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SŁONECZNY KAZIUK
Z okazji Dnia Kobiet, 

życzę wszystkim 
Suwalczankom

samych szczęśliwych 
dni w życiu.
Codziennie 

uśmiechu na twarzy,
wiary w siebie 

i swoje możliwości.
Niech każdy kolejny dzień 

będzie dla Was, Drogie Panie 
Dniem Kobiet.

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk
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ogłasza nabór dzieci w wieku 2,5 – 5 lat
na rok szkolny 2015/2016

64/2015

Zainteresowanie suwalczan imprezą pod hasłem 
„Kre@tywne Suw@łki 2” przeszło najśmielsze oczekiwania or-
ganizatorów. Tłumy przewinęły się przez sale z eksponatami 
objazdowej wystawy pt. „Eksperymentuj!”, która przyjechała 
wprost z warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. 

Zainstalowane w Zespole Szkół nr 6 mobilne sprzęty na-
ukowe, przeznaczone dla różnych odbiorców. 

– Nasza galeria składa się z piętnastu interaktywnych sprzę-
tów, których zadaniem jest zabawa, a poprzez nią nauka poważ-
nych zagadnień z dziedziny logiki, matematyki, fizyki, czy anato-
mii – mówił Tomasz Ruszkowski, animator z CNK. – Wystawa 
przyjechała już pond sto tysięcy kilometrów i wszędzie budzi te 
same emocje. Maluchy zazwyczaj oblegają najszybszą zjeżdżal-
nię świata, obserwując wyścig metalowych kulek, a dorośli tre-
nują umysł rozwiązując łamigłówki. A są tutaj i takie, których 
ja nie zdążyłem jeszcze rozwiązać. Muszę przyznać, że suwalcza-
nie radzą sobie świetnie.

Podczas gdy rodzice zajmowali się pompowaniem krwi w 
rytm bicia serca, badaniem refleksu i pamięci, dzieci próbowały 
rozwikłać tajemnice wirującego krzesła, zawieszonej w powietrzu 
piłki,  bawią się echem i okularami oszukującymi wzrok. 

– Wystawa robi wrażenie, można się naprawdę sporo dowie-
dzieć – przyznaje Zenobia Karłowicz, pedagog z Suwałk. 

Podczas imprezy odbywały się też pokazy naukowe. 
Dziewczętom, jak chociażby Anicie Jachimowicz i Kamili 
Ołdyńskiej, uczennicom z Gimnazjum nr 5 najbardziej podo-
bał się wykład o tym, jak powstaje muzyka.  Chłopcy, na czele 
z Jakubem Anzulewiczem, uczniem Szkoły Podstawowej nr 6, 
woleli pokaz w planetarium.

– Na kopule namiotu wyświetla się obraz Kosmosu0 z pla-
netami – opowiada Jakub Anzulewicz, uczeń SP nr 6. 

Głównym organizatorem wystawy był suwalski Urząd 
Miejski.  

(ikra)

NAUKA PRZY ZABAWIE

Dzieci utworzyły orkiestrę i kolorowymi pałkami wystukiwały 
rytm prostych melodii

Na wirującym krześle chętnie siadali także dorośli

Można było „rozłożyć człowieka 
na części” albo zawiesić piłeczkę 

w powietrzu na dowolnej 
wysokości
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ZDANIEM 
PREZYDENTA

Fot. Krzysztof Mierzejewski

>>

Zawsze podkreślam, że rozwój 
Suwałk powinien opierać się na oso-
bach młodych. Dlatego też od kil-
ku lat wprowadzamy w Suwałkach 
takie rozwiązania, które sprawią, że 
nasze miasto będzie atrakcyjnym 
miejscem do życia dla młodego czło-
wieka. Wybudowaliśmy takie obiek-
ty jak aquapark czy Suwalski Ośrodek 
Kultury. Dzięki dobrej współpracy 
suwalskiego samorządu i lokalnych 
przedsiębiorców powstaje coraz wię-
cej nowych i atrakcyjnych miejsc pra-
cy. Funkcjonuje program Suwalska 
Rodzina Plus. Sprzedajemy działki 
deweloperom pod atrakcyjne budow-
nictwo mieszkaniowe.

To właśnie sprawa mieszkań dla 
młodych suwalczan – w ostatnich 
dniach – szczególnie przyciągnęła mo-
ją uwagę. Młode rodziny, które chcia-
łyby się usamodzielnić często boryka-
ją się z takim problemem, że nie mają 

gdzie zamieszkać. Z jednej strony za-
robki, jakie osiągają, nie pozwalają im 
starać się o kredyt na zakup własnego 
M, ponieważ nie mają zdolności kre-
dytowej. Z drugiej strony, ich zarobki 
są za wysokie, by starać się o przydział 
mieszkania z zasobu komunalnego.

Dlatego też chciałbym by w 
Suwałkach powstały tanie mieszkania 
na wynajem. Są dwie możliwości. 

Pierwsza z nich to budowa zupeł-
nie nowego bloku. Bank Gospodarstwa 
Krajowego przygotowuje Fundusz 

Municypalny, dzięki któremu ła-
twiej byłoby udźwignąć polskim sa-
morządom koszta takich inwestycji. 
Jesteśmy już wstępnie zainteresowa-
ni kwestią wzięcia udziału w takim 
projekcie. Jeżeli dojdzie do utworze-
nia tego funduszu przez BGK i pozna-
my szczegółowe zasady jego wdrażania, 
będziemy rozważali, czy się do niego 
przyłączyć.

Druga możliwość to wydziele-
nie istniejących już mieszkań z za-
sobów, którymi administruje Zarząd 
Budynków Mieszkalnych. Zleciłem 
już urzędnikom przeprowadzenie sto-
sownej analizy prawno – ekonomicz-
nej powyższych zagadnień. 

Mam nadzieję, że uda nam się wy-
pracować taki model i w miarę szybko 
wprowadzić go w życie. Mam również 
nadzieję, że taka oferta spotka się z du-
żym zainteresowaniem oraz uznaniem 
ze strony młodych suwalskich rodzin. 

Jak zawsze będę na bieżąco 
Państwa informował o postępach prac 
związanych z tym zagadnieniem. 

Cezary Cieślukowski, radny sejmi-
ku wojewódzkiego, został wiceministrem 
resoru zdrowia. To dobra i jednocześnie 
zła wiadomość. Dobra, bo Suwałki ma-
ją przedstawiciela w kołach rządowych, 
a zła, bo  Cieślukowski musi zrezygno-
wać z funkcji prezesa Parku Naukowo-
Technologicznego Polska-Wschód, którą 
objął niespełna miesiąc temu. 

Nad Parkiem od dłuższego czasu wisi 
jakieś fatum. Najpierw odwołano prezesa 
Wiktora Raczkowskiego, ponieważ w su-
walskiej prokuraturze toczyło się postępowanie w sprawie fi nanso-
wych nieprawidłowości w PNT, które się jednak nie potwierdzi-
ły. Potem, w drodze konkursu, prezesurę objął dr Bartosz Sokół z 
Białegostoku. Po niecałym roku od nominacji odszedł na własną 
prośbę. Kolejny konkurs wygrał Cezary Cieślukowski. Rządził nie-
cały miesiąc, bo skusiło go stanowisko w ministerstwie zdrowia. 
Prawdziwy dylemat ma teraz prezydent Suwałk. Musi bowiem po-
wołać prokurenta, który tymczasowo pokieruje Parkiem.

   (g)

ZOSTAWIŁ PARK
DLA ZDROWIA

Głównie kobiety w wieku od 40 do 50 lat mieszkające 
w Suwałkach oraz w okolicznych gminach powiatów: au-
gustowskiego,  sejneńskiego oraz suwalskiego mogą sko-
rzystać z bezpłatnych badań mammograficznych, propo-
nowanych przez Szpital Wojewódzki im. L. Rydygiera w 
Suwałkach. Placówka zainicjowała właśnie akcję profilak-
tyczną pod hasłem „Badam się, więc mam pewność”, ma-
jącą na celu wykluczenie bądź wykrycie  raka piersi, który 
we wczesnym stadium jest całkowicie wyleczalny.

ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM
Satystyki przerażają. To najczęściej występujący no-

wotwór złośliwy u kobiet. Na raka sutka co roku zapada 
blisko 14 tys. Polek, a umiera powyżej 4 tysiące z nich. 
Ryzyko zachorowania  wzrasta nawet trzykrotnie, jeśli 
przypadki tej choroby występowały w rodzinie. Mężczyźni 
także mogą zachorować na raka sutka, ten problem doty-
czy 1 procenta męskiej populacji.   

Wspomniane badania  mammograficzne w suwalskim 
szpitalu odbywają się od początku marca we wtorki, środy 
i czwartki od 8.00 do 18.00. Rejestracja telefoniczna pod 
numerem: (87) 562 93 25 do godz. 14.30, a od 14.30 do 
18.00 pod numerem (87) 562 93 29. 

 (G)

>>
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WTOREK Z RADNYM

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

We wtorek 3 marca na dyżur zapraszają radni Józef W. Murawko z 
Bloku Samorządowego i  Wojciech Pająk z Klubu „Łączą nas Suwałki”. 
Natomiast 10 marca na suwalczan czekają Zdzisław Przełomiec 
oraz Anna Ruszewska oboje z Klubu „Łączą nas Suwałki”. Na spotka-
nie z radnymi 17 marca zapraszają Janusz W. Skowroński z Prawa i 
Sprawiedliwości i  Sławomir J. Szeszko z Bloku Samorządowego. 

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.

>>
W środę, 11 marca 2015roku o 

godz. 17.00 w Zespole Szkół nr 9 przy 
ul. Klonowej odbędzie się otwarte spotka-
nie prezydenta Czesława Renkiewicza z 
mieszkańcami Suwałk. Będzie zatem oka-
zja do  bezpośredniej rozmowy oraz dys-
kusji, dotyczących wszystkich spraw zwią-
zanych z rozwojem i funkcjonowaniem 
naszego miasta. W spotkaniu wezmą 
również udział przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego, Straży Miejskiej, a także 

Zarządu Dróg i Zieleni.
– Zapraszam wszystkich mieszkań-

ców Suwałk, którzy chcą dowiedzieć się, 
jakie mamy plany związane z rozwojem 
i przyszłością Suwałk. Liczę na ciekawe 
pytania od Państwa i  na żywą dyskusję. 
Chcę z bliska przyjrzeć się  sprawom i  
problemom, które chcielibyście Państwo 
zasygnalizować. Ze swojej strony zapew-
niam, że jeśli będziecie Państwo z zado-
woleni z naszego pierwszego spotkania, ta  

POROZMAWIAJMY O SUWAŁKACH
forma bezpośredniego dialogu pomiędzy 
suwalczanami  a władzami  miasta wejdzie 
na stałe do mojego prezydenckiego kalen-
darza – deklaruje Czesław Renkiewicz.

Otwarte spotkania z prezydentem 
Suwałk będą organizowane przynamniej 
raz na kwartał w różnych częściach mia-
sta, aby ułatwić mieszkańcom poszczegól-
nych dzielnic Suwałk dotarcie do wyzna-
czonego miejsca. 

(r)

PAMIĘĆ O WYKLĘTYCH
Gra poświęcona „żołnierzom wyklętym”, czyli członkom an-

tykomunistycznego podziemia, była głównym akcentem obcho-
dzonego 1 marca dnia pamięci o żołnierzach zbrojnego podzie-
mia. Złożono również wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary 
UB i NKWD przy ul. Kościuszki 72. Następnie uformowano 
pochód, który przeszedł ulicami Kościuszki, Chłodną, Utratą i 
Sejneńską do pomnika 41.Pułku Piechoty, gdzie złożono kwiaty. 
odbył się również koncert poświęcony „Wiernym, Niezłomnym, 
Wyklętym” w konkatedrze pw. św. Aleksandra. 

Na zdjęciu uczestnicy gry, „milicjanci” z lat powojennych

ZMIANY W SOK-u
Prezydent Czesław Renkiewicz odwołał 

Marka Gałązkę ze stanowiska wicedyrekto-
ra Suwalskiego Ośrodka Kultury. Jest już de-
cyzja o objęciu wakatu. To dr Ignacy Ołów 
będzie zastępcą Bożeny Kamińskiej, dyrek-
tora SOK.

Ołowia suwalczanie znają przede wszyst-
kim jako założyciela i dyrygenta żeńskiego 
chóru „Cantilena”, obsypanego gradem nagród na wielu  najbar-
dziej prestiżowych konkursach i przeglądach w kraju i za granicą. 
Z wykształcenia jest nauczycielem muzyki, a od kilku lat – dok-
torem sztuk muzycznych. Pracowitość i aktywność I. Ołowia zy-
skała odbicie w niezliczonej liczbie nagród i wyróżnień, włącznie 
z najważniejszymi, przyznawanymi najbardziej zasłużonym przez 
resort oświaty. W minionym roku premier Ewa Kopacz wręczy-
ła Ołowiowi honorowy tytuł Profesora Oświaty.  (g)

PRZYPOMINAMY
Wszystkim mieszkańcom Suwałk przypominamy o stronie in-

ternetowej www.mycity.suwalki.eu – czyli serwisie internetowym, 
gdzie znajduje się mapa naszego miasta, na której każdy może za-
znaczyć swój pomysł lub sugestię do zrealizowania. Pod najpopu-
larniejszymi wpisami zamieszczone są odpowiedzi. Zapraszamy do 
zapoznania się z nimi oraz zamieszczania kolejnych propozycji.

www.mycity.suwalki.eu – to serwis, który został uruchomio-
ny w lipcu 2014 roku. Dzięki niemu każdy suwalczanin może 
zaznaczyć na mapie miasta swój pomysł i szukać poparcia wśród 
innych.

Pomysły są oznaczane jako „oczko” Misia UśMicha. Im więk-
sze „oczko” tym pomysł jest bardziej popularny wśród mieszkań-
ców. „Oczka” cieszące się największym zainteresowaniem są wni-
kliwie analizowane i na pewno nie pozostaną bez odpowiedzi.

Przypominamy, że MyCity.Suwalki.eu posiada odpowiednie 
zabezpieczenia. Na jeden pomysł możemy zagłosować tylko raz.
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Ciąg dalszy na str. 6

>> WYDARZYŁO SIĘ
n Suwalscy seniorzy z zespołu “Złota 

Jesień”, działającego przy Stowarzyszeniu 
Uniwersytet Trzeciego Wieku przygotowali te-
ledysk z nagraniem “Ody do radości” – hym-
nu Unii Europejskiej, który weźmie udział w 
konkursie  “EESC 2015 Video Challenge”, ogło-
szonym przez Europejski Komitet Społeczno-
Ekonomiczny.    

Suwalscy seniorz y nagr y wali unijny 
hymn w  Studiu MJM Janusza Murawskiego. 
Grupę przygotowała Marta Siłkowska, opie-
kun muzyczny zespołu, która akompanio-
wała chórzystom na akordeonie.  Wybór 
laureatów europiejskich zmagań śpiewa-
czych będzie przebiegał dwuetapowo – 
najpier w swoich fawor y tów wskażą in-
ternauci, a potem jurorzy. Na zdobywców 
głównej  nagrody czeka 8 tys. euro, drugie 
miejsce to  5 tys. euro, a trzecie – 3 tys. eu-
ro. Wręczenie nagród odbędzie się 27 ma-
ja w Brukseli. 

n Sondowaniu opinii suwalczan o po-
lityce społecznej, prowadzonej na szcze-
blu rządowym i samorządowym, a doty-
czącej młodych małżeństw z dziećmi oraz  
rodzin wielodzietnych poświęcone by-
ło spotkanie, które odbyło się z inicjaty-
wy  Wojciecha Pająka, radny klubu “Łączą 
nas Suwałki”. Dyskutowano na temat za-
łożeń funkcjonującej w kraju Karty Dużej 
Rodziny, uregulowań prawnych związa-
nych  z urlopami rodzicielskimi oraz dzia-
łań suwalskiego podejmowanych z myślą 
o wspieraniu rodzin.

n Mieszkańcy bloków przy ul. Witosa 
mogą czuć się usat ysfakcjonowani. Ich 
apele do władz Suwałk o zainstalowanie 
monitoringu, został y w ysłuchane. Aby 
mieszkańcy tzw. suwalskiego Manhattanu 
poczuli się bezpiecznie, niebawem teren 
osiedla będzie patrolować 8 kamer , a do-
datkowo pojawią się nowe latarnie. Koszt 
inwestycji to około 80 tys. złotych. 

n Suwalska Izba Rolniczo-Turystycz-
na wdraża Program Kar t y Tur yst ycznej 
Suwalszczyzny. Celem programu jest roz-
wój turystyki na Suwalszczyźnie, integra-
cja środowiska  branżowego, rozwój sieci 
współpracy lokalnej oraz zwiększenie ru-
chu turystycznego w regionie.

Kar ta Tur yst yczna Suwalszcz yzny 
uprawniać będzie turystów do rabatów w 
obiektach noclegowych, sklepach, punk-
tach usługowych, restauracjach i atrakcjach 
turystycznych, zaoferowanych przez pod-
mioty, które przystąpią do Programu czyli 
Partnerów Programu. Projekt ma charakter 
niekomercyjny, karta będzie wydawana tu-
rystom nieodpłatnie.

Więcej szczegółów pod numerem tel. 
(87) 566 58 72 lub  stronie internetowej: 
http://www.suwalki-turystyka.info.pl/
index.php?id=115,310. 

W ubiegły czwartek w Suwałkach od-
było się spotkanie Społecznego Komitetu 
Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk 
z Jerzym Doroszkiewiczem, dyrekto-
rem białostockiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Inicjatorem spotkania, w którym wziął 
również udział Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk, był wspomniany 
Komitet, zaś jego celem ostateczne wy-
jaśnienie podstawowych faktów dotyczą-
cych suwalskiej obwodnicy.

Najważniejsze z nich na dziś, we-
dług przedstawionego przez Jerzego 
Doroszkiewicza harmonogramu,  wyglą-
dają następująco:

 listopad 2014 roku – ogłosze-
nie przetargu na budowę obwodnicy 
Suwałk;

 IV kwartał 2015 roku – planowa-
na data zawarcia umowy na realizację za-
dania;

III kwartał 2016 roku  – planowa-
nie złożenia wniosku o ZRID (chodzi 
tu o wydanie Zezwolenie na Realizację 
Inwestycji Drogowej);

I kwartał 2017 roku – planowany 
termin uzyskania decyzji ZRID;

II kwartał 2019 roku – zakończe-
nie robót.

Taki harmonogram przedstawił dy-
rektor J. Doroszkiewicz w piśmie do 
prezydenta Suwałk w styczniu i takiego 
„bronił” podczas spotkania z komitetem. 
Sedno jego stanowiska zawarte jest w pi-
śmie skierowanym do komitetu, w któ-
rym apeluje on o spokój i rezygnację z akcji 
protestacyjnych, ponieważ budowa obwod-
nicy Suwałk jest niezagrożona, a przedsta-

wione przez GDDKiA terminy – gruntow-
nie przemyślane i zaplanowane.

Apel o rezygnację z protestów to po-
kłosie listu Komitetu, skierowanego do 
dyrektora J. Doroszkiewicza, w którym 
zawarte jest ostrzeżenie, że komitet nie za-
waha się przed organizacją kolejnych blo-
kad, jeśli budowa suwalskiej obwodnicy 
będzie w jakikolwiek sposób zagrożona.

Głównym powodem przesunięcia 
terminu zakończenia budowy z 2018 ro-
ku na II kwartał 2019 roku jest, nakaza-

na przez dyrektora centrali GDDKiA w 
Warszawie, zmiana nawierzchni z asfal-
towej na cementową na całym odcinku 
drogi S-61, której fragmentem jest na-
sza obwodnica, a to wymaga czasu na 
jej przeprojektowanie – tak wyjaśniał dy-
rektor J. Doroszkiewicz. Powód zmiany 
to głównie większa wytrzymałość beto-
nu na ogromne obciążenia na tej trasie. 
Ale też i fakt, że producenci asfaltu, ko-
rzystając z swoistego monopolu, narzuca-
ją coraz wyższe jego ceny, które w ostat-
nich latach wzrosły niemal trzykrotnie. 
Kolejna przyczyna to długotrwałe pro-
cedury wyłaniania wykonawcy, szczegól-
nie, że zgłosiło się ich bardzo wielu. Jerzy 
Doroszkiewicz, mimo oczywistych naci-
sków, nie chciał zdeklarować, że przedsta-
wiony termin może  ulec skróceniu. Może 
jednak tak się zdarzyć, bowiem w przed-
stawionym harmonogramie jest spora re-
zerwa czasowa – mówił dyrektor. 

Jerzy Doroszkiewicz zaproponował 
członkom Komitetu cykliczne spotka-
nia, tak by informacja o przebiegu budo-
wy suwalskiej obwodnicy była aktualna i 
pełna.  (s) 

OBWODNICA – FAKTY

Spotkanie odbyło się w siedzibi aquaparku
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>>
n Policja zatrzymała suwalczanina Michała 

S.,  który napadł na kobietę, pobił ją, a następ-
nie obrabował z pieniędzy w kwocie 350 zło-
tych  i dwóch telefonów komórkowych. Do zu-
chwałego rozboju doszło pod koniec stycznia 
przy ul. Wigierskiej. Mężczyzna trafił do aresz-
tu, a wkrótce stanie przed sądem. Grozi mu od 
dwóch do dwunastu lat więzienia.

n PKS w Suwałkach ma od niedawna po-
jazd klasy „lux”. To wysokopokładowy, trzy-
osiowy autobus marki volvo, którego deska 
rozdzielcza przypomina pulpit sterowniczy 
rakiety. Autobusem, który kosztował milion 
złotych, może podróżować 60 pasażerów. Na 
co dzień  będzie obsługiwał najdłuższe trasy 
– do Wrocławia i Warszawy. Natomiast latem 
będzie wynajmowany do przewozu grup wy-
cieczkowych.

n Już wiadomo, że Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda 
Franciszka Szczepanika w Suwałkach od 
przyszłego roku akademickiego uruchamia 
dwa nowe kierunki studiów podyplomowych. 
Jeden z nich to, trwające trzy semestry, przy-
gotowanie pedagogiczne, a drugi kierunek – 
zarządzanie zamówieniami publicznymi trwa 
dwa semestry.Więcej informacji na stronie in-
ternetowej uczelni.

n Policjanci rozdawali kierowcom niebieskie 
serduszka. Akcja odbywała  się  z okazji ogól-
nopolskiej kampanii  społecznej „Kochasz? 
Powiedz STOP Wariatom Drogowym”. Były 
i inne hasła, jak „Mamo, czekamy w domu. 
Kocham, jedź ostrożnie”, „Tatuś, czekamy w do-
mu. Kocham, jedź ostrożnie”,  „Chcę Cię dziś ca-
łować. Kocham, jedź ostrożnie” czy „Szalejesz po 
drodze, śpisz na podłodze”, czy  „Kocham, jedź 
ostrożnie”. Są także serduszka bez napisu, gdzie 
każdy może dopisać swój osobisty przekaz. 

n Ponad 150 nietoperzy naliczyli pod-
czas zimowej kontroli tych zwierząt pracowni-
cy Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Jak 
zwykle o tej porze roku spenetrowali kilkanaście 
piwniczek, w których ssaki – będące w stanie hi-
bernacji – spędzają zimę. Rozpoznano przedsta-
wicieli takich gatunków, jak: gacek brunatny, 
mopek, mroczek pozłocisty, nocek Natterera i 
nocek rudy. Jak wyglądają te niezwykle poży-
teczne ssaki można obejrzeć na zdjęciach za-
mieszczonych  na stronie internetowej SPK. 

n Trzej oprawcy domowi trafili do suwal-
skiego aresztu. Dwaj z nich Michał M . oraz 
Michał K. , mieszkańcy gminy Przerośl  spędzą  
tam najbliższe trzy miesiące, a suwalczanin 
Andrzej D. – dwa miesiące. Mężczyźni  zosta-
li tymczasowo osadzeni za wyjątkowo brutal-
ne znęcanie się nad swoimi najbliższymi. We 
wszystkich przypadkach panowie nadużywali 
alkoholu, a po pijanemu wszczynali awantury 
domowe, podczas których fizycznie i psychicz-
nie znęcali się nad rodziną. Nierzadko grozili 
bliskim śmiercią, wypędzali z domu, wyzywali 
najgorszymi słowami. Mężczyźni wkrótce sta-
ną przed sądem.

WYDARZYŁO SIĘ

Ostatnią sesję rady miejskiej w 
Suwałkach w dużym stopniu zdomino-
wały problemy związane z oczyszcze-
niem miasta. Do najważniejszych nale-
ży zaliczyć kwestie zmian w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie miasta. Skorygowany zostanie sposób 
opłaty za gospodarowanie odpadami, a 
także wysokość stawki. 

Uchwała sejmowa wymusiła zmiany 
w systemie opłat za odbiór śmieci two-
rzone przez samorządy, w tym też przez 

samorząd suwalski. Najbardziej istotną 
dla  mieszkańców zmianą jest  likwida-
cja systemu dopłat dla najbardziej potrze-
bujących. Zastąpią je ulgi. Po rozliczeniu 
pierwszego półrocza 2014 roku okazało 
się, że z systemu dopłat skorzystało 285 
osób, co kosztowało budżet miasta 14 ty-
sięcy złotych. Można przyjąć, że w ska-
li roku byłaby to kwota  około 28 tysię-
cy złotych.

System wymuszony ustawą sejmo-
wą pozwala przyznać ulgi osobom i go-
spodarstwom domowym, którym przy-
sługuje prawo do świadczeń pobieranych 
z pomocy społecznej. Według danych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
takich osób jest 1753. Gdyby wszystkie 
wystąpiły o częściowe  zwolnienie z opłat, 
to miasto musiałoby dopłacić około 180 
tysięcy złotych w skali roku. Wadą narzu-
conego przez sejm rozwiązania jest to, że 
mieszkający w domku jednorodzinnym 

właściciel albo najemca, nawet jeśli dys-
ponuje minimalną emeryturą czy rentą, 
nie może ubiegać się o ulgę. 

Krytykę wzbudza też zapis w sejmo-
wej ustawie, który wymusza na samorzą-
dach organizowanie otwartych przetar-
gów na odbiór śmieci, co często oznacza 
straty dla miejskich przedsiębiorstw ko-
munalnych. Mówił o tym poseł opozycji 
Jarosław Zieliński, zastrzeżeń do zapisów 
ustawy nie kryła posłanka koalicji rządzą-
cej Bożena Kamińska. 

MIESZKANIA KOMUNALNE

Radni wprowadzili zmiany zasad wy-
najmowania miejskich lokali mieszkal-
nych. Mają się one przyczynić do popra-
wy warunków życia osób poruszających 
się na wózku inwalidzkim, poprzez przy-
znanie im większego metrażu. Ponadto 
proponowane regulacje umożliwią za-
wieranie nowych umów najmu z byłymi 
najemcami, którzy utracili tytuł prawny 
do zajmowanego lokalu z powodu nie-
opłacania czynszu. Osoby, które nie będą 
zalegały z opłatami przez okres najmniej 
12 miesięcy, będą mogły ubiegać się o od-
zyskania swoich praw. 

DROGI LOKALNE

W wyniku podjętych uchwał część 
dróg w Suwałkach,przebiegających przez 
45 ciągów komunikacyjnych otrzyma 

OD USTAWY
DO UCHWAŁY

Głosują radni klubu „Łączą nas Suwałki”
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status dróg powiatowych. Dotąd te uli-
ce zaliczane były do kategorii dróg wo-
jewódzkich. Po reformie administracji 
stały się drogami powiatowymi o zna-
czeniu wyłącznie lokalnym. Dotyczy 
to gruntów przebiegających między in-
nymi przez takie ulice, jak: Akacjowa, 
Artyleryjska, Sosnowa, Spacerowa, 
Szwoleżerów.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
Z KOREKTĄ

Mamy nowy wykaz przystanków au-
tobusowych w mieście. Miasto zdecydo-
wało się na likwidację jednego miejsca po-
stojowego przy ul. Bakałarzewskiej, tuż za 
mostem, w kierunku cmentarza. Teraz ten 
przystanek będzie po drugiej stronie ulicy 
(na zdjęciu), na wysokości zlikwidowane-
go. Natomiast przy ul. E. Plater przybędą 
dwie zatoczki dla „empeków”, po jednej  
w każdą stronę. W związku z remontem 
drogi  usunięto z wykazu przystanek przy 
ul. M. Buczka.

XXX

Suwalska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna otrzyma dodatkowe grun-
ty w użytkowanie wieczyste.  Chodzi o 
działki bezpośrednio przylegające do fa-
bryki mebli „Forte” , która planuje roz-
budowę. 

(ikra, sk)

INTERPELACJE 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, przedstawicielka klubu PiS, Dorota Jabłońska wywoła-
ła dyskusję wokół zmian w arkuszu organizacyjnym szkół. Zgodnie z nowymi założeniami, liczeb-
ność klas ulegnie zmniejszeniu. Jak twierdzi radna, w konsekwencji doprowadzi to do zwolnień 
wśród nauczycieli języków obcych. 

–  Mniejsza liczebność uczniów przyczyni się do likwidacji grup ćwiczeniowych w poszczegól-
nych klasach, a co za tym idzie część kadry nauczycielskiej okaże się zbędna – tłumaczyła radna. – 
Spadnie nie tylko poziom zatrudnienia, ucierpi także jakość nauczania. 

Koleżankę z klubu poparł Andrzej Łuczaj, zwracając uwagę na szkodliwość nowych rozwiązań. 
Zauważył, że arkusz nie zakazuje podziału na grupy w poszczególnych klasach. 

– Mogłoby się wydawać, że decydują o tym sami dyrektorzy, ale istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że będą ulegać naciskom ze strony przełożonych – podkreślał. 

W odpowiedzi na interpelacje Czesław Renkiewicz  przypomniał, że zmiany nastąpiły na 
wniosek radnych, którym najwyraźniej brak konsekwencji. Przyznał, że temat wymaga dokład-
nej analizy. 

– Liczba uczniów spada, wydatki rosną, a subwencja jest coraz mniejsza – ubolewał. – Musimy 
się na coś zdecydować.

Radna D. Jabłońska zwróciła się z pytaniem o przyczyny opóźnień w budowie suwalskiego lot-
niska, a konkretnie pasa startowego. Prezydent poinformował zebranych, że w tej  sprawie trwa-
ją rozmowy z wojewodą. 

W związku z głosem Anny Ruszewskiej z klubu „Łączą nas Suwałki”, prezydent przyznał, iż za-
mierza przystąpić do projektu ministerialnego „Senior-Wigor”, korzystając przy tej okazji z dotacji. 
Ofertą Ministra Pracy i Polityki Społecznej zainteresowani są suwalscy seniorzy. Szczególnie przy-
padł im do gustu pomysł utworzenia miejsca stałego pobytu dla ludzi starszych.  Pozostałe pyta-
niazadawane przez  radną Ruszewską, odnosiły się do remontów, m.in. nawierzchni boiska przy 
LO nr 2. Według radnej, nawierzchnia jest słaba jakościowo i stwarza zagrożenie dla zdrowia użyt-
kowników.  Odpowiedzi udzielił  Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta miasta. 

– Nawierzchnia została wykonana zgodnie z projektem i przeznaczeniem, jako boisko do piłki 
ręcznej i siatkowej – tłumaczył. Nie jest zaś dostosowane do gry w piłkę nożną. 

Zdzisław Przełomiec z klubu „Łączą nas Suwałki” apelował o propagowanie wśród uczniów 
mody na noszenie znaków odblaskowych, dzięki czemu przyczynilibyśmy się do zwiększenia bez-
pieczeństwa ruchu. Wrócił też do tematu kart rowerowych i motorowerowych. 

– Nikt już nie pamięta, że należy zdać egzamin na kartę rowerową, a przecież wciąż przybywa 
w naszym mieście ścieżek rowerowych – uzasadniał. 

Kwestię znaków odblaskowych, według prezydenta Renkiewicza, powinny przejąć szkoły na 
lekcjach z wychowania komunikacyjnego. Z kolei karty rowerowe i motorowerowe nieodpłat-
nie może wydawać dyrektor szkoły, a nie tylko jak powszechnie się uważa, Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego. 

– Wystarczy trochę inicjatywy i problem przestanie istnieć – dodał Cz. Renkiewicz. 
Sprawą opłacalności Strefy Płatnego Parkowania w Suwałkach zajął się Zbysław Grajek , wi-

ceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek klubu PO. Zwrócił się z wnioskiem o sporządzenie sto-
sownego bilansu. Poprosił także o informacje, na temat priorytetów jakimi kieruje się samorząd w 
ustalaniu kolejności zadań inwestycyjnych oraz o sporządzenie założeń programowych Suwałki 
Blues Festivalu. 

Ostatnią kwestię podjęła Bożena Kamińska, dyrektorka Suwalskiego Ośrodka Kultury, któ-
ry organizuje festiwal. 

– Program imprezy jest ustalony – poinformowała. – Podpisaliśmy prawie wszystkie umo-
wy z wykonawcami, brakuje nam tylko jednej gwiazdy. Jak wiadomo, 500 tysięcy na naszą im-
prezę, to  zdecydowanie za mało. W ubiegłym roku wydaliśmy milion złotych. Przy tej okazji pra-
gnę wyjaśnić politykę ministerstwa kultury, zgodnie z którą blues, niestety, nie jest promowany. 
Ministerstwo wspomogło natomiast Letnią Filharmonię „Aukso”,  dofinansowując go w wysoko-
ści 102 tysiące złotych 

B. Kamińska odniosła się też do zarzutów, jakie padły pod jej adresem na wcześniejszych posie-
dzeniach. Grzegorz Gorlo z PiS domagał się informacji na temat częstych wyjazdów dyrektorki. 

– Radny przekroczył swoje kompetencje – broniła się  B. Kamińska. – Sprawy te reguluje usta-
wa dotycząca łączenia pracy z działalnością poselską. 

Łącznie interpelacje zgłosiło ośmiu radnych. Między innymi Józef Murawko z „Bloku 
Samorządowego” domagał się poprawy wizerunku suwalskiej Straży Miejskiej. W związku z wnio-
skiem Andrzej Łuczaja dowiedzieliśmy się, iż jedynym sposobem na poprawę nierówności kost-
ki drogowej przy ul. Kościuszki jest jej wymiana. Wojciech Pająk z klubu  „Łączą nas Suwałki” po-
prosił o analizę sytuacji związanej z migracją zarobkową Ukraińców do Suwałk. 

– W naszym mieście pracuje około 50 osób z Ukrainy, ale nie migrują do nas całe rodziny – od-
powiedział prezydent. 

W. Pająk zwrócił uwagę na brak infrastruktury autobusowej w naszym mieście. Z kolei Karol 
Korneluk z SLD wrócił do tematu konsekwencji finansowych wobec firmy wywożącej śmieci, któ-
ra na początku roku nie dotrzymała warunków umowy. 

W odpowiedzi usłyszał, że firma musi zapłacić karę w wysokości 73 tys. złotych. 
(notowała ikra)
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n Swoją toyotą wjechał w tył ciężarów-
ki. Do zdarzenia doszło nocą na skrzyżowa-
niu ulic Utraty z Waryńskiego w Suwałkach. 
Wprawdzie obyło się bez ofiar, policja we-
zwana do kolizj i musiała jednak zatrz y-
mać kierowcę auta. Mężczyzna, 32-letni 
mieszkaniec powiatu sejneńskiego miał 
blisko 3 promile alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

n Suwalscy policjanci znaleźli w domu  19-
letniego mieszkańca jednej z podsuwalskich 
miejscowości 29 gramów marihuany. Młody 
człowiek przyznał się do posiadania narkoty-
ku, wkrótce odpowie za to przed sądem. 

n Dość dziwne upodobania miał Marek K., 
który przez prawie pół roku okradał suwal-
skie sklepy wynosząc z nich: mleko w prosz-
ku, prezerwatywy, baterie oraz i gumę do 
żucia. Naturalnie, wszystko w hurtowych ilo-
ściach. Złodziej w końcu wpadł, przyłapany 
na gorącym uczynku. Szacunkową wartość 
towarów wycenia się na ponad 4 tys. złotych. 
Wobec Marka K. zastosowano dwumiesięczny 
areszt tymczasowy. 

n Z okazji 110. rocznicy urodzin 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w 
suwalskim Muzeum im. M. Konopnickiej  od-
było się spotkanie z Wojciechem Kassem, 
poetą i dyrektorem  muzeum – leśniczówki w 
Praniu, gdzie często przebywał autor „Kroniki 
Olsztyńskiej” i „Niobe”. Interesującym opowie-
ściom  W. Kassa  o życiu i twórczości mistrza 
Ildefonsa towarzyszyła projekcja filmów archi-
walnych z lat 50. i 60. minionego wieku.

n Śmiertelnie ugodził nożem starszego 
brata, a potem groził policjantom. Do trage-
dii doszło w jednej ze wsi w gm. Jeleniewo. 
Suwalscy policjanci otrzymali sygnał, że w do-
mu trwa awantura i kłócą się dwaj bracia. Na 
miejscu zastali tylko 48-latka, który uzbrojo-
ny w dwa noże, groził funkcjonariuszom. Po 
obezwładnieniu napastnika, policjanci prze-
szukali dom. W jednym z pomieszczeń zna-
leźli ciało 58-letniego brata, kilkakrotnie 
ugodzonego nożem. Sprowadzony lekarz po-
twierdził, że mężczyzna nie żyje. Sprawca tra-
fił do aresztu. 

n Suwalczanka, Kamila Sacharzewska, 
młoda pianistka została zaproszona na ga-
lowy koncert, który  z inicjatywy Krajowego 
Funduszu na rzecz Dzieci Warszawie odbył się 
w Zamku Królewskim w Warszawie. Kamila, ja-
ko wybitnie uzdolniona instrumentalistka, od 
lat jest podopieczną Funduszu. Nastoletnia 
uczennica suwalskiej PSM I i II stopnia ma 
za  zwycięstwa w konkursach pianistycznych 
w kraju i zagranicą. W stolicy zagrała m.in. 
Chopina, Strawińskiego i Schumana. 

n Ośmioletni chłopczyk został potrącony 
na pasach przy ul. Kowalskiego.  Kierująca po-
jazdem, 31-letnia  suwalczanka udzieliła pomo-
cy dziecku, odwożąc je do szpitala. Kobieta by-
ła trzeźwa, nie wiadomo co było bezpośrednią 
przyczyną wypadku. 

WYDARZYŁO SIĘ >>

Rozdano nagrody i stypendia 
Prezydenta Miasta Suwałk za twórczość 
artystyczną i upowszechnianie kultury. 
Uroczyste podpisanie umów oraz wrę-
czenie nagród odbyło się w suwalskim 
ratuszu. 

Jako pierwsza stypendium otrzymała 
wokalistka Anna Stankiewicz na realiza-
cję projektu muzycznego pt. „Chrońmy 
dzieci”. Kolejne stypendium powędro-
wało do Marty Taraszkiewicz i Olgi 
Wielogórskiej. Artystki tworzą niefor-
malną grupę twórczą, która podjęła się 
realizacji zadania pt. „Suwalskie kobiety 
w malarstwie – piękno zwyczajności”.  

Wręczono 13 nagród, w tym dwie 
jubileuszowe, za całokształt twórczo-
ści. Tymi ostatnimi uhonorowano 
Zbigniewa Fałtynowicza oraz Krzysztofa 
Skłodowskiego, starszych kustoszy 
Muzeum Okręgowego w Suwałkach. 
Nagrody otrzymali aktorzy, wokali-
ści, instrumentaliści  i pisarze. Jednym 
z najmłodszych artystów jest Filip 
Szczepkowski, dziewięcioletni aktor zna-
ny z roli w filmie „Miasto 44”. Pamiętamy 

go również z serialu telewizyjnego „Hotel 
52”. Doceniono także aktorski talent 
Aleksandry Nowosadko. W dziedzinie 
muzyki, trudno było nie zauważyć suk-
cesów Kamili Sacharzewskiej, laureat-
ki konkursów pianistycznych, uczen-
nicy Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Suwałkach I i II stopnia. Nagrodę otrzy-
mał także Ireneusz Sewastianowicz, pi-
sarz, autor powieści przygodowych, bę-
dących kontynuacją znanej  serii „Pan 
Samochodzik i...” Z. Nienackiego. 
Na liście nagrodzonych znaleźli się 
też: znany plastyk Andrzej Zujewicz, 
Magdalena Wołowska-Rusińska, szefo-
wa Muzeum im. Marii Konopnickiej, 
młodzi wokaliści – Michalina Łobacz 
i Jakub Waledykiewicz oraz Suwalskie 
Studio Piosenki „Beciaki” z opiekunem 
Markiem Weychmanem-Zborowskim. 
Doceniono również tancerki z zespo-
łów:  „Dotyk”, prowadzony przez Ewę 
Niedźwiecką oraz „Flex” i „Fleksik”, któ-
rych opiekunką jest Jadwiga Tylenda. 

 (i)

PRZYSŁUŻYLI SIĘ SZTUCE 

Uhonorowani artyści i ich opiekunowie z prezydentem Czesławem Renkiewiczem

Biuro ogłoszeń
„DTS”

 nr telefonu

87 566 28 25;
ul. E. Plater 33A

33/2015
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WYDARZYŁO SIĘ>>
n Rekordowy przemyt papierosów, war-

tych prawie 3 mln. złotych, udaremnili celni-
cy z Budziska. Kontrabandę znaleziono w pol-
skim tirze, który przewoził meble z Łotwy do 
Holandii. Owszem, na oko wszystko się zga-
dzało, ale prawda wyszła na jaw po prześwie-
tleniu mebli promieniami rentgenowskimi. W 
pudłach zamiast mebli znaleziono 275 tysięcy 
paczek nielegalnych papierosów. Zatrzymano 
towar, ciężarówkę oraz 31-letniego kierowcę.

n To nie koniec sukcesów celników z 
Budziska. Podczas ostatniego weekendu prze-
chwycili nielegalnie przewożone papierosy na 
kwotę  2 mln złotych. Tym razem „dymek” 
ukryto w przęśle betonowego mostu, przewo-
żonego w polskiej ciężarówce, którą prowadził 
33-letni Białorusin.

n Mieszkanie, pracę i wszelką inną pomoc 
rodzinie polskiego pochodzenia, mieszkają-
cej dotąd na niespokojnej Ukrainie, zadekla-
rowały władze Suwałk. Inicjatywę popierają 
radni. To odpowiedź na apel polskiego MSZ, 
które zwróciło się do samorządów o przygar-
nięcie uchodźców z rejonu donieckiego, któ-
rzy obecnie przebywają w ośrodkach woj. war-
mińsko-mazurskiego.

n Gdyby nie szybka pomoc przechodniów, 
w Czarnej Hańczy utonęłaby 91-letnia suwal-
czanka. Kobieta prawdopodobnie zsunęła 
się ze skarpy w pobliżu mostu przy ul. Wojska 
Polskiego. Przestraszoną, ale żywą starszą pa-
nią odwieziono do szpitala.

n Suwalscy policjanci zatrzymali w mi-
niony weekend dwóch nietrzeźwych kierow-
ców. Okazuje się, że nie tylko byli pijani, obaj 
mieli sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 
Pierwszy z nich miał 1,9 promila w wydycha-
nym powietrzu, a drugi aż 2,3. Panowie wkrót-
ce staną przed sądem. 

n Od 23 do 28 lutego trwał w Suwałkach 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem, organizowany od pa-
ru lat przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Bezpłatnych porad prawnych interesantom 
udzielali: prokuratorzy, adwokaci, radcy praw-
ni, komornicy, notariusze, a także kuratorzy są-
dowi oraz funkcjonariusze policji.

„Odwrócenie miasta do rzeki” to 
jeden z celów zapisanych w Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Suwałk do 
roku 2020, który mówi o zagospodaro-
waniu przestrzeni nad Czarną Hańczą. 
Dlatego w najbliższym czasie zostanie 
ogłoszony konkurs na przygotowanie 
koncepcji architektonicznej związanej z 
zagospodarowaniem terenów nadrzecz-
nych w Suwałkach.

We wspomnianej strategii, przyję-
tej w ubiegłym roku przez Radę Miejską, 
znajdują się zapisy mówiące o utworze-
niu spójnego systemu ścieżek rowerowo 
– spacerowych wzdłuż Czarnej Hańczy, a 
także zagospodarowaniu tych terenów na 
potrzeby rekreacyjne.

– Najprawdopodobniej jeszcze w 
tym miesiącu zostanie ogłoszony konkurs 
architektoniczny na koncepcję wyglądu 
bulwarów nadrzecznych. Architekci, 
którzy staną w szranki w konkursie, bę-
dą musieli przygotować propozycje zago-
spodarowania całego terenu położone-
go pomiędzy Czarną Hańczą, a ulicami 
Mickiewicza, 24 Sierpnia oraz zabytko-
wą zabudową przy ulicy Kościuszki – in-
formuje Czesław Renkiewicz, prezydent 

Suwałk.
Zostały już przygotowane wstęp-

ne założenia konkursu. Architekci będą 
musieli zaprojektować ten teren zgodnie z 
obowiązującym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego dla tej części Suwałk, 
a także wskazaniami, które znajdą się w 
regulaminie konkursowym.

– Oczywiście, rozstrzygnięcie kon-
kursu odbędzie się z udziałem mieszkań-
ców Suwałk. Koncepcje architektoniczne, 
które wpłyną na konkurs, zostaną pod-
dane konsultacjom społecznym. Projekt, 
który  spotka się z największym uznaniem 
ze strony suwalczan, będzie realizowany – 
zapewnia prezydent.

Bulwary nadrzeczne, po przeprowa-
dzeniu konkursu, przygotowaniu projek-
tu technicznego oraz pozyskaniu środków 
zewnętrznych na budowę, powinny być 
gotowe w przeciągu najbliższych 2-3 lat.

Przypomnijmy, że w Suwałkach prze-
prowadzono już podobny konkurs zwią-
zany z obecnym wyglądem Placu Marii 
Konopnickiej. Wpłynęło wtedy kilka pro-
jektów, spośród których suwalczanie wy-
brali – ich zdaniem najlepszy. 

(r)

SPACERKIEM
PO BULWARACH 

WAKACYJNE PRZEDSZKOLA
Suwalski Urząd Miejski informuje, że moż-

na wpisać dziecko na listę chętnych do sko-
rzystania z opieki przedszkolnej podczas 
wakacji. Uwaga, dotyczy to wyłącznie dzieci 
uczęszczających do przedszkoli, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

I tak, w lipcu będą dyżurowały: Przedszkole 
nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II, 
ul. Korczaka 4A oraz Przedszkole nr 10 im. Marii 
Konopnickiej przy ul. Nowomiejskiej 18.

Natomiast w sierpniu będą czynne: 
Przedszkole nr 2 -ul. Waryńskiego 29 oraz 
Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 
przy ul. Putry 4B.
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n Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach i Cinema 
Lumiere prowadzą wspólną akcję „Przeczytaj i obejrzyj”. Każda osoba, 
która wypożyczy książkę z listy, otrzyma kupon zniżkowy na wybrane fil-
my. Lista książek i filmów znajduje się na stronie: www.bpsuwalki.pl.

Aktualnie promocja obejmuje filmy: „Pięćdziesiąt twarzy Greya”; Baśnie 
braci Grimm: „Tajemnice Lasu”, „Kopciuszek”; „Asteriks i Obelisk”; Seria 
Niezgodna: „Zbuntowana”.

10

W KINIE

P  DWUTYGODNIK SUWALSKI

STATUETKA CZEKA 

Suwałki Blues Festiwal 2015 odbędzie się w drugiej połowie lipca 
i wiadomo już, że organizatorzy podpisali większość umów z wykonaw-
cami. Teraz czekają na zgłoszenia kandydatów do konkursu zespołów 
bluesowych. Artyści mają czas do 29 maja, to nieprzekraczalny termin 
nadsyłania formularzy oraz nagrań CD z repertuarem – fragmentem kon-

certu.  Więcej szcze-
gółów oraz regula-
min  znajdują się 
na stronie interne-
towej SOK. Ucze-
stnicy zakwalifiko-
wani do konkur-
su zaprezentują 
swoje umiejętno-
ści na festiwalowej 
scenie przy Placu 
Marii Konopnickiej. 
Zwycięzca, oprócz 
statuetki zaprojek-
towanej specjalnie 
na tę okazję przez 
Elżbietę Pietras, 

otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych. Co więcej, po-
jedzie do Brukseli na European Blues Challange 2016, gdzie weźmie 
udział w kolejnym konkursie, jako reprezentant Polski. W ubiegłym ro-
ku zaszczytu tego dostąpił zespół Drunk Lumb. Jury wyłoniło go spo-
śród dziesięciu, niezwykle starannie wyselekcjonowanych, kandydatów 
do nagrody. Kolejna szansa na sukces już w lipcu.  (ikra)

ZOSTAŃ AKTOREM

Suwalski Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza młodzież i dorosłych na 
casting do spektaklu historycznego pt. „Kartki z historii Suwałk”. Inscenizacja 
przygotowywana jest z okazji Dni Suwałk – Jarmarku Kamedulskiego, a jej 
premiera odbędzie się w sierpniu. Nad całością przedsięwzięcia czuwa re-
żyser Joanna Łupinowicz. Realizatorzy poszukują przede wszystkim   kan-
dydatów do ról przeora zakonu kamedułów Ildefonsa, rajców miejskich 
oraz posłańców króla Augusta II Sasa. Ale jest także zapotrzebowanie na 
role mieszczek i mieszczan, a także Żydów osiedlających się w Suwałkach. 
Dodatkowe informacje u Joanny Łupinowicz, w godz. 9.00-15.00 pod nu-
merem tel. 87 566 42 11, wew. 327.  Casting odbędzie się w sobotę, 7 mar-
ca o 12.00 w siedzibie SOK, przy ul. Jana Pawła II.  (ikra)

POCZĄWSZY OD KLASYKI 

„Perkusja i akordeon – odkrycia XX wieku” to tytuł kolejnego kon-
certu z cyklu „Międzypokoleniowe spotkania z muzyką”, które regular-
nie odbywają w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia. Najbliższe 
zaplanowano na środę, 4 marca o 14.00. Wystąpią muzycy związani z 
Filharmonią Narodową w Warszawie. Piotr Kopietz dał się poznać jako je-
den z nielicznych instrumentalistów w Polsce grający na francuskim akor-
deonie. Trzykrotnie zdobył stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, podobnie jak, akordeonista Jacek Małachowski. Z kolei na 
instrumentach perkusyjnych zaprezentują się Karol Krasiński, Jarema 
Jarosiński i Radosław Mysłek. 

– W naszym koncercie zdecydowaliśmy się połączyć perkusję i akor-
deon i pokazać je w różnorodnym repertuarze, od klasyki po rozryw-
kę, od baroku po współczesność – informuje Katarzyna Podlasińska z 
Fundacji Traditio et Novitas. – Ufamy, że rozmaitość instrumentów i spo-
sób ich zestawienia dadzą wrażenie prawdziwej mozaiki brzmieniowej, 
a przy tym uczynią koncert energetyzującym. 

Usłyszymy kompozycje Jana Sebastiana Bacha, Otto Ockelmanna, 
Andrzeja Korzeniowskiego, Tony Muerena, Bronisława Przybylskiego, 

Wasilija Sołowjowa-Sie-
doja, Johannesa  Brahm-
sa i Alexeja Gerassime-
za. 

 Kolejne spotkanie 
pt. „Karnawał wenecki” 
15 kwietnia o godz. 14.00.

(ikra)

Na zdjęciu 
Piotr Kopietz.

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Suwałk

W Cinema Lumiere zobaczymy nagro-
dzony Oscarem dramat psychologiczny 
Pawła Pawlikowskiego pt. „Ida”.  Film cie-

szy się uznaniem krytyków na całym świecie oraz znakomitymi recenzja-
mi w najpoważniejszych tytułach amerykańskich. W kinie od 5 marca. 

Inny Oscarowy obraz, to czarna komedia pt. „Birdman” wyreżysero-
wana przez Alejandro Gonzaleza Inarritu. Film zdobył cztery statuetki. 
Opowiada historię aktora specjalizującego się w rolach superbohaterów, 
który nagle zapragnął zrobić coś zupełnie innego. Od 6 marca.

Warto wybrać się na projekcję nowego filmu Małgorzaty Szumowskiej 
pt. „Body/Ciało”, laureata Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w 
Berlinie. Główną rolę męską gra Janusz Gajos. W kinie od 6 marca. 

W Kinie Konesera zobaczymy dramat pt. „Lewiatan”,  najodważniejszy 
film w karierze reżyserskiej Andrieja Zwiagincewa. W kinie od 10 marca. 

Razem z rodziną możemy się wybrać na „Kopciuszka”,  baśniową ekranizację 
w reżyserii Kennetha Branagha. W roli złej macochy zobaczymy Cate Blanchett, 
z kolei Helena Hohgam Carter wystąpi jako dobra wróżka. Od 13 marca. 

Dyskusyjny Klub Filmowy w SOK zaprasza na projekcje najdojrzal-
szego filmu Xawiera Dolana pt. „Na zawsze Laurence”. To historia bez-
granicznej miłości między kobietą a mężczyzną-transwestytą. Bohater 
decyduje się na zmianę płci. Jak potoczą się losy kochanków? Sala kame-
ralna SOK, środa, 4 marca, 18.00.    (i)

SUWALCZANKA Z PEKINU

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej zaprasza w czwartek, 
5 marca 2015  o  17.00 na wernisaż wystawy fotograficznej „Londyn w 
Szanghaju” i spotkanie z autorką zdjęć Beatą Wasilewską. Spotkanie 
odbędzie się w siedzibie Biblioteki przy ul. E. Plater 33A, sala im. Jadwigi 
Towarnickiej. Wstęp wolny. 

Beata Wasilewska, urodzona w 1984 
w Suwałkach – reporterka pracująca jako 
freelancerka, obecnie mieszka w Pekinie. 
Pisze i fotografuje. Jest absolwentką stu-
diów z zakresu dziennikarstwa, stosunków 
międzykulturowych (Azja i Afryka) oraz 
Warszawskiej Szkoły Fotografii. Interesuje 
się tematami głównie związanymi z kultu-
rami orientu i Suwalszczyzną – regionem, 
gdzie dorastała. Jej reportaże są publiko-

wane m.in. w „Dużym Formacie” Gazety Wyborczej.
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KOMIN PUB MOTOCYKLOWY zaprasza:
n 6 marca na suwalski etap małej weekendowej trasy! Zagrają dla 

was: With All Your Strength (Białystok) metalcore/melodic deathcore, 
L.O.S Unicorns (Warszawa) comedy metal/breakdowncore, Now Arise 
(Suwałki), Toxic Bomb (Suwałki)

n 14 marca o godzinie 19.00 na obchody święta Irlandii. Będziemy ser-
wować zielone piwo przy szalonych dźwiękach irlandzkich melodii (i nie 
tylko), a czas umilać nam będzie Zielona Wróżka. 
PIWIARNIA WARKA zaprasza: 

n 13 marca w godzinach 19.00-22.00 na The Wicked Tour 2015 – kon-
cert z okazji trasy promującej debiutancki album Wicked Side, czyli coś 
dla fanów heavy metalu i nie tylko. Zagrają: Wicked Side (heavy metal, 
Białystok), Divine Weep (heavy/power metal, Białystok), Spoza (punk 
rock, Białystok). Start 19.00, bilety 10 zł.

n Na Dzień Świętego Patryka, 17 marca w godzinach 13.00-
23.00. Ubieramy się na zielono, pijemy zielone piwo na zmianę 
z irlandzką kawą, tańczymy do muzyki celtyckiej, aż nam się nóżki nie po-
plączą, a pod koniec imprezy śpiewamy komuś, kogo właśnie poznaliśmy, 
że koooochamy go, jak Irlandię... Ten dzień obchodzony jest tradycyjnie w 
Irlandii, gdzie jest to święto zarówno narodowe, jak i religijne (święty Patryk 
jest katolickim patronem Irlandii). Jednak za sprawą kulturowej globaliza-
cji, od pewnego czasu jest obchodzone również poza Irlandią, w tym także 
w Polsce.  (a)
SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza: 

n W głównej siedzibie placówki przy ul. Jana Pawła II odbędzie się 
koncert z okazji Dnia Kobiet. W niedzielę, 8 marca o 19.00 zaśpiewa te-
nor Borys Ławreniw wokalista zdobył popularność dzięki telewizyjne-
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ZAPROSZENIA
mu show pt. „Jaka to melodia”. Artysta na co dzień występuje w Teatrze 
Wielkim w Łodzi. Bilety, w cenie 60 zł. UWAGA! Przy zakupie minimum 
10 biletów obowiązuje cena 50 zł za każdy! Bilety można zarezerwować 
na www.bilety.soksuwalki.eu, a następnie opłacić przelewem lub w kasie 
SOK przy odbiorze. Jednocześnie przypominamy, że rezerwacje grupowe 
należy wykupić na minimum 5 dni przed terminem wydarzenia.

n W Galerii Chłodna 20 przy ul. Noniewicza 71 odbędą się 
Familijne Warsztaty Przedświąteczne. Uczestnicy pod okiem in-
struktorów i twórców ludowych będą wykonywać pisanki i pal-
my wielkanocne. Niedziela, 22 marca, godz. 12.00-15.00. Wstęp 
10 zł od rodziny. 

n VIII Międzynarodowy Festiwal Grand Off , środa - czwartek, 11-12 
marca, godz. 18:00, Sala Kameralna SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5

n pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu kapel rockowych „Rock-
Pomost” 2015. Celem przeglądu jest stworzenie wykonawcom rocko-
wym warunków do zaprezentowania się szerszemu gronu odbiorców, 
a także promocja ich twórczości. SOK zaprasza zespoły z całej Polski. 
Przegląd odbędzie się 25 kwietnia. Regulamin i karta zgłoszenia oraz 
więcej informacji na stronie: http://soksuwalki.eu/kto-najlepiej-gra-roc-
ka-mozna-zglaszac-sie-do-rock-pomost-2015/. Zgłoszenia do 30 marca.
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAPRASZA:

n Fotograficy związani z klubem „Pacamera” obchodzą w tym roku 
jubileusz 30-lecia. Z tej okazji w Galerii Andrzeja Strumiłły odbędzie się 
otwarcie wystawy pt. „PAcamera Club fotografie 1985-2015” zawiera sze-
reg prac, między innymi Stanisława J. Wosia, Piotra Bułanowa, Tomasza 
Michałowskiego, Marka Misia, Radosława Krupińskiego, Tadeusza 
Krzywickiego, Piotra Malczewskiego, Grzegorza Jarmocewicza, 
Jarosława J. Jasińskiego, Ewy Przytuły, Izabeli Muszczynko, Michała 
Zielińskiego, Waldemara Żylińskiego, Piotra Kopciała, Dariusza 
Dołubizno. Wernisaż w piątek 23 marca, godz. 18.00. CSW przy ul. 
Kościuszki 45. Wystawa czynna do końca kwietnia. (i)

Malarstwo i literatura zetknęły się w 
suwalskim Muzeum Okręgowym, podczas 
spotkania z Zygmuntem Miłoszewskim, 
autorem niezmiernie popularnym i przy 
tym bardzo cenionym, co niezbyt czę-
sto się zdarza i … Alfredem Wieruszem-
Kowalskim, a szczególnie z jednym z jego 
obrazów. Miłoszewski to prawdziwy król 

polskiej powieści sensacyjnej. Jego trylo-
gia o prokuratorze Szackim bije rekor-
dy popularności („Gniew” sprzedał się w 
imponującym nakładzie 150 tysięcy eg-
zemplarzy), film na podstawie „Ziarna 
Prawdy” uznano na wybitny, sam au-
tor chodzi w glorii laureata prestiżowego 
Paszportu „Polityki” jako nie tylko twórca 
książek poczytnych, ale też jako znakomi-
ty stylista i niezwyczajnie czuły na detale 
obserwator naszej rzeczywistości. 

W muzeum, tuż obok portretu 
Wierusza i jego obrazu pojawił się nie 
przypadkiem, jedna z jego najlepszych 
powieści – „Bezcenny”, to książka, w 
której sztuka, malarstwo, a w tym dzie-
ła „monachijczyków”, do których należy 
i „nasz” Wierusz, zajmują poczesne miej-
sce. Właśnie o tej książce, o sztuce, a mo-
że lepiej – o trudzie tworzenia, opowia-
dał autor. 

Alfred Wierusz-Kowalski obecny był 
poprzez jeden z jego obrazów – „Na wiej-
skim podwórku”. Obraz będący własno-
ścią suwalskiego przedsiębiorcy Henryka 
Owsiejewa  (na zdjęciu powyżej) został 

PODWÓJNY WYMIAR SZTUKI

zdeponowany w muzeum i udostępnio-
ny wszystkim jego gościom. Wieczór au-
torski pisarza znakomicie opowiadającego 
o sztuce był okazją do publicznej prezen-
tacji obrazu.  

 (s) 
Autor Zygmunt Miłoszewski po spotka-
niu podpisywał swoje książki

>>
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Opracowanie: IRENEUSZ SEWASTIANOWICZ
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ŚLADAMI
PRZESZŁOŚCI:

Z KALENDARZA:

Stale trzeba o tem pisać.
Tyle razy, ile razy przypada targ lub jarmark w mieście więk-

szem lub mniejszem.
Wystarczy raz przejść się przez suwalski rynek, by wynieść z 

niego jak najgorsze wrażenie.
Oto tu dość nawet elegancko ubrana dama w kapeluszu pyta 

o cenę masła, bierze je do ręki, krytykuje, obwąchiwa jeśli nie sa-
mo masło to przynajmniej szmatę od wewnątrz, w którą gospo-
sia masło zawinęła. O kilka kroków dalej jakiś jegomość, wyglą-
dający dostatnio, także targuje masło. Pyta czy gosposia niema 
noża i w odpowiedzi przeczącej dłubie w maśle dużym, dość brud-
nym (zwłaszcza za paznokciem) palcem, a wydłubawszy kawa-
łek i posmakowawszy, targuje się do upadłego, wreszcie odcho-
dzi bez masła.

To znów z wiadra sprzedają maślankę. Na uwagę kobiety ku-
pującej, że w maślance widać sadze, gosposia zamachnąwszy 
kubkiem i zamieszawszy czemprędzej maślankę, stwierdza, że 
ta jest zupełnie czysta.

Wogóle potrosze robi się porządek ze strony sprzedawców. 
Trzeba, żeby i kupujący pilnowali porzadku. „Za niemców” wie-
śniaczki nauczone doświadczeniem, nie dały tak obmacywać 
swoich produktów, teraz najczęściej nic na to nie mówią.

(„Dziennik Suwalski”, nr 65 z 6.03.1927)

NAPISALI:

ZE STAREGO ALBUBU:

WIELKA SYNAGOGA
Nazywana była również bóżnicą, czy boźnicą. Stanowiła nie tyl-

ko główny dom modlitwy, lecz także miejsce zgromadzeń religij-
nych i zebrań społecznych gminy żydowskiej. Ta w Suwałkach no-
siła miano Wielkiej Synagogi i znajdowała się przy ulicy Berka 
Joselewicza na terenie dzisiejszego Osiedla II, przy skrzyżowa-
niu obecnych ulic Noniewicza i Waryńskiego. Zbudowana zo-
stała w latach 1820-21 ze środków własnych wiernych wyznania 
mojżeszowego.

Synagogę główną uzupełniały: jesziwa – szkoła talmudyczna, 
duży dziedziniec, publiczna mykwa – rytualna łaźnia. Po drugiej 
stronie ulicy znajdował się midrasz – dom nauki oraz Talmud Tora 
– żydowska szkoła początkowa. W Suwałkach było również 27 in-
nych domów modlitw.

Klasycystyczna synagoga, otynkowana i pomalowana na jasny 
kolor, zbudowana na planie prostokąta o wymiarach ok. 30×15m, 
stanowiła sakralną budowlę o bardzo ciekawej architekturze i by-
ła jednym z najcenniejszych zabytków kultury żydowskiej. Służyła 
w okresie międzywojennym Żydom, którzy w Suwałkach stanowi-
li ok. 30 proc. ludności miasta.

Podczas II wojny światowej świątynia uległa częściowemu 
zniszczeniu, a w pierwszych latach okupacji niemieckiej przez hi-
tlerowców została doszczętnie zdewastowana i wykorzystywana 
była jako magazyn. Po wojnie popadła w dalszą ruinę i wymaga-
ła natychmiastowego remontu. Garstka ocalałych Żydów nie zdo-
łała jej odbudować i utrzymać. Ostatecznie decyzją władz miasta 
została w roku 1956 rozebrana. W ten sposób zniknął jeden z naj-
bardziej wartościowych zabytków Suwałk.

Wacław Pankiewicz

Żołnierze 41. Suwalskiego Pułku Piechoty w Grodnie. Zdjęcie zrobione 
w maju 1936 roku

8.03.1995

Suwalska Rada Miejska przyjęła uchwałę o ufundowaniu sztan-
daru dla 14. Pułku Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Wręczenie odbyło się 10 września 1995 r.

OD REDAKCJI
„Przeszłość – to jest dziś, tylko cokolwiek dalej” – pi-

sał Cyprian Kamil Norwid. Proponujemy naszym Czytelnikom 
nową, cykliczną stronę, w całości poświęconą historii Suwałk i 
Suwalszczyzny – zarówno tej odległej, jak i całkiem niedawnej, 
ale też już popadającej zapomnienie.

„Suwalski wehikuł czasu” chcemy redagować wspólnie z 
Wami. Czekamy na propozycje tematów, ale przede wszyst-
kim na dokumenty i fotografie ze starych albumów, na wspo-
mnienia i relacje. Spróbujmy razem ocalić przynajmniej część 
naszej wspólnej przeszłości.

Zapraszamy do współpracy. „Suwalski wehikuł czasu” cze-
ka i warto do niego wsiąść.
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SPORT

WIGRY  GOTOWI DO GRY

Z dwutygodniowego zgru-
powania w Turcji wrócili piłkarze 
Wigier. Udany – wedle oceny tre-
nera Zbigniewa Kaczmarka po-
byt – suwalscy piłkarze zakończy-
li dobrym i zwycięskim meczem z 
FK Kyran 2:0.  – To był dobry mecz 
z wymagającym przeciwnikiem – 
ocenił ostatni sparing trener su-
walczan.

Skoro jesteśmy przy sparin-
gach – było ich rzeczywiście dużo 
i, trzeba przyznać, piłkarze Wigier 
w wielu z nich imponowali formą 
strzelecką. Tele tylko, że przeciwni-
cy, prócz Jagiellonii, z którą Wigry 
wygrały 1:0, to nie była najwyż-
sza półka. 

Przypomnijmy, po rozegranych 19. kolejkach (dwie z rundy wiosen-
nej rozegrano awansem jesienią) Wigry z dorobkiem 22 punktów zajmu-
ją 14 miejsce, a więc niebezpiecznie blisko strefy spadkowej. Ale, ponie-
waż tabela jest mocno „spłaszczona”, niewiele też brakuje suwalczanom 
do drużyn z bezpiecznego  środka tabeli. Dziesiąta Sandecja jest lepsza 
od Wigier ledwie o jeden punkt.

Do rozegrania mają piłkarze jeszcze 15 kolejek, które mogą całkowicie 
wywrócić tabelę. Mecz najbliższy, w niedzielę 8 marca, rozegrają suwal-
czanie u siebie z pogonią Siedlce. To drużyna z dołu tabeli, z 15. punktami 
zajmuje 16 miejsce. W rundzie jesienią Wigry zremisowały z Pogonią na 
wyjeździe 0:0. Zarząd klubu i piłkarze serdecznie na ten mecz zaprasza-
ją wszystkich kibiców, a szczególnie panie, które z okazji swojego świę-
ta mogą obejrzeć mecz za darmo.

U siebie Wigry zagrają jeszcze z: Chrobry Głogów 21 marca, GKS 
Katowice 4 kwietnia, Sandecja 18 kwietnia, Arka Gdynia 2 maja, Miedź 
Legnica 16 maja, Flota Gdynia 23 maja, Wisła Płock 6 czerwca. (SK) 

Fot. ze strony oficjalnej Wigier

ŚLEPSK FAWORYTEM, ALE…

Ostatni mecz suwalscy siatkarze wygrali na wyjeździe z Caro 
Rzeczyca 3:0 i umocnili się na drugim miejscu tabeli, zaś ich najbliż-
szy przeciwnik - AGH AZS Kraków walczy o miejsce w pierwszej ósem-
ce. Faworyta, tym bardziej że Ślepsk gra na własnym parkiecie, teore-
tycznie należy widzieć w suwalczanach, ale…  Ostatni mecz akademicy 
z Krakowa rozegrali w Wyszkowie z liderem tabeli Camperem i wygra-
li po ciężkim boju 3:2, co każe mieć się na baczności. Tym bardziej, że 
krakowianie to drużyna zdecydowanie lepiej grająca na obcych bo-
iskach. Może być zacięty i ciekawy mecz. Spotkanie 8 marca w niedzie-
lę o godzinie 13.30.

 (SK)

PŁYWALI NOCĄ

63 uczestników w różnym wieku wystartowało w  II Ogólnopolskim 
Nocnym Maratonie Pływackim w Suwałkach. Przepłynęli oni 263 kilome-
trów. Już za rok kolejna Otyliada i kolejny nocny maraton w naszym mie-
ście. Organizatorem maratonu był MUKS Olimpijczyk.

 

O PUCHAR PREZYDENTA 

Za oknem mamy już wiosnę. Mimo to można jeszcze na Jesionowej 
Górze pojeździć na nartach. Przykładem tego są przeprowadzone w nie-
dzielę, 1 marca zawody narciarskie o Puchar Prezydenta Suwałk. W slalo-
mie gigancie wzięło udział ok.50 osób. Zdobywcami Pucharu Prezydenta 
zostali Olga Rosińska i Maciej Cieśluk.

Puchary i nagrody wręczała w imieniu Prezydenta Suwałk Jadwiga 
Olbryś. Pomagał jej Wojciech Fortuna i Andrzej Cieśluk.

W niedzielę, 8 lutego, tradycyjne „Zjeżdżanie na byle czym”. Budujcie 
pojazdy i zdobywajcie cenne nagrody.  J.A

Fot. J. Andruczyk

„SUWAŁKI MISS RUN 2015”

Na rozwój sortu masowego stawiają w suwalskim OSiR. Mówi Kamil 
Klimek:

-Pierwsza z nich pn. „Suwałki Miss Run 2015” odbędzie się już nie-
długo, bo 8 marca (tego dnia odbędzie się też  Suwalskie Spotkanie 
Sportowe). Jak sama nazwa wskazuje w „Dniu kobiet” wybierzemy 
„Suwalską Miss Biegania”. Zwyciężczyni biegu na dystansie 3,5 km otrzy-
ma zaszczytny tytuł „Suwałki Miss Run 2015” oraz koronę, którą będzie 
mogła zatrzymać do przyszłego roku (kolejnych zawodów). Oprócz wy-
borów „Suwałki Miss Run 2015” kapituła konkursowa wybierze „Suwałki 
Miss Fashion Run 2015”,  czyli uczestniczkę, która zostanie nagrodzona za 
„najlepszą sportową stylizację”.  Chciałbym nadmienić, iż tego dnia każ-
da z uczestniczek biegu otrzyma symboliczny upominek.

OGŁOSZENIA DTS: TEL. 87 5662825, dwutygodnik@bpsuwalki.pl

Zbigniew Kaczmarek, trener 
Wigier najwyraźniej był za-
dowolony z postawy piłkarzy

Piłkarze ostro trenowali
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Współczesna demokracja nie jest możliwa bez aktywnego uczestnictwa 
w niej obywateli. Mają oni prawo, a nawet obowiązek (w zależności od ro-
dzaju kultury politycznej), uczestniczyć w kształtowaniu i budowaniu de-
mokracji w ich państwie. Demokracja bezpośrednia, będąca dopełnieniem 
demokracji przedstawicielskiej zapewnia prawo obywateli do bezpośred-
niego zaangażowania w proces podejmowania decyzji. 

Istniejące przejawy demokracji bezpośredniej mają różnoraki charakter. 
Ustawodawca polski, regulując problematykę udziału społeczności lokal-
nych w sprawowaniu władzy ustanowił dwa sposoby udziału społeczności 
lokalnych w sprawowaniu władzy. Pierwszą możliwością jest bezpośred-
nie podejmowanie rozstrzygnięć przez mieszkańców w głosowaniu po-
wszechnym (wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów jed-
nostek samorządu terytorialnego. Drugą zaś podejmowanie rozstrzygnięć 
przy wykorzystaniu instytucji demokracji bezpośredniej w postaci konsul-
tacji podejmowanych decyzji z mieszkańcami.

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (na po-
ziomie lokalnym lub centralnym) przedstawiają mieszkańcom i ich organi-
zacjom swoje plany dotyczące np. uchwalenia lub zmiany aktów prawnych, 
podjęcia się realizacji konkretnej inwestycji lub innych przedsięwzięć, które 
będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. 

Istotą konsultacji jest zasięgnięcie opinii, stanowisk, propozycji itp. od 
instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub po-
średnio, skutki proponowanych przez administrację działań. Mieszkańcy 
wyrażają swoją opinię poprzez wyrażenie poparcia lub sprzeciwu dla da-
nego rozstrzygnięcia sprawy. Chodzi tu o udział mieszkańców w procesie 
decyzyjnym, jako konsultantów wypracowujących kształt podejmowanych 
decyzji, rekomendujących rozwiązania, czy wreszcie dzielących z organami 
danej jednostki samorządu odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 
Ostateczne projekty mogą zawierać większość zgłoszonych potrzeb, a cza-
sem tylko niewielką ich część. Wszystko zależy od posiadanego przez dany 
urząd budżetu, uwarunkowań prawnych i możliwości. Najczęściej z miesz-
kańcami konsultuje się kwestie dotyczące planów zagospodarowania prze-
strzennego i nowych inwestycji. Może chodzić także o modernizację ulicy 
czy zagospodarowanie skweru, albo dyskusję o sposobach wparcia rodzin 
wielodzietnych, czy też o ofercie ośrodka kultury lub planach dotyczących 
kierunków przyszłego rozwoju miasta. 

Jedną z form współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami, jest konsultowanie projektów aktów normatywnych, 
których zakres dotyczy sfery działalności statutowej danej organizacji. Przez 
ostatnie dwa lata, suwalskie podmioty społeczne wypowiadały się w spra-
wach projektów uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach dotyczących: 

– programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie – (zgłoszono 38 uwag);

KONSULTACJE SPOŁECZNE JAKO FORMA ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW 
W DECYDOWANIE O SPRAWACH PUBLICZNYCH

Konsultacje społeczne w urzędzie miasta 

Okrągły 
Stół 
Partycy-
pacyjny 

– Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2015 rok – 
(zgłoszono 27 uwag);

– Budżet Obywatelski – (zgłoszono 30 uwag);
– powołania Suwalskiej Rady Seniorów – (zgłoszono 8 uwag);
– uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dota-

cji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na te-
renie Miasta Suwałki – (zgłoszono 3 uwagi). 

Partnerem do konsultacji są także różnego rodzaju organy opiniodaw-
czo-doradczo powoływane przez prezydenta, których celem jest opinio-
wanie projektów uchwał, inspirowanie przedsięwzięć czy też wymiana do-
świadczeń. W Suwałkach obecnie funkcjonują z udziałem przedstawicieli 
organizacji pozarządowych następujące organa społeczne: Suwalska Rada 
Działalności Pożytku Publicznego, Suwalska Rada Seniora, Rada Sportu i 
Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Szerzej z prowadzo-
ną działalnością tych organów opiniodawczo-doradczych możemy zapo-
znać się poprzez informacje umieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach w zakładce „Organizacje pozarządowe”. 

W Suwałkach konsultacje społeczne przeprowadzane w ostatnich 
dwóch latach, odbywały się poprzez:
– wywieszanie informacji o konsultacjach na stronie Urzędu Miejskiego 

(www.um.suwalki.pl), Biuletynie Informacji Publicznej oraz Platformie 
Konsultacji Społecznych (www.konsultacje.suwalki.eu);

– zbieranie uwag drogą pisemną i elektroniczną;
– organizację moderowanych spotkań dla przedstawicieli organizacji po-

zarządowych;
– kawiarenki obywatelskie; 
– spotkania z mieszkańcami;
– dwie edycje głosowania w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego; 
– pracę organów opiniodawczo-doradczych przy Prezydencie jako ciał dia-

logu społecznego (Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada 
Sportu, Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Suwalska 
Rada Seniorów).

Uznając ogromne znaczenie angażowania społeczeństwa w pro-
cesy decyzyjne, apelujemy do mieszkańców i organizacji pozarzą-
dowych, by brać udział w prowadzonych konsultacjach społecznych. 
Konsultacje to szansa na to, że dyskutowany projekt zmian czy propozycja 
będzie uwzględniała szersze potrzeby i że dzięki temu, z naszego punktu 
widzenia, będzie on lepszy. Biorąc w nich udział, można dowiedzieć się wie-
le o planach i działaniach władz miasta, a także mieć wpływ na swoje oto-
czenie. W czasie konsultacji nasz głos naprawdę ma znaczenie! 

Szerzej o konsultacjach społecznych na stronie Platformy Konsultacji 
Społecznych (www.konsultacje.suwalki.eu). Informacje w tym zakresie 
znajdują się także na stronie internetowej Centrum Aktywności Społecznej 
PRYZMAT (www.prymat.org.pl).
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Wioletta 
Sadłowska
Dyrektor WGN 
Suwałki, pośrednik 
w obrocie 
nieruchomościami, 
doradca rynku 
nieruchomości, 
nr licencji zawodo-
wej 20442

Centrum Obsługi Nieruchomości
ul. 1 Maja 1, tel.  87 566 64 14, 

www.wgn.pl

Nieruchomości zawsze cieszyły się opinią 
stabilnej i długoterminowej inwestycji. Gdy 
mówimy o inwestycjach w nieruchomości, 
myślimy najczęściej o zakupie budynków lub 
mieszkań. Niesłusznie.

Przez ostatnią dekadę wartość gruntów rol-
nych w Polsce wzrosła o blisko 331 proc. W ciągu 
każdego roku wartość gruntów rolnych wzrasta 
średnio o ok. 20-30 proc. To stopa wzrostu, o ja-
kiej większość zarządzających w instytucjach fi -
nansowych może tylko pomarzyć. Takiego zy-
sku nie da żadna bankowa lokata.

 Ziemia rolna w Polsce drożeje od począt-
ku przemian ustrojowych. Do roku 2004 ceny 
rosły spokojnie. Od czasu przystąpienia Polski 
do UE ceny mocno poszybowały w górę, co jest 
niewątpliwie związane z unijnymi programami 
wspólnej polityki rolnej.

 W ciągu ostatniego roku ceny gruntów rol-
nych wzrosły o 28,3%. Pomiędzy kwietniem 
i czerwcem 2014 za hektar ziemi rolnej średnio 
w Polsce płacono w obrocie prywatnym prze-
ciętnie 31.464 zł. W ostatnim kwartale 2014 ro-
ku najmocniej zdrożały grunty najsłabsze, o naj-
mniejszej przydatności rolniczej. Sytuacja taka 
jest niemal regułą. Licząc od końca 2004 r., zie-
mia o najniższej przydatności rolniczej (grunty 
o klasie V i VI) zdrożała o 467 proc. Dziesięć lat 
temu za hektar takiego gruntu trzeba było pła-
cić średnio 4,3 tys. zł, a dziś jest to ponad 24,4 
tys. zł. Dla porównania, w przypadku gruntów 
dobrych (klas od I do III a) przeciętna cena hek-
tara wzrosła z niespełna 9,2 tys. zł do ponad 42 
tys. zł, czyli o 357 procent.

Wpływ na taki rozwój rynku nieruchomo-
ści gruntów rolnych miało przede wszystkim 
wejście naszego kraju do Unii Europejskiej i 
zbliżające się zakończenie 12-letniego okre-
su ochronnego.

Od 1 maja 2016 roku przestaną obowiązy-
wać ograniczenia w nabywaniu nieruchomości 
rolnych w Polsce przez obcokrajowców. Będą 
oni mogli kupować polską ziemię bez wymaga-
nego dziś zezwolenia. Wtedy można się liczyć 
ze wzrostem popytu, a więc prawdopodobny 
jest nawet szybszy niż dotychczas, wzrost cen, 
bo ziemia w Polsce mimo dynamicznego wzro-
stu cen jest wciąż znacznie tańsza niż w krajach 
Europy Zachodniej. W Niemczech ceny przekra-
czają 20 tys. euro za hektar, a w Holandii 30 tys. 

euro, trzeba więc przyznać, że ta dwu, trzykrot-
na różnica może być dla potencjalnych nabyw-
ców kusząca. 

Na korzyść ziemi rolnej przemawia rów-
nież rosnący popyt i mocno ograniczona po-
daż. Jeżeli traktujemy kupno gruntu jako in-
westycję majętniejsi mogą liczyć na naprawdę 
duże zyski.

 Inwestując zatem w ziemię rolną, nie stra-
cimy i chociaż prognozy są bardzo optymi-
styczne, trudno określić czy na takiej inwesty-
cji zarobimy kilka czy kilkaset procent. Wiele 
zależy od klasy gruntów, ich położenia i ob-
szaru, perspektywy rozwoju danego regionu. 
Zasadniczo o cenie gruntów ornych decydu-
je ich jakość.

Po zakupieniu obszarów rolnych należy jed-
nak liczyć się z tym, że do momentu sprzeda-
ży ziemia ta staje się kosztowniejsza chociaż-
by ze względu na obowiązkowy podatek rolny. 
By zrekompensować sobie ten wydatek, ziemię 
można wydzierżawić, a uzyskany w ten sposób 
dochód pokryje częściowo lub w całości koszty 
podatku. Osoby bardziej przedsiębiorcze mogą 
ziemię uprawiać, zyskując w ten sposób unijne 
dopłaty do gruntów. Mogą być to np. użytki zie-
lone, owoce, wierzba energetyczna, do których 
to upraw Unia dopłaca wysokie dotacje. Należy 
przy tym przejść kilka formalności m.in. złożyć 
wniosek o dopłaty w Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, wnioski te są przyjmo-
wane od marca do maja każdego roku. Istnieje 
kilka rodzajów dopłat rolniczych, które naj-
ogólniej można podzielić na:
• dopłaty bezpośrednie w zależności od po-

wierzchni gospodarstwa lub pogłowia
• dopłaty pośrednie – dopłaty interwencyjne
• subwencje (zwroty eksportowe)

Podsumowując, inwestycja w grunty rolne 
może przynieść bardzo duże zyski już w 2016 
roku, jednak ze względu na swoją charaktery-
stykę wymaga sporego zaangażowania oraz  
sporego nakładu fi nansowego na zakup naja-
trakcyjniejszych działek.

 Polacy dysponują mniejszym kapitałem 
i, z uwagi na to, najprawdopodobniej będą 
powstawać grupy inwestorów wspólnie ku-
pujących duże gospodarstwa w celu ich od-
sprzedaży obcokrajowcom po roku 2016 ro-
ku z zyskiem. Można się też spodziewać się, 

że przez następne lata powstanie wiele mająt-
ków ziemskich zakupionych tylko w celach spe-
kulacyjnych. W odpowiedzi na ten mechanizm 
Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad uregulo-
waniem obrotu ziemią, aby zapobiec spekula-
cjom. Nie ma pewności, czy uda się to w obec-
nej kadencji parlamentu.

 Choć rynek nieruchomości gruntowych wy-
daje się być stabilny i zapewniać bezpieczną lo-
katę kapitału, trudno jest samodzielnie reali-
zować inwestycje w tym zakresie. Znalezienie 
odpowiedniej nieruchomości wymaga bardzo 
dużo czasu na samo szukanie i weryfikację. 
Dlatego warto skorzystać z pomocy doradców. 
Tego typu współpraca ma wiele zalet. Przede 
wszystkim, czyni inwestycję pewniejszą i bez-
pieczniejszą. Specjaliści mogą wyszukać i pole-
cić atrakcyjne działki rekreacyjne lub budowla-
ne, ocenić ryzyko inwestycyjne, sprawdzić stan 
prawny działki oraz szybko i skutecznie zała-
twić formalności związane z przekształceniem 
czy uzbrojeniem. W przypadku chęci sprzedaży 
ziemi pomogą także w znalezieniu nabywcy.

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W ZIEMIĘ ?

JESTEŚMY NAJSKUTECZNIEJSI

Miło nam poinformować Państwa, że Doradcy Biura WGN Suwałki Katarzyna Jaruszewicz i Joanna Rydzewska (na 
zdjęciu pierwsze od lewej) znalazły się w miesiącu styczniu 2015 na pierwszym miejscu wśród najlepszych Brokerów w 
Polsce wyróżnionych za najwyższą skuteczność oraz jakość świadczonych usług. 

styczeń 
2015

62/2015
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LOKALEBIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
DWUTYGODNIKA SUWALSKIEGO

tel. 87 566 28 25

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

35/2015

1. budowę ulicy Zastawie w zakresie robót budowlanych obejmu-
jących:
– rozbiórkę elementów kolidujących z budową ww. ulicy,
– zmianę geometrii skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich,
– budowę jezdni o szerokości 7,00 m o nawierzchni z betonu asfalto-

wego,
– przebudowę, rozbudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidu-

alnych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
– budowę zatok parkingowych o łącznej liczbie 60 miejsc postojowych (w tym 

4 miejsca dla osób niepełnosprawnych) z betonowej kostki brukowej,
– budowę chodnika po południowej stronie ulicy i chodnika oraz ścież-

ki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego z pasem rozdziału 
(północna strona ulicy),

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
– budowę niekolidującego odcinka sieci wodociągowej wraz z uzupeł-

niającymi odgałęzie-niami,
– budowę niekolidującego odcinka kanalizacji teletechnicznej HAWE,
– budowę niekolidującego odcinka kablowej linii nN,
– rozbiórkę napowietrznej linii SN-20kV i budowę kablowej linii elek-

troenergetycznej SN-20kV z wymianą słupa, począwszy od działki nr 
geod. 31331, 

– budowę kablowych linii oświetleniowych wraz z ustawieniem 24 la-
tarni oświetleniowych, 

– budowę kanału teletechnicznego dla potrzeb zarządcy drogi,
– budowę schodów terenowych,
– zabezpieczenie uzbrojenia technicznego,

2. elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane po-
za projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie przebudo-
wy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu):

1) przebudowa skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich 
(działki nr geod. 31818/4, 31359/5) w części dotyczącej: 

– działka nr geod. 31818/4;
a) budowy kablowej linii oświetleniowej (odcinek Ą-B-C),
b) rozbiórki napowietrznych linii energetycznych,
c) budowy kablowej linii Nn (odcinek F-G-H-I) z ustawieniem słupa 

wirowanego w pkt. H
d) wykonania obustronnych chodników, 
e) remontu zatoki autobusowej (zachodnia strona ulicy) z ustawie-

niem wiaty przystankowej,
f) wykonania kanału teletechnicznego (odcinek L-Ł-M i Ł-N-Ń) z bu-

dową dwóch studni,
g) zmiany geometrii skrzyżowania z ul. Zastawie wraz z wysoko-

ściowym dowiązaniem projektowanych nawierzchni jezdni i chodni-
ków ulicy Zastawie z istniejącą nawierzchnią jezdni i chodników ulicy 
Powstańców Wielkopolskich,

h) zabezpieczenia uzbrojenia technicznego,
– działka nr geod. 31359/5;
a) budowy kablowej linii oświetleniowej (odcinek: D-E-Ę) z ustawie-

niem latarni oświetle-niowej nr 2, 
b) budowy niekolidujących kablowych linii Nn (odcinek: J-K) z usta-

wieniem słupa wirowanego nr 1 oraz odcinek (Ś-T),
c) budowy sieci kanalizacji sanitarnej (odcinek: U-W-Y-Z),

d) wykonania kanału teletechnicznego (odcinek: O-Ó-P-R-S) z bu-
dową czterech studni,

e) wykonania wpustu ulicznego z odcinkiem przykanalika sieci ka-
nalizacji deszczowej w pkt. D’,

f) budowy niekolidującego odcinka kanalizacji kablowej ORANGE 
(odcinek A’-B’),

g) budowy niekolidującego odcinka kanalizacji kablowej HAWE (od-
cinek Ź-Ż) z budową studni,

h) wykonania chodników ze ścieżką rowerową przy skrzyżowaniu 
z ul. Zastawie oraz przedłużenia chodnika po stronie zachodniej,

i) zmiany geometrii skrzyżowania z ul. Zastawie wraz z wysoko-
ściowym dowiązaniem projektowanych nawierzchni jezdni i chodni-
ków ulicy Zastawie z istniejącą nawierzchnią jezdni i chodników ulicy 
Powstańców Wielkopolskich,

j) przebudowy zjazdów,
k) zabezpieczenia uzbrojenia technicznego,
2) wykonanie kablowej linii oświetleniowej (odcinek A-Ą) na dział-

ce nr geod. 31820, 
 3) budowa niekolidującego odcinka kanalizacji kablowej ORANGE 

(odcinek B’-C’) z budową studni oraz rozbiórka napowietrznej linii ener-
getycznej z wykonaniem kablowej linii energetycznej w pkt. T na dział-
ce nr geod. 31363/18,

4) przebudowa skrzyżowania z drogą wewnętrzną oznaczoną dział-
ką nr geod. 31344/28 w zakresie:

a) utwardzenia zjazdu,
b) budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu przebiegu na ul. 

Zastawie,
c) wykonania odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej (D’-E’) i kanału 

teletechnicznego (F’-G’).
 
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach:
Działki stanowiące pas drogowy drogi powiatowej Nr 2414B (ul. 

Zastawie) o nr: 31364/1, 31822, 31926, 31916, 31344/29 – obręb 7 
Suwałki, działki stanowiące teren do czasowego zajęcia, niezbędny 
podczas realizacji inwestycji, o nr: 31820, 31818/4, 31359/5, 31363/
18, 31344/28 – obręb 7 Suwałki,

Działki ulegające podziałowi o nr: 31344/4, 31344/7, 31344/
6, 31345, 31331, 31325, 31324, 31323, 30823/3, 31821, 31828/5, 
31828/5 obręb 7 Suwałki.

 Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokali-
zowana na nieruchomościach oznaczonych działkami nr geod. 31364/1,
31822, 31926, 31916, 31344/29, 31344/53, 31344/51, 31344/49, 
31345/1, 31331/1, 31325/1, 31324/1, 31323/1, 30823/4, 31821/1, 
31828/6, 31919/1 oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 
usytuowane poza projektowanymi pasami drogowymi ww. ulic w zakre-
sie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nie-
ruchomościach oznaczonych działkami nr geod.: 31820, 31818/4, 31359/5, 
31363/18, 31344/28 według obowiązującego katastru nieruchomości.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w 
Suwałkach Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, ul. A. 
Mickiewicza 1 w Suwałkach, pok. 138, a także składać uwagi i wnioski 
dotyczące przedmiotowej sprawy. 63/2015

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 687 z późniejszymi zmianami) informuję, iż Prezydent Miasta Suwałk wydał na wniosek Prezydenta Miasta 
Suwałk z dnia 22.12.2014 r. znak: I.7011.25.14.2013/2014.IS, – decyzję Nr 2/2015 znak: AGP.6740.408.2014.EW z dnia 24.02.2015 r. o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Zastawie w Suwałkach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich 
do przejazdu kolejowego włącznie
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Szpital Wojewódzki 
im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. (87) 562 94 21        fax (87) 562 92 00
      e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

     NIP  844-17-86-376      REGON  790319362

SZKOŁA RODZENIA
przy Oddziale Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa w Szpitalu 

Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Telefon: 87 562 92 37; 509 500 477

 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje

iż  od 10.02.2015r. rozpoczął się darmowy kurs
Szkoły Rodzenia!!! 

Kurs skierowany jest do mieszkanek Suwałk. Warunkiem 
przystąpienia do kursu jest co najmniej 3 miesięczny okres 

zameldowania na terenie miasta Suwałk . W kursie udział mogą 
wziąć kobiety w ciąży wraz z partnerami.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem  zgłoszeniowym 
dostępne są na stronie internetowej  Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach .

Link do informacji;  
http://www.szpital.suwalki.pl/informacje/szkola-rodzenia

Kurs jest fi nansowany z budżetu Urzędu Miasta. 54
/2

01
5

Ogłoszenie
o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech 
lat lokali użytkowych, położonych na parterze budynków przy ulicy 
Tadeusza Kościuszki 86 i 88 o pow. użyt. 44,40 m2 i 77,60 m2 o łącznej 
pow. użyt. 122,00 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 19,20 
zł/m2 netto, wadium 3 458,00 zł. Przeznaczone lokale są na cele biu-
rowe, usługowe, handlowe, gastronomiczne lub inne nieuciążliwe dla 
otoczenia, wyposażone w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyj-
ną i są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym, sta-
nowiąc w całości jeden lokal użytkowy.  

Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2015 r. (wtorek) w siedzibie 
ZBM – ul. Wigierska 32, pokój nr 18, o godz. 10.00. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekty 
umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. 
Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwal-
ki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 
87 563 50 51, 52 lub 58. Zastrzega się możliwość odwołania lub unie-
ważnienia przetargów bez podania przyczyn. 55/2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Suwałkach, ul. Reja 80A

ogłasza przetarg nieograniczony na 
następujące usługi i roboty remontowe:

1. Likwidacja skażeń mikrobiologicznych ścian wraz z malowaniem 
elewacji budynku

2. Zagospodarowanie terenu – nawierzchnie z kostki brukowej oraz 
płyt ażurowych

3. Przebudowa wiat śmietnikowych
4. Docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych
5. Remont (malowanie) klatek schodowych wraz z robotami towarzy-

szącymi
6. Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz elewacji wiatrołapów
7. Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Hubala 12
8. Przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych
9. Wykonywanie drobnych robót remontowo – budowlanych i instala-

cyjnych (wskaźniki do kalkulacji)
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A 

do dnia 17.03.2015 r. godz. 9. 00, otwarcie ofert tego samego dnia 
o godz. 9. 05.

Specyfi kację istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe 
informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pod numerami tele-
fonów 87-567-60-05 lub 87-567-73-00.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważ-
nienia przetargu bez podania przyczyn. 59/2015

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

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

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 marca br. w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przy ulicy Świerkowej 60, 
na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieru-
chomości stanowiących własność Powiatu Suwalskiego położonych 
w Budzisku, przeznaczonych  do oddania w najem w drodze bezprze-
targowej na okres od 01 kwietnia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 r. na 
rzecz dotychczasowych najemców.

64/2015

SUWALSZCZYZNA
JAK BAŚŃ

Tych, którzy Suwalszczyznę poznali i pokochali, przekony-
wać nie trzeba, oni wiedzą, że Suwalszczyzna jest wspaniała, róż-
norodna, ciekawa i o każdej porze roku „piękna jak baśń”. Jest 
ich jednak ciągle zbyt mało, zaś wiedza o turystycznych walo-
rach Suwalszczyzny ciągle niewystarczająca. Jak to zmienić, co 
zrobić, by stała się Suwalszczyzna tak popularna jak chociażby 
pobliskie Mazury, zastanawiali się uczestnicy zorganizowanego 
przez Suwalską Izbę Rolniczo – Turystyczną „Kuligu Mediowego 
– Mity i Fakty o Suwalszczyźnie”. Do Suwałk przyjechali goście 
z całej Polski, a co najważniejsze były ekipy stacji telewizyjnych,  
co powinno zaowocować  dobrą promocją naszego regionu. 

Zanim goście ruszyli w teren, między innymi na spływ kaja-
kami Czarną Hańczą i na narty w Szelmencie, odbyła się dysku-
sja „Mity, skojarzenia i opinie”, którą poprowadził, jak się oka-
zuje wielki miłośnik Suwalszczyzny, Maciej Orłoś.

Znakomity i bardzo lubiany prezenter i dziennikarz telewi-
zyjny poznał najpierw Mazury, a następnie Suwalszczyznę, do 
której trafi ł jako współautor cyklu programów pod nazwą „Nie 
ma jak Polska”. Dziś równie często bywa na Mazurach, gdzie dom 
mają jego rodzice i na Suwalszczyźnie, gdzie dom ma siostra. – I 
właśnie bliskość Mazur to jest szansa dla Suwalszczyzny – mówił 
Orłoś, bo przecież to dosłownie jeden krok. – Gościom przeby-
wającym na Mazurach trzeba uświadomić, że na wyciągnięcie rę-
ki mają ogromnie ciekawy i piękny region – Suwalszczyznę. Nie 
ma sensu walczyć z Mazurami, trzeba ich bliskość wykorzystać. 
Tym bardziej, że wasz region to ciągle jeszcze prawie dziewiczy 
teren z całkiem już dobrą infrastrukturą turystyczną.
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OKIEM

Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23
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POZIOMO:
· ubiór ministranta 
· skutek uboczny wystrzału
· znany japoński motocykl 
· wiatr w nich gra
· futerał na kosztowności
· prawosławny kleryk
· łakomczuch, pasibrzuch
· zupa na zakwasie
· wodne lub filmowe
· roślinny lub owczy
· ssak z kolcami
· lina do skakania np. z mostu
· barwnie upierzona kuzynka kraski
· bywa w kieszeni 
· w jajku
· handlowy narzut

PIONOWO:
· potocznie: dolna szczęka 
· Magda, mistrzyni poezji śpiewanej
· żółta odmiana narcyza
· ptak z królewskiego stołu
· ... Mazowiecki, miasto w powiecie 

warszawskim zachodnim 
· dodatek do mięs
· samochód jak chrząszcz

· czas kanikuły 
· ... Wszechpolska 
· dawny luksusowy pojazd konny  albo 

bagaż
· szczęka w boju
· obchodzi imieniny 27 czerwca 
· grupka dzieci
· miasto Gizewiusza
· wiosną na rzece

Litery z ponumerowanych pól, upo-
rządkowane od 1 do 7  utworzą roz-
wiązanie – tytuł dramatu Gabrieli Za-
polskiej, które należy przesłać wraz z 
kuponem pod adresem „DwuTygodni-
ka Suwalskiego” do 15 marca. Wśród 
nadawców prawidłowych rozwiązań 
rozlosujemy nagrodę ufundowaną 
przez Cinema Lumiere w Suwałkach. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 4: Agata 
Kulesza

Nagrodę do Cinema Lumiere otrzy-
mał Smulko Marcin, a bilety ufundo-
wane przez Suwalski Ośrodek Kultury 
na koncert Borysa Ławreniwa „Taka to 
melodia” otrzymuje Maria Sieniewicz 
z Suwałk.
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Jest coś takiego, że Warszawa, a 
mam tu na myśli rezydujące tam wła-
dze, zawsze wie lepiej. Dzieje się tak 
bez względu na epoki, ustroje poli-
tyczne i bez względu na to, jaka par-
tia (partie) jest u władzy. Widocznie 
wystarczy pobyć przez jakiś czas w rzą-

dowych, czy parlamentarnych pomieszczeniach, by nabrać 
przekonania o swojej niezwyczajnej mądrości. 

Ostatnio na przykład (piszemy o tym również w rela-
cji z sesji RM), sejm postanowił poprawić tak zwaną ustawę 
śmieciową. I poprawił. Wynik tej poprawki jest taki, że sa-
morząd już nie może stosować ulg i dopłat według własnego 
uznania, musi stosować się do sztywnych ustawowych zapi-
sów. Skutek jest taki, że z ulg mogą skorzystać tylko te osoby 
i rodziny, które są uprawnione do korzystania ze świadczeń  
pomocy społecznej. W przypadku osób samotnych, by taką 
pomoc uzyskać, dochód nie może przekroczyć kwoty 542 zło-
tych miesięcznie. To kwota niższa od najniższej emerytury, 
co oznacza, że osoba mieszkająca samotnie w domu jednoro-
dzinnym na ulgę już liczyć teraz nie może, choć bardzo by jej 

się taka ulga przydała. Samorząd to dostrzegał, ale sejm wie 
lepiej, bo przecież w Warszawie jest cała mądrość.

Skoro jesteśmy przy tym. Warszawa nakazała, mocą 
swych ustaw i rozporządzeń, by odbiorcę śmieci wyłaniać –
obligatoryjnie! – w otwartych przetargach. I nic nikogo nie 
obchodzi w Warszawie, że wiele samorządów wydało ogrom-
ne pieniądze na organizację własnych przedsiębiorstw, za-
kup sprzętu itd. I te komunalne przedsiębiorstwa, ponieważ 
w miarę godziwie opłacają swoich pracowników, nie zatrud-
niają ich na czarno, płacą wszystkie pochodne od wynagro-
dzeń, praktycznie są bez szans w starciu z prywatnymi firma-
mi, które – z powodów jak wyżej – mają mniejsze koszty i 
wygrywają przetargi. Skutki, w Suwałkach i całym kraju, są 
podobne; jesteśmy skazani na lichą usługę, tracimy pienią-
dze zainwestowane wcześniej w wyposażenie firm komunal-
nych, tracimy miejsca pracy.

W Warszawie wiedzą lepiej, kto ma sprzątać w Suwałkach. 

STANISŁAW KULIKOWSKI

WARSZAWA WIE LEPIEJ
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SŁONECZNY 
KAZIUK

Wprawdzie stare przysłowie mówi, że na „Na świętego 
Kazimiera zima umiera”, ale nic nie wspomina o nadejściu 
prawdziwej wiosny na początku marca. A w tym roku Święty 
się naprawdę postarał. Tak słonecznego i ciepłego  „Kaziuka 
Suwalskiego, czyli jarmarku odpustowego w nowomiejskich 
realiach” jeszcze nie było, choć impreza liczy sobie 16 lat.

Nic zatem dziwnego, że kolorowe stragany rozstawione przy 
ulicach Patli i Witosa przyciągnęły prawdziwe tłumy. Jak zwykle, 
było co oglądać i co przegryźć. Wokół roznosiły się woń tradycyj-
nie wędzonych litewskich wędlin, aromat tatarskich specjałów i  
swojsko-domowy, niepowtarzalny zapach drożdżowego ciasta.

Na tegorocznego „Kaziuka” zgłosiła się rekordowa liczba wy-
stawców, bo około 130 z różnych stron Polski. Naturalnie, tak-
że z sąsiedniej Litwy, gdzie kult św. Kazimierza – patrona Wilna i 
Wielkiego Księstwa Litewskiego liczy sobie już ponad 400 lat. A 
Suwałkom przecież bliżej do Wilna, niż do Warszawy, stąd przecież 
wziął się pomysł na pielęgnowanie kościelno-ludowych tradycji.

Z kalendarza wynika, że św. Kazimierz niesie zapowiedź 
radosnej Wielkanocy. Stąd na straganach dominowały palmy, 
tradycyjne i wymyślne pisanki, koszyczki, kolorowe stroiki 
i wszelkie inne drobiazgi kojarzące się ze świętami. A w pobli-
skim kościele pw. św. Kazimierza Królewicza podczas wszyst-
kich niedzielnych mszy słychać było śpiew w wykonaniu, nie tyl-
ko  ludowych zespołów. Obok „Szeszupiaków” z Rutki Tartak 
i „Znaroku” z Przerośli wystąpiły: chór seniora z SOK, „Złota 
Jesień” z UTW oraz chór „Filar”.

Organizatorami imprezy, jak co roku, byli: Suwalski 
Ośrodek Kultury oraz parafia pw. św. Kazimierza Królewicza, 
a swoim patronatem objął Prezydent Miasta Suwałk. (g)    
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Wiesława i Marek Szabłowscy z Suwałk:
– Tak pięknych, słonecznych 

i ciepłych Kaziuków nie pamiętamy. 
Zwykle przecież padało. Albo śnieg 
albo deszcz, a najczęściej i to, i to. 
A dziś dzień prześliczny, a i jest co 
pooglądać. Na razie kupiliśmy tyl-
ko palmy, ale z pewnością zdecy-
dujemy się jeszcze na coś ekstra. 
W końcu jarmark kaziukowy jest tyl-
ko raz w roku.

Kolorowe stroiki Katarzyny Koło-
dziejskiej z Siedlec szły jak woda

Zajączki, kurczaczki, zabaw-
ne jeżyki z siana, słomy i sizalu 
zachwalał Stefan Natywa spod 
Konina

Na straganie Jana Wrublewskiego 
z Hajnówki wszystko z drewna

Michał Ćwikliński z Remieńki-
nia sprzedawał sękacze i mro-
wiska – wypieki swojej mamy, 
Teresy

Andrzej Kłaczkowski wśród 
swoich świątków i kapliczek

Na Kaziuku nie mogło zabraknąć 
Władysławy Racis, ikony suwal-
skich twórców ludowych

Jan Kudrewicz z Czarnej Wsi Kościelnej jest garncarzem z dziada 
pradziada
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ROZPOCZNIJ AKCEPTACJĘ KART !

UWAGA!
NOWY ADRES MICROGRAF
ul. Waryńskiego 3, 
16-400 Suwałki, tel. 87 563-15-00 
kom. 505-140-965

OFERUJEMY:

– KASY FISKALNE 
– TERMINALE PŁATNICZE 
– PODPIS ELEKTRONICZNY
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www.b-dent.suwalki.info

Stomatologia B-Dent
Barbara Waraksa-Jatowczyc

Suwałki, ul. Bydgoska 30
pon.-pt. 11.00-18.00

sob. – po uzgodnieniu telefonicznym
tel. 87 565-51-05; kom. 607-228-128

Dojazd MPK linie 10, 11 i 19
Samochodem, jadąc z centrum Suwałk 

ul. Wojska Polskiego pierwsza w prawo za salonem Skody
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