciele: „Zimny bu-
fet” wg Zyty Rudzkiej w reż. Joanny Łupinowicz. Środa, 17.02, godz. 11.00, 
Duża Scena, ul. Jana Pawła II  5, bilety: 10 zł w kasie SOK, rezerwacje gru-
powe: tel. 87/ 563 85 18

n Dyskusyjny Klub Filmowy – Pan Lazhar (Kanada 2011/ 94’), środa 
17. 02, godz. 18.00, Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5. Bilet na pojedyn-
czy seans – 10 zł, karnet na 5 filmów – 30 zł. Do nabycia w kasie SOK i 
na www.bilety.soksuwalki.eu

n „SEN”.  Premierowy spektakl teatru 
LUSTRO. Piątek, 19.02, godz. 18.00, sala gra-
natowa, ul. Noniewicza 71, Bilety: 7 zł w kasie 
SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu. Spektakl 
dla młodzieży i dorosłych. Adaptacja „Małego 
księcia” – filozoficznej opowieści autorstwa 
Antoine’a de Saint-Exupery’ego. Porusza 
problemy współczesnego materialistyczne-
go i konsumpcyjnego świata, który zmierza ku zagładzie. Jedyną na-
dzieją na ocalenie jest prawdziwa miłość.

n Filharmonia Suwałk: Zimne Dranie w starym kinie. Niedziela, 21.02, 
godz. 19.00, Duża Scena, ul. Jana Pawła II 5. „Już taki jestem zimny drań, i 
dobrze mi z tym, bez dwóch zdań” śpiewał Eugeniusz Bodo w „Pieśniarzu 
Warszawy”. Zapewniamy, że, bez dwóch zdań, koncert będzie dobry, ale 
na pewno nie zimny! Wbrew swej nazwie, „Zimne Dranie” rozgrzeją pu-
bliczność w ten lutowy wieczór. W programie największe przeboje lat 
20-tych i 30-tych XX wieku. Bilety: 30/20 zł w kasie SOK i na www.bile-
ty.soksuwalki.eu

n W Ramach Środy Seniora – 24 lutego „Żar Bułgarii” – Zespół Pieśni i 
Tańca „Suwalszczyzna”  oraz Studio Dance Academy, widowisko tanecz-
no-teatralne (którego premiera odbyła się w maju 2015 r.) Duża Scena, 
godz. 17.00, bilety 7 zł. Zapraszamy seniorów do wspólnego spędza-
nia czasu oraz rozwijania pasji i zainteresowań. Zachęcamy do uczest-
nictwa w spektaklach i warsztatach, a także wycieczkach w najciekaw-
sze miejsca na Suwalszczyźnie w ramach projektu „Cztery pory roku na 
Suwalszczyźnie z seniorami”, zakładającego spotkania z niebanalnymi 
ludźmi, zwiedzanie interesujących zakątków ziemi suwalskiej oraz warsz-
taty m.in.: rękodzieła, pieczenia chleba, produkcji serów.

CINEMA LUMIERE
zaprasza

Do 11 lutego „Misiek w Nowym 
Jorku” (familijny, komedia, anima-
cja); „Odlotowa przygoda” 2D+3D 
(animacja, przygodowy); „Alvin i 
wiewiórki: Wielka wyprawa” (familij-
ny, komedia, przygodowy); „Planeta 
singli” (komedia romantyczna); 
„Bernadetta. Cud w Lourdes” – lek-
tor (religijny); „Zjawa” (dramat, przy-
godowy); „Pitbull. Nowe porządki” 
(sensacyjny, kryminalny); „The Boy” 
(horror);

9 lutego Kino konesera „Syn 
Szawła” (dramat)

Od 12 lutego „Czas próby” (thriller); „Deadpool” (akcji/s-f); „Jak to robią 
single”  (komedia); „Sufrażystka” (dramat); „Cierń Boga” lektor (dramat/
religijny); „Na granicy” (thriller);

23 lutego Kino konesera „Barany. Islandzka opowieść” (komediodra-
mat); 
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Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w 
Suwałkach zaprasza na:

n Spotkanie z Arturem Urba-
nowiczem – autorem thrille-
ra „Gałęziste”, które dbędzie się w 
czwartek 11.02 o godz. 17.00 w siedzi-
bie Biblioteki przy ul. E. Plater 33A, II 
piętro, Sala im. Jadwigi Towarnickiej. 

Książka „Gałęziste” to intrygująca opowieść i trzy-
mający w napięciu thriller, od którego trudno się 
oderwać. Tytułowe Gałęziste to jedno z jezior na 
Suwalszczyźnie, dokładnie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, 
a jednocześnie to miejsce przerażających przygód bohaterów książki 
Urbanowicza.

Dla czytelników „DwuTygodnika Suwalskiego” mamy dwa egzempla-
rze książki. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie Jakie wydawnictwo opu-
blikowało książkę „Gałęziste” i wysłać je na adres kontakt@dwutygodnik-
suwalski.pl z podaniem swojego imienia i nazwiska. Książki do odbioru 
wyłącznie podczas spotkania autorskiego.

n Akcję „Przeczytaj i obejrzyj” w  
lutym  wspólnie z Cinema Lumiere w 
Suwałkach. Zanim obejrzysz film, wy-
pożycz i przeczytaj książkę w bibliotece. Zdobądź kupon zniżkowy na bi-
lety do kina. Filmy objęte akcją: „Zjawa” oraz „Robinson Crusoe” wcho-
dzi do kin od 4 marca.

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 na-
tchnienia”. Wystawa czynna do połowy marca.

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 Sadurski na Dobry Humor”. Wystawa monograficzna satyryka 
Szczepana Sadurskiego. GSW Chłodna 20, ul. Noniewicza 71, wstęp 
wolny, wystawa trwa do 20.03 (fot. praca Sz. Sadurskiego „Nosorożce”)

n Sobota Teatralna z Teatrem Efemerycznym i Fabryką Monodramów: 
„Życie przed sobą” i „Sonia Marmieładowa”, sobota, 13.02, godz. 
17.00, Sala Kameralna SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5. Młode i zdolne 
aktorki – Aleksandra Łazarska oraz Irmina Liszkowska – w Wieczorze 
Monodramów. Oba spektakle w reżyserii Jolanty Hinc-Mackiewicz. Bilety: 
15 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE
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„Na placu, w tej księdze uregulowanym,  wybudowany został dom murowa-
ny, którego koszta budowy Rząd Gubernialny Suwałki w protokole zdawczo-
odbiorczym postanowieniem z dnia 6/18 Listopada 1868roku na sumę Rubli 
srebrem 14600, kopiejek 94,5 zatwierdził”. Plac ten znajdował się “w mieście gu-
bernialnem Suwałkach przy Starym Rynku pod numerem policyjnym 39 ....” Tak 
brzmią zapisy w odtworzonej księdze wieczystej, a dotyczą  kamienicy znajdu-
jącej się obecnie pod adresem Mickiewicza 5. Oryginał księgi wywiozły władze 
litewskie ok. 1920 r. 

Od 1865 r. tytuł własności nieruchomości przysługiwał po połowie Juliannie 
Zommerowej oraz Zuzannie-Tekli Dąbrowskiej. Po ich śmierci od 1902 r. nierucho-
mość przez długi czas była w posiadaniu rodziny Izabelskich. Po II wojnie świato-
wej jej właścicielką była pani Elżbieta Olszewska. Przez pewien czas nieruchomość 
dzierżawił PGKiM Suwałki, potem działalność handlową prowadziło tu przedsię-
biorstwo “Firma”, a teraz znajduje się tu bar mleczny “Pod Śliwą”. Kamienica jest 
własnością prywatną. 

Budynek prezentuje typ eklektycznej kamienicy mieszczańskiej o bogatym 
wystroju architektonicznym. Składa się na to cały szereg zastosowanych detali w 
postaci: pilastrów, lizen, ryzalitu, archiwolty oraz gzymsów – kordonowego, wię-
czącego i gzymsów nad i podokiennych. W płyciznach podokiennych, w osiach 
okien, znajdują się zdobienia z motywami roślinno-geometrycznymi, a pod ni-
mi szereg 6 alegorycznych głów (twarzy) przedstawiających prawdopodobnie 
mieszczan obu płci XIX-wiecznych  Suwałk. Z tego powodu dom ten nazywany 
bywa czasami kamienicą z głowami.   Wacław Pankiewicz

Przed 40 laty zapadły decyzje, które były przełomowym wydarze-
niem dla ochrony przyrody na Suwalszczyźnie. 12 stycznia 1976 roku 
Wojewódzka Rada Narodowa w Suwałkach powołała Suwalski Park 
Krajobrazowy i Wigierski Park Krajobrazowy. Były to pierwsze par-
ki krajobrazowe utworzone w Polsce. Teraz w Polsce jest 122 parków 
krajobrazowych, a najstarszym z nich jest Suwalski Park Krajobrazowy. 
Wigierski Park Krajobrazowy w 1989 roku przekształcono w Wigierski 
Park Narodowy.

Pierwsze pomysły na ochronę północnej Suwalszczyzny pojawiły się 
w latach 50-tych i są związane z postacią znanego działacza PTTK i Ligi 
Ochrony Przyrody Antoniego Patli, który doprowadził w 1957 roku do 
zgłoszenia postulatu utworzenia Suwalskiego Parku Narodowego. Ta pro-
pozycja ze względów ekonomicznych nie miała żadnych szans na realiza-
cję. Szeroko opisuje to Teresa Świerubska w artykule „Historia powołania 
pierwszego parku krajobrazowego w Polsce a projekt wydobycia rud ty-
tanomagnetytowych masywu suwalskiego” opublikowanym w czasopi-
śmie „Górnictwo Odkrywkowe” nr 2-3 z 2014 r. 

W 1968 r. Wojewódzka Rada Narodowa w Białymstoku przyjęła 
uchwałę, w której wskazywano na „konieczność uznania jako park kra-
jobrazowy północnej Suwalszczyzny”. Ta uchwała nieraz ratowała ten ob-
szar. Tak o tym pisała T. Świerubska we wspomnianym artykule: „… na 
początku lat siedemdziesiątych Zarząd Dróg Lokalnych w Białymstoku 
wnioskował o utworzenie kopalni kruszywa w Szeszupce i Rutce (szcze-
gólne zakusy padają na ozowe wały). Powołując się na projekt parku kra-
jobrazowego konserwator przyrody zawetował wniosek (…) W jednym 
z najbardziej malowniczych zakątków obecnego parku pojawił się za-
mysł budowy elektrowni szczytowo-pompowej. Pomysłodawca – Zakład 
Energetyczny Okręgu Centralnego w Warszawie – chciał wykorzystać róż-
nicę w wysokości pomiędzy jeziorem Jaczno a otaczającymi je wznie-
sieniami (deniwelacja 120 m na przestrzeni niespełna 0,5km).” W odpo-
wiedzi działacze LOP wsparci przez naczelnego konserwatora przyrody 
domagali się utworzenia parku krajobrazowego. Te działania nabrały 
przyspieszenia po pojawieniu się koncepcji budowy kopalni rud ilmeni-
towo-magnetytowych z wanadem na Suwalszczyźnie. 

Pierwszy projekt uchwały o powołaniu Suwalskiego Parku 
Krajobrazowego przygotowała jeszcze Wojewódzka Rada Narodowa 
w Białymstoku w styczniu 1975 r. Po reformie administracyjnej projek-

40 LAT SUWALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

towany park znalazł się na terenie województwa suwalskiego. I wte-
dy sprawa ta szybko znalazła swój finał. Komisja Ochrony Krajobrazu 
Państwowej Rady Ochrony Przyrody uznała utworzenie parków krajo-
brazowych suwalskiego i wigierskiego za sprawę pilną. I przed 40 laty su-
walska Wojewódzka Rada Narodowa mogła podjąć uchwałę nr III/14/76 
o powołaniu Suwalskiego Parku Krajobrazowego, celem ochrony unika-
towego krajobrazu polodowcowego, szczególnych wartości przyrodni-
czych i geologicznych.

Suwalski Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 62,84 km kw. A je-
go największe atrakcje to: najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza; suwalska 
Fudżijama, czyli Góra Cisowa nazywana Górą Sypaną; Góra Zamkowa w 
Szurpiłach i związana z nią historia plemion jaćwieskich oraz Smolniki, 
gdzie nagrywano filmy „Pan Tadeusz” i „Dolina Issy”. Park wchodzi w 
sieć obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 jako Ostoja 
Suwalska. W 2014 r. Suwalski Park Krajobrazowy zdobył drugie miejsce w 
konkursie magazynu „National Geographic” na „7 Nowych Cudów Polski”. 
Co roku teren parku odwiedza kilkadziesiąt tysięcy turystów z całej Polski 
oraz zagranicy i choć najwięcej miłośników przyrody pojawia się w okre-
sie wakacyjnym – zimą także nie brakuje tu atrakcji.

KAMIENICA Z GŁOWAMI
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WYDARZENIA SPORTOWE

Ślepsk liderem
 Ślepsk Suwałki ponownie został liderem I ligi siatkówki mężczyzn. 

W 19 meczach ligowych  Ślepsk zdobył 39 pkt. W ostatnich spotkaniach 
najpierw w Spale siatkarze Ślepska przegrali 2:3 (22:25, 25;20, 25:20, 
13:25, 13:15) z SMS PZPS. A w ostatnią sobotę w Wyszkowie pokonali 3:1 
(27:25, 25:21, 18:25, 27:25) drużynę Campera. Skład Ślepska: Urbanowicz, 
Zapłacki, Rudzewicz, Hunek, Gonciarz, Winnik – Andrzejewski (libero) 
oraz Szczytkov, Skrzypkowski, Wasilewski, Lewiński. Najlepszym zawod-
nikiem meczu został Witalij Szczytkov. W najbliższą sobotę 13 lutego 
o 17.00 w Suwałkach Ślepsk zagra mecz z Krispolem Września. 

W ostat-
nim me-
czu roze-
granym 
w Su-
wałkach 
Ślepsk 
pokonał 
3:1 Stal 
Nysa

Suwalscy badmintoniści w finale
Badmintoniści SKB Litpol Malow zmierzą się 8 maja w Suwałkach z 

drużyną białostockiego Hubala w finale drużynowych mistrzostw Polski. 
Suwalska drużyna bez porażki zakończyła rundę zasadniczą badminto-
nowej ekstraklasy. W turnieju rozegranym w Białymstoku SKB Litpol 
Malow Suwałki pokonał po 6:0 drużyny Stali Nowa Dęba i AZS AGH 
Kraków. Suwalski zespół wygrał 4:2 z AZS UWM Olsztyn i w najważ-
niejszym meczu pokonał UKS Hubal Białystok, przy remisie 3:3 decy-
dującego seta wygrali Adam Cwalina i Łukasz Moreń w grze podwójnej 
mężczyzn. W białostockim turnieju SKB Litpol-Malow Suwałki zagrał w 
składzie: Michał Łogosz, Kamila Augustyn, Monika Bieńkowska, Ewelina 
Podziewska, Adam Cwalina, Łukasz Moreń, Michał Sobolewski.

Sparingi Wigier
Drużyna suwalskich Wigier przygotowuje się do rundy wiosennej I ligi 

piłki nożnej. W kolejnych meczach Wigry zanotowały dwa remisy i jedną 
porażkę. Najpierw suwalscy piłkarze na zgrupowaniu w Bydgoszczy zre-
misowali 2:2 z Bytovią Bytów. Gole dla Wigier zdobyli: Dawit Makaradze 
(24 min. z karnego), Kamil Adamek (90 min.). Następnie suwalska druży-
na przegrała z Chojniczanką Chojnice 1:2. Gola dla Wigier zdobył w 80 
minucie Damian Gąska. A w ostatnią sobotę Wigry w Kownie zremisowa-
ły 0:0 ze Stumbrasem, siódmą drużyną litewskiej A Lygi. W środę ( 10.02.) 
w Wilnie Wigry mają rozegrać kolejny mecz sparingowy, tym razem z mi-
strzem Litwy– Żalgirysem.

Nadzieja olimpijska z Hańczy
Zawodniczka Hańczy Suwałki Maria Andrejczyk otrzymała tytuł na-

dziei olimpijskiej w XX Rankingu Podlaskiej Rady Olimpijskiej. W 2015 r. 
Maria Andrejczyk została mistrzynią Europy juniorów w rzucie oszcze-
pem. Zdobyła też mistrzostwo Polski juniorów. Ponadto startowała w 
mistrzostwach świata w lekkoatletyce seniorów. Inni suwalscy sportow-
cy nominowani do nagród w tym rankingu nie uzyskali uznania kapitu-
ły. Tytuł najlepszego sportowca woj. podlaskiego w 2015 r. trafił do lek-
koatlety Wojciecha Nowickiego. W kategorii najlepszy trener wyróżniona 
została Malwina Wojtulewicz, pod której okiem ćwiczy Wojciech Nowicki. 
W kategorii gier zespołowych wyróżnieni zostali natomiast przedstawi-
ciele Jagiellonii Białystok.

Otyliada 2016
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. Początek 12 marca o godz. 18.00 na pływalni 
przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5. Organizatorzy 

zachęcają do pobicia wyniku z 2015 r., gdy 63 osoby przepłynęły 262,075 
km. Udział w imprezie możliwy jest tylko po uprzednim zarejestrowaniu 
uczestnictwa na stronie organizatora (www.otyliada.pl) do 14.02. Każdy 
uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek. Każdy pły-
wa tyle, na ile ma ochotę (nie ma limitów dystansu, czasu, ani wieku). 
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Suwalska Liga Bowlingowa
Sudowia zdominowała siódmą 

edycję Suwalskiej Ligi Bowlingowej. 
Drużyna zdobyła 28 punktów i sta-
nęła na najwyższym stopniu podium. 
Ligę patronatem objął Prezydent 
Miasta Suwałki.

Ostatni mecz Sudowia rozegrała 
z drużyną Neonetu z którym wygra-
ła 699:476. Oil Transfer Development 
wygrał z PGK Suwałki przy 676 punk-
tach i zajął drugą pozycję na podium. 
Najlepszym debiutantem siódmej 
edycji był PEC Suwałki. Najlepszą zawodniczką została Lilla Frydrych ze 
średnią 153,08 punktów. W kategorii najlepszy zawodnik bezkonkuren-
cyjny był Wojciech Górski ze średnią 189 punktów. 

Dobry start modelarzy
Trzech suwalskich zawodników wystartowało w pierwszej edy-

cji Pucharu Polski Modeli Halowych w klasie F1N rozegranej w Bochni. 
Z podopiecznych instruktora Stanisława Skibickiego najlepiej zaprezen-
towała się Zofia Zdancewicz, która zajęła drugie miejsce. Pozostali zawod-
nicy suwalskiego OSiR: Sławomir Truchan zajął piąte miejsce, a Grzegorz 
Truchan uplasował się na dziewiątej lokacie.

RESO Suwałki Football League
Po ośmiu kolejkach RESO Suwałki Football League w tabeli prowadzi 

drużyna ALP MATRIX z 22 pkt, przed AUTOLANDEM– 21 pkt, Rodzicami 
AP Wigry – 18 pkt i COMMERCE – 17 pkt. W ostatni weekend w hali OSiR 
rozegrano dwie kolejki ligowe.

Wyniki VII kolejki: AGRODEALER – EUROMASTER GNIEDZIEJKO 3:1 
(P. Gwaj 3 – P. Olkowski); AUTO WIGRY – UKS RUTKA-TARTAK SUWALKING 
0:3 (K. Kulesza, D. Jankowski, P. Macianis); COMMERCE – PEC SP. Z O.O. 6:2 
(P. Żukowski 2, A. Piekarski 2, T. Rytelewski, D. Świerzyński – W. Urynowicz 2); 
AZS PWSZ SUWAŁKI – AUTOLAND 2:7 (B. Charko, T. Kuczyński – D. Sobolewski 3, 
I. Legenzow, A. Pomian 2, M. Krupiński); AR-TIR – ALP MATRIX 3:8 (K. Szczodruch, 
M.Kubas, M.Gościewski – W.Mickiewicz 2, K. Tarlecki, S.Radzio 2, M. Pieślak, 
P. Zaniewski, M. Niedźwiecki); RODZICE AP WIGRY SUWAŁKI – BIO-PROFIL SPA 
3:0 (D. Jankowski 2, G. Mokry); SALAG – EURO OKNO 4:2 (D. Dorochowicz 2, 
B. Dembowski (karny), P. Stasiński – D. Rykaczewski, Ł. Wasilewski).

Wyniki VIII kolejki: AUTO WIGRY – COMMERCE 2:4 (Kwaśniewski 
2 – P. Żukowski 2, T. Rytelewski 2); EURO OKNO – AGRODEALER 2:2 
(Rykaczewski, P. Rykaczewski – D. Gorszewski, M. Szturgulewski); BIO-
PROFIL SPA – SALAG 0:2 (Dorochowicz, B. Dembowski, ż: D. Ostaszewski – 
P. Stasiński); AUTOLAND  AR-TIR 4:1 (Sobolewski, A. Pomian, K. Szczodruch 
(s), P. Chałko – K. Szczodruch); ALP MATRIX – RODZICE AP WIGRY SUWAŁKI 
3:2 (Niedźwiecki, W. Mickiewicz, P. Zaniewski – G. Mokry, T. Chmielewski); 
PEC SP. Z O.O. – AZS PWSZ SUWAŁKI 1:0 (Kalisz).

Mecz UKS RUTKA-TARTAK SUWALKING – EUROMASTER GNIEDZIEJKO 
został przełożony na 12 lutego.
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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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1% DLA 
SUWALSKICH 
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Lp. nazwa organizacji Nr. KRS

1. Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
Chorych Psychicznie „Nadzieja” 

KRS: 0000039749

2. Klub Sportowy “Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych 
i Słabowidzących “Cross” 

KRS: 0000046079

3 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy 
Społecznej “Kalina” w Suwałkach 

KRS: 0000046113

4 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej “SL Salos” 

KRS: 0000051648

5 Suwalski Klub Karate Kyokushin KRS: 0000052561

6 Suwalski Klub Badmintona KRS: 0000058406

7 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego 
“Motokart” 

KRS: 0000059375

8 Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila 
Młynarskiego 

KRS: 0000060952

9 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci “Jesteśmy 
Razem” 

KRS: 0000061644

10 Klub Kobiet Po Mastektomii “Amazonka” z siedzi-
bą w Suwałkach 

KRS: 0000063469

11 Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej KRS: 0000065746

12 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku KRS: 0000066543

13 Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – 
Białystok 

KRS: 0000069745

14 Stowarzyszenie “Oratorium Św. Jana Bosko” w 
Suwałkach 

KRS: 0000069867

15 Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci 
“Przystań” 

KRS: 0000071636

16 Stowarzyszenie “Pomoc Dzieciom” KRS: 0000076600

17 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej 
Troski 

KRS: 0000077283

18 Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów 
“Filar” 

KRS: 0000080030

19 Stowarzyszenie “Spełniona Nadzieja” w 
Suwałkach 

KRS: 0000093850

20 Centrum Aktywności Społecznej “Pryzmat” KRS: 0000145638

21 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane 
i Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach

KRS: 0000157858

22 Fundacja Opieki nad Osobami Potrzebującymi 
Pomocy “Ognisko Domowe” 

KRS: 0000162437

23 Klub Szachowy “Javena Hańcza” KRS: 0000212319

24 Miejski Klub Sportowy “Ślepsk” Augustów KRS: 0000217533

25 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej KRS: 0000226036

26 Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie KRS: 0000321667

27 Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów KRS: 0000332833

28 Stowarzyszenie Zamiast KRS: 0000357698

29 Fundacja Promyk KRS: 0000373528

30 Stowarzyszenie “Aktywni tak samo” KRS: 0000400320

31 Fundacja Art-sos Alicji Roszkowskiej KRS: 0000419669

32 Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-
Artystycznej “Nie Po Drodze” 

KRS: 0000139901

>>
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DOTACJE NA WYMIANĘ 
OGRZEWANIA

Prezydent Miasta Suwałk ogłosił nabór wniosków o udzielnie do-
tacji celowej ze środków budżetu miasta Suwałk, na wymianę syste-
mu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, w ramach programu 
„Ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Suwałki”.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są: osoby fizyczne oraz 
wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicie-
lami budynków (jednorodzinnych i wielorodzinnych) położone na 
terenie miasta Suwałki.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów nastę-
pujących zadań:

1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źró-
dle ciepła i jego zmiana na:

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

alnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyż-
szej sprawności 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 – 31 marca. 
Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie 

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

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

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

W lutym dyżury będą pełnić:

9 lutego – Jadwiga Sowulewska,

16 lutego – Maria Lauryn,

23 lutego – Tadeusz Chludziński

>>
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BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
tel. 87 566 28 25

dwutygodnik@bpsuwalki.pl

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

POŻYCZKI

Panu

Mirosławowi
Sokołowskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
43/2016

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

n Ocieplanie budynków, tel. 881 507 760  40/2016

USŁUGI

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych”

Pragniemy wyrazić najserdeczniejsze
podziękowania Wszystkim,

którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami 
smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, 

uczestniczyli we Mszy Świętej
i ceremonii pogrzebowej

Śp. ANTONIEGO KRZYWICKIEGO
Serdeczne podziękowania składają 

pogrążone w smutku dzieci z rodzinami
48/2016

Serdecznie dziękuję

Koleżankom z Bloku Operacyjnego

za okazanie wiele serca, życzliwości i wsparcia 
w bolesnych dla mnie chwilach.

Dziękuję za złożone kwiaty i za uczestnictwo 
w uroczystości pogrzebowej
Mojego Kochanego TATY

Śp. ANTONIEGO KRZYWICKIEGO

Z wyrazami wdzięczności
Bożena Liszewska z Rodziną

49/2016

PUNKT KONSULTACYJNY
BEZPŁATNE 

Porady prawnicze – wtorek 12.00-14.00

Porady psychologiczne, 
konsultacyjne dotyczące uzależnień 

i przemocy w rodzinie – środa 15.15-17.15; czwartek 15.30-17.30

Suwałki, ul. Noniewicza 91

TELEFON ZAUFANIA
DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOMANII I UWIKŁANYM

W PRZEMOC W RODZINIE

Jeśli chcesz o tym porozmawiać zadzwoń pod numer

800 137 200

Zmarł 

Michał Jagiełło 
Taternik, ratownik górski, pisarz, społecznik. 
Mądry, pogodny, życzliwy ludziom człowiek. 

Rodzinie i najbliższym
składamy

wyrazy głębokiego współczucia 

Przyjaciele i koledzy z Puńska, Sejn i Suwałk
51/2016

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

darce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 lutego 2016 roku 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 05.02.2016 r. 
do 26.02.2016 r.)  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-
ży na rzecz użytkownika wieczystego (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 36/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku). Dotyczy sprzedaży dzia-
łek położonych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej. 50/2016

52/2016
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1. ulica 3KD w Suwałkach (km 0+689,68), po-
cząwszy od skrzyżowania z ul. Stanisława 
Staniszewskiego, w zakresie robót budowla-
nych obejmujących budowę:

– jezdni ulicy o szerokości 7,0 m na obciążenie 
ruchem KR3 z betonu asfaltowego, 

– zjazdów indywidualnych na działki przy-
ległe,

– ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicz-
nej z chodnikiem z kostki brukowej betonowej 
i pasem rozdziału po stronie południowej i za-
chodniej ulicy,

– chodnika po stronie północnej i wschodniej, 
– zatok parkingowych po północnej stronie, 

na odcinku od ul. Staniszewskiego do skrzyżo-
wania z ulicą 27KDW, 

– sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 
– sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami, 
– sieci wodociągowej z odgałęzieniami z usta-

wieniem pięciu hydrantów ppoż., 
– oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem ener-

getycznym tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. 
S. Staniszewskiego,

2. ulica 9 KD w Suwałkach (km 0+190,09), od 
skrzyżowania z ul. 3KD, w zakresie robót budow-
lanych obejmujących budowę:

– jezdni ulicy o szerokości 6,0 m z kostki bruko-
wej betonowej gr. 8 cm na obciążenie ruchem 
KR2 zakończonej placem do zawracania, 

– zjazdu na działkę nr geod. 33920/7,
– obustronnych chodników o szerokości od 

2,0 m do 3,0 m, 
– zatoki parkingowej po zachodniej stronie, 
– sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 
– sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami, 
– sieci wodociągowej z odgałęzieniami z usta-

wieniem hydrantu ppoż., 
– oświetlenia ulicznego,
3. ulica 27 KD w Suwałkach, od skrzyżowania z 

ul. 3KD do skrzyżowania z ulicą 29KDW, w zakre-
sie robót budowlanych obejmujących budowę:

– jezdni ulicy o szerokości 6,0 m z kostki bru-
kowej betonowej gr. 8 cm na obciążenie ru-
chem KR2, 

– ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej 
z chodnikiem z kostki brukowej betonowej i pa-
sem rozdziału po stronie południowej ulicy,

– chodnika po stronie północnej ulicy, 
– sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 
– sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami, 
– sieci wodociągowej z odgałęzieniami z usta-

wieniem hydrantu ppoż., 
– oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem 

energetycznym (na wysokości działki nr geod. 
33928/3),

4. ulica 14KDW w Suwałkach (km 0+139,25), od 
skrzyżowania z ul. 3KD, w zakresie robót budow-
lanych obejmujących budowę:

– jezdni ulicy o szerokości 6,0 m z kostki bruko-
wej betonowej gr. 8 cm na obciążenie ruchem 
KR2 zakończonej placem do zawracania, 

– obustronnych chodników o szerokości od 
2,0 m do 3,0 m, 

– sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 
– sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami, 

– sieci wodociągowej z odgałęzieniami z usta-
wieniem hydrantu ppoż., 

– oświetlenia ulicznego,
5. ulica 24KDW w Suwałkach, od skrzyżowania 

z ul. 3KD (na działkach nr geod. 33915/2, 33914/
2), w zakresie robót budowlanych obejmują-
cych budowę:

– jezdni ulicy o szerokości 6,0 m z kostki bruko-
wej betonowej gr. 8 cm, 

– obustronnych chodników o szerokości 3,0 m, 
– sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 
– sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami 
– sieci wodociągowej z odgałęzieniami z usta-

wieniem dwóch hydrantów ppoż., 
– oświetlenia ulicznego,
6. ulica 25KDW w Suwałkach, od skrzyżowania 

z ul. 3KD, (na działkach nr geod. 33915/9, 33914/
15) w zakresie robót budowlanych obejmują-
cych budowę:

– jezdni ulicy o szerokości 6,0 m z kostki bru-
kowej betonowej gr. 8 cm na obciążenie ru-
chem KR2, 

– obustronnych chodników o szerokości 3,0 m, 
– sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 
– sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami 
– sieci wodociągowej z odgałęzieniami z usta-

wieniem dwóch hydrantów ppoż., 
– oświetlenia ulicznego,
7. ulica 26KDW w Suwałkach, od skrzyżowa-

nia z ul. 3KD (na działkach nr geod. 33915/17, 
33914/28) w zakresie robót budowlanych obej-
mujących budowę:

– jezdni ulicy o szerokości 6,0 m z kostki bru-
kowej betonowej gr. 8 cm na obciążenie ru-
chem KR2, 

– obustronnych chodników o szerokości 3,0 m, 
– sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 
– sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami 
– sieci wodociągowej z odgałęzieniami z usta-

wieniem dwóch hydrantów ppoż., 
– oświetlenia ulicznego,
8. ulica 29KDW w Suwałkach (km 0+356,13), 

od skrzyżowania z ul. 27KD, w zakresie robót 
budowlanych obejmujących budowę:

– jezdni ulicy o szerokości 6,0 m z kostki bruko-
wej betonowej gr. 8 cm na obciążenie ruchem 
KR2 zakończonej placem do zawracania, 

– obustronnych chodników o szerokości 3,0 m, 
– sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 
– sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami 
– sieci wodociągowej z odgałęzieniami z usta-

wieniem trzech hydrantów ppoż., 
– oświetlenia ulicznego,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-

westycji usytuowane poza projektowanymi pa-
sami drogowymi ww. ulic w zakresie przebudo-
wy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie 
terenu):

1) budowa i przebudowa innych dróg pu-
blicznych

a) przebudowa ul. Stanisława Staniszewskiego 
ciągu drogi powiatowej Nr 1149B (działki nr 
geod. 33920/14, 33921/5, 33941) w zakresie wy-
konania skrzyżowania z ulicą 3KD, 

2) budowy i przebudowy sieci uzbrojenia te-

renu:
a) budowy zasilania energetycznego tłocz-

ni ścieków sanitarnych (działka nr 33920/14, 
33941, 33952),

b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z tłocznią ścieków (działki nr geod. 33920/14, 
33941, 33952), 

c) budowy kanalizacji deszczowej z osadnikiem 
i separatorem substancji ropopochodnych oraz 
wykonaniem komór rozsączających (działki nr 
geod. 33920/14, 33941, 33952) 

d) budowy sieci wodociągowej (działka nr 
geod. 33920/14, 33941, 33952),

e) budowy kanału tłocznego wzdłuż ul. 
Stanisława Staniszewskiego, od tłoczni ścieków 
do istniejącego kanału kanalizacji sanitarnej na 
wysokości budynku nr 20 (działki nr geod. 33952, 
33950, 33970, 33941, 33943, 33941), 

f) budowy zasilania energetycznego projek-
towanego oświetlenia ulicznego wraz z usta-
wieniem szafki oświetleniowej na działce nr 
geod. 33928/3,

g) wykonania zabezpieczenia istniejącego 
uzbrojenia technicznego, na działkach nr geod. 
33920/14, 33921/5, 33941, 33952,

3) budowa i przebudowa zjazdów
a) budowa zjazdu o szerokości 4 m dla obsługi 

urządzeń kanalizacyjnych, na działkach nr geod. 
33941, 33952.

Zadanie realizowane będzie na działkach:
Działki stanowiące pas drogowy drogi gmin-

nej: 33920/33, 33921/4, 33915/25, 33915/24, 
33914/41, 33921/3, 33928/1, 33920/11, 33915/
35, 33920/5, 33915/17, 33914/28, 33915/9, 33914/
15, 33915/2, 33914/2 (działki w całości przezna-
czone pod projektowany pas drogowy) i w czę-
ści na działce nr geod.: 33927/2 (obręb 0009, 
Miasto Suwałki), 

Działki stanowiące teren do czasowego zajęcia, 
niezbędne podczas realizacji inwestycji: 33920/
14, 33921/5, 33941, 33952, 33950, 33970, 33943, 
33928/3 (obręb 0009, Miasto Suwałki).

Działka ulegająca podziałowi: 33927/2.
Działki po podziale wchodzące w granice pro-

jektowanego pasa drogowego ulicy 29 KDW: 
33927/3 i 33927/4, 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału 
w całości jest zlokalizowana na nieruchomościach 
oznaczonych działkami nr geod. 33920/33, 33921/
4, 33915/25, 33915/24, 33914/41, 33921/3, 33928/
1, 33920/11, 33915/35, 33920/5, 33915/17, 33914/
28, 33915/9, 33914/15, 33915/2, 33914/2, 33927/
3, 33927/4 (obręb 0009, Miasto Suwałki), oraz ele-
menty niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-
tuowane poza projektowanymi pasami drogowy-
mi ww. ulic w zakresie przebudowy infrastruktury 
technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nierucho-
mościach oznaczonych działkami nr geod. 33943, 
33970, 33950, 33952, 33921/5, 33920/14, 33941, 
33928/3 (obręb 0009, Miasto Suwałki), według 
obowiązującego katastru nieruchomości.

 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.  42/2016

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 
08.12.2015 r. znak: I.7011.17.45.2015.IS – decyzję nr 2/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwo-
lenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na na budowie ulic: 3KD, 9KD, 27KD (od skrzyżowania z ul. 3KD do skrzyżowania z ulicą 29KDW), 
14KDW, fragment ulicy 24KDW (działki nr geod. 33915/2, 33914/2), fragment ulicy 25KDW (działki nr geod. 33915/9, 33914/15), fragment ulicy 26KDW 
(działki nr geod. 33915/17, 33914/28), 29KDW z uzbrojeniem technicznym w rejonie ul. Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach: 
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NASZA FOTOZAGADKA
Szanowni Czytelnicy, mamy dla Was nowość; w miejscu, gdzie zwy-

kle była krzyżówka, będziemy zamieszczać naszą fotozagadkę. Będzie 
to najczęściej fragment rozpoznawal-
nego powszechnie budynku lub miej-
sca. Waszym zadaniem będzie rozpo-
znanie tego fragmentu i prawidłowe 
jego określenie. Może tak się zdarzyć, 
że całość poszukiwanego budynku 
lub miejsca będzie w aktualnym wy-
daniu Dwutygodnika. Tradycyjnie ma-
my nagrody dla dwóch osób, które jako 
pierwsze nadeślą prawidłowe odpowie-
dzi. Będą to bilety ufundowane przez 
Cinema Lumiere Suwałki. Na odpo-
wiedzi czekamy do 22 lutego.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z 
nr „2 DTS” otrzymał:  Aneta Małach 
z Suwałk.

Na początek cytat z Magazynu 
Białostockiego, dodatku do Gazety 
Wyborczej z ostatniego piątku. 
„Wygląda na to, że zakończyłem mo-
je regularne podróże do Suwałk, nad 
czym  z rożnych powodów ubole-
wam, zwłaszcza dlatego, że przez ten 
czas miałem okazję obserwować, jak 
to miasto powoli, ale konsekwent-
nie rozkwita. Z tej okazji postanowi-
łem zrobić kilka fotografii bluesowej 

alejce przy ulicy Chłodnej (…), a także zrobić sobie selfie na ławecz-
ce razem z Marią Konopnicką.” Miło? Ależ pewnie, że tak, szczególnie 
że autorem tych słów jest Dariusz Kiełczewski, profesor Uniwersytetu 
w Białymstoku. A tam, przyznacie, o przychylnych Suwałkom dość 
trudno. 

Jednakowoż nie to jest głównym powodem, dla którego cytuję wy-
powiedź białostockiego profesora, ani nawet to, że tak pięknie nas, 
jako rozkwitające miasto, pochwalił, co samo w sobie jest miłe i za-
sługuje na uwagę choćby dlatego, że my sami siebie pochwalić za bar-
dzo nie potrafimy, własnych zasług docenić też raczej nie umiemy. Raz 
jeszcze kłania się stara prawda mówiąca o tym, że chwaląc cudze, sami 
nie wiemy, co posiadamy. Profesor Kiełczewski snuje opowieść o mia-
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CHŁODNYM
OKIEM

Centrum Handlowe Plaza 

Suwałki, ul. Dwernickiego 15, 

lok. 301

www.cinema-lumiere.pl

suwalki@cinema-lumiere.pl

Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23

Fragment jakiego suwalskiego budynku przedstawia zamieszczona 
powyżej fotografia? 
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres redakcji bądź na adres interne-
towy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Suwałk

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 
2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Suwałkach Nr LI/567/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Suwałk wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach: od 17 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 pokój 
139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w go-
dzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00, od wtorku do 
piątku 7.30 – 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 
Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 marca 2016 r. sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 sala nr 
26, od godz. 9 00 do godz. 11 00

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie  Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Suwałk może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w kancelarii ogólnej – pokój 
nr 5 Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2016 r. 

47/2016

stach, które – tak jak Suwałki – mają swoje charakterystyczne miejsca 
i postaci, z którymi są  jednoznacznie kojarzone. Dla Łodzi jest taką 
postacią Julian Tuwim, dla Łomży Hanka Bielicka, dla Suwałk, jak wy-
żej – Maria Konopnicka. Dalej profesor snuje rozważania, kto mógłby 
być taką postacią dla Białegostoku. 

Tu zostawmy profesora Kiełczewskiego z jego problemami i wróć-
my na nasze podwórko. Dobrze, że mamy Konopnicką i Wierusza-
Kowalskiego, ale oni – choć godni szacunku i wdzięcznej pamięci – 
to postaci z dalekiej epoki. Mamy ulice Gałaja i Noniewicza, ale to też 
odległe czasy. Wszystkie (prawie) nowe ronda nawiązują do wojenno-
martyrologicznej przeszłości. A przecież, prócz czasu wojennej próby, 
mieliśmy dziesiątki lat życia bez szczęku oręża, życia w miarę spokoj-
nego, które też miało swoich bohaterów. Cieszy, że mamy ulice wiel-
ce zasłużonych kapłanów – Hamerszmita i Zawadzkiego, ale znowu 
pojawia się pytanie; czy nie mieliśmy w ostatnich dziesięcioleciach in-
nych godnych upamiętnienia suwalczan? Jeśli nasze miasto rozkwita, 
to przecież ktoś za tym stoi, komuś to zawdzięczamy. Niedawno ob-
chodziliśmy pierwszą rocznicę śmierci Jerzego Wawruka, człowieka, 
który dla Suwałk zasłużył się jak mało kto. Są inni wspaniali i zasłuże-
ni. Oni są prawdziwymi sprawcami rozkwitu Suwałk. I to o nich, któ-
rzy jeszcze wczoraj byli z nami, powinniśmy pamiętać.

STANISŁAW KULIKOWSKI

POTRZEBNA DOBRA PAMIĘĆ
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KARNAWAŁOWA ZABAWA
Tegoroczne ferie w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej zakoń-

czyły się  karnawałową zabawą, na której najmłodsi pojawili się w stoso-
wanych do okoliczności strojach. Były konkursy, malowanie twarzy, tań-
ce i poczęstunek.

Przez cale ferie bezpłatne zajęcia plastyczne, muzyczne, literackie, 
interdyscyplinarne przygotowane przez pracowników Biblioteki cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Podobnie było w 
innych suwalskich instytucjach kultury i szkołach. Bogatą ofertę zajęć w 
czasie ferii przygotował suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz kluby 
sportowe i organizacje pozarządowe. Co prawda śniegu nie było, ale w 
ferie w Suwałkach nie można było narzekać na nudę.
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Mój jest ten 
kawałek pod-
łogi...

Tańczyć każdy może

Jedzie pociąg z daleka...

TURNIEJ STRZELECKI
Gimnazjaliści, licealiści oraz studenci rywalizowali między sobą pod-

czas VIII Turnieju strzeleckiego „Ferie Zimowe 2016 r.” W turnieju rozgry-
wanym na strzelnicach w LOK i policji rywalizowało 60 osób.

Zawodnicy strzelali z pistoletów i karabinów sportowych oraz bro-
ni pneumatycznej, z postawy leżącej i stojącej do tarcz sportowych. 
Uczestnicy najpierw zapoznawani są z obsługą broni i bezpieczeństwem 
w trakcie posługiwania się nią.

 W klasyfikacji generalnej szkół gimnazjalnych I miejsce zajęło 
Gimnazjum nr 3 w Suwałkach. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
I miejsce zajął Zakład Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach, a w kla-
syfikacji generalnej szkół wyższych I miejsce zajęła Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Suwałkach. Wręczono również medale w konkuren-
cjach strzeleckich indywidualnych.

Organizatorami turnieju byli: Urząd Miejski w Suwałkach, Delegatura 
Kuratorium Oświaty w Suwałkach; Komenda Miejska Policji w Suwałkach, 
Zarząd Rejonowy LOK w Suwałkach, Zarząd Klubu Strzeleckiego LOK 
„Wigry” w Suwałkach.

Taka charakteryzacja musi zrobić wra-
żenie 

>>
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CIEPŁE „-30° SUWAŁKI”
„-30° Suwałki” – to nazwa imprezy kończącej tegoroczne ferie zimowe 

w Suwałkach przygotowanej przez suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Impreza się udała, chociaż rzeczywista temperatura była zdecydowanie 
powyżej zera stopni Celsjusza. Nie przeszkadzało to kilkuset suwalcza-
nom w dobrej zimowej zabawie. Dawno już nie było takich tłumów nad 
zalewem Arkadia.

Był  „Bieg na milę”, „nordic walking” i pokazy ratownictwa. Jak zwy-
kle największe zainteresowanie wśród zgromadzonych wywołała kąpiel 
morsów. Nie zabrakło grochówki i kiełbasek z ogniska.

Rozgrzewka 
przed startem 
do biegu przy 

zalewie Arkadia

Wystartowały
całe rodziny

Morsy narzekały na zbyt ciepłą wodę

Po biegu i kąpieli w zalewie grochówka smakowała wyjątkowo

Wszyscy 
otrzymali 
medale, bo... 
wszyscy  wy-
grali


