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To jedyne takie biuro nieruchomości 
w Polsce z pełnym zakresem usług.

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.

Północ Nieruchomości
to biuro,

z którym tylko możesz zyskać. 
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WIWAT 3 MAJ 
Mszą świętą, okolicznościowymi wystąpieniami, złożeniem 

kwiatów pod Dębem Wolności oraz występami artystycznymi 
– tak suwalczanie uczcili Święto Konstytucji 3 Maja.

Mszę św. pod konkatedrą św. Aleksandra odprawił biskup 
Jerzy Mazur. Następnie kilkaset osób w Parku Konstytucji 
3 Maja wysłuchało wystąpień okolicznościowych: prezydenta 
Suwałk Czesława Renkiewicza, poseł Bożeny Kamińskiej oraz 
radnego wojewódzkiego Leszka Deca.

– Żyjemy w wolnym demokratycznym kraju. W pokoju 
możemy tworzyć przyszłość Polski, przyszłość naszego miasta, 
przyszłość Suwałk – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Tradycyjnie pod Dębem Wolności kwiaty złożyli: komba-
tanci, samorządowcy, parlamentarzyści, służby mundurowe, 
młodzież oraz mieszkańcy Suwałk. Po części oficjalnej w musz-
li koncertowej w Parku Konstytucji 3 Maja zaprezentował się 
zespół mażoretek, Miejska Orkiestra Dęta oraz kapela Zespołu 
Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. 
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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 ca-

łym kraju). Dla zwiększenia Państwa oferty sprzedażowej jesteśmy na 
największych 24 portalach internetowych

n Nawiązujemy współpracę również z jedną z największych firm ob-
rotu nieruchomościami w USA – EXIT ALL Season Realty

n Ścisła współpraca z notariuszem, prawnikami, rzeczoznawcami 
majątkowymi, doradcami finansowymi – kredyty w 26 bankach, ar-
chitektami, 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

Północ Nieruchomości 
to Twoje biuro i Twoja 
bezpieczna przyszłość. 
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FLAGA SUWAŁK
Radni ustanowili flagę Suwałk. Kolorystycznie i symbolicz-

nie nawiązuje do herbu miasta, który znajduje się w centralnym 
polu flagi. Jej płat jest podzielony na dwie części: górną – zielo-
ną i dolną – czerwoną. Dodatkowo miasto zyskało również fla-
gę stolikową.

To kolejny po herbie, hymnie, sztandarze i hejnale znak roz-
poznawczy integrujący suwalską wspólnotę samorządową.

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA
Jak każe tradycja punktualnie o godzinie 12.00 dźwiękiem 

syren rozpoczęły się w Suwałkach przy pomniku Żołnierzy 
Września obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny świato-
wej. Na uroczystość przybyli kombatanci, poczty sztandarowe, 
przedstawiciele służb mundurowych, zakładów pracy, szkół. 
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Czesław Renkiewicz, 
prezydent miasta. Wystąpili także obecni na uroczystości parla-
mentarzyści – Bożena Kamińska i Jarosław Zieliński.

Po apelu poległych i salwach honorowych oddanych w hoł-
dzie bohaterom czasu wojny, liczne delegacje złożyły pod po-
mnikiem kwiaty.

>>
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KASA NA OBIEKTY SPORTOWE
Dobra wiadomość dla młodych sportowców. Suwałki otrzymały 735 tys. zł dofi nansowa-

nia z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska przy Zespole Szkół nr 9 oraz bu-
dowę bieżni przy Zespole Szkół nr 7 na Osiedlu Północ. Dofi nansowana będzie także budowa 
Street Workout i Parkour nad Zalewem Arkadia. W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa 
Podlaskiego wpisał trzy suwalskie inwestycje na listę podstawową do dofi nansowania z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. Pierwszy obiekt to boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 
9, którego budowa kosztować będzie 1 466 147 zł. Wykonawca inwestycji, suwalska fi rma 
REMBUD, musi wykonać to zadanie do 15 sierpnia. Przyznane dofi nansowanie na budowę bo-
iska przy ZS nr 9 to 450 000 zł. 

Koszt budowy bież-
ni przy Zespole Szkół nr 7 
w Suwałkach to 358 025 zł. 
Tu dofi nansowanie to 105 
000 zł. Na tę inwestycję rów-
nież został wyłoniony wy-
konawca. Całość powstanie 
do połowy lipca tego roku. 
180 000 zł to kwota dofi -
nansowania budowy Street 
Workout i Parkour Parku 
nad Zalewem Arkadia. 
Firma, która wygrała prze-
targ na tę inwestycję ma za-
kończyć prace do 15 lipca.

3

ZDANIEM 
PREZYDENTA

Fot. Krzysztof Mierzejewski

>> SUWALSKIE
WYNIKI 
WYBORÓW

W niedzielnych wybo-
rach prezydenckich nieofi -
cjalnie najwięcej suwalczan 
zagłosowało na Andrzeja 
Dudę – 8878 głosów. Na 
drugiego w kolejności Bro-
nisława Komorowskiego 
zagłosowało 8721 suwal-
czan, a na Pawła Kukiza 
– 5849. Kolejni kandyda-
ci na prezydenta uzyska-
li: Janusz Korwin-Mikke 
– 967 głosów, Magdale-
na Ogórek – 671, Janusz 
Palikot – 383, Grzegorz 
Braun – 238, Adam  
Jarubas – 199, Marian 
Kowalski – 155,  Jacek Wilk 
– 115, Paweł Tanajno 
– 30.  

Bardzo często mieszkańcy Suwałk 
pytają mnie o kondycję fi nansową nasze-
go miasta. Dziś mam dla Państwa dobrą 
wiadomość związaną z budżetem Suwałk, 
który de facto jest własnością każdego z 
Suwalczan. Udało nam się zmniejszyć za-
dłużenie aż o ponad 12 milionów złotych. 
Było to możliwe dzięki bardzo dobrej re-
alizacji zaplanowanego na 2015 rok bu-
dżetu miasta  i wcześniejszej spłacie zacią-
gniętych kredytów.

1 stycznia 2015 roku zadłużenie mia-
sta wynosiło 128 593 433 zł. W I kwartale 
2015 roku Miasto Suwałki wykonało do-
chody w kwocie 86,2 mln złotych. Zaś po-
niesione wydatki zamknęły się kwotą 70,1 
mln zł. Wykonana nadwyżka w kwocie 16 
mln zł. pozwoliła na wcześniejszą spłatę rat 
zaciągniętych kredytów. 

W związku z tym aktualne zadłu-
żenie Suwałk wynosi 116 573 433 zł. 
Wskaźnik zadłużenia w stosunku do ak-

tualnego planu dochodów budżetowych 
wynosi 35,81% i zmniejszył się względem 
początku roku o 8%.

Jako ekonomista staram się w odpo-
wiedzialny i racjonalny sposób gospoda-
rować fi nansami naszego miasta. Bardzo 
ważnym jest dla mnie to, by jak naj-
więcej środków pozyskiwać z zewnątrz. 
Przykładowo w ubiegłym tygodniu udało 
nam się uzyskać dofi nansowanie w kwo-
cie 735 tysięcy złotych na budowę trzech 

obiektów sportowych w naszym mieście. 
O szczegółach z tym związanych przeczy-
tacie Państwo na  tych łamach  poniżej. 

To nie ostatnie środki zewnętrzne, 
które, mam nadzieję, trafi ą do naszego 
miasta w tym roku. Jesteśmy na etapie 
rozstrzygnięcia trzech dużych przetar-
gów drogowych na modernizację ulic: 
Sejneńskiej, Bakałarzewskiej i Reja, któ-
rych łączna wartość szacowana jest na 
ponad 30 milionów zł. Cały czas prowa-
dzę rozmowy z władzami naszego woje-
wództwa na temat pozyskania unijnego 
dofi nansowania na realizację tych inwe-
stycji. Mam nadzieję, że jeszcze w tym 
roku, uda nam się zmodernizować przy-
namniej część z tych ulic. Uzależniam to 
oczywiście od pozytywnej decyzji zwią-
zanej z przyznaniem środków unijnych 
na te zadania.

Jak zawsze na bieżąco będę Państwa 
informował o najważniejszych sprawach 
naszego miasta.
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ŚWIĘTO SENIORÓW 
„Bądźmy życzliwi i otwarci na potrzeby osób niepeł-

nosprawnych” – pod takim hasłem w Suwałkach obchody 
Światowego Dnia Inwalidy zorganizował Oddział Okręgowy 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sali 
koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. 

Podczas uroczystości pięcioro najbardziej zasłużonym 
członków suwalskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów otrzymało  Złote Honorowe Odznaki 
tego Związku. Tadeusz Chludziński, prezes zarządu Oddziału 
Okręgowego PZERiI w Suwałkach zauważył, że suwalscy senio-
rzy potrafią ze sobą współpracować, bez względu na to, jaką or-
ganizację reprezentują. Chwalił też współpracę z samorządem.

Seniorom gratulował i składał życzenia także prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz. Prezydent zadeklarował, że ze 
swojej strony dołoży starań, aby w Suwałkach powstały Kluby 
Seniora, w każdej części miasta.

Uroczystości uświetniły występy uczniów PSM I i II stop-
nia w Suwałkach, a także dwóch chórów: z Niemenczyna oraz 
„Ocean życia”, działającego przy suwalskim oddziale PZERiI.

WIĘCEJ
MIEJSC W ŻŁOBKU

O 13 dzieci więcej przyjmie miejski żłobek przy ul. Andersa. 
Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.   

Suwałki z budżetu państwa otrzymały dofinansowanie w 
wysokości 114 222 zł. Dzięki otrzymanej dotacji liczba miejsc 
w żłobku zwiększy się z 96 do 109. Ponadto miasto  w ramach 
tego samego programu otrzymało 375 559 zł. Pieniądze te  po-
zwolą w części pokryć koszty  funkcjonowania suwalskiego żłob-
ka miejskiego.

To już kolejne, pozytywnie zaopiniowane oferty miasta w 
ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wie-
ku do lat 3 „Maluch”. Dotychczas wszystkie oferty złożone przez  
Suwałki do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymały 
dofinansowanie z budżetu państwa.

DYREKTORZY 
POSZUKIWANI

Prezydent  Suwałk ogłosił konkursy na stanowiska dyrekto-
rów w trzech suwalskich szkołach: Zespole Szkół Technicznych, 
Zespole Szkół nr 9 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym nr 1. 

Konkursy zostały ogłoszone, bo dotychczasowym dyrek-
torom kończą się ich pięcioletnie kadencje. Szykują się zmia-
ny kadrowe, bo nie wszyscy z dotychczasowych dyrektorów 
będą ubiegali się o ponowny wybór. Zgłoszenia kandydatów 
są przyjmowane do 20 maja.

Ogłoszenia o konkursach, gdzie określono szczegółowe wy-
magania wobec kandydatów na stanowiska dyrektorów, są do-
stępne na stronie www.um.suwalki.pl

>>STRAŻACKIE ŚWIĘTO
W Parku Konstytucji 3 Maja suwalscy strażacy obchodzili swoje 

święto. Były odznaczenia dla zasłużonych oraz życzenia, które prze-
kazał m.in. prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Suwalczanie 
mogli obejrzeć pokaz akcji ratowniczej oraz sprzęt. Suwalskie dzieci 
i młodzież strażacki sprzęt będą mogli obejrzeć jeszcze 12 i 13 maja 
przy ul. Pułaskiego oraz 14 i 15 maja przy ul. Mickiewicza.

Wyróżnienie odbiera nestor suwalskich strażaków Jerzy Paciukanis

>>

>>
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– Jest bardzo dużo chętnych do sko-
rzystania z pomocy suwalskiego Centrum 
Integracji Społecznej. To niezwykle po-
trzebna instytucja bo w naszym mieście 
nie brakuje ludzi, którzy z różnych przy-
czyn znaleźli się w trudnej sytuacji życio-
wej – twierdzi Ewa Kotowska,  szefowa 
CIS, a jednocześnie prezes Stowarzyszenia 
Dla Rozwoju  w Suwałkach, które  pro-
wadzi to Centrum.

Suwalski CIS ruszył przed dwoma 
miesiącami. Jego główny cel to aktywi-
zacja zawodowa i społeczna osób długo-
trwale bezrobotnych, zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym. Trudności ze 
znalezieniem pracy napotyka dziś wie-
le grup społecznych, ale największe ma-
ją: osoby niepełnosprawne, uzależnione, 
bezdomne, opuszczające zakłady karne 
czy też ofiary przemocy w rodzinie.  Cen-
trum jest miejscem, które daje im szansę 

na ponowne włączenie się do życia spo-
łecznego. W tej chwili z pomocy suwal-
skiego CIS-u korzysta 20 osób.

– To są wartościowi ludzie. Przecież 
każdemu może coś się przydarzyć, co spo-
woduje ze znajdziemy się na życiowym 
zakręcie. Przez dwa miesiące tylko dwie 
osoby zrezygnowały z pracy w naszym 
Centrum – dodaje E. Kotowska.

Dla wielu uczestników już sama de-
cyzja o podjęciu pracy była trudna. Raz 
w tygodniu w CIS odbywają się zajęcia 
motywujące do pracy. Korzystają z po-
mocy psychologa, doradcy zawodowego. 
Uczą się przedsiębiorczości. Uczestniczą 
w warsztatach: porządkowo– ogrodni-
czych oraz remontowo– budowlanych. 
Zdobywają umiejętności, które mogą 
pomóc znaleźć im pracę na otwartym 
rynku pracy. A przede wszystkim pra-
cują i zarabiają pieniądze, które pozwolą 
rozwinąć się CIS. W kwietniu uprzątnę-
li dużą nieruchomość w centrum Suwałk. 
Teraz w jednej z placówek urządzają  plac 
zabaw dla dzieci. Szukają kolejnych zle-
ceń na proste prace porządkowe czy re-
montowe.

– Możemy porządkować, remon-
tować, sprzątać w domu. W najbliższej 
przyszłości chcemy przygotować naszych 
uczestników do pracy w gastronomii i wy-
konywania usług opiekuńczych. Jesteśmy 
konkurencyjni wobec innych firm świad-
czących takie usługi. Chcemy zarabiać na 

PRZYWRÓCIĆ CHĘĆ DO ŻYCIA>> utrzymanie CIS, a nie tylko sięgać po pie-
niądze z kasy państwa czy samorządu – 
deklaruje kierownik E. Kotowska.

Prezydent Suwałk Czesław Ren-
kiewicz zainicjował  uchwałę Rady 
Miejskiej, zgodnie z którą CIS otrzymuje 
pieniądze z kasy miejskiej po 500 zł mie-
sięcznie na 1 uczestnika i pracownika w 
pierwszym półroczu. W drugim półroczu 
będzie to kwota niższa o 200 zł. Każdy 
uczestnik ma ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne. Otrzymuje też świadczenie re-
integracyjne w wysokości 50 % lub 100 % 
zasiłku dla bezrobotnego, w zależności od 
czasu przebywania w Centrum, z którego 
pomocy można korzystać do 12 miesię-
cy. Siedziba suwalskiego CIS znajduje się 
przy ul. Noniewicza 91 pokój 28.

– Pierwsze tygodnie działalności po-
kazały, ze potrzebujemy większej siedzi-
by. A potem będziemy chcieli stworzyć 
z uczestnikami spółdzielnię socjalną. 
Może komuś uda się rozpocząć działal-
ność gospodarczą? – zastanawia się Ewa 
Kotowska.

Centrum dąży do usamodzielnienia 
uczestników i wyprowadzenia ich po-
za system pomocy społecznej.  W efek-
cie udzielonego wsparcia, uczestnicy 
Centrum Integracji Społecznej zwięk-
szają znacznie swoje szanse na rynku pra-
cy. Zdobywają kwalifikacje zawodowe i 
umiejętność samodzielnego planowa-
nia własnych działań. Nabierają pewno-
ści siebie, chęci do życia, nawiązują więzi 
społeczne. I co najważniejsze,  podejmu-
ją pracę.

BOISKO NA SZÓSTKĘ
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ale-

ksandry Kujałowicz mogą cieszyć się już z nowego wie-
lofunkcyjnego boiska sportowego, które udało się wy-
budować dzięki 30% wsparciu pieniędzmi z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej.  

Przy Szkole Podstawowej nr 6  powstał kompleks  
boisk sportowych z budynkiem sanitarno-szatniowym 
wraz zagospodarowaniem całego terenu przyległego, 
którego budowa kosztowała  ponad 1 700 000 zło-
tych. Tę inwestycję zrealizowało suwalskie przedsię-
biorstwo REMBUD .

Na budowę boiska przy szóstce suwalski samo-
rząd pozyskał 512 tysięcy złotych z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej.

>>
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Ciąg dalszy na str. 7

>>WYDARZYŁO SIĘ

n Jubileusze: 30-lecia obchodziła Szkoła 
Podstawowa nr 7, a 15-lecie Gimnazjum 
nr 6 im. Jana Pawła II tworzące Zespół Szkół 
nr 7 na Osiedlu Północ. Były występy ar-
tystyczne, podziękowania oraz gratulacje. 
Kolejnych sukcesów uczniom i pracowni-
kom szkoły życzyli między innymi parlamen-
tarzyści, kurator oświaty oraz samorządow-
cy. Zespół Szkół nr 7 ma wiele sukcesów. 
Gimnazjum nr 6 za rok szkolny 2013/2014 
otrzymało nagrodę prezydenta Suwałk za 
najwyższe postępy w wynikach egzaminu 
gimnazjalnego. Zastępca prezydenta Suwałk 
Ewa Sidorek wręczyła na ręce dyrektor szko-
ły czek o wartości 20 tys. złotych. 

n Odbył się pogrzeb Ireny Filipowicz, 
dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Pań-
stwowego w Suwałkach, odznaczonej tytu-
łem: „Zasłużony dla Miasta Suwałk”. W pogrze-
bie wzięli udział m.in.: Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk oraz byli współpracownicy 
śp. Ireny Filipowicz.

n Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 
wspólnie z radnymi rozdawał mieszkańcom 
flagi biało– czerwonych z okazji Dnia Flagi. 
200 flag rozdano w 5 minut. 

n Michał Chołodowski z Zespołu Szkół 
Technicznych w Suwałkach wygrał konkurs 
na logo Projektu YE. Konkurs był skierowany 
do wszystkich uczniów szkół  ponadgimnazjal-
nych biorących udział w projekcie „Young Eyes” 
w ramach programu Erasmus + 2014-2020. 

n Suwalska Prokuratura skierowała do 
Sądu akt oskarżenia przeciwko Romanowi Z. 
za to, że w lutym tego roku handlował am-
fetaminą oraz posiadał jej znaczne ilości o 
wadze 250,35 grama. Natomiast Karola M. 
oskarżono o posiadanie 1,05 grama amfe-
taminy.

n  W konkursie „Szkoła zawodowa – mój 
wybór” organizowanym przez MEN do etapu 
centralnego zakwalifikowano pracę Marcina 
Wasilewskiego – ucznia  Zespołu Szkół nr 6 
im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.

n Karolina Słabińska, wokalistka su-
walskiego Studia Piosenki Beciaki, zdobyła 
Grand Prix na XX Ogólnopolskim festiwalu 
,,Kwiecień plecień” w Sierpcu i pierwsze miej-
sce na Międzynarodowym Festiwalu w Bauska 
na Łotwie.  

n W Święto Pracy pod  Pomnikiem 
Straceń kwiaty złożyli działacze Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej i Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych w 
Suwałkach. 

n Spółka informatyczna VTS działająca w 
suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym 
stworzyła – dedykowaną rowerzystom – apli-
kację na smartphona, którą zauważyło jedno 
z największych przedsiębiorstw branży inter-
netowej Google.

Siódma sesja Rady Miejskiej w 
Suwałkach rozpoczęła się ślubowa-
niem dwojga nowych radnych: Ireny 
Schabieńskiej i Jacka Juszkiewicza. 
Zastąpili oni Adama Gorlo i Janusza 
Witolda Skowrońskiego z klubu Prawo 
i Sprawiedliwość, którzy zrezygnowali ze 
swoich mandatów.

Najwięcej czasu radnym zajęła dysku-
sja o szpitalu wojewódzkim w Suwałkach 
i suwalskiej oświacie. Adam Szałanda, dy-
rektor szpitala poinformował, że sytuacja 
finansowa placówki poprawia się, ale szpi-
tal wciąż ma około 34 mln zł długu. Teraz 
szpital dysponuje 470 łóżkami na 21 od-
działach, w których pracuje ponad 200 le-
karzy i prawie 400 pielęgniarek i położ-
nych. W ubiegłym roku udzielili oni 75 
tys. porad w poradniach i dokonali ponad 
32 tys. hospitalizacji. W suwalskim szpi-
talu najdłużej czeka się na wizytę w porad-
ni alergologicznej (ponad 230 dni) i po-
radni chorób zakaźnych (228 dni).

Dobra wiadomość dla suwalczan. Od 
1 lipca tego roku do suwalskiego szpita-
la wraca kardiologia inwazyjna. Teraz su-
walczanie po pomoc na takim oddziale 
muszą jechać poza nasze miasto, najbli-
żej do Augustowa. 

Niestety, kobiety, które zdecydują 
się rodzić w Suwałkach, muszą przygoto-
wać się na ból. Jak poinformował dyrek-
tor Szałanda, suwalskiego szpitala nie stać 
na stosowanie znieczuleń przy porodach. 
Brakuje też anestezjologów.

Radny Kamil Lauryn dopytywał 
o możliwość zapewnienia opieki geria-
trycznej w suwalskim szpitalu. Jak po-
informował dyrektor szpitala w planach 
szpitala jest utworzenie oddziału geria-

trycznego oraz zakładu opiekuńczo-lecz-
niczego. Teraz najbliżsi geriatrzy przyjmu-
ją w Augustowie i Sejnach.

Wiele dyskusji i emocji wywołał po-
dział klas na grupy w suwalskich szko-
łach. Ostatecznie radni przyjęli stanowi-
sko, w którym: W przypadku nauczania 
języków obcych, wychowania fizycznego 

i informatyki niezbędne do osiągnięcia wy-
sokiej jakości nauczania jest zmniejszenie 
liczebności uczniów w oddziałach szkol-
nych oraz podział na grupy, niezależnie od 
ilości dzieci w klasie, wówczas uczniowie 
uzyskają warunki konieczne do zdobycia 
potrzebnej wiedzy i umiejętności. To sta-
nowisko nie ma prawnej mocy wiążącej 
dla dyrektorów szkół, którzy będą decy-
dowali o organizacji szkół w następnym 
roku szkolnym. Przygotowane przez nich 
tak zwane arkusze organizacyjne szkół bę-
dą opiniowane przez organ prowadzący, 
czyli samorząd.

– Mamy dobre intencje. Będziemy 
wszystkie przypadki rozpatrywać indywi-
dualnie po zakończeniu naboru do szkół 
– zapewniał Czesław Renkiewicz, prezy-
dent Suwałk.

 Ponadto radni zdecydowali, że w 
tym roku dotacje z budżetu miejskiego 
na remont suwalskich zabytków otrzy-
mają właściciele:
– domu przy ul. T. Kościuszki 41 – wymia-

na pokrycia dachowego – 17 000 zł,
– domu przy ul. W. Gałaja 33A – renowa-

cja drzwi wejściowych – 2 500 zł,
– domu przy ul. Chłodna 4 – remont da-

chu – 23 000 zł,
– domu przy ul. T. Kościuszki 96 – re-

nowacja 2 okien i drzwi balkonowych 
– 4 500 zł.

O ZDROWIU I OŚWIACIE
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n Prawie 100 przedszkolaków z Suwałk 
i okolic  uczestniczyło w XIV Festiwalu 
Piosenki Przedszkolnej zorganizowanym 
przez Przedszkole nr 7. Wśród 3-4 latków 
wygrała Maja Krzyżewska z Przedszkola 
nr 2 oraz zespół „Promyczki”  z Przedszkola 
Niepublicznego „Słoneczko”, a wśród 5-6 lat-
ków wygrała Julia Markowska z Przedszkola 
nr 6 oraz zespół z Przedszkola nr 8.

n W czasie Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich w Suwałkach obejrzeć można by-
ło halę OSiR, aquapark oraz Suwalski Ośrodek 
Kultury, czyli projekty dofinansowane ze środ-
ków unijnych.

n 3600 sztuk papierosów bez polskich zna-
ków akcyzy i ponad 32 kilogramy suszu kra-
janki tytoniowej zabezpieczyli policjanci i cel-
nicy w jednym z mieszkań w centrum Suwałk. 
58-letni mężczyzna usłyszy zarzuty z kodeksu 
karno-skarbowego. Grozi mu wysoka grzyw-
na, przepadek towaru i nawet do 3 lat pozba-
wienia wolności. 

n W czasie pikniku naukowego, któ-
ry odbył się na Stadionie Narodowych w 
Warszawie, na stoisku IPN  została zorgani-
zowana wystawa poświęcona obławie z lip-
ca 1945 roku na Suwalszczyźnie, a uczest-
nicy pikniku mogli otrzymać informacje na 
temat poszukiwań i identyfikacji ofiar obła-
wy sprzed 70 lat.

n Zestaw interaktywny o wartości 7 tysięcy 
złotych trafi do  Gimnazjum nr 3 w Suwałkach 
jako nagroda w konkursie, który był czę-
ścią programu edukacyjnego „Żyj smacznie 
i zdrowo” propagującego wśród młodzieży 
zasady prawidłowego i zdrowego odżywia-
nia. Z województwa podlaskiego udział w 
programie wzięło ponad 3,5 tys. gimnazjali-
stów z 99 szkół. 

n Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego gościli młodzież z Czech, 
Włoch i Turcji w ramach programu partnerskie-
go Commenius.

n Cztery samochody zderzyły się na ul. 
Świerkowej. Kierowca Mazdy nie wyhamował 
przed pojazdami stojącymi na czerwonym 
świetle i uderzył w ostatni samochód. To spo-
wodowało efekt domina i zniszczone zostały 
jeszcze dwa auta. Nikt nie został ranny. 

n W wieku 106 lat zmarł Aleksander 
Pietraszewski, najstarszy mieszkaniec 
Suwałk. Żołnierz Armii Andersa, uczestnik bi-
twy pod Monte Cassino, więzień Gułagu.

WYDARZYŁO SIĘ
Pieniądze z budżetu miejskiego trafią 

również na remonty:
– molenny przy ul. Sejneńska – ścian (ele-

wacji) – 42 000 zł,
– kaplicy cmentarnej pw. Przemienienia 

Pańskiego przy ul. Bakałarzewskiej – 
elewacji – 42 000 zł,

 – cerkwi cmentarnej przy ul. Zarzecze – 
dachu – 18 000 zł

– kościoła ewangelicko augsburski przy 
ul. T. Kościuszki – renowacja 10 okien 
– 15 000 zł,

– kościoła parafialnego pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego przy ul. A. Mickiewicza 
– naprawa dachu, remont części elewa-
cji, renowacja drzwi – 36 000 zł.

Umowy na dofinansowanie tych remon-
tów zostaną podpisane jeszcze w maju.

Radni zdecydowali, że na kąpieli-
sku „Arkadia” będzie obowiązywał od-
powiedni standard bezpieczeństwa bo 
znalazło się ono w wykazie kąpielisk. W 
latach poprzednich było to jedyne takie 
bezpieczne kąpielisko na Suwalszczyźnie 
i jedno z niewielu w podlaskiem. 

Rajcowie przyjęli 3 uchwały w spra-
wie przystąpienia do sporządzania miej-
scowych planów zagospodarowania tere-
nów: przy zbiorniku Sobolewo, rejonu 
ulicy Chopina oraz Osiedla Północ I. 
Ponadto radni przedłużyli do 30 czerw-
ca 2018 roku dzierżawę suwalskich słu-
pów ogłoszeniowych przez Spółdzielnię 

Socjalną „Perspektywa” oraz zwolnili z 
obowiązku wystawiania pojemników na 
odpady przed posesję osoby o ograniczo-
nej sprawności fizycznej, co muszą po-
twierdzić pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach.

 Podczas kwietniowej sesji zaję-
li się też sprawozdaniami: z działalno-
ści MOPS, komendanta policji oraz z 
realizacji Programu współpracy Miasta 
Suwałki z organizacjami pozarządowy-
mi. Rozpatrzyli również informację ko-
mendanta straży pożarnej oraz infor-
mację z realizacji programu „Suwalska 
rodzina PLUS”.

Zapytania i interpelacje w kolejno-
ści zgłosili radni: Kamil Lauryn, Anna 
Ruszewska, Zdzisław Przełomiec, 
Zbigniew De-Mezer, Grzegorz Gorlo, 
Józef Murawko, Piotr Wasiukow oraz 
Zbysław Grajek. Zgodnie ze Statutem 
Miasta Suwałki odpowiedzi na nie otrzy-
mają w ciągu 2 tygodni.

Na zakończenie sesji prezydent 
Cz. Renkiewicz poinformował, że zdecy-
dował się odstąpić od zakupu akcji suwal-
skiego ARES-u bo otrzymał zapewnienie 
od marszałka województwa, że bez zgody 
suwalskiego samorządu spółka nie zosta-
nie przeniesiona poza Suwałki. Wkrótce 
będą dokonane odpowiednie zmiany w 
statucie ARES-u.

WTOREK Z RADNYM

W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 12 maja zapraszają Andrzej Łuczaj i Wojciech Malesiński obaj z Prawa 

i Sprawiedliwości. Natomiast 19 maja na suwalczan czekają Józef W. Murawko z Bloku 
Samorządowego oraz Wojciech Pająk z klubu „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 
26 maja zapraszają Zdzisław Przełomie oraz Anna Ruszewska oboje z klubu „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 wyznaczony przez nią wice-
przewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 
na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

DYŻURY  SUWALSKIEJ RADY SENIORÓW:

W drugi poniedziałek każdego miesiąca, w godzinach 10.00-12.00 można porozmawiać z człon-
kami 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:  8 czerwca, 13 lipca i 10 sierpnia.
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SUWALSKA RADA 
SENIORÓW

W Centrum Trójki na zaproszenie Suwalskiej Rady Seniora 
odbyło się spotkanie z radnymi Rady Miejskiej w Suwałkach. 
Głównym celem spotkania było wzmocnienie współpracy 
Rady Seniorów z samorządem lokalnym, aby miała ona cha-
rakter partnerski. Omówiono założenia długofalowej polityki 

senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, zagadnienia dotyczą-
ce seniorów w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Suwałk do 
2020 roku oraz propozycje działań SRS w I kadencji na lata 
2015-2016. Radni złożyli deklaracje wspierania działań SRS. 

Jako główne wspólne działania na lata 2015-2016 okre-
ślono następujące inicjatywy:
1. przyjęcie uchwały w sprawie Programu KARTA SENIORA 

60+,
2. przyjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu na Rzecz 

Osób Starszych do 2020 roku,
3. wparcie działań dotyczących organizacji Klubów Seniora,
4. wsparcie działań dotyczących Domu Dziennego Pobytu,
5. wsparcie działań utworzenia Centrum Usług dla Seniorów 
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>> z rozwinięciem i upowszechnieniem wolontariatu dla osób 
starszych, 

6. wsparcie działań w organizacji Tygodnia Kultury bez Barier 
dla Seniorów i większego dostępu do placówek realizujących 
potrzeby środowiska senioralnego w zakresie kultury, wypo-
czynku, zdrowego stylu życia – sport i rekreacja,

7. wsparcie działań dotyczących poprawy opieki zdrowotnej se-
niorów tj. utworzenia przychodni geriatrycznej i przy współ-
pracy z wojewódzkim szpitalem oddziału geriatrycznego.

Członkowie SRS wraz z wszystkimi seniorami pragną bu-
dować pozytywny wizerunek osób starszych jako aktywnych 
obywateli naszego miasta.

Miłym akcentem na zakończenie spotkania był poczęstu-
nek przygotowany dla radnych przez członków SRS – ciastecz-
ka seniorskie.

ZAPROSZENIA

Fundacja ART– SOS Alicji Roszkowskiej zaprasza na kolej-
ny koncert z projektu 60+, 18 maja (poniedziałek), godz. 18.00. 
Wystąpi  potomek wybitnego polskiego kompozytora Michała 
Kleofasa Ogińskiego -  Krzysztof Tymendorf, grający na altów-
ce, Michał  Mogiła, na oboju oraz Gabriela Bielecka grająca na 
fortepianie. 

W programie: J.S. Bach, W.A. Mozart, Felix Mendelssohn. 
Zaproszenia są na Chłodnej 12 oraz tel. 602 10 60 61 (więcej 
na www.art-sos.net). 

Koncert dofinansowany z budżetu Miasta Suwałki

Fundacja Traditio et Novitas i PSzMuz. I i II st. zapraszają 
20 maja (środa) o godz. 14.00 w Państwowej Szkole Muzycznej I 
i II stopnia ul. Noniewicza 83 na koncert „Z biegiem Dunaju” z cy-
klu Międzypokoleniowych spotkań z muzyką. Wykonawcy: Agata 
Marcewicz-Szymańska – sopran /Katarzyna Pawłowska – mez-
zosopran, Joanna Okoń/Patrycja Szymańska – skrzypce, Robert 
Skiera/Piotr Szymanowicz – fortepian. Prowadzenie: Lidia 
Szpilewska. 

Wstęp wolny. 

Suwalski samorząd miej-
ski opłaci ratowników czu-
wających nad bezpieczeń-
stwem wypoczywających na 
plaży nad jeziorem Czarne 
w Krzywem. Tak zdecydował 
prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz. Dzięki temu 
latem mieszkańcy Suwałk 
oraz turyści będą mogli czuć 
się bezpiecznie na tym popu-
larnym wśród suwalczan ką-
pielisku. W upalne dni wy-
poczywa tam nawet kilkaset 

osób.
 Ratownicy na plaży w 

Krzywem będą  przez całe 
wakacje od końca czerwca 
do końca sierpnia przez sie-
dem dni w tygodniu. Koszt 
zatrudnienia ratowników 
przez dwa miesiące to oko-
ło 18 tysięcy złotych. 

Ponadto suwalski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji przygo-
tuje boisko do gry w siatków-
kę na plaży.

KĄPIELISKO W KRZYWEM Z RATOWNIKAMI>>
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25 LAT SAMORZĄDU
27 MAJA MINIE 25 LAT OD PIERWSZYCH W POWOJENNEJ POLSCE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH. ODRODZONA SAMORZĄD-
NOŚĆ TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH SUKCESÓW POLSKICH PRZEMIAN. W PRZEDDZIEŃ  PIERWSZYCH  WYBORÓW SAMO-
RZĄDOWYCH 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 STWO-
RZYĆ”. Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA POLSKIEJ SAMORZĄDNOŚCI CHCEMY PRZYPOMNIEĆ JAK TWORZYŁ SIĘ I ROZWI-
JAŁ SAMORZĄD W SUWAŁKACH. W KOLEJNYCH WYDANIACH DWUTYGODNIKA SUWALSKIEGO PRZYPOMNIMY KOLEJNYCH 
PRZEWODNICZĄCYCH RADY MIEJSKIEJ. DZIŚ PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ: MIECZYSŁAW JUREWICZ (KADENCJA 
2002-2006) I WŁODZIMIERZ MARCZEWSKI (KADENCJA (2006-2010).

>>

NAJWIĘKSZY SUKCES 
– UCZELNIA
Co by pan wymienił jako największy 
sukces miasta za pańskiej kadencji na 
stanowisku przewodniczącego Rady 
Miejskiej?

– Sukcesów, co przecież pamiętamy, 
było sporo, ale ten największy to powsta-
nie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w naszym mieście. 
Cokolwiek by nie powiedzieć, uczelnia ta odegrała wielką rolę, 
jest oczywistym czynnikiem miastotwórczym, daje szansę mło-
dym suwalczanom na naukę bez konieczności wyjazdu z miasta. 
Tu oczywiście trzeba przywołać postać Józefa Gajewskiego, którego 
zasługi dla powstania PWSZ są ogromne. Trzeba też ocenić wyso-
ko radnych tamtej kadencji, którzy podejmowali niezbędne decy-
zje, jak na przykład istotne dofinansowanie uczelni w pierwszych 
latach jej istnienia. Miasto przekazało uczelni nie tylko pieniądze, 
ale przede wszystkim budynek po byłym Urzędzie Wojewódzkim, 
tereny i budynki przy Ogrodowej.

Najważniejsze materialne inwestycje?
– To coś, czego właściwie nie widać, czyli ogromne prace w 

ramach programu ISPA, czyli modernizacja całej sieci wodocią-
gowej. Dziś to nie tylko dobra woda, ale też liczne przebudowane 
ulice i chodniki. Tu chcę przypomnieć wielką pracę i zasługi ów-
czesnego prezesa PWiK Witaliasza Rychlika, który umiał znako-
micie ten projekt przeprowadzić. 

Podkreśla pan, że nie tylko radni koalicji wspierającej prezy-
denta, ale również radni opozycyjni potrafili w ważnych spra-
wach głosować zgodnie z interesami miasta.

– Rzeczywiście tak było, ale też prawdą jest i to, że tacy rad-
ni opozycyjnie jak Andrzej Matusiewicz, czy Tadeusz Szymańczyk 
byli naprawdę świetnie przygotowani do pracy w radzie. Byli bar-
dzo merytoryczni, rzeczowi. Pamiętam wiele ich cennych uwag, 
gdy tworzyliśmy projekty uchwał dotyczących oświaty, plany prze-
strzennego zagospodarowania. Czasami dochodziło do ostrych 
sporów, ale w ważnych sprawach warto się sprzeczać. Z dzisiej-
szej perspektywy muszę powiedzieć, że to był ciekawy, dobry dla 
Suwałk czas, co jest zasługą i śp. prezydenta Gajewskiego, i wszyst-
kich radnych bez względu na ich klubową przynależność.

CZAS
TRUDNYCH DECYZJI
Był pan przewodniczącym Rady 
Miejskiej podczas drugiej kaden-
cji Józefa Gajewskiego. Mówi się, 
że to był okres najbardziej burzliwe-
go rozwoju miasta, które w błyska-
wicznym tempie chciało zniwelo-
wać wieloletnie zapóźnienie.

– Faktycznie był to bardzo intensywny, wręcz burzliwy 
czas, kiedy trzeba było podejmować trudne decyzje, któ-
rych skutki dotykały bardzo wielu mieszkańców. Powstały 
wtedy bardzo ważne dla miasta inwestycje, jak chociażby 
nowoczesny stadion piłkarski, na którym dziś grają pierw-
szoligowe Wigry, piękna sala widowiskowa, aquapark, cen-
trum handlowo-rozrywkowe Plaza. Dziś to wszystko jest, 
dobrze funkcjonuje, ale wtedy, szczególnie jeśli mówimy 
o sklepach wielkopowierzchniowych, decyzje podejmowa-
ło się trudno, bo przecież nie wszystkim one się podobały. 
Niektórzy, na przykład właściciele małych sklepów, traci-
li na tym. Ale takie były realia tamtego czasu – praktycz-
nie nie było szansy na to, by tego uniknąć, tak było w ca-
łym kraju.

Niekwestionowanym liderem samorządu i w ogóle mia-
sta stał się wtedy Józef Gajewskim prezydent z wizją, po-
mysłami, niezwykle przy tym energiczny.

– To prawda, był to prawdziwy wulkan energii, niezwy-
kle pomysłowy i fantastycznie sprawny menadżer, przywód-
ca. Zarażał innych tą energią. Tu jako przykład przypomnę 
taki oto fakt. Prezydent Gajewski pojechał do Warszawy, do 
Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska po pieniądze 
dla miasta. Okazało się, że aby te pieniądze dostać, Rada 
Miejska musi podjąć stosowną uchwałę. Akurat trwała se-
sja. Prezydent przez telefon praktycznie podyktował treść 
uchwały, a my – radni błyskawicznie ją uchwaliliśmy. I pie-
niądze na konto miasta trafiły. Zwykle trwało to całe mie-
siące, a my załatwiliśmy sprawę w parę godzin. To była do-
bra, mocna merytorycznie rada i dobra, merytoryczna była 
opozycja. Więc gdy chodziło o dobro miasta, umieliśmy 
się porozumieć. 
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Klub Wojskowy 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciw-
pancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Wojska Polskiego 
zaprasza 16 maja od godz. 19.00 na Noc Muzeów. 

Obejrzeć będzie można nową aranżację wystawy prezentującej historię 
Suwalskiej Brygady Kawalerii, w tym  jednostek wchodzących w jej skład. 
Ponadto stałe wystawy broni palnej „Do Niepodległości” i „Do wolnej Polski” 
wzbogacone o nowe eksponaty. Na uwagę zasługują również wystawy fo-
tograficzne: „Jam żołnierz z Suwałk” – poświęcona żołnierzom garnizonu 
suwalskiego z okresu międzywojennego XX w. oraz pt. „20 lat minęło” (do-
kumentująca pobyt w Suwałkach wojsk artylerii przeciwpancernej). W Sali 
Historii suwalskiej jednostki zostaną zaprezentowane m.in. pamiątki nawią-
zujące do udziału suwalskich żołnierzy w misjach wojskowych. Powiększone 
zostały również zbiory wystawy „Ocalić od zapomnienia”, jak i plenerowej 
ekspozycji ciężkiego  sprzętu wojskowego. 

Jak co roku żołnierze zapowiadają  niespodzianki dla wszystkich od-
wiedzających, dla tych najmłodszych, jak i trochę starszych.
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SUWAŁKI BLUES FESTIVAL 2015 
Blues Festival to największy plenerowy festiwal bluesowy w kraju. W tym roku odbędzie się w dniach od 9 do 11 

lipca. 3 dni koncertów, 2 profesjonalne sceny plenerowe, konkurs zespołów bluesowych oraz koncerty na kameral-
nych scenach w centrum miasta. Śniadania bluesowe, liczne koncerty akustyczne i nocne koncerty klubowe połą-
czone z jam sessions. Uznane gwiazdy i nowe brzmienia. Tysiące odwiedzających. Doskonała muzyczna atmosfera. 
Wydarzenie muzyczne o uznanej renomie, wysoko oceniane zarówno przez publiczność, jak i artystów. Do rozpo-
częcia SBF na łamach „Dwutygodnika Suwalskiego” przybliżymy jego program.

ROK ALFREDA
WIERUSZAKOWALSKIEGO

HARMONOGRAM WYDARZEŃ NA MAJ
17 V – „Wokół Wierusza – Wszystkie kolory Europy” 

– zabawy przyjemne i pożyteczne dla starszych i młodszych
20 V – Żona dla Alfreda – pokaz obrazu Alfreda Wierusza-Kowalskiego. 

Życie rodzinne artysty.
V – „Salon myśli od książek zależnych” – spotkanie z autorem: prof. 

Daniel Beauvois Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, 
Podolui Kijowszczyźnie 1793–1914

Szczegółowe informacje o Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego na:
www.muzeum.suwalki.pl

ZAPRASZAMY NA   PCHLI TARG

Przeszukaj: strych – piwnicę – pawlacze – szafy – szopy…
Spakuj: starocie – bibeloty – książki – zabawki – ubrania – płyty…
Przyjdź na Pchli Targ: sprzedaj – wymień – kup – twórz i baw się!
Wracają cieplejsze dni, wraca więc Pchli Targ. Na parkingu SOK znowu bę-
dzie można sprzedawać, wymieniać, kupować najróżniejsze „skarby”.
Zapraszamy: 17 maja; 7, 14, 21 i 28 czerwca; 5, 12 i 19 lipca; 2, 16, 23 i 30 
sierpnia oraz 6, 13 i 20 września.
Suwalski pchli targ dostępny jest również na www.facebook.com/targpchli

UWAGA! Żeby pokazać światu swój dobytek na Pchlim Targu trzeba 
się wcześniej zgłosić. Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na 
stronie www.soksuwalki.eu Wszelkich informacji udziela Paweł Bydelski. 
Można do niego napisać na pawel.bydelski@soksuwalki.eu lub zadzwo-
nić pod numer tel. 87 563 85 05

Jedną z największych gwiazd tegorocznego Suwałki Blues Festival będzie JAMES „BLOOD” 
ULMER MEMPHIS BLOOD BLUES BAND feat. VERNON REID (USA) w składzie:  James Blood 
Ulmer (śpiew, gitara), Vernon Reid (gitara), Leon Gruenbaum (instrumenty klawiszowe), David 
Barnes (harmonijka ustna), Mark Peterson (gitara basowa), Aubrey Dayle (perkusja).

JAMES „BLOOD” ULMER (USA) to amerykański gitarzysta jazzowy i bluesowy. Dzięki współpracy 
z VERNONEM REID (USA) będziemy mieli szansę poznać go również jako pieśniarza. Koncert Jamesa 
„Blood” Ulmera oraz jego zespołu Memphis Blood Blues Band z gościnnym udziałem Vernona Reida 
(założyciela Living Colour) podczas tegorocznego Suwałki Blues Festival będzie jedynym koncer-
tem w tym składzie w Polsce.

James Ulmer wypracował sobie pozycję najważniejszego po śmierci Johna Lee Hookera woka-
listy i gitarzysty bluesowego. Vernon Reid – to przede wszystkim założyciel, gitarzysta i lider kul-
towej grupy rockowej Living Colour, ale jego horyzonty muzyczne obejmują rock i metal, ambitny 
pop oraz… blues. Wydał kilka albumów solowych, bardzo często udziela się w niezwykle różno-
rodnych stylistycznie projektach innych muzyków, m.in: Jacka Bruce’a, Billa Frisella, Public Enemy, 
Rollins Band, Tracy Chapman, DJ’a Logic’a, czy DJ’a Spooky’ego.  W 2003 Reid został sklasyfikowa-
ny na 66. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Rok 
później muzyk został sklasyfikowany na 68. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów heavyme-
talowych wszechczasów magazynu Guitar World, a redaktorzy magazynu uznali, że utwór Living 
Colour „Cult of Personality” zawiera jest jedną ze stu najlepszych solówek gitarowych.  Vernon Reid  
mówi  o muzycznym projekcie, jakim jest Memphis Blood Blues Band: Często jest tak, że kapele blu-
esowe są bardzo skoncentrowane na gwieździe. Gwiazda jest wspaniała, a zespół taki sobie. W Memphis Blood oprócz wybitnego lidera również każ-
dy z muzyków jest marką, to naprawdę „All Star Band”, prawdziwa bluesowa orkiestra!

James Blood Ulmer   Fot. strona SOK

Archiwum Państwowe w Suwałkach (ul. T. Kościuszki 69) zapra-
sza  16 maja w godzinach od 17.00 do 23.00 na „Noc w Archiwum”, 
by obejrzeć:

1) wystawę prezentowaną z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny 
światowej oryginalnych materiałów archiwalnych, dotyczących głównie 
tych mieszkańców Suwalszczyzny, którzy polegli lub zostali zamordowa-
ni w czasie tej wojny,

2) wystawę Powstanie styczniowe w województwie augustowskim. 
Uczestnicy i ich losy,

3) wystawę Czas Wielkiej Wojny. Wydarzenia lat 1914–1915 między 
Narwią a Niemnem w archiwaliach,

4) wystawę wirtualną i prezentacje multimedialne, dotyczące I i II woj-
ny światowej. Wstęp wolny

Bilety na koncert otwarcia 8. edycji SBF oraz koncerty klubowe już w sprzedaży! Grupa Voo Voo będzie gwiazdą inaugurującego Suwałki Blues Festival kon-
certu „Jan Chojnacki przedstawia – 40 lat audycji „Bielszy odcień bluesa”. Koncertowe otwarcie Suwałki Blues Festival 2015 odbędzie się 9 lipca na Dużej Scenie 
Suwalskiego Ośrodka Kultury. Bilety na ten koncert można kupić w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu w cenie 90 złotych (parter) oraz 80 złotych (balkon). 
Jeszcze tego samego dnia odbędą się dwa pierwsze koncerty klubowe – w Rozmarino zagra Carvin Jones Band (USA), a Na Starówce Flesh Creep (PL). Kolejni 
wykonawcy wystąpią w klubach w piątek i w sobotę. Bilety w zależności od koncertu 15 lub 20 zł w kasie SOK i a www.bilety.soksuwalki.eu.
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Zapraszamy do budynku biblioteki przy ul. E.Plater 33A.
  Dzieła kultury będą prezentowane i możliwe do legalnego  pobrania  

poprzez stworzoną na potrzeby projektu Kultura Na Widoku  instalację 
oraz plakaty umieszczane w bibliotece. Wystarczy zeskanować kod QR, 
np. na komórkę.
SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:

n  Spektakl „TUWIM JULEK – PARA buch, FRAZY w ruch”, który na 
Dużej Scenie SOK rozpocznie się 13 maja o godz. 17.00, a dla grup o 
8.30 i 10.30. 

n  III Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA. Przyjdź i za-
głosuj na najlepsze animacje 2015 roku. 11-15.05, Sala Kameralna SOK, 
bilety: 5 zł. 

n  Wystawa malarstwa Evaldasa Griniusa WERNISAŻ: piątek, 15 maja, 
godz. 17:00.Galeria Chłodna 20, ul. T. Noniewicza 71.

n  Duet znakomitych aktorów: Marian Opania i Wiktor Zborowski, 
którzy na Dużej Scenie SOK –  22 maja o godz. 19.00 zaprezentują kla-
syczny literacki kabaret pełen piosenek, anegdot i skeczy. Bilety w cenie 
55 zł. Patronat Dwutygodnik Suwalski 

Uwaga! Pierwsza osoba, która zgłosi się do redakcji „Dwutygodnika 
Suwalskiego” otrzyma dwa zaproszenia na „Kabaret SUPER DUO”

n  NORRIS GARNER Oratorium Gospel „Stworzenie świata”  – pra-
wykonanie światowe. Projekt muzyczny zainicjowany przez Norrisa 
Garnera. Sobota, 23 maja, godz. 19.00, Duża Scena, ul. Jana Pawła II 5. 
Bilety 20 zł.

n  Spektakl „Pchła Szachrajka” w reżyserii Anny Seniuk w wykonaniu 
aktorów Teatru Narodowego na Dużej Scenie SOK. 2 czerwca odbędą się 
dwa spektakle o godz. 14.00 i 18.00. Bilety po 17 zł.

n  Koncert POLANNA – Anna Maria Jopek 
– sobota, 6 czerwca, godz. 19:00, Duża Scena SOK. 
Bilety: 85 zł na www.bilety.soksuwalki.eu.

Fot. ze strony internetowej SOK

n  Pracownia plastyczna CENTRUM SOK przy 
ul. Noniewicza 71 zaprasza do  udziału w plenerze malarskim organizo-
wanym w Suwałkach od 2 do 9 lipca. Termin przyjmowania zgłoszeń mi-
ja 12 czerwca.  Informacje www.soksuwalki.eu

n  „Świat według Czochera” oraz koncert „Do kogo biegniesz, do ko-
go się śmiejesz”  w wykonaniu gwiazdy ,,Mam talent’’…  Poniedziałek, 
1 czerwca, godz. 18:00, Duża Scena, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 20 zł wkrót-
ce w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu 

 Więcej w przyszłym nr „Dwutygodnika Suwalskiego” 

KOMIN PUB MOTOCYKLOWY zaprasza:
n 16 maja, o godzinie 19.00 na „Dzisiaj 

Oni”. Pierwszy koncert nowego sezonu w 
nowym składzie  i  nowymi kawałkami. 
„Dzisiaj Oni” to kapela autorsko-coverowa 
więc oprócz własnych utworów poczęstują wszystkich też kawałkami 
dobrze znanymi w klimatach rocka i reggae. Wstęp 5 zł.   (a)

11

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE

Cinema Lumiere zaprasza na projekcje premierowe:

MUZEUM OKRĘGOWE 
Zaprasza na Noc Muzeów w dniu 16 maja w godzinach 18-23: 

Budynek Resursy ul. T. Kościuszki 81 – możliwość zwiedzania wystaw 
stałych: o życiu i twórczości Alfreda Wierusza-Kowalskiego,  archeolo-
gicznej, historycznej oraz wystawy czasowej „Egzotyczna Europa. Kraj 
urodzenia na płótnach polskich monachijczyków”.
Muzeum im. Marii Konopnickiej, ul. T. Kościuszki 31:

18.00 – ofi-
cjalna inauguracja 
Nocy Muzeów, 

18.15 – wie-
czorna rozmowa 
przy herbacie z 
dymiącego samo-
wara w Muzeum... 
z Aleksandrą Pił-
sudską ze Szczer-
bińskich,

22.30 – Daw-
nych Suwałk czar... 
Chwile wspom-
nień z GRH „Garnizon Suwałki”,

18.00-23.00 – zwiedzanie wystaw: stałej poświęconej życiu i twór-
czości Marii Konopnickiej  oraz czasowej – „Suwalczanki. Historie opowie-
dziane szeptem zachwytu…” ,
Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria A. Strumiłły, ul. T. Kościuszki 45 

20.00 „Nowa Zelandia – kraina baśniowa” – pokaz fotograficzny z opo-
wieścią Janiny Osewskiej,

21.30  Zdarzenie artystyczne z Juliuszem Erazmem Bolkiem (poeta, 
m.in. laureat nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez 
UNESCO). Wydarzeniu towarzyszy otwarcie wystawy „A POSTERIORI”, 
na którą złożą się prace Luizy Kwiatkowskiej (grafika) i Juliusza Erazma 
Bolka (teksty)

Wstęp do muzeum i jego oddziałów w Noc Muzeów jest bez-
płatny.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ zaprasza na:
n  Wystawę filatelistyczną z okazji 

25-lecia samorządu – 28 maja
n   Noc w Bibliotece – 30 maja 

(sobota) w godz. od 18 do 21 wie-
le atrakcji, w tym  możliwość zwró-
cenia książek bez naliczonych kar 
za zwłokę. 

n  Biblioteka Publiczna im. Marii 
Konopnickiej udostępnia bezpłat-
nie kursy e-learningowe stworzo-
ne przez firmę Funmedia:

· Czytaj123 – kurs szybkiego czy-
tania,

· Pisz123 – kurs szybkiego pisania 
na klawiaturze,

· Pamiętaj123 – kurs skutecznego 
zapamiętywania,

· Fotografia123 – kurs fotografowania,
· Photoshop123 – kurs korzystania z programu Photoshop dla począt-

kujących i średniozaawansowanych.
Bezpłatne kody dostępu do korzystania z 5 kursów Funmedia na 

własnym komputerze można otrzymać w Czytelni Książek (w siedzibie 
Biblioteki przy ul. Emilii Plater 33A) oraz w filiach suwalskiej  biblioteki. 
Kody będą aktywne do końca października 2015 r. Więcej szczegółów na 
stronie: www.bpsuwalki.pl 

n  Już od 27 maja Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej umożliwi 
suwalczanom bezpłatny dostęp do ponad 1000 cyfrowych: filmów, ksią-
żek, utworów muzycznych, gier i zasobów dotyczących historii Polski.  

od 12 do 15 maja – „Avengers: Czas Ultrona” (akcji/s-f/przygodowy) 
– w różnych wersjach – 2D+3D –  dubbing lub napisy:

– „Sekrety morza” (animowany, familijny) 
– „Ups! Arka odpłynęła” (animowany, przygodowy)
–  „Saga Wikingów” (przygodowy) 
–  „Poskromić playboya” (komedia) 
– „Dzień z życia blondynki (komedia/Babskie wieczory)

 WKRÓTCE
od 15.05 – „Apartament”, „Gorący pościg”, „Wiek Adaline”
od 22.05 – „Mad Max: Na drodze gniewu” 2D+3D, „Złota dama”
od 26.05 – „Motyl. Still Alice” (kino konesera)

Noc Muzeów w Suwałkach 2014

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „13” – „O krok od sławy”, środa, 18 maja, 
godz. 18:00, Sala Kameralna SOK, ul. Jana Pawła II 5
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ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI: SUWAŁKI W PRL-u

OD REDAKCJI

Stronę „Suwałki wczoraj i przedwczo-
raj” chcemy redagować wspólnie z naszymi 
Czytelnikami. Czekamy na propozycje tematów 
oraz dokumenty i fotografie sprzed lat, na wspo-
mnienia. Spróbujmy razem ocalić przynajmniej 
część naszej wspólnej suwalskiej rzeczywistości.
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Tak wyglądały Suwałki w rubryce „Donosy”, 
która ukazywała się w latach 80-tych w suwal-
skich „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 książ-
ki E. Kurzawa napisał: Proszę nie zrażać się lokal-
nością tematu, ewentualną regionalną hermetycz-
nością 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 oriento-
wał w przedstawionych tu „zagadnieniach”, gdyż 
są uniwersalne... Młodszym czytelnikom sugero-
wałbym jednak czytanie w gronie rodzinnym... Na 
szczęście coraz więcej wśród nas suwalczan, dla 
których PRL to tylko podręcznikowa historia.

Przed 30 laty w Suwałkach....

♦ ZW ZSMP (Zarząd Wojewódzki Związku 
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – młodzie-
żowa przybudówka PZPR – red.) zaprosił na 
spotkanie z delegatami na Zjazd. Najbardziej 
interesujący był przesłany na piśmie porządek 
dnia a w nim punkt: „13.40 rozliczenie kosztów 
podróży”. Impreza rozpoczynała się o 11.00. 
Młodzież mamy przewidującą i wcale nie tak 
wyrachowaną.
♦ Jeden z suwalskich sklepów zaoferował 

ostatnio klientom konserwy rybne z zaprzyjaź-
nionego kraju z datą produkcji sprzed piętnastu 
lat. Stara przyjaźń nie rdzewieje.
♦ Mleczarze poczęstowali redaktora „Do-

nosów” kefirem. Dobry był. Może dlatego, że na 
kapslach wytłoczono „wtorek”, a napój pito w po-
niedziałek. Wszystko rozumiemy. Idziemy do skle-
pu w środę, czytamy wtorek i od razu wiemy, że 
to poniedziałek.
♦ W sklepie warzywniczym przy ul. Kościuszki 

w S. sprzedaje się sałatę po 20 zł. Na pytanie, czy 
to sadzonki, sprzedawczyni odpowiada, że sała-
ta, „tylko ona taka niewydarzona”. Jakość prze-
chodzi w szczerość.
♦ Sklep owocowo-warzywny przy ul. Koś-

ciuszki jest czynny nawet w soboty. Tyle, że w 
godz. 6.00-8.00 rano. O tej porze klienci muszą 
na pewno walić drzwiami i oknami. Czy jest coś 
lepszego na kaca niż świeża marchewka.
♦ Oddział Wojewódzki Spółdzielni Ogrodniczo-

Pszczelarskiej zajął się ostatnio sprzedażą akceso-
riów samochodowych. Mamy nadzieję, że do ula 
za to nie trafią.
♦ Gigantyczną wystawę sklepu przy ul. 1 Maja 

w Suwałkach pt. „Artkuły pszczelarskie” zdo-
bią setki słoików z… kompotami. Cieszymy się 
z poszerzenia kwalifikacji. Tak trzymać kocha-
ne pszczółki

Na rogu ulicy Kościuszki 54 i Jatkowej, noszącej w przeszłości również nazwy: 
Uspieńska, Przechodnia, Krótka, a dzisiaj Waryńskiego 2, stoi dawny dom Minców (na 
zdjęciu). Mieszkali tu również suwalski dentysta Mordechaj (Mordechel) i Hadasa – Leja 

Sternowie. W grudniu 1907 roku w ro-
dzinie tej przyszedł na świat znany póź-
niej Abraham Stern „Jair” – poeta i języ-
koznawca, bojownik o powstanie Izraela. 
Jak wynika z umieszczonej na kamienicy 
tablicy pamiątkowej „padł w Tel-Awiwie 
12 lutego 1942 roku” zastrzelony przez 
angielską policję. Jego syn pełnił po woj-
nie funkcję szefa telewizji izraelskiej. Brat 
Abrahama David Stern (ok. 1912-2003) był 
członkiem tzw. grupy Sterna (terrorystycz-
nej, syjonistycznej organizacji bojowni-
ków), inżynierem budownictwa, później-
szym działaczem rządowym.

W kamienicy przy ulicy Kościuszki 54 posiadał swój sklep bławatny Beniamin Z. Minc. 
Mieściło się tu w swoim czasie Laboratorium Bakteriologiczne M. Apela. Największe wraże-
nie jednak w Suwałkach robił wielki, zlokalizowany na parterze sklep „żelazny”. Jego wypo-
sażenie i zakres działalności opisuje mieszkanka Suwałk w tamtych czasach (1922 r.) Eugenia 
Gisterowa:

W sklepie tym było wszystko – od najdrobniejszego gwoździa czy pinezki do lemieszy, 
pługów, bron, młocarek (wtedy były z kieratem, konne), wiader, sit, gwoździ, siatek do pło-
tów i blachy do krycia dachów, nie mówiąc już o patelniach, garnkach i różnych kuchenkach 
żelaznych czy piecach żeliwnych oraz podkowach. Więcej sklepów „żelaznych” nie było, bo 
Minc starał się, aby i na miasto i na okoliczne wsie starczyło. Wozy wtedy miały koła z obrę-
czami żelaznymi, beczki również, więc tam było i to.

 Wacław Pankiewicz

DOM MINCÓW

80. ROCZNICA ŚMIERCI
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Dziś (12 maja) mija 80. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 12 maja 1935 r. 
w Suwałkach opisał Andrzej Matusiewicz w Roczniku Augustowsko-Suwalskiego 
Towarzystwa Naukowego z 2005 roku: „Wieść o śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego 
dotarła do Suwałk jeszcze 12 maja w późnych godzinach wieczornych. Tak ten mo-
ment relacjonował Tadeusz Rószkiewicz, porucznik 2 Pułku Ułanów. „Dwunastego ma-
ja 1935 roku wieczorem z porucznikiem Kotlińskim oraz podporucznikami Morgiewiczem 

i Trzebuchowskim siedziałem w restauracji «Maszewski», 
jednej z dwóch reprezentacyjnych – obok Resursy 
Obywatelskiej – miasta powiatowego Suwałk. Restauracja 
była pełna cywilów, przeważnie bogatych Żydów w to-
warzystwie ładnych Żydówek. Orkiestra złożona z dwóch 
bardzo tęgich dam i straszliwie chudego fortepianisty 
grała wesołe melodie, a przy naszym stoliku krzątał się 
pan Piotr. Stary kelner, pamiętający czasy, gdy obsługi-
wał stacjonujących tu przed wybuchem pierwszej woj-
ny światowej lejbhuzarów i pskowskich dragonów. Teraz 
jeszcze podawał tylko oficerom.

Była godzina późna, sala rozbrzmiewała wesołym gwa-
rem, gdy nagle tę beztroską atmosferę przerwał oficer 
4 daku, kapitan Zenon Krupiński. Wszedł na podium orkie-
stry, poprosił, by przestano grać, i ochrypłym, załamują-
cym się głosem powiedział: Proszę państwa, ogłaszam żało-
bę. Pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski – nie żyje. Nastała 
grobowa cisza. Po chwili orkiestra zaczęła się pakować, przy 
wszystkich stolikach przestano jeść i pić, płacono pospiesz-
nie rachunki. Szybko przecisnęliśmy się przez tłum ubiera-
jących się w szatni, na ulicy powiał ciepły wiatr, niebo było 
wygwieżdżone i spokojne. Co będzie? myślałem idąc z kole-
gami do koszar. Oficer służbowy, porucznik Radziwiłłowicz, 
potwierdził wiadomość o śmierci marszałka”.
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WYDARZENIA SPORTOWE

14 TYTUŁ DLA SUWAŁK!

Fantastycznym zwycięstwem nad białostockim Hubalem 4:1 
Szakończyli ligowe rozgrywki badmintoniści SKB Litpol-Malow. Oznacza 
to kolejny, już 14 tytuł drużynowego mistrza Polski dla Suwałk! Tylko 
przez moment byliśmy nieco zaniepokojeni, gdy zawodnik Hubala Adrian 
Dziółko wygrał 2:1  z naszym zawodnikiem Maciejem Poulakowskim 
(na zdjęciu), co pokazało, że klub, jeśli ma odnosić kolejne sukcesy, musi 
mieć mocniejszego singlistę

Gwiazdą zawodów była bezsprzecznie Fabby Angguni, grająca w 
barwach SKB Indonezyjka. W pojedynku z czołową zawodniczką euro-
pejską Alesją Zajcewą pokazała wielką klasę wygrywając 21:14 i 21:9. 
Znakomicie grała też w deblu pań, gdzie świetnie wypadła Kamila 
Augustyn. Podobnie dobrze grała Kamila w mikście, w którym techni-
ką, rutyną i klasą zaimponował Michał Łogosz.

– To był dobry sezon – mówił szczęśliwy Henryk Owsiejew, spon-
sor klubu. – Już teraz zaczynamy przygotowania do walki o 15 tytuł – 
zapewniał.

WIGRY MIEDŹ 
W najbliższą sobotę (16.05) o 19 rozpocznie się w Suwałkach mecz 

Wigier z zespołem Miedzi Legnica w  I lidze piłki nożnej. Jesienią suwal-
ska drużyna przegrała w Legnicy 1:2, a decydującego gola z karnego w 
90 minucie meczu strzelił Wojciech Łobodziński. Przez prawie godzi-
nę Wigry grały w dziesiątkę po czerwonej kartce jaką otrzymał Adrian 
Karankiewicz. Jak dotąd na wiosnę Wigry wygrywają wszystkie mecze 
w Suwałkach. W ostatniej kolejce na wyjeździe Wigry zremisowały 2: 2 z 
zespołem Widzewa Łódź. Suwalczanie dwukrotnie obejmowali prowa-
dzenie po golach strzelonych przez Kamila Adamka (w 16 i 37 minucie 
meczu). Jednak piłkarze Widzewa szybko doprowadzali do wyrównania 
– w 22 i 40 minucie spotkania. Wigry z wywalczonymi 40 pkt zajmują 7 
miejsce w tabeli. Miedź Legnica  przegrała 0:2 ostatni mecz z Wisłą Płock  
i z dorobkiem 36 pkt  zajmuje 11 miejsce.

SPORTOWE STYPENDIA
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wspólnie z  wiceprzewod-

niczącym Rady Miejskiej Andrzejem Chuchnowskim i mistrzem olim-
pijskim Wojciechem Fortuną  wręczyli 21 suwalskim trenerom i dzia-

łaczom oraz 39 sportowcom 
stypendia, nagrody i wyróżnie-
nia Miasta Suwałk za szczegól-
ne osiągnięcia sportowe w roku 
2014 na kwotę 156 720 zł. 

Najwięcej nagród i stypendiów otrzymali karatecy, lekkoatleci i bad-
mintoniści. Wśród wyróżnionych znaleźli się też: modelarze, szachiści, 
żeglarze, pływacy, zawodnicy uprawiający boks i sumo oraz sportow-
cy niepełnosprawni z  klubu „Jaćwing”. Najwyższe nagrody otrzymały: 
pływaczka Joanna Mendak z MUKS Olimpijczyk i lekkoatletka  Maria 
Magdalena Andrejczyk z LUKS Hańcza.

Wśród działaczy i trenerów nagrody specjalne  z inicjatywy pre-
zydenta otrzymali: Beata Marianna Harasimowicz ze Szkolnego 
Związku Sportowego, Piotr Poskrobko ze  Ślepska Suwałki, Zbigniew 
Kaczmarek z Wigier Suwałki, Dariusz Ułanowicz z Salosu oraz Jerzy 
Broc za medale zdobywane w lekkoatletycznych mistrzostwach Polski 
weteranów.

W czasie uroczystości, która odbyła się w Zespole Szkół nr 3 podsu-
mowano też XXI Edycję Suwalskiej Ligi Szkolnej w Szachach i nagrodzo-
no najlepszych zawodników i szkoły.  

FAMILY CUP W SZELMENCIE
Na stokach Jesionowej Góry w Szelmencie kolarze – amatorzy walczy-

li o tytuł Mistrza Województwa Podlaskiego w kolarstwie górskim Family 
Cup 2015. W zawodach najlepiej spisali się zawodnicy MTB Suwałki. Wśród 
kobiet zwyciężyła Małgorzata Walendzewicz , a wśród mężczyzn 
Sylwester Szymański. W klasyfikacji rodzinnej wygrała rodzina Tasior. 

„POLSKA BIEGA” W SUWAŁKACH
 24 maja 2015 r. o godz. 12 nad Zalewem Arkadia Rodzinny Miejski Test 

Coopera w ramach akcji ,,Polska Biega”. Na zakończenie testu wręczone 
zostaną certyfikaty potwierdzające stan kondycji fizycznej oraz odbę-
dzie się losowanie nagród wśród uczestników. Szczegółowy regulamin 
imprezy znajduje się na stronie www.osir.suwalki.pl

ŚLEPSK WALCZY O BRĄZ
W meczu o trzecie miej-

sce w I lidze siatkówki męż-
czyzn siatkarze Ślepska 
przegrali 2:3 (24:26,25:21, 
25:21, 20:25, 11:15) z dru-
żyną Campera Wyszków. 
Rewanż zostanie rozegrany 
w Wyszkowie. Zwycięzca 
dwumeczu zajmie trzecie 
miejsce w pierwszej lidze 
siatkówki mężczyzn. W run-
dzie zasadniczej Ślepsk za-
jął drugą lokatę za zespo-
łem Campera.

Wcześniej w meczach 
półfinałowych Ślepsk Suwałki po wyrównanej walce uległ 2:3 drużynie 
Victorii Wałbrzych. W decydującym meczu Ślepsk w Suwałkach przegrał 
1:3. Jak zauważył komentator stacji TVP Sport, która transmitowało na 
żywo mecz, stało ono na wysokim poziomie. Siatkarze z licznie zgroma-
dzoną publicznością stworzyli ciekawe widowisko.  

OŚRODEK LEKKOATLETYCZNY DLA DZIECI
W Suwałkach powstaje Ośrodek Szkolenia kids athletics w porozumie-

niu z Urzędem Miejskim. Jest to program ogólnopolski. Szkolenie obej-
muje dzieci z klas I – VI . Całość programu koordynuje PZLA. Z Suwałk 
do programu przystąpiły 3 szkoły podstawowe – SP 6, SP 9 i SP 11. Kilka 
razy w tygodniu odbywają się treningi dla wszystkich chętnych dzieci. 
Siódemka  podopiecznych Magdaleny Roguckiej w wojewódzkich za-
wodach w Białymstoku  zdobyła w sumie 7 medali.

SUKSS ZWYCIĘSKI
Młodzi siatkarze Suwalskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego 

Siatkówki wygrali turniej młodzików w łotewskim Daugavpils. Pokonali 
drużyny z Łotwy i Estonii. Drużynę SUKSS tworzą uczniowie Suwalskiego 
Ośrodka Siatkarskiego przy Gimnazjum nr 7 trenowani przez Bartosza 
Jasińskiego i Artura Łobacza.

Prezydent Cz. Renkiewicz wrę-
cza specjalne wyróżnienie za 
wybitne osiągnięcia sportowe Je-
rzemu Brocowi - wieloletniemu 
redaktorowi naczelnemu „Tygo-
dnika Suwalskiego”

Fot. M. Orłowska
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WIELKA OLIMPIADA 
MAŁYCH  SPORTOWCÓW 

15 maja o 10.00 w suwalskiej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpocz-
nie się Wielka Olimpiada Małych Sportowców. Już po raz trzynasty naj-
młodsi sportowcy z suwalskich przedszkoli z ogromnym zaangażowa-
niem  będą rywalizowali w różnych konkurencjach dopingowani przez 
swoich kolegów i rodziców.

Wielką Olimpiadę Małych Sportowców organizuje Przedszkole nr 8 
z Oddziałami Integracyjnymi. 

Patronat nad imprezą objął „Dwutygodnik Suwalski”.

14

>>

Stare karty parkingowe dla  niepełno-
sprawnych już za półtora miesiąca stracą 
ważność. Od 1 lipca na miejscach parkin-
gowych przeznaczonych dla niepełno-
sprawnych będzie można parkować tylko 
z kartą wydaną po 1 lipca 2014 roku.

Mieszkańcy Suwałk wnioski o wymia-
nę lub wyrobienie nowej karty mogą skła-
dać osobiście w Powiatowym Zespole do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 
Suwałkach przy ul. Mickiewicza 3. Wraz 
z wnioskiem trzeba złożyć: fotografię, do-
wód wpłaty na kwotę 21 zł (numer kon-
ta  na stronie suwalskiego MOPS) oraz do 
wglądu oryginał prawomocnego orzecze-
nia o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności. Formularz wniosku 
można pobrać ze strony  MOPS.

Od 1 lipca stare karty parkingowe 
dla osób niepełnosprawnych i placówek 

zajmujących się opieką, rehabilitacją lub 
edukacją osób niepełnosprawnych wyda-
ne przed 1 lipca 2014 roku nie będą już 
uprawniały do zajmowania miejsc par-
kingowych przeznaczonych dla niepeł-
nosprawnych. Nowe karty parkingowe są 
ważne nie dłużej niż 5 lat, a do ich otrzy-
mania są uprawnione osoby ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnego 
poruszania się. Nowe przepisy dotyczące 
wydawania kart wprowadziła nowelizacja 
Prawa o ruchu drogowym. Jesienią ubie-
głego roku Senat wydłużył ważność sta-
rych kart parkingowych do połowy 2015 
roku. Jest to termin ostateczny. 

Więcej informacji o kartach par-
kingowych można znaleźć na stronie: 
www.kartaparkingowa.pl

WYMIANA KART PARKINGOWYCH>>

Miasto Suwałki realizuje projekt pn. „Przebudowa układu komuni-
kacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap”. 
Przedmiotowy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2007-2013. 

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępności i ja-
kości powiązań komunikacyjnych województwa poprzez przebudo-
wę drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację 3 zadań tj.
· zadanie I – Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 655 od ulicy XXX-lecia PRL do ulicy Leśnej w Suwałkach,
·  zadanie II – Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki – 

Dwernickiego – Sikorskiego w Suwałkach w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 655,

·  zadanie III – Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Kowalskiego do ulicy 
A. Krajowej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655. 

W ramach projektu przebudowane zostały drogi w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 655, co w znacznym stopniu usprawniło połączenia ko-
munikacyjne w mieście i regionie. Realizacja projektu przyczyniła się 
do podwyższenia stanu technicznego ulic w mieście, skrócenie czasu 
przejazdu przez Suwałki, a także do poprawy organizacji i bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach 
administracyjnych miasta Suwałki. 

Termin rzeczowej realizacji projektu: lipiec 2013 – czerwiec 2015 r. 
Całkowita wartość projektu: 14 441 126,01 zł, a koszty kwalifikowal-

ne 14 156 812,75 zł. 
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 12 741 131,45 zł
150/2015

INFORMACJA

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami)

podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 
7.05.2015 r. do dnia 27.05.2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie ZBM przy ul. Wigierskiej 32 oraz opublikowany na stronie 
internetowej www.zbm.suwalki.pl wykaz nr 7/2015 z dnia 6 maja 2015 
r. nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 152/2015



12.05.2015 

DWUTYGODNIK SUWALSKI

12.05.2015

DWUTYGODNIK SUWALSKI

15

SPRZEDAM
n Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną o pow. 1041mkw 

przy ul. Leśnej w Suwałkach. 
Cena za mkw 211zł. tel. 724 506 985    135/2015

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

pożwirowych Krzywólka w Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. u. z 2015 r. poz. 647, poz. 199) oraz 

uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXV/236/08 z dnia 25 czerwca 2008 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwi-
rowych Krzywólka w Suwałkach, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 20.05.2015 r. do 19.06.2015 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w godzinach od 9.00 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
miejscowego planu odbędzie się w dniu 15.06.2015 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w go-
dzinach od 14.00 do 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w 
punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 
16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 10.07.2015 r. 140/2015

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
tel. 87 566 28 25

Sprzedam drewno na opał, różne gatunki 

z dowozem tel. 608-230-335
110/2015

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy 

ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta w Suwałkach.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały nr VI/49/
2015 z dnia 25 marca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki w terminie do dnia 19 czerwca 2015 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. 141/2015

Głębokim smutkiem i żalem napełniła 
nas wiadomość,

że 26 kwietnia 2015 roku zmarła Irena Filipowicz, 
archiwista i historyk, w latach 1955–1990 

organizator, kierownik i dyrektor 
Archiwum Państwowego w Suwałkach. 

Panu Kierownikowi
Sławomirowi Filipowiczowi 

i Jego Rodzinie
z powodu śmierci

Matki
wyrazy najgłębszego współczucia

składają dyrektor z pracownikami 
Archiwum Państwowego w Suwałkach i Oddziału 

w Ełku
142/2015

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

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r, poz. 518 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 maja 2015 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 07.05.2015 r. 
do 28.05.2015r.) dwa wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 169/2015 i Nr 171/2015 
z dnia 07 maja 2015 roku). Dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Chełmskiej 
i Sejneńskiej. 149/2015

Pani

Joannie Hofmann-Delbor
oraz

Jej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa wsparcia z powodu śmierci

Męża Norberta
współpracownika „Tygodnika Suwalskiego”

składa Redakcja „Dwutygodnika Suwalskiego”
151/2015
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Zarząd Powiatu w Suwałkach
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Powiatowi Suwalskiemu 
na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki 
wraz z prawem własności budynków i zabudowań znajdujących się na tej nieruchomości, 

stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności 

Nieruchomość składa się z działek nr: 68/25 pow. 0,1671 ha i dz. 70  
pow. 1,5357 ha zabudowanych: budynkiem głównym, budynkiem wagowego, 
wiatą wraz z rampami i pawilonami nr 6 i 7, budynkiem oczyszczalni ścieków.

– cena wywoławcza: 4.500.000 zł brutto (nieruchomość zwolniona z opła-
ty podatku vat)

Przetarg odbędzie się 21 lipca 2015 r. o godz. 10 w budynku Starostwa 
Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, sala nr 129.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pienią-
dzu w wysokości 250.000 zł, na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach 
nr  21 2030 0045 1110 0000 0180 6740 BGŻ S.A. o/Suwałki w terminie do 
dnia 16.07.2015 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty 
na konto Starostwa (ostateczny termin wpływu  16.07.2015 r.), 

Szczegółowe informacje o warunkach sprzedaży itp. zawiera ogłoszenie o prze-
targu wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz urzędach gmin 
powiatu suwalskiego. Dodatkowe informacje – pokój 25 tel. 565 92 28 oraz na stro-
nie internetowej: www.powiat.suwalski.pl 147/2015

W 2015 roku realizowana jest kolejna edycja pilotażowego programu 
„AKTYWNY SAMORZĄD”. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Suwałkach ul. 23 Października 20.

Wnioski dostępne są w MOPS w Dziale Pomocy Instytucjonalnej 
i Innych Świadczeń pok. nr 12, tel. 87 562 89 84 i na stronie interneto-
wej www.mops.suwalki.pl

Głównym celem programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie 
lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pro-
gramu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

W 2015 roku preferowane są wnioski dotyczące pomocy w zaku-
pie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiąza-
nia techniczne. 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną 

i zawodową:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 
a) zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społe-

czeństwie informacyjnym:
a) zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego 

w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a) zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiada-

nego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
b) zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastoso-

wano nowoczesne rozwiązania techniczne,
c) zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiada-

nej protezy kończyny,
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Adresaci programu:
1. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie 

w module I: 
1/ Obszar A: 
a) zadanie 2:

· znaczny lub umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności,

· wiek aktywności zawodowej,
· dysfunkcja narządu ruchu,
2/ Obszar B:
· znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełno-

sprawności,
· wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 
· dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku, 
3/ obszar C:
a) zadanie 2:
· znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełno-

sprawności, 
b) zadanie 3 i 4:
· stopień niepełnosprawności, 
· wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
· potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
· potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolno-

ści do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
4/ obszar D: 
· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
· aktywność zawodowa,
· pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,
2. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie 

w module II:
· znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
· nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub prze-

wód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 
 Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego Programu 

„Aktywny samorząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Suwałkach lub na stronie internetowej 
www.pfron.org.pl

Termin zakończenia przyjmowania wniosków: Moduł I – 30 sierp-
nia 2015r. 

Moduł II – 10 października 2015 r. (dotyczy roku akademickiego 
2015/2016)  148/2015

Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”
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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  (dyżury są pełnione od 
8.00 rano dnia wyszczególnionego w harmonogramie do 
8.00 rano dnia następnego):

12.05 – ul. Konopnickiej 2
13.05 – ul. E. Plater 45
14.05 – ul. Kościuszki 78
15.05 – ul. Patli 6
16.05 – ul. Kościuszki 78
17.05 – ul. Utrata 2 B
18.05 – ul. Waryńskiego 19
19.05 – ul. Klonowa 40
20.05 – ul. Kościuszki 78
21.05 – ul. Noniewicza 85 D
22.05 – ul. Noniewicza 48
23.05 – ul. Młynarskiego 9
24.05 – ul. Noniewicza 99
25.05 – ul. Noniewicza 42 A
26.05 – ul. Kowalskiego 2

SUWALSKIE TELEFONY AWARYJNE:
Pogotowie energetyczne – 991, 87 566 42 17
Pogotowie ciepłownicze – 993, 87 565 13 94, 601 259 297
Pogotowie gazowe – 992, 87 567 57 27
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, narko-
manii 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. 225 601 600. 
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.00-17.00, 
wtorek-piątek 8.00-15.00
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

INFORMATOR SUWALSKI
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KUPON
NR 10

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl
suwalki@cinema-lumiere.pl

Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23
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POZIOMO:
3) model Mitsubishi
7) słabeusz i szczeżuja
8) skłonność do opierania życia 

na utopiach
9) wiejskie obejście
12) hodowla sadzonek krzewów 

i drzew
16) zdobnictwo
20) biblijny prorok, syn Amosa
24) duży budynek
25) Święty Graal
26) angielski ser podpuszczkowy 

z hrabstwa Somerset

PIONOWO:
1) idzie do morza na Grzegorza
2) tajwańska marka sprzętu 

komputerowego
3) jedno z imion Montgomery, 

pisarki kanadyjskiej (Ania z Zie-
lonego Wzgórza)

4) okres ośmiu dni
5) bikini bez góry
6) np. krwi w czasie walki
9) wieś na trasie Suwałki-Filipów

10) egzotyczna „naścienna” jasz-
czurka

11) frakcja partii
13) ... Tartak, wieś gminna w po-

wiecie suwalskim
14) na niebie po deszczu
15) za pługiem
17) drożdżowy placuszek
18) imię Schwarzeneggera
19) mała Emilia
22) Kurek (1904-1983), polski po-

eta i publicysta 
23) Robert, wioślarz, dwukrotny 

mistrz olimpijski (razem z To-
maszem Kucharskim)
Litery z pól ponumerowanych 

dodatkowo, uporządkowane 
od 1 do 21 utworzą rozwiąza-
nie – powiedzenie, które należy 
przesłać wraz z kuponem pod 
adresem „DwuTygodnika Su-
walskiego” do 23 maja.  Wśród 
nadawców prawidłowych roz-
wiązań rozlosujemy nagrodę 
ufundowaną przez.

Rozwiązanie krzysżówki nr 9: 
Chłodny maj dobry urodzaj. 

Nagrodę otrzymała Marian-
na Bujnowska z Suwałk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Wiele się ostatnio dobrego wyda-
rzyło w suwalskim sporcie, mamy się 
czym pochwalić. Zacznijmy od dyscy-
pliny najbardziej popularnej – piłki noż-
nej. Nasi piłkarze właśnie zremisowali, 
i to na wyjeździe, z Widzewem. Nieco 
wcześniej wygrali z Arką Gdynia, a jesz-

cze wcześniej z GKS Katowice. Szczególnie ten ostatni sukces 
mnie ucieszył, bo właśnie wtedy byłem w Katowicach i mo-
głem dumnie nosić podniesioną głowę. Nie byłoby tego bez 
pasji wielu ludzi, bez ich wyobraźni i – to też trzeba przypo-
mnieć – bez sporych nakładów finansowych. Ale teraz, kiedy 
potykamy się jak równy z równym z uznanymi firmami, były-
mi mistrzami kraju, możemy sobie powiedzieć – warto było in-
westować w stadion, klub, piłkarzy. No i trzeba przy tej okazji 
powiedzieć, że wielki wkład ma w ostatnie sukcesy klubu jego 
prezes Dariusz Mazur.

Świetnie prezentują się siatkarze Ślepska. To prawda, nie 
udało im się awansować do finału, by tam grać o zwycięstwo 
w lidze, ale przecież i tak emocji mieliśmy co nie miara, a wy-

pełniona po brzegi widownia miała nie raz i nie dwa powody 
do radości. 

Absolutnie największy sukces w sensie sportowego wyczy-
nu jest udziałem suwalskich badmintonistów. Suwalski Klub 
Badmintona Litpol-Malow kolejny raz został drużynowym mi-
strzem Polski. To już czternasty(!) tytuł suwalskich badminto-
nistów, tytuł zdobyty w dyscyplinie olimpijskiej. Przy tej okazji 
warto przypomnieć, że zawodnicy suwalskiego klubu reprezen-
towali Polskę na czterech kolejnych Igrzyskach Olimpijskich. 
Sukces bez precedensu. Tu też decydującą rolę odgrywa pasja 
kilku osób z prezesem klubu Jerzym Szleszyńskim i sponsorem 
Henrykiem Owsiejewem na czele.

Przy ulicy Wojska Polskiego budujemy praktycznie od no-
wa stadion lekkoatletyczny. Na tym starym przed laty startował 
wtedy mało znany zawodnik, pchał kulą. To dzisiejszy dwukrot-
ny olimpijski czempion Tomasz Majewski. Nowa piękna arena 
za jakiś czas pozwoli błysnąć kolejnym mistrzom. Może będzie 
to tym razem ktoś z Suwałk? Oczekujemy na to wszyscy. 

STANISŁAW KULIKOWSKI

NASZE SPORTOWE PRZEWAGI
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Z-SIECIUJ SIĘ, ROZWIJAJ I ZARABIAJ
Udział w sieci Partnerstwa Lokalnego proponuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Agencji Rozwoju 

Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach. To oferta skierowana do stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, przed-
siębiorstw społecznych oraz samorządów. Chodzi o rozwój, współpracę, ale też realne przychody. Sieć partnerstwa ma być 
bowiem swoistym rynkiem wymiany gospodarczej i intelektualnej. Wszystko w oparciu o zasady Ekonomii Społecznej, 
gdzie obok zarabiania pieniędzy równie ważny jest rozwój, integracja społeczna i działalność sama w sobie. Do podmio-
tów ekonomii społecznej na Suwalszczyźnie należy grupa spółdzielni socjalnych powstałych w ramach projektu OWES. 
To MOOS, CREATIVE MIND, JEDYNECZKA, CENTRUM TERAPII AKTYWNEJ, EKONOVA. Ich założyciele, 
po otrzymaniu wsparcia finansowego i merytorycznego, od miesięcy działają na rynku pracy i świadczą szereg usług, ta-
kich jak między innymi opieka nad dziećmi, ekologiczne budownictwo, reklama.

To jednak nie kończy ich współpracy z OWES-em. Ośrodek nie chce, aby zostały pozostawione same sobie, dlatego 
dba, aby ciągle się rozwijały. W tym celu spółdzielnie uczestniczą w szkoleniach, zdobywają nowe uprawnienia i wdraża-
ją nowe formy działania. Na przykład „Ekonova”, która zajmuje się budownictwem ekologicznym skorzysta ze szkoleń 
w zakresie kładzenia ozdobnych tynków glinianych i kursu kosztorysowania wraz z licencją na oprogramowanie. To po-
zwoli spółdzielcom startować w przetargach, gdzie wymagane są kosztorysy. „Jedyneczka”, która prowadzi żłobek, sko-
rzysta z zajęć pobudzania inteligencji i kreatywności dziecięcej oraz nauki czytania w języku w języku angielskim meto-
dą globalną lub alternatywną.

Skąd takie zaangażowanie? Ekonomia społeczna to poniekąd zagadnienie nowe, ale już obrosłe w stereotypy. Jej pro-
blemom były poświęcone ostatnie spotkania eksperckie OWES-u.

W ocenie fachowców spółdzielnie socjalne borykają się z problemem wizerunkowym. Odbierane są jako instytucje 
prowadzone przez osoby niezaradne życiowo, nie posiadające odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia własnej działal-
ności, często pochodzące z tzw. „marginesu społecznego”. Ponadto brakuje szerokiej wiedzy o ekonomii społecznej. Nie 
ma jej w społeczeństwie, w szkołach, a nawet w jednostkach samorządu terytorialnego. Jak zauważają eksperci, samorzą-
dy kładą nacisk na realizację projektów inwestycyjnych, a nie nastawionych na rozwój ekonomii społecznej. Społeczność 
oczekuje nowych dróg, remontów, natomiast działania z ekonomii społecznej przynoszą mniej namacalne i widowiskowe 
efekty. Problem stanowi również finansowanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych i brak specjalistów w zakresie apli-
kowania o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ekonomia społeczna odczuwa też 
brak stałych punktów, które pośredniczyłyby we współpracy takich jednostek. W efekcie instytucje zajmujące się ekono-
mią społeczną często są osamotnione w swych działaniach, brakuje im wiedzy, pomocy prawnej lub wskazówek eksper-
tów. Rozwiązanie problemu OWES widzi we współpracy różnych podmiotów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

W związku z tym Ośrodek dąży do powołania sieci Partnerstwa Lokalnego, która łączyłaby instytucje ekonomii spo-
łecznej, organizacje pozarządowe i samorządy. Członkowie tej sieci wnieśliby doświadczenie, wiedzę i swój potencjał na 
rynku. Dzięki temu mogliby wspólnie opracowywać plany działania i lepiej koordynować swoje kroki. OWES widzi tutaj 
szczególne miejsce dla stowarzyszeń, fundacji i samorządów. Sieć miałaby objąć swoim zasięgiem subregion objęty działa-
niem OWES-u, czyli Suwałki, Augustów, Sejny i Sokółkę. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w siedzibie OWES-u 
w Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach ul. Osiedle II 6a. Świetną okazją do rozpoczęcia wielopodmio-
towej współpracy będzie zaplanowana na maj konferencja sieciująca podmioty ekonomii społecznej. W maju przewidzia-
no też warsztaty partnerstwa lokalnego, które odbędą się w powiatach augustowskim, sokólskim i suwalskim.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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NAJWIĘKSZY SKLEP KOMPUTEROWY

96/2015

113 /2015

Najlepsze marki rowerowe w jednym punkcie

Sklep PHU Tandem umocowany jest do dokonywania w imieniu Sygma Banque 
Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce następujących czynności 
faktycznych lub prawnych: świadczenie usług pośrednictwa finansowego 
w zakresie zawierania i wykonywania Umów Kredytowych

KUPON
z tym kuponem 

licznik w prezencie 
do każdego

zakupionego roweru
powyżej kwoty 

700,00 zł

119/2015

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


