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Północ Nieruchomości
to Twoje biuro i Twoja
bezpieczna przyszłość.
Północ Nieruchomości – jedyne takie
biuro nieruchomości w Polsce
z pełnym zakresem usług.
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>> PAPIESKA OLIMPIADA
W Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjaliści z podlaskiego rywalizowali w wojewódzkim etapie
VII Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. W tym roku tematem
przewodnim konkursu jest przesłanie Jana Pawła II do Ojczyzny i rodaków: „ Przestań się lękać”. W inauguracji zmagań młodzieży wzięli udział:
Wiesława Ćwiklińska, wicekurator oświaty oraz Czesław Renkiewicz,
prezydent Suwałk wraz z zastępcą Ewą Beatą Sidorek.

W finale wojewódzkim wśród gimnazjalistów wygrała Paulina
Śmiarowska z Radziłowa. Żaden z suwalskich gimnazjalistów nie zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych najlepsza okazała się Anna Szuflicka z Białegostoku, a drugie miejsce zajęła Marta Pietrewicz z II Liceum Ogólnokształcącego im.
gen. Z Podhorskiego w Suwałkach. Obie licealistki będą reprezentować
województwo podlaskie w finale krajowym.
Finał ogólnopolski konkursu odbędzie się 19-20 czerwca w I Liceum
Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

Północ Nieruchomości
to Twoje biuro i Twoja
bezpieczna przyszłość.

Północ Nieruchomości – jedyne takie biuro
nieruchomości w Polsce z pełnym zakresem usług.
Północ Nieruchomości to:
n Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami przy kupnie, sprzedaży
i wynajmie, zapewniające kompleksową obsługę transakcji
n Profesjonalna obsługa oraz bezpieczny przebieg każdej transakcji
n Współpraca z innymi biurami pośrednictwa (50 oddziałów w całym kraju). Dla zwiększenia Państwa oferty sprzedażowej jesteśmy na
największych 24 portalach internetowych
n Nawiązujemy współpracę również z jedną z największych firm obrotu nieruchomościami w USA – EXIT ALL Season Realty
n Ścisła współpraca z notariuszem, prawnikami, rzeczoznawcami
majątkowymi, doradcami finansowymi – kredyty w 26 bankach, architektami, geodetami, firmą budowlaną, remontową i przewozową.
Zapewniamy niskie stawki i atrakcyjne rabaty (10-25 %) w wybranych sklepach
na terenie naszego miasta: KRAM Suwałki ul. Sejneńska 36, WENUS MEBLE
Suwałki ul. Podhorskiego 10, RAMADAN Suwałki ul. Waryńskiego 3.

Przekonaj się sam, nic nie stracisz, a jedynie zyskasz!
Załatwisz wszystko w jednym miejscu.

Północ Nieruchomości Suwałki, ul. Utrata 1B,
(dworzec PKS), II p – winda.
tel. 87 564 09 05, 505 028 870; e-mail: wornowski@polnoc.pl
Czynne od pon.-pt. od 9.00 do 17.00
w soboty po telefonicznym kontakcie
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ZDANIEM
PREZYDENTA
Przez kilka ostatnich dni w
Suwałkach odbywała się Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży w Sportach
Umysłowych Podlaskie 2015. Młodzi
sportowcy rywalizowali w trzech konkurencjach: brydżu sportowym, warcabach i szachach. Było to bardzo duże wydarzenie, które bez wątpienia wyróżniło
Suwałki na sportowej mapie Polski.
W dniu dzisiejszym Olimpiada zakończy się. W sobotę dobiegła końca rywalizacja w brydżu, a w niedzielę
w warcabach. Dziś poznamy szczegółowe wyniki wśród szachistów. Tylko w tej
dyscyplinie nasze miasto miało swoich reprezentantów. O tym, jakie miejsca zajęli
reprezentanci Klubu Szachowego Javena
Hańcza oraz UMKS Jaćwież na pewno
przeczytacie Państwo w następnym numerze DwuTygodnika Suwalskiego.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
w Sportach Umysłowych rozgrywała się
na terenie Suwałk i okolic: w Starym
Folwarku i klasztorze wigierskim. W środę, tydzień temu podczas uroczystego
otwarcia imprezy, w Suwalskim Ośrodku
Kultury zawisła olimpijska flaga i zapłonął znicz. W tym dniu w Suwałkach
>>

Fot. Krzysztof Mierzejewski

gościła Dorota Idzi, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Patronat Honorowy nad Olimpiadą sprawował Andrzej Biernat, Minister Sportu i
Turystyki, a Przewodniczącym Komitetu
Honorowego był Mieczysław Kazimierz
Baszko, Marszałek Województwa
Podlaskiego. To świadczy o wysokiej randze tego wydarzenia
Miasto Suwałki, jako jeden z organizatorów, partycypuje w kosztach organizacji tego wydarzenia oraz jest gospodarzem zawodów w szachach. Pomysł, by
zorganizować to właśnie na terenie naszego miasta, pochodzi od bezpośredniego organizatora, którym jest Podlaska
Federacja Sportu. Już dawno potwierdzi-

ZMIANY W RATUSZU

Zmieniły się godziny, w których można załatwiać swoje sprawy w suwalskim Urzędzie Miejskim. Teraz urzędnicy przyjmują mieszkańców w poniedziałki od 8 do 16 w
poniedziałki, a od wtorku do piątku od wpół do ósmej do
piętnastej trzydzieści. Nieco inne godziny przyjęć mają:
– Urząd Stanu Cywilnego – w poniedziałki od 8 do 15,
a od wtorku do piątku od 7.30 do14.30,
– Wydział Komunikacji– w poniedziałki od 8 do 16, a
od wtorku do piątku od 7.30 do 14,
– Wydział Spraw Obywatelskich – w poniedziałki od 8
do 15.30, wtorki– piątki od 7.30 do 15,
– Wydział Architektury – przez cały tydzień od 8 do
15.
Od 1 kwietnia promocją miasta zajmuje się wydział
kultury, a dotychczasowy sekretarz Adam Karczewski (od
1 maja) będzie kierował wydziałem spraw obywatelskich.
Nowy sekretarz zostanie wyłoniony w drodze konkursu,
do którego zgłosiły się 3 osoby. Ponadto powstało biuro
prezydenta, które zajmuje się organizacją pracy Prezydenta
Miasta Suwałki.

>>

liśmy, że jesteśmy zainteresowani organizacją Olimpiady w naszym mieście.
Do Suwałk na IV Ogólnopolską
Olimpiadę Młodzieży w sportach umysłowych przyjechało blisko 600 osób z całej Polski: 354 zawodników, 82 trenerów i
opiekunów, 25 sędziów, 6 przedstawicieli
polskich związków sportowych oraz około 130 osób związanych z ludźmi biorącymi udział w Olimpiadzie: rodzice zawodników i goście.
Przede wszystkim jest to ogromna
promocja dla regionu, ale również czynnik wpływający na rozwój przedsiębiorczości. Suwalskie hotele, restauracje i
sklepy przez ostatni tydzień miały więcej
klientów. Dzięki tak dużej liczbie gości
napędza się koniunktura w sektorze tych
usług. Mam również nadzieję, że te osoby, które odwiedziły nasz region wrócą tu
ponownie już prywatnie ze swoimi rodzinami czy przyjaciółmi.
Cieszę się, że poprzez organizację takich wydarzeń jak wspomniana
Olimpiada czy np. Suwałki Blues Festival
możemy również pośrednio wspomagać
działalność suwalskich przedsiębiorców,
którzy tworzą stanowiska pracy dla naszych mieszkańców.

RADNI REZYGNUJĄ

Niespełna cztery miesiące w suwalskiej Radzie Miejskiej
zasiadali Adam Gorlo i Janusz Skowroński, wybrani z listy Prawa i Sprawiedliwości. Obaj swoje rezygnacje z mandatu radnego motywują względami zawodowymi. Zastąpić ich
mogą ci, którzy na liście PiS zdobyli kolejny najlepszy wynik.
Są to: przewodniczący Chrześcijańskiego Klubu Inicjatyw Społecznych
w Suwałkach, ekspert kryminalistyki Jacek Juszkiewicz oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 Irena
Schabieńska. Obydwoje zgodzili się objąć mandaty radnych.
>>

BEZPŁATNE PORADY

Mieszkańcy Suwałk mogą uzyskać bezpłatną poradę prawną
z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i karnego. Osoby będące
w trudnej sytuacji życiowej i bytowej, jak również osoby uwikłane
w przemoc rodzinną mogą uzyskać porady w każdy wtorek i czwartek od godz. 17.30 w budynku MOPS, dział pomocy doraźnej,
ul. 23 Października 20 B. Od 5 maja do 30 listopada porad będzie udzielało Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa”.
Zadanie jest dofinansowane przez Miasto Suwałki.
3
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RODZINNE ULGI
ATRAKCYJNIEJSZE

Prawie 3 800 suwalczan skorzystało z ulg przyznanych w ramach programu wspierania rodzin wielodzietnych „Suwalska
Rodzina Plus”. Tak wynika z podsumowania drugiego roku realizacji tego programu. Suwalczanie najchętniej korzystają z ulgowych
biletów komunikacji miejskiej, ulgowych biletów do aquaparku i
tańszych wejść na imprezy Suwalskiego Ośrodka Kultury.
Program „Suwalska Rodzina Plus” z inicjatywy prezydenta
Czesława Renkiewicza przyjęła suwalska Rada Miejska w 2013 r.
W ubiegłym roku rozszerzono katalog ulg dostępnych dla wszystkich posiadaczy kart „Suwalska Rodzina Plus”. Teraz nie ma podziału na rodziny z trójką, czwórką i większą liczbą dzieci.
Stale zwiększa się zainteresowanie suwalczan tym programem.
W pierwszym roku jego realizacji z ulg skorzystało niespełna 2 600
suwalczan z rodzin wielodzietnych, a w kolejnym 2014 roku skorzystało już prawie 3 800 osób. Ponad 5 i pół tysiąca suwalczan skorzystało z ulgowych wejść do aquaparku, a ponad pół tysiąca z ulgowych biletów na imprezy organizowane przez SOK. Zainteresowani
chętnie korzystają też z ulgowych opłat za przedszkola, żłobek oraz
bezpłatnych szczepień przeciwko HPV. Niestety nikt nie skorzystał
z ulg oferowanych przy wstępie do Muzeum Okręgowego. W 2014
roku suwalskie rodziny wielodzietne łącznie skorzystały z ulg (nie licząc obniżek przy zakupie biletów komunikacji miejskiej) na kwotę ponad 174 tysięcy złotych.
Suwalskie rodziny wielodzietne mogą też skorzystać z ulg
oferowanych przez prywatnych przedsiębiorców, którzy oferują im zniżki od 2% do 30% na swoje towary i usługi. Do realizacji programu „Suwalska Rodzina Plus” przyłączyło się 23
przedsiębiorców.

>>

75 ROCZNICA
ROZSTRZELANIA

27 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 mszą św. w konkatedrze pw. św. Aleksandra rozpoczną się obchody 75 rocznicy rozstrzelania członków
Tymczasowej Rady
Ziemi Suwalskiej –
pierwszej podziemnej organizacji niepodległościowej na
Suwalszczyźnie. Po
mszy św. Uczestnicy
uroczystości przejadą pod pomnik w
Lesie Szwajcarskim
by oddać hołd pomordowanym.
4
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WOLNE MIEJSCA
W PRZEDSZKOLACH

Jest jeszcze 77 wolnych miejsc dla trzylatków i czterolatków,
które od września tego roku chcą trafić pod opiekę przedszkoli
prowadzonych przez miasto. Już dawno w suwalskich przedszkolach nie było tylu wolnych miejsc po pierwszym naborze.
Nabór uzupełniający na wolne miejsca w suwalskich przedszkolach rozpoczął się 10 kwietnia i potrwa do 21 kwietnia. W
środę 22 kwietnia do godziny 10 zostaną podane do wiadomości
listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice dzieci, które znajdą się na liście przyjętych do przedszkola będą mieli czas do 24
kwietnia do godziny 15, aby podpisać umowę z przedszkolem.

Przedszkola, które dysponują wolnymi miejscami dla 3letnich i 4-letnich w grupach 3-4 latków:
– Przedszkole nr 1, ul. Buczka 41 – 22 miejsca,
– Przedszkole nr 2, ul. Waryńskiego 29 – 13 miejsc,
– Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II, ul.
Korczaka 4A – 15 miejsc,
– Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym, ul. Skłodowskiej
7 – 27 miejsc.
Przy przyjęciach do przedszkoli nie obowiązują obwody, a
zatem dziecko z osiedla Północ może być przyjęte do przedszkola
w centrum miasta. Są jeszcze wolne miejsce dla 5-latków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:
– Zespół Szkół nr 7, ul. Minkiewicza 50 – 7 miejsc,
– Zespół Szkół nr 8, ul. Kościuszki 126 – 1 miejsce,
– Zespół Szkół nr 10, ul. Antoniewicza 5 – 3 miejsca,
– Zespół Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66 – 17 miejsc.
WTOREK Z RADNYM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać
im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 14 kwietnia na dyżur zapraszają radni Grzegorz Gorlo z
Prawa i Sprawiedliwości i Zbysław W. Grajek z Platformy Obywatelskiej.
Natomiast 21 kwietnia na suwalczan czekają Dorota A. Jabłońska z
Prawa i Sprawiedliwości oraz Bożena M. Kamińska z Platformy
Obywatelskiej. Na spotkanie z radnymi 28 kwietnia zapraszają Zdzisław
Koncewicz z Prawa i Sprawiedliwości i Karol Korneluk z Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w biurze Rady
Miejskiej, w pokoju 146 na pierwszym piętrze ratusza.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Mariola Szczypiń lub wyznaczony przez nią wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze
Urzędu Miejskiego.
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HOŁD 16 ZAMORDOWANYM

1 kwietnia 2015 r. odbyły się uroczystości z okazji 71. rocznicy zamordowania 16 mieszkańców Suwalszczyzny.
Pod Pomnikiem Straceń, gdzie 1 kwietnia 1944 roku Niemcy powiesili szesnastu mężczyzn. Hołd pomordowanym
oddali: poseł Jarosław Zieliński, Jadwiga
Mariola Szczypiń, przewodnicząca Rady
Miejskiej w Suwałkach wraz z radnymi,
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz
ze swoimi zastępcami oraz kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych,
harcerze, młodzież suwalskich szkół oraz
mieszkańcy miasta. Licznie reprezentowane były również poczty sztandarowe.
– Najważniejsza jest pamięć o naszej
wspólnej historii, która stanowi podstawę
naszej suwalskiej wspólnoty. Udział w takich uroczystościach ludzi w różnym wieku, a szczególnie dzieci i młodzieży, buduje
podwaliny społeczeństwa obywatelskiego,
buduje poczucie suwalskiej wspólnoty
– powiedział Czesław Renkiewicz pod
Pomnikiem Straceń.
W 1944 roku Niemcy aresztowali
16 mieszkańców Suwalszczyzny. W za-

>>

WYDARZYŁO SIĘ
n Amerykańskie śmigłowce Black Hawk
znów przeleciały nad Suwałkami. W krajach nadbałtyckich rozpoczyna się operacja
Atlantic Resolve, której celem jest zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej na
wschodniej flance NATO.

Hołd oddają przewodnicząca RM
J.M. Szczypiń oraz radna A. Ruszewska
mian za ich uwolnienie zażądali ujawnienia nazwisk dowódców suwalskiego
oddziału AK – rotmistrza Kazimierza
Ptaszyńskiego i jego adiutanta. Ultimatum
obowiązywało do 31 marca. Nikt nie ujawnił dowódców. Niemcy publicznie powiesili 16 mężczyzn. Pochowano ich w Lesie
Szwajcarskim.
(a)

ROCZNICE
KATYŃSKA I SMOLEŃSKA

10 kwietnia pod pomnikiem poświęconym ofiarom zbrodni katyńskiej oraz osobom, które zginęły w tragicznej katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem hołd im oddali prezydent Suwałk Czesław
Renkiewicz z zastępcami i przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Mariola Szczypiń z radnymi (na zdjęciu) oraz kombatanci.
W konkatedrze św. Aleksandra odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji Ofiar Katynia i
Tragedii Smoleńskiej. Po niej spod pomnika Papieża Jana Pawła II wyruszył Marsz Życia pod pomnik Ofiar Katynia i osób, które zginęły w katastrofie lotniczej w Smoleńsku na cmentarz przy ul.
Bakałarzewskiej.
Natomiast w sobotę w Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Noniewicza 83 odbyła się uroczystość „Dla Polski. Koncert Pamięci Ofiar
Katastrofy Smoleńskiej”.
Przed 75 laty Rosjanie rozstrzelali co
najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym
ponad 10 tysięcy oficerów wojska i policji.
Najwyższym rangą oficerem, który zginął
w Katyniu był suwalczanin, generał broni
Henryk Minkiewicz. Jemu jest dedykowany jeden z dwóch Dębów Katyńskich zasadzonych na Osiedlu Północ przed Zespołem
Szkół nr 7.
Przed pięciu laty, lecąc na obchody
rocznicy zbrodni katyńskiej, w katastrofie
lotniczej w Smoleńsku zginął prezydent
RP Lech Kaczyński oraz 95 osób mu towarzyszących.
(m)

n
W suwalskim Parku NaukowoTechnologicznym niemiecka firma Next Bike
zaprezentowała system rowerów miejskich jako propozycję do wykorzystania w Suwałkach.
W czasie spotkania prezydent Suwałk Czesław
Renkiewicz poinformował, że w naszym mieście mamy 41,5km ścieżek rowerowych oraz
ponad 10 km ciągów pieszo-rowerowych, a w
najbliższych 4 latach długość tych dróg rowerowych przynajmniej się podwoi. Czy Rower
Miejski zacznie funkcjonować też w Suwałkach?
Na to pytanie będzie można odpowiedzieć po
analizie finansowej wprowadzenia systemu
Roweru Miejskiego na terenie Suwałk.
n Suwalscy policjanci po pościgu zatrzymali
30-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież
3 tysięcy złotych z jednego z zakładów pracy na
terenie miasta. O kradzieży poinformował pokrzywdzony, który zadzwonił na numer alarmowy, bezpośrednio po kradzieży biegł za sprawcą, ale stracił go z oczu. We wskazane miejsce
natychmiast pojechały policyjne patrole. Udało
się odzyskać większość skradzionej kwoty. Teraz
zatrzymany suwalczanin za swoje postępowanie
odpowie przed sądem.
n
Studentka pielęgniarstwa Paulina
Dejnerowicz została Miss Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Będzie ona reprezentowała suwalską uczelnię na ogólnopolskich wyborach miss PWSZ w Lesznie.
n Rozstrzygnięto przetarg na budowę
bieżni na stadionie przy Zespole Szkół n7 na
Osiedlu Północ. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Solid–Stet ze Szczecina, która chce
wybudować bieżnię za nieco ponad 358 tys.
złotych, na 4 tygodnie przed planowanym terminem 15. sierpnia 2015 r.
n
Siedemnastu mężczyzn spędziło
Wielkanoc w Izbie Wytrzeźwień w Suwałkach.
Najmłodszy z nich miał 22 lata, najstarszy 58
lat, dwóch z nich to bezdomni.

n
W okresie przedświątecznym i w
Wielkanoc suwalscy policjanci zatrzymali wielu kierujących, którzy zdecydowali się na jazdę
samochodem pod wpływem alkoholu. Na ulicy Kowalskiego policjanci zatrzymali do kontroli forda. Okazało się, że kierujący nim 37-la-

Ciąg dalszy na str. 6
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WYDARZYŁO SIĘ
tek kierował samochodem mając 1,5 promila
alkoholu w organizmie.
n Na ulicy Łokietka, mundurowi z drogówki przerwali dalszą podróż 50-latkowi kierującemu samochodem kia. Badanie alkomatem
wykazało w jego organizmie 2, 3 promila alkoholu. Brakiem wyobraźni wykazał się również
26-letni kierowca golfa, który w nocy został
zatrzymany do kontroli na ulicy Noniewicza.
Policjanci zwrócili uwagę na samochód, bo
kierujący miał problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy. W tym przypadku badanie
alkomatem wykazało ponad 2,3 promila alkoholu w organizmie. Poza tym okazało się, że
mieszkaniec Suwałk nie posiada uprawnień
do kierowania. Teraz zatrzymani za jazdę pod
wpływem alkoholu za swoje nieodpowiedzialne postępowanie odpowiedzą przed sądem.
n Pion śledczy białostockiego oddziału
IPN, który prowadzi śledztwo w sprawie obławy z lipca 1945 roku na Suwalszczyźnie zwanej augustowską skierował do amerykańskich
władz wniosek o pomoc prawną w tej sprawie.
Prokurator zapytał, czy w archiwum państwowym w Waszyngtonie znajdują się jakiekolwiek informacje na temat tej zbrodni. Śledczy
chcą się głównie dowiedzieć, czy są tam relacje trzech funkcjonariuszy komunistycznych
służb bezpieczeństwa (Józef Światło, Ignacy
Ramotowski i Andrzej Czyżnikowski), którzy
uciekli na Zachód.
n Z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego
im. A. Lityńskiego w Suwałkach spotkał się
chorąży Zbigniew Zajkowski z 25. Brygady
Kawalerii Powietrznej, uczestnik misji bojowych w Syrii i Afganistanie. Pomysłodawcą
spotkania był jego syn, uczeń LO – Daniel
Zajkowski. Spotkanie zorganizowała Elżbieta
Zienda-Żywiczyńska, nauczycielka historii i
wiedzy o społeczeństwie.

n W Suwałkach wiceminister sportu
Dorota Idzi medalami „Za zasługi dla sportu”
odznaczyła Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk, Leszka Lewoca, prezesa Podlaskiej
Rady Sportu, Waldemara Borysewicza, dyrektora OSiR, Jerzego Szleszyńskiego, prezesa SKB Suwałki, Dariusza Mazura, prezesa
SKS Wigry i Michała Wiszniewskiego, prezesa MKS Ślepsk.
n Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp z o.o. z Gołdapi złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę ulicy
Ciąg dalszy na str. 8
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WIOSNA DROGOWCÓW

Od wielu lat wiosna w Suwałkach to
czas bardzo intensywnych robót drogowych. Nie wszystkie one wspominane
są dobrze, bo też nie wszystkie przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem, o czym później, ale wszystkie są
zwyczajnie potrzebne i konieczne.

Wiele ostatnich lat to prace na
głównych szlakach komunikacyjnych,
takich jak przebudowa ważnych skrzyżowań, jak choćby długo trwające w
ubiegłym roku prace przy skrzyżowaniu
Kościuszki z Dwernickiego i Sikorskiego,
czy budowana od nowa ulica 24 sierpnia.
Podobnie będzie i w tym roku, ale – jak
twierdzi Tomasz Drejer, zastępca dyrektora Zakładu Dróg i Zieleni – tym razem
znacznie więcej pieniędzy miasto przeznaczy na budowę nowych i poprawę już istniejących dróg osiedlowych, bo takie jest
oczekiwania suwalczan i takie też były
obietnice formułowane w ostatniej kampanii wyborczej.
Tu przede wszystkim widać prace
na osiedlu Hańcza. Prace trwają na ulicach: Toruńskiej, Zamojskiej, Słupskiej,
Elbląskiej, Gdańskiej, Koszalińskiej
i Szczecińskiej oraz Batalionów
Chłopskich. Wykonawcą tych robót jest
augustowska firma Poldren.Jak twierdzi
Zygmunt Szutkiewicz,
naczelnik
Wydziału
Inwestycji
Urzędu
Miejskiego, powinny się
one zakończyć zgodnie z
podpisaną umową do 30
sierpnia tego roku.
Trwają prace przy
przebudowie kolejnej
osiedlowej drogi – ulicy Zastawie prowadzącej do ogródków dział-

kowych wraz przebudową skrzyżowania
z ulicą Powstańców Wielkopolskich.
Powstanie 250 metrów nowej asfaltowej
drogi. Tu też przewidziano istotną niwelację terenu tak, by uniknąć bardzo stromego zjazdu. Realizująca tę inwestycję
firma Strabag zobowiązała się wykonać
prace do 19 lipca.
Kolejną ważną i
dla mieszkańców, i dla
kierowców inwestycją
to drugi etap prac przy
ulicy Młynarskiego i –
przede wszystkim, bo
to ważny szlak komunikacyjny – gruntowna przebudowa ulicy Nowomiejskiej.
– Będzie ta ulica poszerzona na całej
długości doi 7 metrów, powstaną nowe
chodniki, ścieżka rowerowa, nowe funkcjonalne i estetyczne oświetlenie – informuje Tomasz Drejer. Wykonawcą tej
przebudowy jest firma Strabag, która całość prac zobowiązała się wykonać do 3
sierpnia. Chwilowe kłopoty związane w
awarią maszyny do zrywania starej nawierzchni nie wpłyną na termin wykonania. Wraz z przebudowywaną sąsiednią
ulicą Młynarskiego będzie to gruntownie
uporządkowany kawałek miasta.
Do 16 lipca suwalska firma
REMBUD ma przebudować odcinek
Utraty pomiędzy ulicami Przytorową i
Sejneńską. Powstaną nowe chodniki po
obu stronach, ścieżka rowerowa, nowe
oświetlenie, bezkolizyjne skrzyżowania.
– Wykonawca został zobowiązany, by
tak prowadzić prace, aby nie zamykać na
Utracie ruchu – informuje T. Drejer.
Tym razem – zapewniają nasi roz-
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mówcy Zygmunt Szutkiewicz i Tomasz
Drejer – nie powinno być tego rodzaju komplikacji, które wystąpiły choćby przy budowie ulicy 24 sierpnia, czy
przebudowie skrzyżowania Kościuszki
z Dwernickiego i Sikorskiego. Pierwszy
powód – wśród wykonawców nie ma, na
szczęście, przedsiębiorstwa Pribex, które
to nie tylko nie dotrzymywało przyjętych
terminów, ale także, niestety, źle wykonywała swoją pracę, co oznaczało konieczność wykonania licznych poprawek. Jak
bardzo irytuje to mieszkańców Suwałk
nie trzeba przypominać.
– Tym razem wśród wykonawców firmy Pribex nie ma – informuje T. Drejer.
– Stało się to możliwe dzięki nowym regulacjom prawnym dotyczącym wyłonie-

nia wykonawcy. Teraz już nie tylko cena
gra rolę, istotne znaczenie ma też zadeklarowany termin wykonania inwestycji
i surowe kary za przekroczenie przyjętego terminu.
– Warto przy tej okazji przypomnieć, że remont czy przebudowa ulicy
to nie tylko położenie nowej nawierzchni.
Towarzyszy temu budowa nowych chodników, ścieżek rowerowych, kładzione są
kable, wykonywana kanalizacja deszczowa, często nowe oświetlenie; słowem wykonywana jest cała niezbędna infrastruktura – mówi T. Drejer.
A to wydłuża cały proces. Warto chyba jednak poczekać.
(S)

WYDARZYŁO SIĘ
Szkolnej w Suwałkach. Gołdapska firma chce
za prawie 1 120 000 zł m.in. wybudować ulicę
Szkolną wraz z parkingiem przy skrzyżowaniu
ulic Szkolnej i Składowej.

n Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk
złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w
10. rocznicę śmierci Papieża.
n Po raz o kolejny poseł Bożena Kamińska
zapowiedziała wzmocnienie kadrowe i sprzętowe 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii
Przeciwpancernej, który wchodzi w skład
11. Pułku Artylerii w Węgorzewie. Do węgorzewskiego pułku mają trafić wyrzutnie rakietowe Homar i samobieżne haubice Krab, a zatrudnienie w nim ma wzrosnąć o 200 osób. Ilu
z nich trafi do Suwałk? Jeszcze nie wiadomo.

>>

INNOWACYJNY MALOW

W tegorocznym rankingu najbardziej innowacyjnych firm organizowanym przez oddział
Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku i redakcję „Kuriera Porannego” nagrodę specjalną otrzymała suwalska spółka Malow, w imieniu której odebrał ją Henryk Owsiejew. Prezes
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Andrzej Parafiniuk powiedział, że jest to wyróżnienie
za najbardziej konsekwentne i kompleksowe wdrażanie innowacji. Malow produkuje m.in. szafki szkolne na laptopy, ale korzystają z nich głównie dzieci w Skandynawii i we Francji, bo w Polsce
uczą się z podręczników.
Jak informuje portal Wrota Podlasia, jakość produktów i jakość obsługi klientów, a także cena to zdaniem podlaskich przedsiębiorców najczęstsze źródło przewagi konkurencyjnej ich firmy.
Zaledwie co szesnasty uważa, że sukces jego firmie zapewniła innowacyjność. Podobnie, co szesnasty przedsiębiorca deklaruje gotowość do korzystania z funduszy unijnych w nowej perspektywie do roku 2020.
W czasie podsumowania ósmej edycja rankingu Innowacje Jakub Fulara z Banku Pekao SA
przedstawił wyniki raportu na temat kondycji mikro i małych firm. Wynika z niego, że koniunkturę gospodarczą i własną sytuację oraz perspektywy na przyszłość przedsiębiorcy i menedżerowie najgorzej oceniali w roku 2012. W ostatnich dwóch latach wskaźnik koniunktury wzrósł
do 96,4 punktów w Polsce i do 96,7 w woj. podlaskim. Wskaźnik ten dla podregionu suwalskiego wyniósł 94,7, dla łomżyńskiego 93, a dla podregionu białostockiego wyniósł 100,3 punktów.
Z tego raportu wynika, że przedsiębiorcy i menedżerowie w podlaskiem nie różnią się od swoich
kolegów w całej Polski jeżeli chodzi o ocenę sytuacji swoich firm, przychodów, wyników finansowych, zatrudnienia. Nieco gorzej oceniają dostęp do zewnętrznego finansowania. Większość
przedsiębiorców nie bierze kredytów i pożyczek, bo nie widzą takiej potrzeby lub boją się zadłużenia.

n Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na
budowę boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 przy ul.
Klonowej złożyła suwalska firma REM BUD, która za niespełna 1,5 mln złotych chce między innymi wybudować sztuczne boisko do piłki nożnej,
boiska do siatkówki i koszykówki wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym. Suwalska firma zaoferowała tez najdłuższy okres gwarancji
na wykonane roboty.
n Suwalska Prokuratura prowadzi śledztwo
przeciwko Krystianowi S. Podejrzany wspólnie
z nieletnim w końcu marca okradli co najmniej
trzy domki na terenie ogródków działkowych
„Borówka” w Suwałkach. Ukradli radio, wózek
drewniany, opakowanie kawy i herbaty o łącznej wartości około 200 zł.
n
W suwalskim Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia i Jego Apostołów biskup ełcki Jerzy
Mazur spotkał się z uczniami klas trzecich szkół
ponadgimnazjalnych, którzy za niespełna miesiąc będą zdawać egzamin maturalny.
n Najkorzystniejsza ofertę w przetargu na
budowę street workout i parktour w Suwałkach
złożyła firma 1 Move z Gdańska, która do 15 lipca
tego roku chce wybudować park do ćwiczeń siłowych za blisko 375 tys. złotych. Park powstanie
w sąsiedztwie kortów tenisowych w odległości
ok. 50 metrów od brzegu zalewu Arkadia.
n
W warszawskiej Galerii Akademii
Pedagogiki Specjalnej do 10 maja można
oglądać wystawę prac suwalczanina Marka
Sobczaka zatytułowaną „Egipt i poematy”.
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AKTYWNI SENIORZY

– Planów mamy dużo. Chcemy zabiegać o to by w Suwałkach był lekarz
– geriatra, marzy się nam Klub Seniora
i Suwalska Karta Seniora. To tylko niektóre pomysły Suwalskiej Rady
– mówi jej przewodnicząca Jadwiga
Sowulewska.
Suwalska Rada Seniorów działa od
niespełna trzech miesięcy. Ma ona charakter inicjatywny, konsultacyjny i opiniodawczy. Jej członkowie pracują społecznie. Rada działa przy Prezydencie
Miasta Suwałk. Jej zadaniem jest wypracowywanie, wspólnie z władzami miasta
i w porozumieniu z seniorami, rozwiązań przyjaznych starszym osobom.
– Planujemy zorganizować seminarium o wyzwaniach stojących przed
Suwalską Radą Seniorów i samorządem
wobec szybkiego starzenia się społeczności lokalnej. A wszystko po to by wypracować założenia do polityki senioralnej w Suwałkach – zapowiada Jadwiga
Sowulewska.
Już w tej chwili w Suwałkach
mieszka ponad 13 tysięcy seniorów.
I ich odsetek wśród suwalczan będzie
stale rósł. To tendencja ogólnopolska.
Stąd też propozycja Suwalskiej Rady
Seniorów, by w suwalskiej PWSZ stworzyć kierunek przygotowujący fachowców do opieki nad osobami starszymi.
Rada Seniorów pracuje także nad Kartą
Seniora, dzięki której osoby starsze będą
mogły korzystać ze zniżek w wielu miejscach użyteczności publicznej, a także
punktach usługowych. Już w tej chwili suwalscy seniorzy mogą korzystać z
ulgowych wejść do Aquaparku w każdy czwartek, czy ulg przy zakupie biletu na film w Cinema Lumiere. Wiele
z pomysłów suwalskich seniorów pojawiło się w czasie dyżurów, jakie pełnią
członkowie Rady raz w miesiącu w różnych częściach miasta (w ramce szczegółowy harmonogram).
– Seniorzy postulują ustawienie toalet przy siłowniach „pod chmurką” nad
zalewem Arkadia czy na osiedlu Północ.
Chcielibyśmy też, żeby w Suwałkach seniorzy mogli skorzystać z elektronicznego systemu powiadamiania o zagroże8

Jadwiga Sowulewska
SKŁAD SUWALSKIEJ RADY SENIORÓW:
Tadeusz Chludziński, Wiesława Giczewska, Barbara Grabowska (Wiceprzewodnicząca), Maria Jolanta Lauryn (Sekretarz), Piotr Marian Luto, Włodzimierz
Marczewski, Bożenna Maskowicz, Jadwiga
Sowulewska (Przewodnicząca), Dariusz
Żukowski

niach, zaś osoby samotne z tak zwanych
kopert życia – dodaje przewodnicząca
J. Sowulewska.
Przedstawiciele Suwalskiej Rady
Seniorów w lutym uczestniczyli w Ogólnopolskim Spotkaniu Rad Seniorów
w sejmie. Współorganizatorami i gośćmi spotkania byli między innymi: Wicemarszałek Sejmu RP –
Elżbieta Radziszewska, sekretarz
stanu w Kancelarii Prezydenta RP
– Olgierd Dziekoński, przewodniczący
Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej
– Michał Szczerba, prezes Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” – Marta
Białek-Graczyk, minister Pracy i
Polityki Społecznej – Władysław
Kosiniak-Kamysz oraz Fundacja
Badań i Innowacji Społecznych
„STOCZNIA”.

Teraz Suwalska Rada Seniorów
przygotowuje biuletyn dla osób starszych. Jeden będzie informował jak
ustrzec się przed oszustami, którzy często podają się za pracowników różnych
publicznych instytucji, czy spółdzielni
mieszkaniowych. Znajdą się w nim porady, co robić, jeśli po podpisaniu umowy na zakup okaże się, że jest ona dla
nas niekorzystna, i gdzie szukać pomocy. Kolejny biuletyn Rada Seniorów
planuje wydać z ofertami kulturalnymi
dla osób starszych, z którego dowiedzą
się one co oferują im lokalne instytucje.
Zanim ukażą się te biuletyny udostępniamy seniorom łamy Dwutygodnika
Suwalskiego. Znajdziecie Państwo tutaj informacje, które mogą Was zainteresować.
Już jutro, w środę 15.04. zapraszamy o godz.14.00 do Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II st. przy ul.
Noniewicza 83 na spektakl Karnawał
Wenecki z cyklu Międzypokoleniowe
spotkania z muzyką. Wykonawcy: tancerze Baletu Dworskiego CRACOVIA
DANZA (Alicja Petrus/Monika Koliba,
Jan Fečko/Miłosz Kozłowski: taniec
historyczny, Marcin Sochan: skrzypce barokowe, Anna Huszczo/Piotr
Szymanowicz: klawesyn. Prowadzenie:
Lidia Szpilewska. Wstęp wolny.
(m)
DYŻURY SUWALSKIEJ RADY SENIORÓW:
W drugi poniedziałek każdego miesiąca,
w godzinach 10.00-12.00 można porozmawiać z członkami Suwalskiej Rady Seniorów
o sprawach ważnych dla starszych mieszkańców Suwałk. Dyżury odbywają się w następujących siedzibach:
1) Biuro Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach, ul. Kościuszki 71
2) Przedszkole nr 7, ul. Andersa 10
3) Galeria Regionalna przy parafii pw. Chrystusa
Króla, ul. Jana Pawła II 3
4) Restauracja „Fantazja”, ul. Zastawie 42
5) Sala katechetyczna na plebanii parafii pw.
Św. Piotra i Pawła, ul. Wojska Polskiego 36
Najbliższe dyżury: 11 maja, 8 czerwca, 13
lipca i 10 sierpnia.
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>> EGZAMIN GIMNAZJALNY

Już za tydzień, we wtorek 21 kwietnia 666 suwalskich
uczniów trzecich klas gimnazjalnych rozpocznie egzamin gimnazjalny. Najpierw o 9.00 napiszą część humanistyczną egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie, a dwie godziny później
rozpocznie się egzamin z języka polskiego. Podobnie o godz.
9.00 w środę 22 kwietnia rozpocznie się egzamin z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, a dwie godziny później egzamin
z matematyki. Trzydniowy maraton gimnazjalny zakończy się w
czwartek 24 kwietnia egzaminem z języka obcego nowożytnego
– najpierw o godz. 9.00 poziom podstawowy, a o 11.00 – poziom rozszerzony.
Dobry wynik egzaminu gimnazjalnego może szeroko otworzyć furtkę do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej.
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>> KOLEJNE MURALE

111/2015

Kolejne dwa murale pojawią się w tym roku na suwalskich
budynkach. Pierwszy powstał w sierpniu ubiegłego roku. Na kamienicy przy Noniewicza namalowano mural według projektu
Karola Kalinowskiego przedstawiający baśniowy świat z motywami suwalskimi.
Jeden z nowych murali pojawi się na budynku przy ul. Alfreda
Wierusza-Kowalskiego i będzie nawiązywał do patrona tej ulicy.
Rok 2015 został ogłoszony rokiem Alfreda Wierusza-Kowalskiego
w Suwałkach. Odsłonięcie muralu zaplanowano w czasie tegorocznych Dni Suwałk, które będą połączone ze świętem „Na ulicy
Alfreda Wierusza-Kowalskiego w Suwałkach. Spotkanie na imieninach, zabawy pożyteczne i przyjemne dla mieszkańców.”
Kolejny mural będzie upamiętniał Mariana Piekarskiego.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest 1. Suwalska Drużyna Harcerzy
„Baszta” im. Mariana Piekarskiego. Marian Piekarski, ps. Ryś,
był harcerzem i żołnierzem polskiej konspiracji, odznaczonym
za zasługi Krzyżem Walecznych. W marcu 1945 roku przeprowadził brawurową akcję uwolnienia uwięzionych żołnierzy AK
z suwalskiego więzienia. Rok później Piekarski został przez komunistyczne władze aresztowany i skazany na śmierć. Mural
upamiętniający jego postać najprawdopodobniej pojawi się
na budynku położonym przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i
Sikorskiego.

MUZEUM OKRĘGOWE, Augustowsko-Suwalskie
Towarzystwo Naukowe oraz Archiwum Państwowe
w Suwałkach zapraszają 15 kwietnia o godz. 17 (przy
ul. Kościuszki 81) na promocję XIV tomu Rocznika
Augustowsko-Suwalskiego. W programie m.in. wykład
Melchiora Jakubowskiego „Wygraniczenia dóbr wigierskich po 1726 r.”. XIV tom Rocznika ukazał się dzięki
wsparciu Urzędu Miejskiego w Suwałkach i Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego.
Muzeum im. Marii Konopnickiej przy ul. Tadeusza Kościuszki 31 zaprasza 16 kwietnia o godz. 18.00 na „Koniec krytyki?”. O kondycji krytyki literackiej w przyszłości będzie można podyskutować na spotkaniu
z Adrianem Gleniem.

ROK ALFREDA
WIERUSZAKOWALSKIEGO
HARMONOGRAM WYDARZEŃ NA
KWIECIEŃ
17 IV – Otwarcie wystawy „Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na
płótnach polskich monachijczyków” (scenariusz, kurator wystawy Eliza
Ptaszyńska; aranżacja Adam Orlewicz; wystawa ze zbiorów: Muzeum
Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum
Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
Muzeum Okręgowego w Lesznie, Muzeum Okręgowego w Suwałkach,
Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz kolekcji prywatnych)
18 IV – DZIEŃ WOLNEJ SZTUKI: Pięć razy Alfred Wierusz-Kowalski
19 IV – „Wokół Wierusza – Jaka piękna ta kraina…” – zabawy przyjemne i pożyteczne dla starszych i młodszych
22 IV – „Salon myśli od książek zależnych” – spotkanie z książką: XIX
wiek. Czas przeobrażeń – prof. Witold Molik
Szczegółowe informacje o Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego na:
www.muzeum.suwalki.pl
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>> 25 LAT SAMORZĄDU
27 MAJA MINIE 25 LAT OD PIERWSZYCH W POWOJENNEJ POLSCE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH. ODRODZONA SAMORZĄDNOŚĆ TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH SUKCESÓW POLSKICH PRZEMIAN. W PRZEDDZIEŃ PIERWSZYCH WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH PREMIER TADEUSZ MAZOWIECKI ZWRÓCIŁ SIĘ DO RODAKÓW Z PRZESŁANIEM: „RZECZPOSPOLITA LOKALNA
PRZECHODZI W RĘCE SPOŁECZNOŚCI, KTÓRE JĄ ZAMIESZKUJĄ. BĘDZIE ONA TAKA, JAKĄ ONE SAME POTRAFIĄ STWORZYĆ”. Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA POLSKIEJ SAMORZĄDNOŚCI CHCEMY PRZYPOMNIEĆ JAK TWORZYŁ SIĘ I ROZWIJAŁ SAMORZĄD W SUWAŁKACH. W KOLEJNYCH WYDANIACH DWUTYGODNIKA SUWALSKIEGO PRZYPOMNIMY KOLEJNYCH
PRZEWODNICZĄCYCH RADY MIEJSKIEJ. DZIŚ WSPOMINAJĄ TAMTEN CZAS PIERWSI PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W SUWAŁKACH – JERZY LASOTA I DANUTA IWASZKO.

CZUJĘ SIĘ NAGRODZONY
Panie doktorze, został Pan pierwszym
przewodniczącym Rady Miejskiej w
nowej, całkowicie zmienionej rzeczywistości. Jak doszło do tego, że właśnie Pana wybrano, choć nie był Pan
rodowitym suwalczaninem?

– Faktycznie, bowiem urodziłem
się w Czeremsze na Białostoczczyźnie,
szkołę średnią (technikum felczerskie) kończyłem w Krakowie, studia
w Białymstoku, a praca to cała Polska
– Mazury, górska Istebna i, rzecz jasna,
Suwałki. W Istebnej, to był czas pierwszej „Solidarności”, organizowałem ten związek. Ogromna większość
spośród kilkuset pracowników tej wielkiej placówki przystąpiło do
nowego związku, ja zyskałem miano „ojca chrzestnego Solidarności”
i pewnie ten czas tak mnie ukształtował, że już zawsze byłem aktywny, chciałem pomagać nie tylko jako lekarz.
Do Suwałk trafił Pan z opinią świetnego lekarza i… łatką przeciwnika Polski Ludowej.

-Tak było, ale też miałem szczęście trafiać na właściwych ludzi, jak
choćby ówczesny lekarz wojewódzki Józef Krawczyk, który nie bał się
mnie zatrudnić, a przecież nie koniecznie podzielał moje przekonania
polityczne. Ja bardzo sobie cenię ludzi, którzy potrafią dobrze pracować dla wspólnego dobra. Dlatego, skoro wspomnieliśmy tu o politycznych sympatiach, to powiem, że bardzo sobie zawsze ceniłem jako prezydenta Zdzisława Chmielewskiego, który miał wiele dobrych
pomysłów i – później – prezydenta Józefa Gajewskiego. Obaj to całkiem inne poglądy, ale obaj chcieli dla miasta dobrze i umieli dla niego pracować.
Wkrótce jednak pierwszy ”solidarnościowy” prezydent
Chmielewski został odwołany, mimo że wy, radni „S”, mieliście
ogromną przewagę w Radzie.

– A ja złożyłem wkrótce rezygnację z funkcji przewodniczącego.
Nie chcę, by pomyślano, że przemawia przeze mnie jakaś gorycz, ale godzi się tu przypomnieć, że praktycznie każda sesja to była kolejna próba
odwołania prezydenta, kłótnie, oskarżenia. Wrogowie Polski mówią, że
Polakom wystarczy dać wolność, sami się wykończą. Ale tak to było.
Teraz, kiedy spotykam ludzi, którzy z prawdziwą sympatią odnoszą
się do mnie, pozdrawiają, szczerze się uśmiechają, dziękują za te wszystkie lata pracy, jestem szczęśliwy i czuję się naprawdę nagrodzony.
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JEDYNACZKA
NA URZĘDZIE
Została Pani kolejną przewodniczącą Rady Miejskiej
dość niespodziewanie,
bo przecież Stronnictwo
Demokratyczne miało tylko
cztery mandaty w 32. osobowej Radzie.

– Faktycznie, tak było, że
trudno było znaleźć sensowne rozwiązanie w atmosferze
nieustannych kłótni i oskarżeń. „Padło” na mnie może
dlatego, że byłam w tamtej
jedyną kobietą, co dawało pewną gwarancję większego
spokoju. Powód drugi to fakt, że nie przejawiałam własnych wybujałych ambicji, co było domeną panów. I te
ich niespełnione ambicje mniej cierpiały, gdy wybrali kobietę. Przecież wszyscy oni nie mogli zostać przewodniczącym, a każdy uważał, że na to zasługuje, No i wreszcie, podobnie jak mój poprzednik doktor Lasota, jestem
lekarzem. Widocznie ten zawód ma w sobie coś takiego,
że budzi zaufanie.
Jeśli by przyszło Pani najkrócej opisać atmosferę
tamtych dni, to – jaka ona była?

– Kłótliwa, rozdyskutowana, pełna czasami złych
emocji, ale też wielu dobrych chęci, które rozbijały się o brak porozumienia. Pamiętam, że już wtedy
mówiliśmy o potrzebie obwodnicy, ale już zgody co
do tego, jak ona ma przebiegać, nie było. Szczegół
przesłaniał rzecz istotniejszą. Pamiętam, że było sporo złośliwości choćby wtedy, gdy jeden z radnych,
który później zrobił sporą karierę, wytykał błędy językowe, co było pewnie ważne, ale przecież nie najważniejsze. Zresztą z tego co widzę, również i później
nie brakowało podobnych złośliwostek. Z perspektywy lat wszystko widać lepiej i z większym dystansem
miniony czas się ocenia. Myślę więc, że ten gorący
czas sporów był nie do uniknięcia. Być może dzięki
temu nasi następcy mieli łatwiej.
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ZAPROSZENIA SUWALSKIE
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ w Suwałkach zaprasza:
n uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie recytatorskim
„Apetyt na wiersze Wandy Chotomskiej”. Termin zgłoszeń upływa
1 maja 2015 roku. Regulamin i karta zgłoszenia do konkursu znajdują
się na stronie www.bpsuwalki.pl.
SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza:
n na zabawę po suwalsku, czyli potańcówkę z kapelą ZPiT
Suwalszczyzna. Początek sobota, 18 kwietnia o godz. 19,00 w sali Różanej restauracji Na Starówce, ul. Chłodna 2. Będzie okazja się nauczyć tańców suwalskich przy pomocy tancerzy i muzyków kapeli
Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”.
n Teatr Efemeryczny na dwie premiery jednego dnia – w sobotę
18 kwietnia na Dużej Scenie SOK przy ul. Jana Pawła II 5. Najpierw o
godz. 11 „Chłopcy z Placu Broni” (na zdjęciu) – spektakl wg Ferenca

Molnara w wykonaniu Teatru Efemeryczne Dzieciaki w reżyserii Jolanty Hinc-Mackiewicz. A o godz. 18 rozpocznie się spektakl
„Małe zbrodnie małżeńskie” wg Erica-Emmanuela Schmitta w wykonaniu Ephemeral Theatre w reżyserii Jolanty Hinc-Mackiewicz.
Obsada: Urszula Duda, Magda Kaszkiel, Irmina Liszewska, Barbara
Wierzbowska, Wiesława Naruszewicz, Jacek Sawicki.
n 17 kwietnia o godzinie 19.00 do Rozmarino przy ul. T. Kościuszki 75
na koncert zespołu Zmiana Wachty, prezentującego szanty i piosenki
żeglarskie te znane i mniej znane. Wstęp 10 zł.
n Na koncert Natalii Kovalenko, ukraińskiej sopranistki, w programie
„Pieśni Anny German” w niedzielę 3 maja, godz. 19.00, Duża Scena
SOK, ul. Jana Pawła II 5. Wstęp w cenie 40 zł. Patronat medialny nad koncertem objął „Dwutygodnik Suwalski”.
Uwaga! Pierwsza osoba, która zgłosi się do redakcji „Dwutygodnika
Suwalskiego” otrzyma dwa zaproszenia na koncert Natalii Kovalenko
„Pieśni Anny German”.
n Koncert Ani Rusowicz rozpocznie się w piątek, 24 kwietnia o godz.
19.00 na Dużej Scenie SOK przy ul. Papieża Jana Pawła II 5. Wstęp w cenie
50 zł. Patronat medialny nad koncertem objął „Dwutygodnik Suwalski”.
n W sobotę, 25kwietnia o godz. 12.00 w Sali Kameralnej przy ul. Jana
Pawła II 5 rozpoczną się
przesłuchania konkursowe
(wstęp wolny, ilość miejsc
ograniczona) I Konkursu
Młodzieżowych Kapel
RockowychROCKPOMOST
2015. O 19.00 – koncert finałowy zwycięzcy konkursu
oraz koncert gościa specjalnego – zespołu MILCZENIE
OWIEC (na zdjęciu) (Duża
Zdjęcie pochodzi ze strony www.milczenieowiec.com
Scena, bilety: 15 zł).

KOMIN PUB MOTOCYKLOWY zaprasza:
n 18 kwietnia w sobotę o godzinie 19.30 na Drah-Szajba – kolejny
odcinek szajbnięto-drahowego weekendu. Tym razem zagramy wraz z
naszymi przyjaciółmi z poznańskiej Szajby. Bilety – 10 zł.
n wszystkich na suwalskie rozpoczęcie sezonu motocyklowego, które
odbędzie się w Suwałkach 18 kwietnia o godz. 11.30 pod szkołą przy ul.
Sikorskiego. Po paradzie jedziemy do Małych Raczek. Więcej informacji
www.niedzwiedziepolnocy.suwalki.pl WSTĘP BEZPŁATNY
(a)

W KINIE
Cinema Lumiere zaprasza na projekcje premierowe:
od 14 do 16 kwietnia – „Szybcy
i wściekli 7” (kino akcji),
„Dom” (komedia animowana), „Dom” 3D (komedia animowana) ,
„Ze wszystkich sił” (dramat obyczajowy),
„Selma” (dramat obyczajowy–
biograficzny oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia
Martina Luthera Kinga)
Wkrótce:
od 17 kwietnia – „Nocny po-

ścig” (kino akcji, kryminał),
„Chłopak z sąsiedztwa” (thriller)
21 kwietnia – „Sils Mara (kino
konesera– dramat))
od 21 kwietnia – „Zabójcy bażantów” (thriller– kryminalny),
„System „ Child 44” (thriller)
od 1 maja – „Poskromienie
playboya” (komedia), „Saga
Wikingów” (przygodowy, kino akcji), „Ups! Arka odpłynęła” (animowany, przygodowy).

Dyskusyjny Klub Filmowy „13” zaprasza na film „O koniach i ludziach” i animacja „Pac!” w środę, 15 kwietnia , godz. 18.00 w sali kameralnej SOK, ul. Jana Pawła II 5.
Jest to islandzka opowieść o koniach i ludziach, z której wyłania się
mało korzystny obraz tych drugich. Wszystko to okraszone ekscentrycznym humorem, nieoczywistym spojrzeniem na znane problemy i wspaniałymi krajobrazami. Jej reżyserem jest Benedikt Erlingsson, a występują m.in. Ingvar Eggert Sigurösson, Charlotte Bøving, Steinn Ármann
Magnússon. Film otrzymał nagrody m.in. na MFF w Tokio – za najlepszą
reżyserię w 2013 r., na MFF w San Sebastian – za najlepszy debiut reżyserski w 2013 r. oraz Edda – film roku, aktor roku Ingvar Eggert Sigurösson,
reżyser roku, scenariusz roku Bergenstein Björgúlfsson w 2014 r.
Bilety: 30 złotych (karnet na 6 spotkań DKF), 10 złotych (bilet na pojedynczy seans) na www.bilety.soksuwalki.eu i w kasie SOK.
Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na pokaz pofestiwalowy
VIII Festiwalu Filmowego NAKRĘCENI, czyli prezentację nagrodzonych
i wyróżnionych filmów studenckich, niezależnych i amatorskich. Początek
w czwartek, 16 kwietnia o godz. 18.00 w Sali Kameralnej SOK, ul. Jana
Pawła II 5. Wstęp wolny.

Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach i Cinema
Lumiere prowadzą wspólną akcję
„Przeczytaj i obejrzyj”. Każdy kto wypożyczy książkę z listy, otrzyma kupon zniżkowy na wybrane filmy. Lista książek i filmów znajduje się na stronie: www.bpsuwalki.pl. Akcją objęte są filmy „Zabójcy bażantów” oraz
„System (Child 44)”, które wchodzą na ekrany 24 kwietnia.
n
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OD REDAKCJI

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI:

Stronę „Suwałki wczoraj i przedwczoraj” chcemy redagować wspólnie
z naszymi Czytelnikami. Czekamy na propozycje tematów oraz dokumenty
i fotografie sprzed lat, na wspomnienia. Spróbujmy razem ocalić przynajmniej część naszej wspólnej suwalskiej rzeczywistości.

DOM PRZY ULICY KOŚCIUSZKI NR. 59
Dyplomowany kuchmistrz Stanisław Maszewski wraz z żoną
Kazimierą (z domu Paszkowska) przyjechał z Warszawy do gubernialnych Suwałk około 1903 roku. Zamieszkali w oficynie na
piętrze przy ulicy Kościuszki pod obecnym numerem 82. Pod tym
też adresem od frontu kamienicy, z chwilą przyjazdu, w znanym
Hotelu Europejskim Stanisław prowadził popularny lokal pod nazwą Restauracja Maszewskiego.
Po drugiej stronie ulicy w domu pod numerem 59 od lat 50tych XIX wieku funkcjonował Hotel Rzymski – jeden z ośmiu istniejących w roku 1857 w Suwałkach.

SUWAŁKI W PRL-u
Tak wyglądały Suwałki w rubryce „Donosy”, która ukazywała się w latach
80-tych w suwalskich „Krajobrazach”. Wybrane i zredagowane do druku przez
Eugeniusza Kurzawę, śp. Piotra Laskowskiego i Bogdana Pieklika, być
może już niedługo ukażą się na wydwaniczym rynku.
We wstępie do przygotowanej do druku książki E. Kurzawa napisał: Proszę
nie zrażać się lokalnością tematu, ewentualną regionalną hermetycznością poruszanych spraw. To jest pozorne. Mogło sie to wydarzyć wszędzie. Ale wyłącznie w Polsce. Każdy znający realia kraju między Odrą a Bugiem w ostatnich 30
latach doskonale będzie się orientował w przedstawionych tu „zagadnieniach”,
gdyż są uniwersalne... Młodszym czytelnikom sugerowałbym jednak czytanie w
gronie rodzinnym... Na szczęście coraz więcej wśród nas suwalczan, dla których PRL to tylko podręcznikowa historia.

♦ 11 czerwca zanotowano w Suwałkach wydarzenie bez precedensu w jedenaastoletniej historii tego miasta jako „województwa”. Otóż na gmachu
PKO przy ul. Kościuszki, tuż obok ratusza, uwaga, świecił sie neon! Autrowi
tego pomysłu należy się co najmniej Nobel.
♦ Kto chciał 1 grudnia dodzwonić się z Suwałk do Polski, słyszał od panienki na poczcie, że Łódź, Warszawa i w ogóle wszystkie większe miasta są tego
dnia „uszkodzone”. Kochana Dyrekcjo Poczty! Ktoś was wprowadził w błąd.
1 grudnia miał być dniem bez papierosa, a nie bez telefonu.
♦ Pociąg „Hańcza” z Suwałk do Białegostoku osiąga kosmiczną szybkość
42 km/ godz. „Donosy” rozpoczęły badania, czy nie jest to przypadkiem rekord świata.
♦ Z powodu niskich temperatur PKP zawiesiły kursowanie pociągu Łódź–Suwałki. Obecnie mimo wyższych temperatur połączenia nie przywrócono. Widocznie w warszawskicm gabinecie dyrekcji PKP w dalszym ciągu panuje mróz.
♦ W jednym z autobusów obsługujących linię Suwałki–Warszawa puściły
uszczelki w chłodnicy (a nowych nie ma) i kierowca musi co kilkadziesiąt kilometrów dolewać wodę konewką. Jeżeli puści jeszcze kilka mechanizmów, to
konewka stanie się zbędna. Za to w Łomży trzeba będzie zmianiać konie.
♦ Zasłyszane w Urzędzie Wojewodzkim: – Jak pan rozumie wymianę pogladów między dyrektorem wydziału a pracownikiem? – Gdy pracownik wchodzi
do mojego gabinetu ze swoimi poglądami, a wychodzi z moimi.
♦ Emocje związane z nazwą nowej, podawanej ostatnio w S. potrawy powoli wygasają za sprawą rodzimych lingwistów. Oto jak do tego doszło:
z pizzerii wychodzi starszy pan z zawiniątkiem. Pewnie z pizzą. Nadchodzący
z przeciwka znajomy, zagaduje go: – Nie wie, czy tych blinów jeszcze jest?
Ot, wsio. Zapraszamy do bliniarni.
ZMARŁ LESZEK RYLSKI
1 kwietnia w wieku 95 lat zmarł pochodzący z Suwałk
Leszek Juliusz Rylski – jedna z najważniejszych postaci w historii polskiej piłki nożnej. W latach 1956–1968,
jako jedyny Polak w historii, był członkiem Komitetu
Wykonawczego UEFA.
L.J. Rylski urodził się 6 grudnia 1919 roku w Suwałkach
w rodzinie oficera Zygmunta Rylskiego i Janiny z domu
Maliszewskiej. Po wybuchu II wojny światowej uczestniczył w podziemnej
konspiracji. Walczył też w powstaniu warszawskim.
W 1954 był jedną z ośmiu osób, które podpisały akt założycielski UEFA. W
UEFA zasiadał też w komisjach zajmujących się organizacją Pucharu Mistrzów
oraz mistrzostw Europy. W 2009 został uhonorowany Rubinowym Orderem
Zasługi UEFA (wśród Polaków, wyróżnienie to otrzymał jeszcze tylko pośmiertnie Kazimierz Górski).
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SUWAŁKI WCZORAJ I PRZEDWCZORAJ

Przed 30 laty w Suwałkach....

W roku 1911 za 19 000 rubli, od Bronisława Stankiewicza,
kamienicę z oficynami przy ul. Kościuszki 59 kupuje Maszewski.
Wybudowano ją zaraz po roku 1835, po usunięciu karczmy hrabiego Paca. W części frontowej urządził Hotel Polski i restaurację.
Istnieją źródła kojarzące fakt zaistnienia własności tych lokali już
w 1908 roku, inne zaś świadczyć mogą, że urządzenie hotelu nastąpiło dopiero w pierwszych latach po zakończeniu I wojny światowej czyli po roku 1919-20. W rejestrze akt ubezpieczeniowych
budynków Sądu Okręgowego w Grodnie znajduje się oświadczenie, że pod numerem Kościuszki 59 mieścił się Hotel prowadzony i ubezpieczony przez Pana Stanisława Maszewskiego od roku
1911 do 29 grudnia 1934 roku, kiedy to postanowieniem w/w sądu został z rejestru wykreślony.
Część istniejących na posesji Kościuszki 59 pomieszczeń
Stanisław Maszewski wydzierżawiał. Na przykład w nieustalonym czasie około roku 1924 oraz w latach 30-tych mistrzowi
grzebienia i brzytwy Cezaremu Zawadzkiemu. Prowadził on tutaj zakład fryzjerski i sklep galanteryjny. Udokumentowane to jest
zdjęciami fotograficznymi oraz ogłoszeniami w lokalnej, ówczesnej prasie. Pan Zawadzki podobne firmy prowadził również na
pewno w latach 1936 i 1937. Mieściły się one przy tej samej ulicy
ale pod numerem 80.
W tych samym okresie do wybuchu II wojny Hotel Polski z restauracją swojego imienia i nazwiska w Suwałkach pod adresem
Kościuszki 59 prowadził Stanisław Maszewski. Podczas okupacji
lokale zajęli Niemcy. Po wojnie nbieruchomość zarekwirowały
władze państwowe. W pomieszczeniach domu funkcjonowały
wówczas różne placówki usługowo-handlowe „Praktycznej Pani”
oraz PSS, takie jak np. sklep z garnkami i porcelaną, zakład fryzjerski. Ze wspomnień rodziny Maszewskich wynika, że w roku 1965
działał tu bar (lub restauracja) o nazwie „Hańcza”
Potomkowie Maszewskich odzyskali prawa własnościowe do
posiadłości w roku 1989. Teraz funkcjonuje tu Bar Polski prowadzony przez prawnuczkę Stanisława – Panią Teresę Nawrocką.
Wacław Pankiewicz
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WYDARZENIA SPORTOWE
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
W SUWAŁKACH

WIGRY  SANDECJA NOWY SĄCZ

Ponad 350 zawodników i zawodniczek z całej Polski rywalizowało w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Umysłowych, którą rozegrano w Suwałkach i okolicach. Uroczyste otwarcie odbyło się
zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Znicz, podobnie jak w 2011 roku na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych, zapaliła pływaczka Joanna Mendak. W otwarciu Olimpiady uczestniczyli
m.in. wiceminister sportu i turystyki Dorota Idzi, wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, przedstawiciele Zarządu Województwa
wicemarszałek Anna Naszkiewicz i Bogdan Dyjuk oraz prezydent
Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodnicząca Rady Miejskiej Mariola
J. Szczypiń.

Fot. Marła Orłowska

Z GKS Katowice było 2:0

Najwięcej, bo prawie dwustu zawodników można było zobaczyć w
suwalskiej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie rywalizowali szachiści.
Ich rywalizacja zakończyła się po zamknięciu wydania Dwutygodnika
Suwalskiego. Rywalizację w warcabach 100-polowych wśród dziewcząt
wygrały: Katarzyna Pisarska (OKS Sokół Wrocław) – do lat 10 i Ludwika
Moczulska (UKS Struga Marki) – do lat 13. Wśród chłopców wygrali:
Michał Węgrzyn (OKS Sokół Wrocław)– do lat 10 i Tomasz Urbańczyk
(UKS Roszada Lipno) – do lat 13. Klasyfikację województw wygrało województwo dolnośląskie. Reprezentanci województwa podlaskiego nie grali
w warcaby i w brydżu. Wśród brydżystów zdecydowanie najlepiej spisali się
reprezentanci województwa małopolskiego. Najwięcej zwycięstw zanotowały: Maja Mrozek i Aleksandra Pacura (UKS Olimpia Dwójka Kraków),
Ewa Dziubińska i Teresa Wojtusiak (Senior Katowice) wśród dziewcząt
oraz Jakub i Patryk Patreuha (BKS Bolesławiec) i Jan Jankowski – Kacper
Pędziński (UKSB Dąbrówka Poznań) wśród chłopców.
Organizatorem Olimpiady była Podlaska Federacja Sportu, a współorganizatorem Miasto Suwałki.

ŚLEPSK WALCZY O PÓŁFINAŁ
Siatkarze Ślepska Suwałki wygrali 3:0 z zespołem Pekpolu w Ostrołęce
pierwszy ćwierćfinałowy mecz pierwszej ligi siatkówki mężczyzn. W setach do 19, 19 i 20. Teraz do awansu do półfinału wystarczy wygrać jeden mecz z Pekpolem w Suwałkach. Pierwsza szansa na to w najbliższą
sobotę. Mamy nadzieję, że z drugiej szansy w niedzielę nie trzeba będzie korzystać.

SZACHOWE MISTRZOSTWA
Szachistka Anna Warakomska (na zdjęciu)
uplasowała się na szóstym miejscu w zakończonych w Poznaniu Indywidualnych Mistrzostwach
Polski kobiet. Zawodniczka Javeny Hańczy
Suwałki z 9. partii wygrała trzy, a dwie zremisowała, co dało jej 4,0 pkt. i 6. lokatę w gronie 10
startujących. Mistrzynią Polski została Jolanta
Zawadzka (Polonia Wrocław) – 7,5 pkt.

W najbliższą sobotę (18.04.) o 18 na stadionie przy ul. Zarzecze piłkarze suwalskich Wigier rozpoczną mecz z drużyną Sandecji Nowy Sącz w
I lidze piłki nożnej. Suwalczanie zapewne będą chcieli się zrewanżować
rywalom za dość nieszczęśliwą jesienną porażkę 0:2 w Nowym Sączu.
Ostatnio piłkarze Wigier z drużyną Sandecji grali w Suwałkach w rozgrywkach drugiej ligi w sezonie 2008/2009. Wówczas mecz zakończył się remisem 1:1, a z tamtego zespołu w Wigrach pozostali tylko 3 zawodnicy:
Karol Salik, Kamil Lauryn i Sebastian Radzio.
Po 25 kolejce rozgrywek Wigry zajmują 11 miejsce w tabeli z dorobkiem 32 pkt. W ostatnim meczy suwalczanie zremisowali 0:0 z Dolcanem
w Ząbkach. Mecz był wyrównany i jego wynik odzwierciedla to, co działo
się na boisku. Sandecja w ostatniej kolejce na własnym boisku przegrała
0:1 z Wisłą Płock i z dorobkiem 29 pkt zajmuje 13 miejsce w tabeli.

SUMO
Na rozegranych w Strzelcach Opolskich zawodach Pucharu Polski
Juniorów w sumo dwa brązowe medale zdobyli podopieczni Andrzeja
Koncewicza zawodnicy MLUKS Olimpik Suwałki: Emilia Górska w kat.
+70 kg i Erwin Narewski w kat. 90 kg.

SUKCES SUWALSKICH TENISISTÓW
Suwalska drużyna tenisowa w składzie: Robert Usarek, Adam
Cąkała, Krzysztof Pietranis oraz Piotr Matulewicz wygrała pierwszy Warmińsko-Mazurski Turniej Miast rozegrany w Giżycku. W turnieju rozgrywanym systemem pucharowym rywalizowało 8 czteroosobowych drużyn. Suwalczanie pokonali drużynę z Węgorzewa 3:0 , następnie
zwyciężyli Olecczan 3:0, a w finale okazali się lepsi od tenisistów z Giżycka,
wygrywając 3:1.

SUWAŁKI FOOTBALL LEAGUE
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zaprasza piłkarzy amatorów
do udziału w wiosennej edycji Suwałki Football League. Mecze będą rozgrywane w piątki na boisku przy SP nr 9 przy ulicy Hamerszmita. Zimą
OSiR zorganizował halową edycję ligi. Rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dlatego teraz postanowiono zorganizować je na odkrytym boisku. Pierwsza kolejka nowej ligi rozpocznie się 17 kwietnia o
godzinie 17.00. Szczegółowy terminarz OSiR zamieści na stronach internetowych: www.footballsuwalki.pl oraz www.osir.suwalki.pl

SUWALSCY KICKBOKSERZY NA ŁOTWIE
Niezłe występy zawodników klubu Panzer Suwałki. Dominik
Szczodruch zdobył srebro, a jego kolega klubowy Łukasz Dzienis brązowy medal w Otwartych Mistrzostwach Łotwy w kick-boxingu. Ponadto
na piątym miejscu w swojej kategorii uplasował się Daniel Karłowicz
z klubu Panzer.
(r)
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>> CZYTANIE JEST MODNE
Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach została wyróżniona
w konkursie „Książki naszych marzeń” organizowanym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, którego celem była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W konkursie
uczestniczył ponad 1 100 szkół z Polski i zagranicy.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z opiekunkami
przygotowali film „W naszej szkole czytanie jest modne”. W
efekcie otrzymali dyplom od minister edukacji oraz czek od
prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza. Dzięki temu biblioteka szkolna zakupiła książki, o które uczniowie prosili w ministerialnym konkursie.

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach
z siedzibą w Suwałkach, ul. E. Plater 33A
poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalista – dziennikarz w Dwutygodniku Suwalskim
w wymiarze pół etatu
Opis stanowiska:
· opracowywanie redagowanie tekstów publikowanych na łamach
wydawnictwa.
· Wykonywanie zdjęć na potrzeby publikacji.
· Dystrybucja wydawnictwa do punktów odbioru usytuowanych
na terenie miasta Suwałk.
· Organizacja przedsięwzięć i działań promocyjno – społecznych organizowanych przez Bibliotekę i Dwutygodnik Suwalski.
· Organizacja i prowadzenie spotkań autorskich, wydarzeń kulturalnych i artystycznych realizowanych przez Bibliotekę i Dwutygodnik
Suwalski.
· Udział w posiedzeniach kolegium redakcyjnego.
· Obecność i przygotowywanie tekstów dziennikarskich z wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych odbywających się w
Suwałkach.
Wymagania:
· Wykształcenie wyższe (min I stopnia) preferowane o kierunku
dziennikarstwo. Umiejętność posługiwania się wszystkimi formami
dziennikarskimi.
· Biegła obsługa programu edytorów tekstu.
· Umiejętność wykonywania zdjęć reporterskich.
· Prawo jazdy kategorii B.
· Dyspozycyjność.
Zainteresowanych prosimy o złożenie listu motywacyjnego + CV w
sekretariacie Biblioteki, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki, pokój nr 13,
piętro II lub przesłanie na adres sekretariat@bpsuwalki.pl w terminie do 20.04.2015 r. do godz. 15.00.
Odpowiemy na wybrane oferty zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną.
W przesłanych dokumentach należy umieścić oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę Publiczną im.
Marii Konopnickiej z siedzibą w Suwałkach, ul. E. Plater 33A, 16-400
Suwałki, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883).
121/2015
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>> PAMIĘTALI

O JANIE PAWLE II

O dziesiątej rocznicy śmierci Jana Pawła II pamiętali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach. Z tej okazji uczniowie wraz ze swoimi opiekunkami Agnieszką Galewska i Lidią
Szulc przygotowały spotkanie przypominające postać Jana Pawła
II oraz nauczanie, które często kierował do ludzi młodych.

RZECZY ZNALEZIONE
Zmieniło się prawo dotyczące rzeczy znalezionych. Teraz
wartość minimalna rzeczy przechowywanych w punkcie rzeczy
znalezionych wynosi 100 zł. Nadal znalazca może domagać się
jednej dziesiątej wartości znalezionej rzeczy.
W Suwałkach punkt rzeczy znalezionych znajduje się w
Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1. Większość ze znalezisk
do tego punktu przekazała policja lub straż miejska, bo na ogół suwalczanie nie wiedzą, gdzie można oddać znalezione komórki, klucze i portfele czy inne zguby. Dlatego przekazują je policjantom lub
strażnikom miejskim. Niedawno w Suwałkach jeden z zatrzymanych podejrzanych o kradzież telefonu komórkowego tłumaczył
się, że znalazł go i nie wiedział gdzie zgubę powinien przekazać.
Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, znalezioną rzecz należy oddać właścicielowi ewentualnie przekazać ją do
punktu rzeczy znalezionych. Zatrzymując znalezioną rzecz, osoba
taka naraża się na odpowiedzialność karną. W Suwałkach znalezione rzeczy można przekazywać do ratusza. Kontakt telefoniczny
(87) 562-81-21 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Zgodnie ze zmienionymi pod koniec lutego przepisami,
właściciel ma dwa lata na odbiór swojej zguby. Wcześniej miał
na to trzy lata. Jeżeli właściciel w tym czasie nie odbierze zguby, która nie jest zabytkiem, rzecz stanie się własnością znalazcy.
Prowadzący punkt może odmówić przyjęcia od znalazcy rzeczy,
której wartość nie przekracza 100 złotych. Jeśli wartość rzeczy
przekracza 5 tys. zł powinien opublikować w prasie lokalnej
ogłoszenie o jej znalezieniu.
Utrzymano zasadę, zgodnie z którą znalazca może domagać się znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy.
Warunkiem jest zgłoszenie takiego roszczenia najpóźniej w chwili wydania zguby właścicielowi.
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EKONOMIA SPOŁECZNA A ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Choć żywot pojęcia „ekonomia społeczna” w polskiej debacie publicznej jest stosunkowo krótki, to coraz częściej możemy się z nim
zapoznać nie tylko o nim czytając, ale też ocenić czy wypróbować w
praktyce. Główny wpływ na to mają przede wszystkim organizacje pozarządowe – także z Miasta Suwałki, które nie należąc do sektora prywatnego nastawionego na generowanie zysku podejmują w Polsce wysiłek upowszechniania instrumentów umożliwiających budowę więzi
społecznych i przełamywania trudności, związanych z kryzysem ekonomicznym. Ekonomia społeczna to system działania łączący w sobie
cele społeczne i ekonomiczne, w którym ludzie są ważniejsi od zysku. W uproszczeniu polega na osiąganiu celów społecznych metodami gospodarczymi.

Zastosowanie zasad ekonomii społecznej jest szansą na odmianę
tradycyjnego, redystrybucyjnego modelu pomocy. Wypracowane w
obszarze przedsiębiorczości społecznej instrumenty wsparcia powinny
zmierzać do przywrócenia człowiekowi potrzebującemu pomocy samodzielności i podmiotowości, którą bierze się z pracy.

Działalność w obszarze ekonomii społecznej jest próbą połączenia
gospodarowania z budowaniem więzi społecznych, których zasadniczym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego mieszkańców. Nadrzędnym celem jest bowiem zapobieganie wykluczeniu społecznemu, które dotyczy osób, rodzin lub grup ludności
żyjących w warunkach ubóstwa materialnego, posiadający cechy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie na równi z innymi z zasobów
społecznych (niesprawność fizyczna lub umysłowa, uzależnienie od narkotyków, alkoholu), opuszczających zakłady karne czy dotkniętych niekorzystnymi efektami zewnętrznymi takimi jak upadek zakładów pracy.
W tym zakresie działania ekonomii społecznej opierają się na wspólnym
działaniu ludzi, którzy – albo dla dobra ogółu, albo w ramach pomocy
wzajemnej – produkują i sprzedają dobra lub usługi, szczególnie takie,
których nie dostarcza ani rynek, ani państwo.
Podstawową zasadą ekonomii społecznej jest prymat działania
na rzecz ludzi członków, podopiecznych danego podmiotu ekonomii społecznej nad maksymalizacją zysku. Instrumenty rynkowe wykorzystywane są dla realizacji celów społecznych, zaś człowiek i wykonywana przez niego praca są ważniejsze niż kapitał i maksymalizacja
zysku przedsiębiorstwa. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie, ma obok celu gospodarczego misja społeczna.
Główną cechą tych instytucji jest zaangażowanie w procesy gospodarcze grup często pomijanych na lokalnych rynkach pracy. Działania skierowane są w szczególności do osób o niskich lub niewystarczających
kwalifikacjach, przeciwdziałając ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Pojawiające się zyski gospodarcze są w założeniu inwestowane w grupy potrzebujące i samych założycieli, a nie dla maksymalizacji
zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.

tywnej formuły uczestnictwa lokalnego, istotnego elementu polityki wzrostu zatrudnienia poprzez wypełnianie przestrzeni lokalnej w sferze usług
społecznych, umożliwieniu zatrudnienia grup szczególnie zagrożonych na
rynku pracy i istotnego instrumentu procesu integracji społecznej.
W roli prelegentów wystąpili: Krzysztof Mucharski – Spółdzielnia Socjalna
„MOSS”, Bożenna Chmielewska – Zakład Aktywności Zawodowej SOWA
w Lipniaku, Małgorzata Dorochowicz – Spółdzielnia Socjalna Jedyneczka,
Hanna Słuchocka – Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Oddział
Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, Ewa Kotowska –
Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Stowarzyszenie dla Rozwoju
w Suwałkach. Wszyscy mówcy przedstawili swoje doświadczenia w „prowadzeniu” przedsiębiorczości społecznej. Mówiono o barierach na jakie napotykają
osoby chcące działać w sferze ekonomii społecznej, korzyści jakie przynosi rozwój przedsiębiorczości społecznej, wpływ ekonomii społecznej na gospodarkę
i rynek pracy, sposób w jaki przedsiębiorczość społeczna wspiera osoby starsze,
niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Podczas spotkania zaprezentowano podmioty i osoby, które w swojej działalności i misji łączą rzekomo przeciwstawne siły – chęć bycia i posiadania. Zwrócono również uwagę na
nadchodzące możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej w kontekście
nowej perspektywy finansowania ze środków Unii Europejskiej. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: Marcin Bonisławki – Naczelnik Wydziału Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych Miasta Suwałki oraz Małgorzata Ferenc – Kierownik
Działu Rynek Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.
Zainteresowanych ekonomią społeczną, w tym tworzeniem spółdzielni socjalnych zapraszamy do kontaktu z Centrum Aktywności
Społecznej PRYZMAT, które wspiera w tym obszarze zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje pozarządowe: Suwałki, ul. Noniewicza 91,
tel. 87 565 02 58.

K AWIARENKA OBYWATELSKA „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA SZANSĄ NA

ROZWÓJ LOKALNY ”

W dniu 31 marca 2015 r., Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zorganizowało już po raz piąty w Suwałkach kawiarenkę obywatelską, której
tematem przewodnim była przedsiębiorczość społeczna. Podczas spotkania dyskutowano o popularyzacji idei ekonomii społecznej, jako nowej i ak-

RAZEM DLA SUWAŁK
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
i realizowany przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
w partnerstwie z Miastem Suwałki

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
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PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje,
że woda dostarczana siecią wodociągową do odbiorców odpowiada jakości wody do picia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007r. (Dz.U. Nr 61 poz.417), zm. Dz. U z 2010 r. Nr 72 p. 466.
Wg badań wykonanych przez: Powiatową Stację Sanitarno– pidemiologiczną w Suwałkach.
Dostarczana woda zawiera następujące składniki:
Badania fizykochemiczne wody z dnia, 24 03. 2015 r.
Lp Oznaczenie
1
2
3
4

Jednostka

Mętność
NTU
Barwa
mg/l Pt
Zapach (N)
Odczyn pH
Przewodność eklektyczna właści5
µS/cm
wa w 25o C
6 Amonowy jon
mg/l
7 Azotyny
mg/l
8 Azotany
mg/l
9 Żelazo
µg/l
10 Mangan
µg/l
11 Smak (N)
-

Miejsce pobrania próbki
Hydrofornia – stacja pomp
ul. Sikorskiego 14
mniej niż 0,50
mniej niż 5,0
brak zapachu
7,6

Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007r. (Dz.U. Nr 61, poz.417,
zm. Dz. U z 2010 r. Nr 72 p. 466
1
akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1)
akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1)
6,5-9,5

538

2500

mniej niż 0,18
mniej niż 0,008
4,3
mniej niż 50,0
mniej niż 8,0
brak smaku

0,50
0,50 2)
50 2)
200
50
akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1)

1) – Laboratorium nie ocenia prawidłowości zmian tego parametru związanego z lokalną charakterystyką
wody i/lub prawidłowością procesów technologicznych. Parametr nie ma bezpośredniego wpływu na
zdrowie (toksycznego, rakotwórczego lub mutagennego). Prawidłowość
zmian może być oceniona przez
klienta na podstawie wcześniejszych wyników badań.
2) – Należy spełnić warunek:[azotany]/50+[azotyny]/3≤ 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych
oznaczają stężenie azotanów (NO3)
i azotynów (NO2) w mg/l, ponadto aby stężenie azotynów w wodzie
wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie
przekraczało wartości 0,1 mg/l
– Wyniki badań objęte są zakresem akredytacji. Wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone są literą (N)
Badania bakteriologiczne wody z dnia, 24 03. 2015 r.
Lp

1
2
3
4

Oznaczenie

Jednostka Miejsce pobrania próbki Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium)
Hydrofornia– stacja
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.
pomp ul. Sikorskiego 14 29.03.2007r. (Dz.U. Nr 61, poz.417, zm. Dz. U z 2010
r. Nr 72 p. 466
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml
jtk
0
0
Liczba Escherichia coli w 100 ml
jtk
0
0
Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100 ml
jtk
0
0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C, w 1 ml wody, po 72 h jtk
nie wykryto
bez nieprawidłowych zmian 1)

1) – Laboratorium nie ocenia prawidłowości zmian tego parametru związanego z lokalną charakterystyką wody i/lub prawidłowością procesów technologicznych. Parametr nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie (toksycznego, rakotwórczego lub mutagennego).
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BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
tel. 87 566 28 25

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

LOKALE

n

Do wynajęcia lokale biurowo-handlowe, gabinety lekarskie
– tanio, Suwałki, ul. Pułaskiego 30J, tel. 501 559 660 35/2015

Pani Doktor

Iwonie Molędzie-Nowak

Sprzedam skuter Peugeot Speedfight II 2T, rok 2003,
tel. 500 581 734, 730 266 179
115/2015

INFORMACJA
DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH w Suwałkach
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od
dnia 7.04.2015 r. do dnia 27.04.2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBM przy ul. Wigierskiej 32 oraz opublikowany na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl wykaz
nr 5/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. nieruchomości przeznaczonych do
najmu i dzierżawy.
117/2015
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wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

Doktor WANDY MYSZKOWSKIEJMOLĘDY
116/2015

n

110/2015

składają współpracownicy
z Oddziału Gastroenterologii
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach
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INFORMATOR SUWALSKI
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
ul. Mickiewicza 11, tel. 87 566 22 68 w. 36
Gabinety stomatologiczne z kontraktem z NFZ:
Endodent Molęda, ul. Konopnickiej 2, tel. 87 566 65 48
M.Miłkowski, ul. Sikorskiego 6, tel. 87 565 34 09
W.L. Grzyb, ul. Putry 9/38, tel. 87 567 42 84
Konewko-Romanowska, ul. Mickiewicza 11,
tel. 507 062 055
A. Owad-Chrostowska, ul. E. Plater 12, tel. 534 115 511
A. Chrostowska, ul E. Plater 12, tel. 534 114 411
Pieczyńska-Pazio, ul. Klonowa 40/6U, tel. 606 137 429
B. Warakomska, ul. Jana Pawła II 16/U2/1,
tel. 87 565 66 52
M. Warakomska-Kalinowska, ul Jana Pawła II/U2/1,
tel. 87 565 66 52
J. Bogdan-Bukowska, ul. E. Plater 15/2C, tel. 789 164 661
A. Tomczak, ul. Waryńskiego 25, tel. 87 566 79 89
D. Żukowska, ul. Waryńskiego 27, tel. 87 566 55 76
A. Radzewicz, ul. Waryńskiego 27, tel. 87 566 55 76
B. Saniewska, ul. Waryńskiego 27/31, tel. 87 565 09 31
A. Toczyłowska, ul. Waryńskiego 27, tel. 87 565 10 49
K. Sobolewska, ul. Waryńskiego 27, tel. 87 565 10 49
B. Malesińska, ul. E. Plater 28, tel. 87 566 30 63
B. Kaplińska, ul. Kościuszki 36, tel. 601 889 123
M. Sysak, ul. Pułaskiego 73, tel. 87 564 16 58
K. Klukowska, ul. Kościuszki 126, tel. 87 563 21 17
K. Roszkowska, ul. Pułaskiego 26 A,
tel. 509 706 423, 87 734 14 13
J. Słowikowski, ul. Pułaskiego 26A, tel. 87 734 14 12
B. Kierejsza, ul. Andersa 7B, tel. 87 567 88 21
DYŻURY SUWALSKICH APTEK:
14.04 – ul. Patli 6
15.04 – ul. Kościuszki 78
16.04 – ul. Utrata 2B
17.04 – ul. Waryńskiego 19
18.04 – ul. Klonowa 40
19.04 – ul. Kościuszki 78
20.04 – ul. Noniewicza 85 D
21.04 – ul. Konopnickiej 2
22.04 – ul. Noniewicza 48
23.04 – ul. Noniewicza 99
24.04 – ul. Noniewicza 42 A
25.04 – ul. Wierusz-Kowalskiego 2
26.04 – ul. Noniewicza 57
27.04 – ul. Noniewicza 93 A
28.04 – ul. 1 Maja 21

SUWALSKIE TELEFONY AWARYJNE:
Pogotowie energetyczne – 87 566 42 17,991
Pogotowie ciepłownicze – 993, 87 565 13 94,
601 259 297
Pogotowie gazowe – 87 567 57 27, 992
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 87 567 27 00, 668 903 263
Wnioski i skargi dotyczące wywozu odpadów – 87 562 82 70,
87 562 82 80
Awaria oświetlenia ulicznego – 87 563 17 68
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja osiedla Centrum – 87 566 32 01
Administracja osiedla Północ I – 87 563 07 51
Administracja osiedla Północ II – 87 563 07 53
Po godzinach pracy spółdzielni mieszkaniowej
– 87 563 07 51
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Konserwatorzy:
oś. Daszyńskiego – 693-291-225
oś. Kamena, Kowalskiego – 608-442-876
oś. E. Plater, Szpitalna, Lityńskiego, Putry – 606-307-689
Konserwacja domofonów - 603-366-169
Elektryk – 505-141-210;608-442-876
Konserwacja wind – 603-219-739
Instalacje gazowe – 506-662-808
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Usterki hydrauliczne – 604 452 508
Usterki instalacji elektrycznej – 505 141 210
Zarząd Budynków Mieszkalnych:
zgłaszanie awarii – 87 566 54 37
TELEFONY ZAUFANIA:
policyjny – 87 564 12 60
telefon dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikłanym w przemoc w rodzinie (połączenie
bezpłatne) – 800 137 200
Straż miejska – 87 563 56 20, 986
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat
w Suwałkach, ul. 1 Maja 33, tel. 22 560 16 00. Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8-17, wtorek– piątek 8-15
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
– ul. Utrata 9A, tel. 87 565 28 60. Godziny pracy 7.30– 15.05,
e-mail: psse.suwalki@pis.gov.pl
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KTO NAS OBRONI?

CHŁODNYM
OKIEM

Właśnie dowiedzieliśmy się, że będzie nas bronić szpica – tak nazwano
mające powstać oddziały szybkiego reagowania NATO. A wszystko to za sprawą Putina. Gdyby nie on, to znaczy
gdyby nie fakt, że Rosja przypomniała
sobie, że jest wielkim imperium, czemu
dała wyraz zajmując Krym i część wschodniej Ukrainy, o suwalskiej jednostce wojskowej, a ściślej – o pozostałościach po byłej
całkiem sporej jednostce, która zamieniła się w skromny dywizjon, zapewne nikt by nie pamiętał. Tymczasem jednak, jako się
rzekło, podziało się na Ukrainie, więc mają do nas przybyć armatohaubice Krab, pociski Spike i coś tam jeszcze, co jest nowoczesne i dobre, bo NATO-wskie i pewnie amerykańskie. Ostatnio
mieliśmy okazję oglądać naszych amerykańskich sojuszników jadących po ziemi i fruwających czarnymi jastrzębiami (to takie
helikoptery) po niebie.
Mnie, przyznam, to jakoś nie bierze, bom już całkiem dorosły chłopczyk i w wojnę bawiłem się dawno. Ale jest i poważniejszy powód sceptycyzmu co do losów naszej jednostki w

szczególności i obronności kraju w ogóle. Ogólnie to jest tak, że
przez całe lata wałkujemy pobyt naszych sojuszników w Polsce,
zachęcamy ich jaki umiemy, nieba im chcemy przychylić, a oni
w najlepszym wypadku przysyłają do nas kilkudziesięciu żołnierzy i kilka ćwiczebnych (!) wyrzutni. Tak było z osławionymi
Patriotami. To miała być demonstracja, że w razie czego, to – ho,
ho, Ameryka z nami. Czy tym razem będzie inaczej? Obawiam
się, że na demonstracji, jak ten trochę teatralny przemarsz amerykańskich chłopców po naszej ziemi, się zakończy.
Ale jest sprawa konkretna, to znaczy los naszej jednostki.
Przez lata była ona przedmiotem rozlicznych spotkań, analiz,
obietnic. Była wyborczą kiełbasą i pewnie znowu będzie. Ja bym
wolał, żeby nie trzeba było aż swego rodzaju wojny na wschodzie, żeby nasi generałowie i ministrowie uświadomili sobie, że
kawałek porządnego wojska w tym akurat miejscu naszego kraju jest naprawdę potrzebny. Bez względu na to, czy nazwiemy
to szpicą, czy inaczej.
STANISŁAW KULIKOWSKI

Kr z y żówka 8
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POZIOMO:
A6) ... Dolna, miasto w Małopolsce
B1) herbarium
C6) forma zabezpieczenia pieniężnego
D1) żona biblijnego Dawida
F1) mieszkaniec Afryki
H1) chutney i cumberland
H5) przyjmuje życzenia 6
czerwca
J6) rzeka, miejsce chrztu Jezusa
K1) szczeżuja i słabeusz
L6) Ryszard, twórca opery “Parsifal”
PIONOWO:
1D) cieszy karierowicza
2A) biblijny patron złych wieści
2H) nóż do korowania
3D) Elżbieta, piosenkarka, (Rodzinne pamiątki, To Ty – Marlene)
4A) wirtualny pamiętnik
4I) ramota w ramach
5D) podobny do lassa
6A) myszka Walta Disneya
6H) oznaka, symptom
7A) minerał skałotwórczy
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7J) rzeka jak Wisła szeroka
8F) duże drewniane wiadro
9A) rdzenny mieszkaniec Abchazji
9J) cichy w powieści Szołochowa
10F) ... mate – wysuszone i poddane obróbkom liście ostrokrzewu
11A) Tomasz, bokser o przydomku “Góral”
11J) chroniony ptak wodny jak
skok do wody
Litery z ponumerowanych pól,
uporządkowane od 1 do 12 utworzą rozwiązanie – tytuł filmu Jakuba Polakowskiego, które należy
przesłać wraz z kuponem pod adresem „DwuTygodnika Suwalskiego” do 25 kwietnia. Wśród nadawców prawidłowych rozwiązań
rozlosujemy nagrodę ufundowaną
przez kino Cinema Lumiere.
Rozwiązanie krzyżówki nr 7:
Świętujemy Wielkanoc.
Nagrodę do kina Cinema Lumiere otrzymuje Józef Jarmołowicz, a zaproszenie na koncert Ani
Rusowicz Katarzyna Butkiewicz,
oboje z Suwałk.

KUPON NR 8
Centrum Handlowe Plaza Suwałki,
ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl

suwalki@cinema-lumiere.pl

Telefon – rezerwacje, kasa:
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(87) 618 20 23
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tel. 87 566-28-25. Redagują: Stanisław Kulikowski (redaktor naczelny), Marek Buczyński oraz współpracownicy – Ewa Gawęcka, Marta Orłowska. Opracowanie komputerowe: Agnieszka Bieryło. Druk: „Helios”, ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki. Nakład: 5.000 egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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SŁONECZNE TARASY  NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE
Na suwalskim rynku mieszkaniowym pojawiła się nowa inwestycja
deweloperska. Słoneczne Tarasy to kameralne, ogrodzone osiedle powstające w Suwałkach przy ul. Sportowej, w bliskim sąsiedztwie Parku
Naukowo-Technologicznego oraz atrakcyjnych terenów rekreacyjnych,
którego generalnym wykonawcą jest Racis Development.

Słoneczne Tarasy to idealny adres dla osób, które pragną mieszkać w
spokojnym, pełnym zieleni miejscu. Jest to teren oddalony od głównych ciągów komunikacyjnych, jednocześnie znajduje się na tyle blisko ulicy Utrata oraz Wojska Polskiego, że szybkie dotarcie do centrum
Suwałk nie stanowi żadnego problemu.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się wszystko, co niezbędne do życia każdej rodzinie: szkoły, przedszkola, sklepy i punkty usługowe, restauracje.
Bliskość terenów rekreacyjnych (Zalew Arkadia, stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe, basen), obiektów handlowych (Biedronka) oraz rozrywkowych (Hotel Szyszko), czyni oferowane mieszkania szczególnie atrakcyjnymi dla osób, które żyją aktywnie, a jednocześnie cenią swój czas.
Osiedle Słoneczne Tarasy to doskonałe osiedle dla osób poszukujących pierwszego mieszkania, ale również dla rodzin szukających
większego lokalu w korzystnej cenie. W 5 budynkach składających się
na kompleks Słoneczne Tarasy znajdą się w sumie 122 mieszkania i
apartamenty 2, 3 i 4-pokojowe o metrażu od 30 do 70 m2 oraz 6 lokali
usługowych. Mieszkania będą posiadały przestronne balkony i tarasy
o powierzchni do 65 m2 . Tarasy i balkony wykończone nierdzewną stalą i szkłem dodadzą budynkom wysublimowanej elegancji. Mieszkania
i apartamenty o wysokości podwyższonej do 2,70 m dodatkowo zyskują na przestronności dzięki dużym przeszkleniom, spokojnym widokom za oknami i niebanalnym rozwiązaniom architektonicznym.
Funkcjonalny rozkład i wymiary pomieszczeń pozwalają na dowolną
aranżację wnętrz zgodnie z potrzebami i stylem życia właścicieli.
W parterze frontowej części budynku A zaprojektowano przestrzeń pod lokale użytkowe i niewielkie usługi mające służyć wygodzie mieszkańców. Docelowo będzie się tam mieścić m.in. niewielki
sklep spożywczy.
Słoneczne Tarasy to wyraz nadzwyczajnej dbałości o detale.
Luksusowe korytarze, jasna elewacja z elementami drewna, szkła i kamienia naturalnego, nowoczesne windy, wysokiej klasy materiały wykończeniowe – to wszystko składa się na klasyczny i ponadczasowy
styl kompleksu.
Pod każdym budynkiem przewidziano jednopoziomowy parking
podziemny, dostępny wprost z wind i klatek schodowych. Ruch pojaz-

dów w obrębie osiedla będzie ograniczony jedynie do dostępu do podziemnego parkingu za pośrednictwem drogi wewnętrznej. Naziemne
miejsca parkingowe, zaprojektowane pomiędzy budynkami, nie będą
uciążliwe dla mieszkańców.

CO NAS WYRÓŻNIA?
Cicha osiedlowa uliczka
n Łatwa dostępność komunikacyjna
n Atrakcyjna infrastruktura osiedla
n Młode osiedle
n Atrakcyjne tereny spacerowe, bezpośrednie sąsiedztwo terenów zielonych
n Podziemne miejsca postojowe oraz garaże zamykane oddzielnymi bramami w hali garażowej dostępne z wind oraz naziemne
miejsca postojowe
n Nowoczesne, cichobieżne windy w każdej klatce
n Wszystkie pomieszczenia podwyższone do 2,70 m
n Obszerne balkony i tarasy do 65 m2
n Dźwiękoszczelne okna
n Podwyższony standard akustyczny mieszkań i budynków
n Wysokiej klasy materiały wykończeniowe
n Codzienne zakupy bez użycia samochodu w sklepie zlokalizowanym w budynku A
n Siłownia zewnętrzna
n Plac zabaw dla dzieci
n Prywatna strefa relaksu
n Komórki lokatorskie o zróżnicowanej powierzchni w cenie mieszkania
n Wyłącznie w naszej ofercie komórki lokatorskie zlokalizowane
bezpośrednio przy mieszkaniach
n Okno w łazience
n Doskonale doświetlone mieszkania z dużymi oknami
n

MIESZKANIA I LOKALE USŁUGOWE PRZY UL. SPORTOWEJ W SUWAŁKACH
Salon sprzedaży
ul. Ks. Jerzego Jana Zawadzkiego 2 lok 1.11
16-400 Suwałki
tel. 87 566 33 27, tel. kom. 501 111 770
123/2015
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TYLKO DO KOŃCA KWIETNIA!
PROMOCJA NA ROWERY KROSS

n

KREDYT BANKOWY ZERO PROCENT!

Najlepsze marki rowerowe w jednym punkcie

Suwałki, ul. Reja 46E
(obok samoobsługowej myjni samochodowej)
119/2015

NAJWIĘKSZY SKLEP KOMPUTEROWY

96/2015

113 /2015

