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SENATU
Mieczysław

Bagiński
syn Stanisława

Wojewoda
Przewodniczący Sejmiku

Radny Sejmiku
wszystkich kadencji

Znam nasze problemy, 
   bo ja stąd i zawsze tu.

Kredyt ufności daje się wypłacalnym
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Moje wyznanie:
1. Nie rozumiem sensu jednomandatowych okręgów wyborczych do Senatu, 

jeśli wrzuca się tam polityczne spady z dużych aglomeracji, spoza okręgu.
2. Głos z regionu w parlamencie powinien być głosem ludzi stąd.

3. Umiem pracować ponad podziałami.
4. Nie wynajmiesz mnie do złej sprawy, do niezgody, do nienawiści.

5. Wspieram słabszych, mocnym nie przeszkadzam.
6. Wykorzystam dobre doświadczenie z wielu lat pracy w samorządzie.

7. Wymagalność wobec mnie daje mi siłę i wprawę.
8. Moje wykształcenie to UNIWERSYTET ŻYCIA, w którym nauczycielami byli obywatele.

9. Zapraszam; wybieraj mnie, wspieraj, wymagaj i sprawdzaj.
10. Dotąd nikt nie wstydził się, że mnie wybrał.

GAUDEAMUS W PWSZ
Prawie 1 700 studentów rozpoczęło jedenasty rok akademicki w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej im. Edwarda Szczepanika. Uczelnia, która świętowała 
swoje 10-lecie, może poszczycić się ponad 3 tysiącami absolwentów. Od paździer-
nika naukę na pierwszym roku rozpoczęło blisko 600 studentów. Po raz pierwszy 
w suwalskiej PWSZ uruchomiono studia magisterskie na kierunku ekonomia. 

– Uczelnia cały czas rozwija się i stawia sobie kolejne cele – mówił w trakcie 
inauguracji prof. Jerzy Sikorski, Rektor PWSZ w Suwałkach.

– PWSZ to dziś jedno z najważniejszych miejsc na mapie Suwałk i całego re-
gionu. Dzięki tej uczelni wiele osób spełnia swoje marzenia o wyższym wykształ-
ceniu. Może odważniej i pewniej szukać swego miejsca na lokalnym, suwalskim 
rynku pracy – ocenił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. 

PWSZ w Suwałkach powstała w 2005 roku, w dużej mierzy dzięki zabiegom 
suwalskiego samorządu miejskiego z prezydentem Suwałk Józefem Gajewskim 
na czele, przy wsparciu ówczesnego zarządu województwa.

Dziś Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika to 
11 kierunków studiów dostosowanych do rynku pracy, Centrum Transferu 
Technologii z nowoczesnymi laboratoriami chemii spożywczej oraz budow-
nictwa, dwujęzyczne liceum, dwa żłobki i Uniwersytet Dziecięcy.

DWUTYGODNIK SUWALSKI
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>> PATRONOWI
I PREMIEROWI

W 100. rocznicę 
urodzin i 10. rocz-
nicę śmierci prof. 
Edwarda Franciszka 
Szczepanika została 
odsłonięta pamiąt-
kowa tablica z je-
go wizerunkiem w 
Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w 
Suwałkach, noszącej 
jego imię. Udział w tym wydarzeniu wzięły córki prof. Szczepanika: 
Barbara Wilson i Zofia Mellor (na zdjęciu pierwsze od lewej) oraz 
dalsza rodzina.

Edward Franciszek Szczepanik, ostatni premier RP na uchodź-
stwie, Honorowy Obywatel Suwałk, urodził się 22 sierpnia 1915 ro-
ku w Suwałkach w rodzinie Franciszka i Władysławy Szczepaników. 
Tak po latach wspominał Suwałki swojego dzieciństwa: „to miasto, 
które żyło wojskiem, a wojsko żyło miastem. Taka sytuacja sprzyja-
ła oczywiście wspaniałym kontaktom pomiędzy wojskiem i ludno-
ścią, dawała bardzo duży bodziec do rozwoju gospodarczego, kul-
turalnego, pod każdym względem. Młodzi oficerowie brali udział 
w naszych balach, byli konkurentami do tych samych panien, które 
uczyły się w sąsiednim gimnazjum Konopnickiej, a żony tych ofice-
rów były albo naszymi nauczycielkami tańca, albo aktorkami.”

Edward F. Szczepanik zmarł 11 października 2005 roku. Jego 
prochy zostały uroczyście złożone na cmentarzu w Lewes (Anglia) 
i w Suwałkach (12.11.2005 r.).

>>
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BĘDZIE OBWODNICA
Za maksymalnie trzy i pół roku ruch tranzytowy ominie Suwałki 

– przewiduje podpisana w obecności prezydenta Suwałk Czesława 
Renkiewicza umowa pomiędzy GDDKiA a Budimexem, wykonaw-
cą obwodnicy. Ta będzie miała długość 12,8 km w standardzie dwu-
jezdniowej drogi ekspresowej i będzie przedłużeniem obwodnicy 
Augustowa.

Obwodnica Suwałk będzie realizowana w  systemie „Projektuj i 
Buduj”. Przetarg został ogłoszony 12 listopada ubiegłego roku, a naj-
korzystniejszą ofertę – fi rmy Budimex – wybrano 11 sierpnia 2015. Za 
kwotę 299,4 mln. zł., wykonawca zobowiązał się do zrealizowania in-
westycji w 34 miesiące (nie licząc 3-miesięcznych okresów zimowych 
dotyczących samej budowy). Obwodnica objęta zostanie 10-letnią 
gwarancją.

– Myślę, że teraz już nic nie stanie na przeszkodzie i ta inwestycja 
na którą czekają wszyscy mieszkańcy naszego miasta zostanie w koń-
cu zrealizowana – powiedział prezydent

Obwodnica Suwałk to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas rozdzie-
lający, pas awaryjny, drogi serwisowe. Co ciekawe, droga przewidzia-
na jest do realizacji w nawierzchni cementowej – będzie to pierwsza 
tego typu droga szybkiego ruchu w Podlaskiem, oczywiście przysto-
sowana do  najcięższego ruchu.

3

ZDANIEM PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski

>>

Dzień Edukacji Narodowej to mo-
ment kiedy mogę podziękować obecnym 
i byłym nauczycielom oraz pracownikom 
suwalskich placówek oświatowych za pra-
cę i trud włożony w edukację i wychowanie 
najmłodszych mieszkańców naszego miasta. 
Dziękuję Wszystkim nauczycielom i pra-
cownikom suwalskiej oświaty za codzien-
ną pracę, dzięki której młodzi ludzie zdo-
bywają wiedzę i umiejętności potrzebne w 
życiu każdego człowieka.

Nie ulega wątpliwości, że nauczy-
ciel jest drugą po rodzicach osobą mającą 
tak duży wpływ na ukształtowanie osobo-
wości i systemu wartości młodego człowie-
ka. Wasz zawód to ogromna odpowiedzial-
ność. To również zobowiązanie do trudnej 
pracy związanej z przekazywaniem wiedzy 
i kształtowaniem u uczniów właściwych po-
staw moralnych i społecznych. Realizacja 
tak ważnych zadań wymaga od nauczy-

cieli szczególnego poświęcenia, cierpliwo-
ści i wrażliwości. 

W Suwałkach środowisko nauczycieli 
to ważna grupa zawodowa. W całym mie-
ście mamy 1217 nauczycieli i 546 pracow-
ników administracji i obsługi. Większość z 
nauczycieli, ponad ośmiuset, to nauczycie-
le dyplomowani. 

W tym szczególnym dniu w imieniu 

władz samorządowych naszego miasta, jak 
też w swoim własnym dziękuję, za syste-
matyczną edukację suwalskich uczniów, za 
działalność wychowawczą oraz przekazy-
wanie zasad moralnych, które warunkują 
dobry start w życiu dorosłym. A w przyszło-
ści – dzięki Wam – Wasi uczniowie właści-
wie będą wypełniać różne, nierzadko waż-
ne role w życiu społecznym. Życzę, żebyście 
zawsze byli dumni ze swoich wychowanków 
i ich osiągnięć, a oni zachowali Was w swo-
ich najlepszych wspomnieniach. Przyjmijcie 
też życzenia zdrowia i szczęścia w życiu oso-
bistym.

Wszystkim pracownikom suwalskiej 
oświaty dziękuję za zaangażowanie w 
tworzenie właściwych warunków funkcjo-
nowania suwalskich szkół i placówek. Bez 
ciężkiej pracy pracowników administracji i 
obsługi szkolnej funkcjonowanie jednostek 
oświatowych w naszym mieście nie było-
by możliwe.

WYBORY PARLAMENTARNE
Duże zainteresowanie 

pracą w komisjach wybor-
czych. W Suwałkach było 
więcej chętnych niż miejsc. 
Stąd trzeba było przepro-
wadzić losowanie. W wybo-
rach parlamentarnych, które 
odbędą się 25 października 
w Suwałkach nie zmieniły 
się siedziby komisji wybor-
czych w porównaniu do wy-
borów prezydenckich.

Przypomnijmy, że dla 
niepełnosprawnych dostęp-
ne są komisje w:

– I LO przy ul. Mickiewicza 1
– Bibliotece Publicznej przy ul E. Plater 33A
– Suwalskiej Specjalnej Strefi e Ekonomicznej przy ul. Noniewicza 40
– PWSZ przy ul. Noniewicza 10
– Zespole Szkół nr 1 przy ul. Noniewicza 83
– Filii nr 3 Biblioteki Publicznej, ul. Północna 26
– Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
    ul. I. Daszyńskiego 25 A
– Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wojska Polskiego 13
– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Nowomiejskiej 10
– DPS Kalina przy ul. Pułaskiego 66
– Przedszkolu nr 7, ul. Andersa 10
– Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Szpitalnej 66.

Pełne składy obwodowych komisji wyborczych można znaleźć na stro-
nie Urzędu Miejskiego w BIP w zakładce Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Suwałk.

(z)

>>
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WYRÓŻNIENIA
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Na spotkaniu Izby Przemysłowo-Gospodarczej dziesięciu suwalskich 
przedsiębiorców otrzymało Srebrne Krzyże Zasługi. Zostali wyróżnie-
ni przez Ministerstwo Gospodarki za działalność na rzecz społeczno-
ści lokalnej. 

Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali:

1. Ireneusz Butkiewicz
2. Piotr Czernalis
3.  Bogdan Dojnikowski
4. Walerian Draźba
5. Adam Galas

4
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WTOREK Z RADNYM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 13 października zapraszają Grzegorz Gorlo z Prawa i 

Sprawiedliwości oraz Zbysław W. Grajek z Platformy Obywatelskiej. 
Natomiast 20 października na suwalczan czekają Dorota A. Jabłońska 
z Prawa i Sprawiedliwości oraz Bożena M. Kamińska z Platformy 
Obywatelskiej. Na spotkanie z radnymi 27 października zapraszają 
Zdzisław Koncewicz z Prawa i Sprawiedliwości oraz Karol Korneluk z 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

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

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

SZCZEPIENIA PRZECIW 
GRYPIE

Rozpoczęły się profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla 
mieszkańców Suwałk powyżej 70 roku życia, finansowane przez 
Prezydenta Miasta Suwałk.

Osoby zainteresowane powinny kontaktować z Niepublicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej „PRYMUS” Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 27,  
tel. (87) 563-08-13. Cena szczepionki ponoszona przez pacjenta to tylko 
10 zł. Ilość szczepionek ograniczona.

ZBADAJ SWÓJ DOM
Już od 15 października star-

tuje II edycja „Suwalskiego 
Programu Bezpłatnych Badań 
Termowizyjnych Budynków”. 
Program ma na celu zwróce-
nie uwagi właścicielom domów 
jednorodzinnych na powstawa-
nie strat ciepła w budynkach, 
które niepotrzebnie obciąża-
ją budżety gospodarstw do-
mowych. Przyjmowanie wnio-
sków od mieszkańców Suwałk 
o objęcie programem roz-
pocznie się 15 października 
i potrwa do 30 października. 
– Badania termowizyjne będą 
prowadzone bezpłatnie przez pracownika Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 Formularz o objecie programem będzie dostępny na:
– stronie internetowej Urzędu Miejskiego, portierni Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach,
– stronie internetowej PEC w Suwałkach Sp. z o.o.: www.pec.suwalki.pl. 

W związku z ograniczoną liczbą badań (do 160 budynków) o udzia-
le decyduje kolejność złożenia wniosku. Wszyscy wnioskodawcy, któ-
rzy zostaną zakwalifi kowani, otrzymają pisemne potwierdzenie ujęcia 
w Programie. Badania prowadzone będą w okresie grudzień 2014 r. – 
marzec 2015 r. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

ZNAJDZIESZ NAS 
W INTERNECIE

Pod adresem: www.dwutygodniksuwalski.pl codzien-
nie można znaleźć najnowsze informacje z Suwałk. Nie trze-
ba czekać na papierową wersję „DwuTygodnika Suwalskiego”. 
Ukazujemy się codziennie. Oczywiście w wersji elektronicznej. 
W tej wersji znajdziecie Państwo również takie informacje, któ-
rych nie ma w DwuTygodniku  drukowanym oraz rozszerzone 
wersje drukowanych informacji. 

W zakładce „ogłoszenia miejskie” znajdziecie Państwo 
wszelkie ogłoszenia miejskich spółek, instytucji i placówek. 

Znajdziesz nas na 

>>

Na zdjęciu wyróżnieni przedsiębiorcy z prezydentem Suwałk Czesła-
wem Renkiewiczem i wiceministrem zdrowia Cezarym Cieślukow-
skim

6. Andrzej Morawski
7. Tadeusz Niedźwiecki
8. Mirosław Szyszko
9. Bronisław Woźnialis
10. Sławomir Żynda.

>>
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Ciąg dalszy na str. 6

WYDARZYŁO SIĘ>>
W Szkole Podstawowej nr 4 im. Ks. K. Ha-

merszmita odbyło się trzecie w tym roku otwar-
te spotkanie prezydenta Suwałk Czesława 
Renkiewicza z suwalczanami. Uczestniczyło 
w nim kilkadziesiąt osób. Prezydent podzięko-
wał im za obecność, bo to potwierdza, że spra-
wy suwalskie nie są im obce.

Na wstępie Cz. Renkiewicz przedstawił 
swoje pomysły na przyszłość Suwałk. Mówił 
m.in. o coraz większym znaczeniu seniorów 
w życiu miasta, o działaniach samorządu ad-
resowanych do nich. Wspomniał też o podję-
ciu działań zmierzających do utworzenia przy-
chodni geriatrycznej w mieście. Zapowiedział, 

że w listopadzie przedstawi radnym projekt 
uchwały, która stworzy możliwość wsparcia fi-
nansowego mieszkańców, którzy zechcą zmie-
nić źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne. 
Następnie prezydent Cz. Renkiewicz poprosił o 
zadawanie pytań.

Mieszkańcy okolic ul. Leśnej zwrócili uwa-
gę na nadmierny ruch dużych samochodów 
oraz przewożenie tą ulicą materiałów niebez-
piecznych po godzinie 14.00. Tomasz Drejer, 
dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni zadeklarował, 
że wystąpi do policji o wzmożenie kontroli po 
godzinie 14.00, żeby egzekwowano zakaz wjaz-
du pojazdów z niebezpiecznymi materiałami. 
Niestety, ruch na ul. Leśnej może być jeszcze 
większy, bo tamtędy będą przejeżdżały samo-
chody jadące z Osiedla Północ do Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jedna z mieszkanek domagała się zmiany 
nazw ulic: XXX-lecia PRL oraz Waryńskiego. 
Część zgromadzonych głośno zaprotestowa-
ła przeciw tej propozycji. Cz. Renkiewicz poin-
formował, że nadawaniem nazw ulic zajmuje 
się Rada Miejska, a różne pojawiające się pro-
pozycje nazw ulic będzie analizował specjal-
ny zespół.

Mieszkańcy pytali również o możliwość za-
montowania sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu ulic Mereckiego i Wojska Polskiego, 
bo trudno z ulicy Mereckiego skręcić w pra-
wo bądź przejechać prosto w ul. Zastawie. 
Podawali przykład podobnego skrzyżowa-
nia ulic: Wojska Polskiego ze Sportową i rot. 

K. Ptaszyńskiego, gdzie sygnalizacja ułatwia 
ruch uliczny. Prezydent zapewnił, że o ile bę-
dzie techniczna możliwość, to sygnalizacja na 
skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Mereckiego 
powstanie.

Kolejną kwestię podniosła grupa osób są-
siadujących przy skrzyżowaniu ulic Wojska 
Polskiego i Warszawskiej z firmą prowadzącą 
wymianę opon, a wkrótce ma powstać tam 
myjnia samochodów. Mieszkańcy obawia-
ją się takiego sąsiedztwa. Prezydent stwier-
dził, że nie może ograniczać działalności go-
spodarczej jeżeli jest prowadzona zgodnie z 
prawem, a tak jest w tym przypadku. Były też 

pytania o utwardzenie dróg osiedlowych np. 
Giżyckiej, Węgorzewskiej. Renkiewicz poinfor-
mował, że systematycznie kolejne drogi osie-
dlowe są utwardzane. W Suwałkach takich ulic 
do utwardzenia jest 37,6 km, na co potrzeba 99 
mln zł. Gdyby w kasie miejskiej były pieniądze 
na ten cel, to można w ciągu kilku lat zlikwido-
wać problem dróg osiedlowych.

Mieszkańcy Osiedla Hańcza poruszyli też 
problem zadymienia na ich osiedlu. Prezydent 
poinformował, że już 70 właścicieli domów jed-
norodzinnych w południowej części Suwałk 
zdecydowało się na zmianę źródła ogrzewania 
z węglowego na gazowe. Są kolejne wnioski do 
spółki gazowniczej o taką zmianę. Gorzej jest 
jeżeli chodzi o podłączenie do sieci PEC. Tutaj 
decyduje rachunek ekonomiczny.

Uczestnicy spotkania zaproponowali 
wprowadzenie na terenie miasta zakazu wy-
przedzania dla TIR-ów, zwłaszcza na ul. Utrata. 
Renkiewicz przypomniał, że taka propozycja 
była już analizowana. Opinia drogowców i po-
licji była negatywna, ale nic nie stoi na prze-
szkodzie by jeszcze raz to przeanalizować.

Mieszkańcy pytali też o zalegające śmieci 
pod „Biedronką”, szpecące ogrodzenie stadio-
nu lekkoatletycznego oraz o zagwarantowa-
nie opieki nad bezdomnymi i wolno żyjący-
mi kotami.

– Dziękuję Państwu, że zdecydowaliście się 
spotkać z nami i bezpośrednio porozmawiać na 
tematy Wam bliskie. – podsumował spotkanie 
prezydent Cz. Renkiewicz.

O SUWAŁKACH W CZWÓRCE
n Młodzież z suwalskich szkół: I i III LO oraz 

ZST, wspólnie z kolegami z Łotwy, Szwecji, 
Norwegii i Wlk. Brytanii w łotewskim mia-
steczku Rauna zastanawiała się nad tym, co 
ma wpływ na naszą więź z miastem; szukano 
odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że czuje-
my się związani z „naszym miejscem na ziemi”? 
A wszystko to w ramach projektu „Young Eyes” 
dofinansowanego ze środków UE. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch 
mężczyzn podejrzanych o włamanie do hur-
towni spożywczej przy ul. Waryńskiego, z któ-
rej włamywacze ukradli pieniądze oraz kawę i 
słodycze o wartości około 6 tys. zł. Nie zdawa-
li sobie jednak sprawy, że w pomieszczeniach 
jest monitoring. Mundurowi po przejrzeniu 
nagrań, rozpoznali  dwóch mężczyzn, zna-
nych ze swej wcześniejszej działalności prze-
stępczej. Obaj usłyszeli już zarzuty. Za kradzież 
z włamaniem w warunkach recydywy grozi im 
kara nawet do 15 lat więzienia.

 n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch 
młodych mężczyzn podejrzanych o uszko-
dzenie czterech samochodów, kilku słupów 
oświetleniowych i opraw oświetlania. 26-lat-
kowie wracając nad ranem do domu prze-
wracali kwietniki, przęsła ogrodzeń i łamali 
wycieraczki szyb w zaparkowanych autach. 
Teraz zajmie się nimi sąd.

n W suwalskiej konkatedrze została od-
słonięta tablica ku czci Ofiar Obławy z lipca 
1945 r. na Suwalszczyźnie. Podobna tablica 
została odsłonięta w maju 2014 r. na Jasnej 
Górze w Częstochowie. Obie tablice powsta-
ły dzięki Związkowi Pamięci Ofiar Obławy 
Augustowskiej, którego prezesem jest ks. 
Stanisław Wysocki.

n Suwalscy policjanci zatrzymali w po-
ścigu mężczyznę, który ukradł miernik elek-
troniczny i uciekał na skradzionym rowerze. 
W plecaku mężczyzny funkcjonariusze odna-
leźli skradziony miernik elektroniczny oraz 
ujawnili i zabezpieczyli kilka zawiniątek, w 
których znajdował się żółty proszek. Po zba-
daniu okazało się, że to ponad 13 gramów 
amfetaminy. Ponadto funkcjonariusze usta-
lili, że rower, którym poruszał się zatrzyma-
ny, pochodzi z kradzieży, która miała miej-
sce kilka dni temu w Suwałkach. 30-latek 
usłyszał zarzuty.
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n Prezydent Miasta Suwałk odwołał  
Tomasza Łazarskiego ze stanowiska dyrek-
tora Zarządu Dróg i Zieleni. Od 1 październi-
ka  obowiązki dyrektora ZDiZ przejął Tomasz 
Drejer, dotychczasowy zastępca dyrektora 
Zarządu Dróg i Zieleni.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 23-latka, 
w mieszkaniu którego znaleźli amfetaminę i 
marihuanę. Mężczyzna usłyszał już zarzut po-
siadania środków odurzających i za swoje po-
stępowanie odpowie teraz przed sądem.

n Urząd Miejskie w Suwałkach ogłosił 
przetarg na budowę oświetlenia i sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska 
Polskiego i Wojska Polskiego II w ciągu dro-
gi krajowej nr 8 przy wyjeździe na Papierni, 
w okolicach przejazdu kolejowego. Termin 
wykonania określono na 30.11.2015 r. Ta sy-
gnalizacja ma ułatwić włączanie się do ru-
chu samochodom wyjeżdżającym z zakładów 
położonych na terenie Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

n W niedzielne popołudnie na Placu 
M. Konopnickiej wolontariusze z Fundacji 
Zwierzęta Niczyje oraz Centrum Trójki zorga-
nizowali akcję „Zerwijmy łańcuchy”, która ma 
zwrócić uwagę na problem trzymania psów na 
uwięzi. Każdy miał możliwość przywiązania się 
łańcuchem do budy, by doświadczyć tego co 
przeżywają psy. Chętnych do symbolicznego 
przywiązania się nie brakowało.

n Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 
podpisał dwie umowy z Mieczysławem 
Baszko, Marszałkiem Województwa Podlas-
kiego i Maciejem Żywno, Wicemarszałkiem 
Województwa na dofinansowanie dwóch 
inwestycji drogowych w Suwałkach. Jedna 
dotyczy przebudowy ul. Reja, a druga ul. 
Bakałarzewskiej. Obie inwestycje warte po-
nad 8 mln zł są w 90% dofinansowane środ-
kami z Unii Europejskiej.

n Vaclav Stankevič, konsul Republiki 
Litewskiej w Sejnach spotkał się po raz pierw-
szy od objęcia swojej funkcji z Czesławem 
Renkiewiczem, prezydentem Suwałk. 
Kurtuazyjna wizyta miała na celu zapozna-
nie się, ale również wymianę poglądów na te-
mat transgranicznej współpracy Polski i Litwy. 
W trakcie spotkania Prezydent Suwałk omó-
wił m.in. jakie kontakty łączą Suwałki z litew-
skimi miastami.
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W czasie XI sesji suwalscy radni przyjęli 12 
uchwał. I wszystkie jednogłośnie. Takiej zgod-
ności dawno nie było na sesji Rady Miejskiej w 
Suwałkach.

  Radni uchwalili Program współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi na przyszły rok. 
Po przedstawieniu projektu budżetu miejskie-
go na 2016 r., czyli po 15 listopada, mogą być 
już ogłaszane konkursy ofert na realizację za-
dań publicznych. W uchwalonym programie 
zaplanowano pieniądze dla organizacji po-
zarządowych, m.in. na prowadzenie Centrum 

Integracji Społecznej, prowadzenie placó-
wek dziennego pobytu dla seniora i klubów 
seniora, prowadzenie placówki zapewniają-
cej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeź-
wym i bezdomnym oraz Centrum Informacji 
Turystycznej i Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych. W Programie znalazł się też za-
pis o utworzeniu funduszu wkładów własnych 
dla organizacji pozarządowych do programów 
finansowanych z innych źródeł niż budżet miej-
ski. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom suwal-
skich organizacji, którym brakowało pieniędzy 
na wkłady własne i stąd rzadko one ubiegały się 

o pieniądze ze źródeł pozamiejskich. Na współ-
pracę z organizacjami pozarządowymi w 2016 
r. zaplanowano przynajmniej 3 765 000 zł czyli 
o ponad 76% więcej niż w podobnym progra-
mie sprzed roku.

Radni ustalili też nowy plan wydatków 
na rehabilitację zawodową i społeczną nie-
pełnosprawnych ze względu na dodatkowe 
pieniądze otrzymane z PFRON. Dodatkowe 
ponad 87 tys. zł zostało przeznaczone na do-
finansowania zaopatrzenia m.in. w aparaty 
słuchowe, wózki inwalidzkie, protezy, pielu-
chomajtki, cewniki, materace przeciwodle-
żynowe, balkoniki, kule, laski itp. oraz na ak-
tywizację zawodową niepełnosprawnych. W 
tym roku na rehabilitację niepełnosprawnych 
z pieniędzy PFRON w Suwałkach wydano już 
ponad 1, 3 mln zł. Najwięcej na utrzymanie 
warsztatów terapii zajęciowej, zakup sprzę-
tu rehabilitacyjnego i likwidację barier archi-
tektonicznych. Zakupiono m. in. 10 osobom z 
głębokim niedosłuchem i niemówiącym spe-
cjalistyczny sprzęt komputerowy i tzw. „mówi-
ki”. Natomiast 150 niepełnosprawnych skorzy-
stało z dofinansowania udziału w turnusach 
rehabilitacyjnych.

Na powakacyjnej sesji radni przyjęli czte-
ry uchwały w sprawie zmian kategorii dróg 
oraz uchwałę o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Osiedla Północ II. Były też zmiany 
w uchwałach o budżecie obywatelskim na 2016 
rok oraz w regulaminie wynagradzania nauczy-
cieli, a także jak zwykle zmiany w budżecie 
miejskim. Radni wysłuchali informacji prezesa 
Rafała Peszki o działalności Parku Naukowo– 
Technologicznego Polska Wschód.

ZGODNA SESJA

Zakończył się pierwszy etap „gazyfikacji 
miasta Suwałki”. Inwestycję przeprowadziła 
Polska Spółka Gazownictwa sp. s o.o. Koszt to 
ponad 21 mln zł. Projekt był współfinansowa-
ny ze środków UE. W Suwałkach wybudowa-
no ok. 25,6 km sieci gazowej, stację regazy-
fikacji LNG, dwie stacje gazowe wysokiego i 
średniego ciśnienia, wykonano 138 sztuk przy-
łączy gazowych. 

Ze stacji regazyfikacji LNG gaz przesy-
łany jest dwoma gazociągami. Pierwsza 
nitka gazociągu została poprowadzo-
na ulicami Mieszka I, Jagiełły, 23 paździer-
nika, Sikorskiego, Bulwarową, Pułaskiego 
i kończy się na ulicy Nowomiejskiej. 
Drugi kierunek rozprowadzania gazu to 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Ta 
nitka gazowa biegnie ulicami Buczka, Leśną 
oraz Hubala. Strefa dostępu do gazu obejmu-
je też mieszkańców osiedla Polna zamiesz-
kałych przy ulicach: Mereckiego, Polnej, 
Bielickiego, Górnej, Wiejskiej, Mechaników, 

Energetycznej, Rolniczej, Robotniczej, 
Budowlanej oraz Żniwnej. Od niedawna z 
gazu mogą korzystać też mieszkańcy ulic 
Zastawie, Trzydziestolecia PRL, Partyzantów 
i Kosynierów oraz osiedla Kolejowego (ulic: 
Kolejowej, Świerkowej i Lipowej).

Jak poinformowała nas Renata Łatanik z 
Biura Komunikacji Polskiej Spółki Gazownictwa,  

GAZ W SUWAŁKACH
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n Suwalscy policjanci zatrzymali na gorą-
cym uczynku czterech mężczyzn w wieku od 
17 do 27 lat, którzy ukradli ze sklepu złoty łań-
cuszek. Młodzi suwalczanie usłyszeli zarzuty, 
do których przyznali się.

n Suwalska Straż Miejska rozpoczęła cykl 
spotkań z 5– i 6-latkami z suwalskich przed-
szkoli. Spotkania dotyczą bezpiecznych zacho-
wań zarówno w domu, jak i w szkole czy na po-
dwórku. W  Przedszkolu nr 7 z najmłodszymi 
suwalczanami spotkał się komendant Straży 
Miejskiej Grzegorz Kosiński.

 n Przedstawiciele samorządów, Mini-
sterstwa Zdrowia, placówek dyplomatycznych 
m.in. z Norwegii, Islandii i Szwajcarii oraz śro-
dowiska medycznego i pacjentów spotkali się 
w suwalskim Szpitalu Psychiatrycznym by za-
poznać się z efektami projektu „Transgraniczna 
Akademia Psychiatrii Aktywnej”. Dzięki warte-
mu 12 mln zł projektowi suwalski Szpital 
Psychiatryczny modernizuje część swoich 
obiektów. 

n Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 
oraz dyrektor artystyczny SBF Bogdan 
Topolski odebrali wyróżnienie Marszałka 
Województwa Podlaskiego oraz preze-
sa Podlaskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej dla Suwałki Blues Festival na 
gali wręczenia nagród uczestnikom kon-
kursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – 
Certyfikat POT 2015”, która odbyła się w ho-
telu „Szyszko” w Suwałkach. 

n Potrącona przez kierującego fordem ro-
werzystka z obrażeniami ciała trafiła do szpi-
tala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu uli-
cy Reja i Szpitalnej. Policjanci wstępnie ustalili, 
że 51-letni kierowca forda, wykonując manewr 
skrętu w prawo z ulicy Szpitalnej w ul. Reja, 
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu  prawi-
dłowo przejeżdżającej przez przejazd dla ro-
werów ulicą Szpitalną 29-letniej cyklistce 
i potrącił ją. 

n Tragedia na ul. Wojska Polskiego przy 
wjeździe do Suwałk. Kierująca matizem 
23-latka potrąciła przechodzącego przez uli-
cę mężczyznę i odjechała. Przybyły na miej-
sce lekarz pogotowia stwierdził zgon 61-lat-
ka. Teraz  szczegółowe okoliczności wypadku 
wyjaśniają suwalscy policjanci.
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Podczas wrześniowej sesji dziesięciu rad-

nych zadało pytania prezydentowi Suwałk.
Anna Ruszewska z klubu „Łączą nas 

Suwałki” zapytała o możliwość uporządkowa-
nia bałaganu z reklamami, które szpecą miasto. 
Odpowiadając prezydent Czesław Renkiewicz 
poinformował, że w najbliższym czasie chciał-
by przedyskutować ten problem z radnymi na 
merytorycznej komisji Rady Miejskiej.

Zdzisław Przełomiec z klubu „Łączą nas 
Suwałki” zwrócił uwagę na zakłócanie po-
rządku w pobliżu bloku przy ul. Antoniewicza 
1 przez osoby spożywające alkohol. Jarosław 
Lebiediew, dyrektor Zarządu Budynków 
Mieszkalnych poinformował, że zgłosił pro-
blem policji i straży miejskiej, 
a ze swojej strony deklaruje, że 
zostanie naprawione oświetle-
nie przy tym bloku. Radny zapy-
tał też o możliwość utworzenia w 
suwalskim szpitalu oddziału oku-
listycznego. Odpowiadając prezy-
dent zapowiedział, że w tej spra-
wie oraz o potrzebie utworzenia 
oddziału geriatrycznego, o czym 
na sesji mówił Jacek Juszkiewicz 
z klubu Prawa i Sprawiedliwości, 
wystąpi do dyrektora suwalskie-
go szpitala oraz do zarządu woje-
wództwa podlaskiego, który nadzoruje działal-
ność suwalskiego szpitala. 

Bogdan Bezdziecki z klubu Prawa i Spra-
wiedliwości zapytał o możliwość zablokowa-
nia przejazdu samochodów z ul. Białostockiej 
w ul. Włocławską przez trawniki. Prezydent 

zadeklarował, że wystąpi do Zarządu Dróg 
i Zieleni o zablokowanie tego nielegalnego 
przejazdu.

Irena Schabieńska i Andrzej Łuczaj z klu-
bu Prawa i Sprawiedliwości zwrócili uwagę na 
zamieszanie wokół podziału klas na grupy na 
lekcjach języka obcego. Zastępca prezydenta 
Ewa Sidorek poinformowała, że każdy przypa-
dek jest analizowany indywidualnie z dyrekto-
rami szkół, a tam gdzie trzeba są tworzone gru-
py międzyoddziałowe. I. Schabieńska zapytała 
o punkt skupu butelek w Suwałkach. Prezydent 
stwierdził, że jest to działalność komercyjna, 
której samorząd nie będzie prowadził może to 
oczywiście robić jakiś przedsiębiorca. 

ZAPYTANIA RADNYCH

A. Łuczaj zaproponował przywrócenie le-
woskrętu z ul. Bulwarowej w ul. Szpitalną. 
Cz. Renkiewicz przypomniał, że ten lewoskręt 
został wprowadzony na wniosek radnych zgło-
szony podczas sesji, na prośbę mieszkańców ul. 
Szpitalnej. Nie można co chwilę zmieniać orga-
nizacji ruchu ulicznego.

J. Juszkiewicz zaproponował ustawienie 
dodatkowej toalety nad zalewem Arkadia. 
Prezydent zapowiedział ustawienie toale-
ty przy parkourze. Radny prosił też o objęcie 
patronatem Prezydenta Miasta Suwałk jubile-
uszu 20-lecia Suwalskiego Chóru Kameralnego 
oraz o pomoc w zakup ie chórzystom nowych 
strojów. Cz. Renkiewicz zadeklarował objęcie 
swoim patronatem jubileuszu chóru, a jed-
nocześnie zaproponował sfinansowanie stro-
jów z pieniędzy pozyskanych w konkursach, 
które samorząd będzie ogłaszał w IV kwarta-
le tego roku.

Karol Korneluk z SLD prosił o większą licz-
bę przyszkolnych „źródełek”. Pojawiły się one 
przy szkołach podstawowych, a nie ma ich przy 
szkołach ponadgimnazjalnych. Prezydent wy-
jaśnił, że źródełka przy szkołach podstawowych 
pojawiły się w wyniku pozyskania pieniędzy ze-
wnętrznych. Jeżeli pojawią się nowe możliwo-
ści zdobycia pieniędzy na ten cel z zewnątrz, nic 
nie stoi na przeszkodzie by takie źródełka poja-
wiły się przy pozostałych szkołach.

W czasie wrześniowej sesji pytania zadali 
jeszcze: Wojciech Pająk i Zbigniew De-Mezer 
z klubu „Łączą nas Suwałki oraz Zbysław 
Grajek z Platformy Obywatelskiej.

liczba użytkowników gazu w Suwałkach wynosi 
ok. 5 tys., są to gospodarstwa domowe. W tym 
w budownictwie wielorodzinnym mamy 4 496 
odbiorców, którzy zużywają około 80% gazu 
ziemnego dystrybuowanego ze stacji LNG.

Jeśli idzie o firmy, do sieci gazowej Polskiej 
Spółki Gazownictwa podłączonych jest dzie-
więć przedsiębiorstw, które zużywają około 
20% gazu dystrybuowanego ze stacji LNG. 
Nie ma wśród nich firm z terenu Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznesj.

 Opracowane są kolejne etapy gazyfika-
cji. II etap planowany na lata 2015-2016 obej-
muje właśnie Suwalską SSE. Zakończenie 
gazyfikacji całego miasta zaplanowano na 
2030 rok. Oczywiście realizacja inwesty-
cji zależy do posiadanych środków finanso-
wych w samej spółce, jak też pozyskania ich 
z Unii Europejskiej.

Chętni do podłączenia się do sieci gazo-
wej znajdą szczegółowe informacje na stro-
nie internetowej www.psgaz.pl. PSG przeko-
nuje, że przyłączenie do sieci gazowej przede 
wszystkim obniży wydatki na energię, nie mó-
wiąc o wygodzie. 
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ŚLADAMI POLSKICH BOHATERÓW
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14 października w Su-

walskim Ośrodku Kultury 
suwalscy nauczyciele i pra-
cownicy oświaty będą ob-
chodzili swoje święto. Dzień 
Edukacji Narodowej jest 
okazją do podsumowań 
oraz wyróżnienia nauczycie-
li. W czasie miejskich ob-
chodów zostanie wręczo-
nych 49 nagród Prezydenta 
Miasta Suwałki. Wśród na-
grodzonych jest nauczyciel-
ka Zespołu Szkół nr 1 Anna 
Maria Ambrosiewicz.

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK 
w 2015 roku otrzymują:
Karolina Pawłowska – Przedszkole nr 1, Ewa Muczyńska – 

Przedszkole nr 2, Dorota Marchel – Przedszkole nr 3, Joanna 
Piekarska – Przedszkole nr 3, Monika Magdalena Wichura – 
Przedszkole nr 4, Elżbieta Janusz – Przedszkole nr 5, Danuta 
Borawska – dyrektor Przedszkola nr 5, Marta Baranowska 
– Przedszkole nr 6, Teresa Drucis – Przedszkole nr 7, Anna 
Eleksnin-Lachowska – Przedszkole nr 7, Bożena Jaworska 
– Przedszkole nr 8, Urszula Zofia Rutkowska – dyrektor 
Przedszkola nr 8, Elżbieta Korsak – Przedszkole nr 10, Elżbieta 
Łabacz – Szkoła Podstawowa nr 4, Jolanta Nowakowska – dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 4, Beata Boksz – Szkoła Podstawowa 
nr 6, Lucyna Gorbacz – Szkoła Podstawowa nr 6, Danuta 
Henryka Jedynasty – Szkoła Podstawowa nr 9, Łucja Gabała 
– Zespół Szkół nr 3, Edyta Korobkiewicz – Zespół Szkół nr 3, 
Anna Maria Gawlińska – Zespół Szkół nr 3, Urszula Pałysińska 
– Zespół Szkół nr 7, Teresa Barbara Anzulewicz – Zespół Szkół 
nr 7, Anna Skolmowska – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 7, 
Bożena Rutkowska – Zespół Szkół nr 8, Małgorzata Poznańska 

– Zespół Szkół nr 8, Ewa Brzozowska – dyrektor Zespół Szkół 
nr 8, Elżbieta Sznajder – Zespół Szkół nr 9, Paweł Osiecki – Zespół 
Szkół nr 9, Aldona Bielecka – Zespół Szkół nr 10, Ewa Nideraus-
Szmigielska – Zespół Szkół nr 10, Teresa Gajewska – Zespół 
Szkół nr 10, Alicja Kozłowska – I Liceum Ogólnokształcące, 
Andrzej Kaszkiel – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, 
Barbara Okrój – Zespół Szkół nr 1, Anna Ambrosiewicz – wi-
cedyrektor Zespołu Szkół nr 1, Grzegorz Kalejta – Zespół Szkół 
nr 2, Michał Kiełbus – Zespół Szkół nr 2, Renata Matelak-
Przekop – Zespół Szkół nr 2, Romuald Borkowski – dyrek-
tor Zespołu Szkół nr 2, Danuta Pomian – Zespół Szkół nr 4, 
Czesław Wielgat – Zespół Szkół Technicznych, Małgorzata 
Żukiewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych, 
Agnieszka Seredzińska – Zespół Szkół nr 6, Ewa Irena Kozłowska 
– Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Teresa Zofia 
Żylińska-Firlej – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
Maciej Sławomir Jarmocewicz – dyrektor Centrum Kształcenia 
Praktycznego, Aleksandra Muszczynko – Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 1, Agata Rydzewska – Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.

Zapytaliśmy panią Am-
brosiewicz, czym różni się 
młodzież współczesna od tej 
z początków jej kariery za-
wodowej?

– Uważam, że młodzież 
jest zawsze najlepszą częścią 
szkoły, dzięki jej kreatywno-
ści i poczuciu humoru, na-
uczyciel czuje się zawsze mło-
dym. Jako polonistka z żalem 
muszę stwierdzić, że obecnie 
młodzież „odkleja” się od języ-
ka polskiego, staje się on powoli 
językiem obcym. Młodzież ma 

problemy z interpretacją lektur 
epoki romantyzmu i pozytywi-
zmu przez to, że ma zbyt ma-
ło czasu na ich czytanie, a tak-
że brak im chęci do zgłębiania 
specyficznego języka występu-
jącego w utworach. Czytanie 
jest bardzo ważne w procesie 
edukacyjnym. Poprzez czyta-
nie uczeń bezwiednie przy-
swaja słownictwo, zasady i 
reguły języka. Uczeń ma pra-
wo dyskutować, a nawet mieć 
odmienne zdanie – „mówić 
nie”, jest partnerem w dysku-
sji. Prawdziwym wrogiem na-
uczyciela jest niezainteresowa-
ny uczeń. 

ŚWIĘTO NAUCZYCIELI

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. bryg. pil. 
W. Urbanowicza na trzech  cmentarzach żołnierzy II Korpusu Wojska 
Polskiego  we Włoszech: Monte Cassino, Loreto, Bolonia odnaleźli groby 

poległych pochodzących z naszych stron. Byli to: Czesław Jachimowicz ur. 
w Szwajcarii, Feliks Szczerbowski ur. w Błaskowiźnie, Stanisław Maciejewski 
ur. w Czerwonym Krzyżu, Piotr Konopko ur. w Bakaniuku. Młodzież odnala-
zła również groby suwalczan – Wiktora Szweda, Leopolda Gryma, Czesława 
Pietkiewicza, Wacława Sowula, Franciszka Jabłońskiego, Bolesława 
Jukowskiego, Jana Lewczuka i Józefa Urbanowicza.

– Miejsca, które odwiedziliśmy, były wyjątkowe i to nie ze wzglę-
du na piękny krajobraz. Wyjątkowe, ponieważ przebywając tam, czuli-
śmy ducha polskości i wielkiego patriotyzmu. Ten wyjazd to najdłuższa, 
ale i najważniejsza i najciekawsza lekcja historii. Podziwiamy postawy 
polskich żołnierzy i jesteśmy im ogromnie wdzięczni – podsumowa-
ła młodzież.

Uczniowie IV LO uczestniczyli w projekcie edukacyjnym pn. „Śladami 
polskich bohaterów”, zorganizowanym przez IPN w Białymstoku i sfi-
nansowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk.

Anna Maria Ambrosiewicz 
– ukończyła filologię pol-
ską na Uniwersytecie im. 

Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. W zawodzie na-
uczyciela przepracowała 

28 lat, od lat 9 jest wicedy-
rektorem w Zespole Szkół 

nr 1 w Suwałkach.
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n Pracownia Sztuk Pięknych zaprasza na wystawę „Faktura miasta. 
Suwałki Miasto Wielu Kultur” – będącą pokłosiem spotkań rzeźbiar-
skich, w których uczestniczyła młodzież uczęszczająca na zajęcia oraz 
młodzież z Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach. Czynna do 31 października 
patio, ul. Jana Pawła II 5.

n Lekcję teatralną „Divertimento stomatologiczne” w wykonaniu 
Teatru „Lustro”. Piątek, 
16.10, godz. 9:00, 11:
00 sala granatowa, ul. 
Noniewicza 71, Bilety: 
7 zł w kasie SOK i 
na www.bilety.soksu-
walki.eu. Spektakl dla 
uczniów szkół gimna-
zjalnych oraz ponad-
gimnazjalnych.

WARKA zaprasza:
n Koncert „Acid Drinkers” 16 października o godz. 19.00. Bilety: 40 

zł (przedsprzedaż) i 50 zł (w dniu koncertu).
n Balonowa Trasa. 23 października koncert zespołu „Kabanos”.  

Wejście od 19.00 bramki, a o godz. 20.00 – start. Bilety: 25 zł (przed-
sprzedaż) i 35 zł (w dniu koncertu). 

Bilety już dostępne w Warce i na www.nuplays.pl

PUB KOMIN : 
n Muzyczna jesień w Kominie: 17.10 „Call The Wolf”,  godz. 20.00; 19.10 

duński „Odd Palace”, godz. 20 – wstęp wolny; 25.10 szwedzki „La Trash”, 
godz. 20 – wstęp wolny; 30.10 Jam Session; 31.10 Halloween.

Na pewno każdy znajdzie cos dla siebie, od melodyjnych rockowych 
ballad po ostre kawałki muzyczne. Zapraszamy serdecznie.

Cinema Lumiere zaprasza:
do 15 października „Hotel Transylwania 2”
– 3D, (komedia animowana), „The Walk. 

Sięgając Chmur” (dramat), „Panie Dulskie” (komedia obyczajowa), 
„Pilecki” (dokument fabularyzowany), „Chemia” (dramat), „Legend” 
(dramat).

Kino konesera zaprasza na film „Młodość” (dramat) wtorek 13 paź-
dziernika godz. 18.15

ZAPOWIEDZI:
Od 16 października „Demon” (thriller); „Obce niebo” (dramat/

thriller); „Marsjanin” 2D+3D (akcja/Sci-Fi).
Od 21 października „Panna Julia” (dramat) – babskie wieczory.
Od 23 października „11 minut” (psychologiczny, thriller)„Piotruś. 

Wyprawa do Nibylandii” (przygodowy/fantasy) 2D+3D; „Ugotowany” 
(dramat/komedia); „Łowca czarownic” (przygodowy/fantasy); „Crimson 
Peak. Wzgórze krwi” (horror); 27 października „Pieśń Słonia” (dramat) – 
kino konesera;
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W KINIE

BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach

n Akcja „Przeczytaj i obejrzyj” w październiku. Zanim 
obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź ku-
pon zniżkowy na bilet do kina. Filmy objęte akcją: „Pilecki”, 
„Panie Dulskie”, „Marsjanin” (od 16 października), „Piotruś. 
Wyprawa do Nibylandii” (od 23 października).

MUZEUM OKRĘGOWE w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81
n 13 października o godz. 17.00 odbędzie się wykład 

dr. hab. Krzysztofa Sychowicza „Męczeńska śmierć bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. Reakcje społeczeństwa i walka o pamięć”.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
n Wystawę Fotografii Joanny Orlicz – „Suwalska 

Kolej Oczami Kobiety”. Galeria Jednego Obrazu, plac 
J. Piłsudskiego, wystawa czynna do 10 listopada.

n Nabór! ZPiT „Suwalszczyzna” 
zaprasza do tańca i śpiewu. 
Wtorek, 13.10, godz. 17:00, sala lu-
strzana, ul. Jana Pawła II 5.

n Wernisaż wystawy „III 
Suwalski Plener Malarski 2015. 
Impresje Suwalskie”, 15.10, godz. 
17.00 galeria „Na marmurach”, ul. 
Noniewicza 71.

n Warsztaty wideoklipu YACHA PASZKIEWICZA w dniach 16-18.10, ul. 
Papieża Jana Pawła II 5. Odpłatność za warsztaty: 65 zł. Liczba uczestni-
ków ograniczona więcej informacji www.soksuwalki.eu

n Wernisaż wystawy malarstwa Rafała Borcza 16.10, godz. 17:00. 
Galeria Chłodna 20, ul. Noniewicza 71. Wstęp wolny. Wystawa czynna 
do 22 listopada.

n Koncert „Pasjans na dwóch” Grzegorz Turnau i Andrzej Sikorowski, 
17 października, godz. 17:00, Duża Scena, ul. Jana Pawła II 5, Bilety: 90 i 80 
zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu (impresariat zewnętrzny).

n Pomaluj świat na czerwono, żółto i niebiesko! ART-PLAST – familijne 
spotkania ze sztuką, czyli zabawa z kolorami. Sobota, 17.10, godz. 11:00-
13.00 plac Marii Konopnickiej. Prowadzenie Halina Mackiewicz.

n Warsztaty harmonijkowe z Tomaszem Cynamonem Kamińskim. 
Audycje muzyczne i otwarte warsztaty: Harmonijka ustna – blues, folk, 
country. Wtorek-środa, 20-21.10. Pracownia muzyczna i sala granatowa, 
ul. Noniewicza 71. Więcej informacji www.soksuwalki.eu

n Spotkanie Władców Kreacji. Środa, 14.10 godz. 17:00-21:00. Foyer na 
I piętrze, SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5.

Barwny, ale sentymentalny portret obecnych 30-latków. Kim są? Które ich marzenia się 
spełniły? Co zostało z zachwytu kapitalizmem i demokracją? Co pamiętają z lat 90-tych? 
Kolorowe produkty w sklepach? Mydełko Fa? Stana Tymińskiego? A może smak gumy balono-
wej? Przed spektaklem – warsztaty.

„Rewolucja balonowa” Julii Holewińskiej. Poniedziałek, 19.10.2015, godz. 19.00 Duża Scena, ul. 
Jana Pawła II 5, bilety: 20 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu, UWAGA! Spektakl dla 
widzów od 13 lat.

SOK zaprasza młodzież 13+ i osoby dorosłe na warsztat teatru dokumentalnego (czas trwa-
nia: 2 godziny). Wstęp wolny. Zapisy pod adresem: sok@soksuwalki.eu. UWAGA! Liczba miejsc 
ograniczona.
Organizatorzy proszą, aby każdy z uczestników przygotował przed warsztatem odpowiedź na 

trzy pytania: 1. Kim jestem? 2. Skąd pochodzę? 3. Z czym kojarzy mi się hasło: Rewolucja balonowa i lata 89-95?
oraz przyszedł zaopatrzony w dowolny przedmiot z tamtych lat oraz dobry humor.

Prowadzący: Katarzyna Maria Zielińska, Bartłomiej Miernik, Kaya Kołodziejczyk, Katarzyna 
Wojciechowska, Reiber

Jak zwykle DwuTygodnik 
Suwalski ma dla swoich czytel-
ników dwa pojedyncze  zapro-
szenia na spektakl. Wystarczy 
wysłać na adres mailowy kon-
takt@dwutygodniksuwal-
ski.pl odpowiedź na pyta-
nie: „W jakim warszawskim 
teatrze odbyła się premiera 
spektaklu „Rewolucja balono-
wa?”. Odbiór zaproszeń osobi-
ście w redakcji DwuTygodnika 
Suwalskiego w Bibliotece 
Publicznej ul. E. Plater 33A 
drugie piętro, od poniedział-
ku do piątku w godzinach 
9.00-14.00.

REWOLUCJA BALONOWA TEATR POLSKA W SUWAŁKACH!

Zdjęcie ze strony SOK

Zdjęcie ze strony SOK

Zdjęcie ze strony SOK
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1. Co Pani/Pan zrobi, by 
Suwałki w najbliższym cza-
sie uzyskały szybie połączenie 
kolejowe z Warszawą?

2. Jakie działanie zamie-
rza Pani/Pan podjąć w celu 
jak najszybszej budowy dro-
gi ekspresowej S-61 łączącej 
Suwałki z Warszawą? 

3. Czy zamierza Pani/Pan 
wspierać budowę lotniska lo-
kalnego przez suwalski samo-
rząd i w jaki sposób? 

4. W jaki sposób zamierza 
Pani/Pan wspierać działania 
samorządu Suwałk dotyczące 
poprawy infrastruktury spor-
towej to jest budowy nowych 
boisk i hal sportowych przy-
szkolnych oraz budowy hali 
sportowo-wystawienniczej? 

5. Czy jest Pani/ Pan za 
zwiększeniem samorządo-
wych dochodów budżeto-
wych z udziałów w podatku 
(PIT i CIT)?

6. Jakie jest Pani/Pana 
zdanie w sprawie skrócenia 
do dwóch kadencji funkcji 
wójta, burmistrza, prezy-
denta miasta? 

7. Czy jest Pani/ Pan za 
utrzymaniem dotychczaso-
wego podziału administra-
cyjnego kraju tzn. liczby wo-
jewództw i co Pani/Pan sądzi 
o funkcjonowaniu powiatów 
ziemskich i grodzkich?

WYBORY 2015
kandydaci na posłów odpowiadają na pytania

„DwuTygodnika  Suwalskiego”

1. Rolą przedstawiciela Su-
walszczyzny w Sejmie jest dzia-
łanie na rzecz przesunięcia bu-
dowy linii Rail Baltica z listy 
rezerwowej na priorytetową.

2. Moją rolą jako posła bę-
dzie dopilnowanie, by realiza-
cja drogi S61 nie zniknęła z 
rządowych planów.

3. Od lat jestem zwolenni-
kiem i wspieram inicjatorów 
budowy pasa spartowego. W 
ministerialnych programach 
trzeba znaleźć fundusze na 
budowę infrastruktury lotni-
skowej i to jest rola dla posła 
Suwalszczyzny.

4. Potrzebne są dwie rzeczy: 
dobre, partnerskie kontak-
ty między samorządem a po-
słem oraz aktywność tego dru-
giego w sejmowych komisjach 
i podczas prac nad budżetem. 
I pierwsze, i drugie gwarantu-
ję swoją osobą.

5. Zdecydowanie jestem za. 
To właśnie ludzie na poziomie 
samorządów najlepiej wiedzą, 
na co powinny być wydawa-
ne pieniądze.

 6. Odgórne skrócenie ka-
dencji prezydenta, burmi-
strza czy wójta to pomysł 
demagogiczny, który odbie-
ra nam możliwość wyboru. 
Jeśli mieszkańcy są zadowo-
leni z gospodarza, to dlacze-
go go zmieniać? 

7. Jestem przeciwko two-
rzeniu nowych województw, 
zwłaszcza że środki unijne z 
perspektywy 2014-2020 są 
już podzielone na istnieją-

ce województwa. Jestem też 
przeciwko tworzeniu nowych 
powiatów grodzkich i oddzie-
leniu ich od ziemskich. 

1. Nie ma żadnej wątpli-
wości, że podróż z Suwałk 
do Warszawy to 5-godzinna 
gehenna, dlatego proponuje 
sprywatyzowanie kolei, to być 
może przyśpieszy jej budowę.

2. Kluczowe dla naszego re-
gionu jest przyśpieszenie bu-
dowy drogi S-61, dlatego 
konieczne są nasze naciski i pu-
kanie do drzwi ministra trans-
portu oraz GDDKiA, który 
decyduje w tych sprawach.

3. Suwałkom potrzebne jest 
lotnisko, dlatego należy pozy-
skać partnera prywatnego go-
towego wyłożyć pieniądze w 
tę inwestycję.

4. Zamierzam poprawić 
infrastrukturę sportową po-
przez znalezienie sponsorów 
oraz pozyskanie środków z 
Unii Europejskiej.

5. Jestem za zwiększeniem 
samorządowych dochodów 
budżetowych z udziałów po-
datku (PIT i CIT).

6. Jestem przeciwny skró-
cenia do dwóch kadencji 
funkcji, ponieważ to ludzie 
wybierają, a nie Sejm będzie 
decydować.

7. Jestem za stworzeniem 
dodatkowych kilku woje-
wództw przygranicznych, a 
powiaty połączyć lub zlikwi-
dować. 

1. Podejmę rozmowy z PKP 
oraz Instytutem Promocji i 
Rozwoju Kolei. Docelowo 
będę podejmował działania 
w zakresie przygotowania sta-
bilnej oferty z rozwiązaniami 
systemowymi dla kolei.

2. Połączenie to jest istot-
nym szlakiem tranzytowym, 
łączącym centralną Polskę z 
regionami północno wschod-
nimi i krajami bałtyckimi o 
niebagatelnym znaczeniu go-
spodarczym. Uczynię wszyst-
ko, aby w budżecie państwa 
były zagwarantowane środki 
na budowę tej drogi.

3. Popieram budowę pasa 
startowego z najniezbędniej-
szą infrastrukturą, tak by w 
Suwałkach niewielkie samo-
loty mogły wylądować i stąd 
wystartować. Na duże lotni-
sko nas nie stać.

4. Samorządy mogą otrzy-
mać dotacje z budżetu pań-
stwa na dofinansowanie in-
westycji oświatowych oraz 
wsparcie z funduszy europej-
skich. W pierwszej kolejności 
muszą znaleźć się pieniądze 
na remont, pięknie wkompo-
nowanego w krajobraz szkoły, 
stadionu Zespołu Szkół Nr 9 
w Suwałkach. 

5. Docelowo potrzebne jest 
wypracowanie strategicznych 
zmian w zakresie dochodów 
jednostek samorządu. 

6. Nie mam wyrobionego 
zdania w tym zakresie. Nad 
tymi problemami warto dys-
kutować.

CEZARY
CIEŚLUKOWSKI

PSL

TADEUSZ
CHOŁKO

PSL

MIROSŁAW
HARTUNG

PiS

PYTANIA
DO 

KANDYDATÓW
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silny ośrodek administracji rządo-
wej na kresach Polski. Cześć powia-
tów powinna być zlikwidowana. 

1. Od 150 lat było połączenie ko-
lejowe z Warszawą. Teraz rozebrano 
tory. Sprzeciwiałem się temu w Sej-
mie. Pod rządami PiS wrócą połą-
czenia do stolicy i będzie ich więcej.
2. Dość pustych obietnic PO i 

PSL. Drogi ekspresowe w naszym 
regionie, w tym S61 będą na czele 
rządowych inwestycji drogowych. 
Wreszcie powstanie obwodnica 
Suwałk.
3. Sprawę lotniska trzeba odkła-

mać, bo dotąd służyła ona tylko 
propagandzie wyborczej. Teraz, gdy 
upadła budowa lotniska regional-
nego, szansa jest większa. Będę to 
wspierał, jeśli będzie realny projekt.
4. Na budowę szkolnych boisk i 

sal sportowych pod rządami PiS 
będzie wsparcie z budżetu państwa. 
Pomogłem zbudować w Suwałkach 
2 boiska, wesprę budowę kolejnych 
obiektów.
5. W rozsądnym zakresie tak, ale 

w połączeniu z bardziej realną kon-
trolą gospodarności i celowości wy-
dawania pieniędzy podatników, bo 
z tym jest dzisiaj różnie.
6. Jeśli zwiększymy kontrolę spo-

łeczną nad tymi organami i kompe-
tencje radnych, może nie będzie to 
konieczne. Jeśli nie – trzeba ograni-
czyć liczbę ich kadencji.
7. Obecny podział administracyjny 

nie jest funkcjonalny. Województw 
powinno być więcej. Chciałbym, 
żeby kiedyś wróciło suwalskie. Po-
wiaty muszą być silniejsze. 

5. Bez zwiększenia wpływów 
samorządu z podatków realiza-
cjia pewnych inwestycji i przed-
sięwzięć nie jest możliwa.
6. Jestem przeciwny skracaniu 

kadencji do dwóch. Uważam, 
że sprawowanie mandatu może 
trwać trzy lub nawet cztery ka-
dencje ostatecznie zadecydują 
mieszkańcy danej społeczności 
podczas głosowania.
7. W mojej ocenie trze-

ba wzmocnić rolę powiatów 
grodzkich, gdyż po utracie 
przez nie statusu miast woje-
wódzkich, zostały pozbawione 
znacznego wsparcia ze strony 
budżetu państwa.

1. Od 13.12. br. jest nowy 
rozkład jazdy pociągów, wra-
ca TLK „Wigry”, „Hańcza” 
przedłuży trasę do Krakowa. 
Poczekajmy, może to rozwią-
że problem.
2. Budowanie lobby samo-

rządowego, rządowego, orga-
nizacji pozarządowych dla tej 
inicjatywy.
3. Jak wyżej.
4. Od ponad 25lat jako dzia-

łacz sportowy wspieram samo-
rządy w tej sprawie. Ostatnio 
uczestniczyłem w spotkaniu z 
prezydium Komitetu Olimpij-
skiego, gdzie omawiano sprawę 
hali sportowej w Suwałkach
5. Tak
6. Tak
7. Jestem przeciwny. Uwa-

żam, że Suwałki powinny być 
województwem. Potrzebny jest 

6. Moim zdaniem powinno się 
wprowadzić ustawowe ograni-
czenie kadencji wszystkich wy-
bieralnych władz wykonawczych 
np. do dwóch kadencji pięciolet-
nich lub trzech czteroletnich. 
7. W sprawie województw 

jestem za utrzymaniem status 
quo, zaś sytuację powiatów na-
leżałoby rozważyć. Dopiero po 
takiej analizie możliwa jest sen-
sowna decyzja dotycząca zmian 
na powiatowej mapie Polski.

1. Jako parlamentarzysta 
będę zabiegał o modernizację 
istniejącej infrastruktury ko-
lejowej a przede wszystkim o 
przywrócenie zlikwidowanych 
połączeń.
2. Tylko silna reprezentacja na-

szych parlamentarzystów może 
przyczynić się do wymuszenia 
na rządzie środków przeznaczo-
nych na rozbudowę infrastruk-
tury drogowej. Krótko mówiąc, 
tylko skuteczny lobbing drogo-
wy na rzecz Suwałk i regionu 
może przynieść sukces.
3. Jako obecny radny i kandy-

dat do Sejmu RP zamierzam 
wspierać budowę pasa startowe-
go w Suwałkach, bo to usprawni 
skomunikowanie naszego mia-
sta z resztą Polski, a być może 
i świata. 
4. Biorąc pod uwagę nasze po-

łożenie przygraniczne wybudo-
wanie odpowiedniej hali wie-
lofunkcyjnej przyczyni się do 
tego, że będziemy mogli orga-
nizować imprezy o charakterze 
międzynarodowym. 

11

1. Jako poseł będę robić wszyst-
ko, aby linia kolejowa na odcin-
ku Białystok–Ełk–Suwałki była 
prawidłowo finansowana oraz 
terminowo realizowana.
2. Wykorzystując sejmowe 

doświadczenie dopilnuję, by 
zarówno obwodnica naszego 
miasta jak i trasa na odcinku 
Ostrów Mazowiecki–Łomża–
Augustów–Suwałki–grani-
ca państwa były realizowane 
zgodnie z harmonogramem.
3. Byłam zaangażowana w 

sprawę przekazania przez wo-
jewodę podlaskiego gruntów 
pod budowę lotniska suwal-
skiemu samorządowi, jak 
również skutecznie wspiera-
łam pomysł przyśpieszenia 
realizacji inwestycji, o którą 
zabiegają przedsiębiorcy.
4. Jestem pewna, że najlepiej 

będę wspierać samorząd w za-
bieganiu o środki finansowe na 
te inwestycje na poziomie wo-
jewództwa, czy też na szczeblu 
ministerialnym.
5. Jestem za zwiększeniem 

samorządowych dochodów 
budżetowych z udziałów w 
podatku PIT i CIT.

BOŻENA
KAMIŃSKA

PO
KAROL
KORNELUK

SLD

LESZEK
LEWOC

KUKIZ’15

JAROSŁAW
ZIELIŃSKI

PiS

7. Województwa w obecnym 
kształcie są mocno zróżnicowa-
ne pod względem liczby lud-
ności i powierzchni. Podobnie 
jest z powiatami. Potrzebna jest 
w tym zakresie polityka dążąca 
do wyrównania dysproporcji 
pomiędzy poszczególnymi re-
gionami Polski i prowadząca do 
równomiernego rozwoju kraju.

Już za moment wybory do parlamentu. O zaszczyt bycia posłem ubiega się z naszego miasta dwanaście osób. Na nasze pytania 

odpowiedziało siedmioro spośród nich. Poniżej ich odpowiedzi. Ponieważ niektóre z nich znacznie przekraczały dopuszczalną 

wielkość (co najwyżej 140 znaków na każde pytania), byliśmy zmuszeni do dokonania redakcyjnych skrótów. Robiliśmy to do-

kładając maksymalnych starań, by odpowiedzi kandydatów zachowały swój pierwotny sens. Pozostali kandydaci na pytania nie 

odpowiedzieli.
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SUWAŁKI WCZORAJ I PRZEDWCZORAJ 

>>

Koszary położone na północnych obrzeżach miasta to kolejny 
kompleks wojskowy zbudowany w czasach Guberni Suwalskiej. 
Garnizon Suwałki, drugi pod względem wielkości w Królestwie 
Polskim graniczący z Prusami, według Rosjan miał bardzo duże 
znaczenie strategiczne, co sprzyjało częstym jego przekształce-
niom i rozbudowie. Największy zespół koszarowy stanął za rogat-
ką kalwaryjską przy dzisiejszej ulicy Pułaskiego. Koszary nazywane 
były kalwaryjskimi, dragońskimi, lejbdragońskimi, ułańskimi, a od 
1924 roku nosiły imię gen. Dwernickiego.

 Kamień węgielny pod zabudowania położony został w 1898 r. 
Budowę zakończono z końcem XIX stulecia. Stacjonował tu czwar-
ty (po roku 1907 lub 1910, 2-gi) Lejb-Dragoński Pskowski Pułk 
Imperatorowej Marii Fiedorowny. W okresie I wojny światowej w 
koszarach kwaterowały oddziały niemieckie. Podobne jak inne 
obiekty wojskowe, koszary zostały wówczas w znacznym stop-
niu zniszczone. W latach 1919-21 ich stan pogorszył się, ponieważ 
obiekt nie miał gospodarza. Później podjęto race remontowe, któ-
re trwały do lat 30.

W maju 1921 r. jako pierwszy na stały pobyt do Suwałk przybył 
2 Grochowski Pułk Ułanów im. gen. Dwernickiego. Powstał on w listopa-
dzie 1917 r. jako 2 Pułk Ułanów I Korpusu Polskiego w Rosji, a od 1924 r. 
2. Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego. W roku 1928, w 
trakcie obchodów dziesięciolecia jednostki, na terenie koszar odsło-
nięto pamiątkowy obelisk ku czci poległych w latach 1917-20 żołnie-
rzy (przeniesiony po wojnie na suwalski cmentarz parafialny).

26 lipca 1932 r. podczas obchodów 15-lecia pułku, na wprost bra-
my głównej w obecności prezydenta RP Ignacego Mościckiego od-
słonięty został imponujących rozmiarów pomnik bohatera bitwy pod 
Stoczkiem gen. Józefa Dwernickiego. Uroczystośc zbiegła się z 75. 
rocznicą jego śmierci. Pomnik zaginął podczas II wojny, pozostał tyl-
ko istniejący do dzisiaj cokół. Żołnierze 2 Pułku Ułanów ze względu na 

kolor otoków na czapkach nazywani byli białymi ułanami, piekarza-
mi, młynarzami, a także ułanami Matki Boskiej (z powodu jej obrazu 
na sztandarze). Pierwszym dowódcą w koszarach w Suwałkach był płk 
Stefan Suszyński (po d-cy płk. Władysław Mosiewicz), ostatnim przed 
II wojną światową – płk Kazimierz Plisowski.

Wydzielony budynek na terenie koszar zajął, utworzony w 1927 r., 
11. szwadron łączności Suwalskiej Brygady Kawalerii. Od roku 1927 
parę budynków zajmował 29 batalion Korpusu Ochrony Pogranicza 
„Suwałki”. Do 1934 r. swoją siedzibę miało tu dowództwo Brygady 
Kawalerii „Suwałki” – przeniesione potem do koszar szwoleżerów, 
a po 1937 r. dowództwo Suwalskiej Brygady Kawalerii. Do naszych 
czasów zachował się szereg budynków koszarowych, które w więk-
szości zostały zagospodarowane na cele cywilne.  

 
Wacław Pankiewicz

KOSZARY UŁAŃSKIE

Jednym z najważniejszych zdarzeń dzie-
jących się w Suwałkach, które zapisało się 
w historii Polski jest tzw. Umowa suwal-
ska podpisana pomiędzy Polską i Litwą w 
Suwałkach. W tym miesiącu minęło 95 lat 
od tego wydarzenia. Niezwykle ważnego 
dla Suwałk i Suwalszczyzny. 

Umowa została podpisana 7 paździer-

nika 1920 r. w budynku suwalskiego Sądu 
Okręgowego, obecnie zajmowanym przez 
Archiwum Państwowe. Umowa miała cha-
rakter tymczasowego kompromisu pomię-
dzy Polską a Litwą.  Rozstrzygnęła sprawę 
przynależności Suwalszczyzny, wytyczo-
na na jej podstawie granica polsko-litew-
ska na odcinku suwalskim nie uległa dotąd 

zmianie. Ta mająca 
charakter tymcza-
sowy umowa nie 
rozstrzygnęła jed-
nak sprawy Wilna, 
gdyż ustalona linia 
demarkacyjna i ro-
zejm dotyczyły tyl-
ko Suwalszczyzny, 
a nie całego frontu 
polsko-litewskiego.

Składała się ona 
z pięciu artykułów. 
W pierwszym usta-
lono linię demar-
kacyjną. Biegła ona 
przez ziemię sejneń-

ską i suwalską od granicy Prus Wschodnich 
do ujścia Czarnej Hańczy, a dalej do Niemna. 
Dalsze artykuły dotyczyły formalnego za-
przestania działań wojennych i wymiany 
jeńców. 

Rozejm pomiędzy armią polską a litewską 
wszedł w życie 10 października, jednak dwa 
dni wcześniej 1 Dywizja Litewsko-Białoruska 
gen. Lucjana Żeligowskiego „zbuntowała 
się”, wypierając oddziały litewskie z Wilna. 
Walki pomiędzy armią litewską a jednost-
kami Żeligowskiego, działającego bez ofi-
cjalnego wsparcia Armii Polskiej, trwały do 
zawieszenia broni narzuconego przez Ligę 
Narodów w końcu listopada 1920 roku.

W okresie międzywojennym dyploma-
cja litewska stała na pozycji – odrzucanej 
przez dyplomację polską – że Polska zła-
mała umowę suwalską. Umowa ta wciąż 
wywołuje emocje i odmienne interpre-
tacje tamtych wydarzeń przez Polaków i 
Litwinów, o czym mogliśmy się przekonać 
przed 4 laty na konferencji „Umowa suwal-
ska – fakty i interpretacje” zorganizowanej 
przez Prezydenta Miasta Suwałki, Archiwum 
Państwowe w Suwałkach, Instytut Historii 
Litwy, Muzeum Okręgowe w Suwałkach oraz 
Polskie Towarzystwo Historyczne.

(m)
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WYDARZENIA SPORTOWE
ZWYCIĘSTWO I PORAŻKA ŚLEPSKA 

Siatkarze Ślepska w meczach inaugurujący rozgrywki I ligi zanotowa-
li po jednym zwycięstwie i porażce. Najpierw w Suwałkach przegrali 1:3 
(27:25, 15:25, 15:25, 20:25) z GKS Katowice. A w ostatnią sobotę pokonali 
w Krakowie Hutnika 3:0 (25:20, 25: 21, 25: 15). 

AKADEMIA SIATKARSKA W SUWAŁKACH
W Zespole Szkół nr 10 zainaugurowano działalność Akademii 

Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego, do której przystąpiły szkoły podsta-
wowe nr 6, 9 i 10 z Suwałk oraz nr 3 z Gołdapi. Akademia Siatkarskiego 
Ośrodka Szkolnego to kolejny krok w budowaniu solidnych fundamen-
tów siatkówki w naszym mieście. Suwalska Akademia SOS jest jedną z 
trzech w województwie podlaskim i jedną ze 144, które zaplanowano 
w całym kraju. 

WIGRY PRZEGRYWAJĄ W SUWAŁKACH
Bezbramkowym remisem zakończył się mecz suwalskich Wigier z 

Miedzią w Legnicy w I lidze piłki nożnej. W 48 min. meczu rzutu karnego 
nie wykorzystał Jakub Bartkowski.

Gorsze wyniki piłkarze Wigier osiągają w meczach rozgrywanych 
w Suwałkach. W ostatnią sobotę przegrali 1:2 zespołem Chrobrego 
Głogów. Gola dla Wigier zdobył Dawit Makaradze w 67 min. meczu, a 
dla Chrobrego:  Gołąb w 46 min. i Górski w 57 min. (po błędzie bramka-
rza Wigier). Ponadto Drewniak z Chrobrego nie wykorzystał rzutu kar-
nego w 60 min. meczu.

Suwalskie Wigry z dorobkiem 12 pkt znajdują się w strefie spadkowej 
na 16 miejscu w tabeli I ligi piłkarskiej. Na boisku w Suwałkach Wigry zdo-
były w tym sezonie tylko 4 pkt – jeden mecz wygrały, jeden zremisowały 
i cztery przegrały. Za tydzień Wigry zagrają w Bełchatowie z GKS

BADMINTONIŚCI ZE ZMIENNYM SZCZĘŚCIEM
Na turnieju w Pradze badmintonista SKB Litpol Malow Suwałki Adam 

Cwalina wraz z partnerem w grze podwójnej mężczyzn Przemysławem 
Wachą obronili tytuł sprzed roku i zdobyli cenne punkty do kwalifika-
cji olimpijskiej.  W finale zmierzyli się z turniejową jedynką Manu Attri/ 
B. Sumeth Reddy z Indii. Para ta już dwa razy pokonała debel Cwalina– 
Wacha podczas startów zaliczanych do kwalifikacji olimpijskiej. Rewanż 
był bardzo emocjonujący, a zarazem udany. Ostateczny wynik tego po-
jedynku 21:19, 20:22, 21:14.

Na pochwałę zasługuje też występ nowej pary deblowej – zawod-
nika SKB Litpol Malow Suwałki Łukasza Morenia, który gra w parze z 
Miłoszem Bochatą. Turniej w Pradze był trzecim startem zawodników 
w tym zestawieniu. Polacy nie byli rozstawieni, a mimo to awansowali do 
półfinału zdobywając tym samym brązowy medal.

Z mniejszym powodzeniem nasi badmintoniści wystąpili w turnie-
ju Yonex Dutch Open rozgrywanym w holenderskim Almere. Tam debel 
Cwalina–Wacha swój występ zakończył na drugiej rundzie, w której ule-
gli niżej notowanym reprezentantom Tajwanu.

 SUKCESY MŁODYCH BADMINTONISTÓW
Grupa młodych zawodników SKB Suwałki startowała w dwóch tur-

niejach w Warszawie oraz Podlaskiej Lidze Badmintona w Choroszczy. 

W Warszawie rewelacyjnie spisali się Sebastian 
Jaroszczuk (na zdjęciu) i Sebastian Bilbin. Ten 
pierwszy zajął drugie miejsce w grze pojedynczej, 
a obaj triumfowali w deblu. Najmłodsi natomiast 
w Choroszczy wywalczyli jedno miejsce pierwsze, 
trzy drugie i dwa trzecie.

W kategorii żaczek dwa pierwsze miejsca 
zdobyły dziewczyny z Suwałk, wygrała Nikola 
Piotrowska, przed Olą Wasilewską.  W U-11 
dziewcząt na miejscu 3. sklasyfikowana została 
Nadia Ruszewska, a na 4. Julia Rojko.

W rywalizacji chłopców 2. w U-11 był Dominik Ułanowicz, a w U-9. na 
tej samej pozycji sklasyfikowany został Filip Ruszewski, który wyprze-
dził 3. w klasyfikacji Dawida Jasiulewicza.

MEDALIŚCI U PREZYDENTA
W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Czesława Renkiewicza, 

prezydenta Suwałk ze sportowcami, medalistami Igrzysk Światowych 
INAS, Mistrzostw Polski i Europy. Wśród nich była jedna z czołowych 
polskich lekkoatletek młodego pokolenia oszczepniczka, zawodniczka 
LUKS Hańcza Suwałki – Maria Magdalena Andrejczyk oraz najlepszy 
polski trener bokserski 2014 r. Paweł Pasiak. 

W spotkaniu uczestniczyli też: zawodnicy uprawiający bowling 
Andrzej Świtaj i Stanisław Poświatowski oraz Roman Wrześniewski– 
prezes Klubu Sportowego „Jaćwing”; Maciej Karol Sikorski– tre-
ner oszczepniczki M. Andrejczyk oraz Dariusz Siwicki– prezes LUKS 
Hańcza; modelarze Zofia Zdancewicz, Bartłomiej Bilewicz oraz ich 
trener Stanisław Skibicki; szachistka Gabriela Parejko oraz jej tre-
ner Mikołaj Bura i prezes Klubu Szachowego „Javena Hańcza” Beata 
Choińska, pływak Piotr Sadłowski oraz jego trener Łukasz Drucis 
i prezes MUKS „Olimpijczyk” Krzysztof Maciejewski ; pływaczka 
Angelika Koniecko oraz jej trener i prezes PTS-S „Sprawni Razem” Jerzy 
Piątkowski. Wśród wyróżnionych znalazł się też były redaktor naczelny 
„Tygodnika Suwalskiego” Jerzy Stefan Broc, który wywalczył mistrzo-
stwo Polski weteranów w pięcioboju lekkoatletycznym.

PRZEŁAJOWE MISTRZOSTWA
Na trasach przy Zespole Szkół nr 9 uczniowie szkół podstawowych 

i gimnazjów rywalizowali w Mistrzostwach Suwałk w indywidualnych bie-
gach przełajowych. Trzech najlepszych zawodników i zawodniczek z każ-
dego biegu otrzymało dyplomy, medale, a kolejnych trzech dyplomy. 

TEST COOPERA W SUWAŁKACH
Drugi jesienny miejski test Coopera w Suwałkach rozpocznie się 

18 października o godz. 12.00 na stadionie lekkoatletycznym przy 
ul. Wojska Polskiego 17. Próba biegowa – to 12 minut nieprzerwanego 
biegu, a chodziarze do przejścia mają 4,8 km. Zapisy na miejscu. Wszyscy 
uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające osiągnięte wyniki. Test 
organizuje suwalski OSiR.

SUWAŁKI TRZECIE W KRAJU
Suwałki zajęły trzecie miejsce w kategorii od 40 tys. do 100 tys. miesz-

kańców w XXI Sportowym Turnieju Miast i Gmin, czyli cyklu imprez roz-
grywanych w dniach 26 maja – 1 czerwca. W trakcie tych dni mieszkań-
cy polskich miast, w tym suwalczanie, czynnie brali udział w zawodach 
oraz turniejach sportowych. W tym czasie w Suwałkach odbyło się 70 
imprez oraz zajęć sportowych, w których uczestniczyło ponad 20 tysię-
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Zapraszamy

Północ Nieruchomości Suwałki, ul. Utrata 1 B,
(dworzec PKS), II p – winda

tel. 87 564 09 05, 505 028 870
e-mail: wornowski@polnoc.pl

Czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

Północ
Nieruchomości 

To biuro, które zapewni Ci rzetelną obsługę,

szybką sprzedaż i pewną gotówkę.

Oferuje pomoc najlepszych specjalistów z różnych dziedzin.

Posiada 50 oddziałów w całym kraju, a dla zwiększenia 
oferty sprzedażowej jesteśmy dodatkowo na największych 
24 portalach internetowych.

Nasi klienci to również Polacy zamieszkujący poza granicami 
kraju (Europa, Kanada, Stany Zjednoczone). 

Z nami to także niskie stawki i atrakcyjne rabaty w sklepach 
na terenie Suwałk.

SZYBKO I NIEBEZPIECZNIE
Tak najkrócej można ocenić jazdę kierowców samochodów ciężaro-

wych przejeżdżających przez Suwałki. Tą codzienną obserwację potwier-
dziła kontrola przeprowadzona przez suwalskich policjantów, którzy kon-
trolowali autobusy, pojazdy ciężarowe oraz dostawcze. Funkcjonariusze 
m.in. sprawdzali trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz 
dokonywali pomiarów prędkości. 

Skontrolowano ogółem 73 pojazdy. 
Ponad połowa  samochodów przekroczy-
ła dozwoloną prędkość. Jeszcze gorzej by-
ło, jeżeli chodzi o przekroczenia prędkości 
przez kierowców samochodów ciężaro-
wych. Aż 31 samochodów ciężarowych na 
44 skontrolowane, czyli 70% kierowców 
samochodów ciężarowych przejeżdżają-
cych przez Suwałki, przekraczyło dozwo-
loną prędkość.

 Za popełnione wykroczenia funkcjona-
riusze ukarali mandatami 52 kierujących. Za zły stan pojazdów zatrzy-
mano w sumie 4 dowodów rejestracyjnych. Tym razem kontrola stanu 
trzeźwości ponad 200 kierowców wykazała, że nikt spośród nich nie zde-
cydował się, aby wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. Policja za-
powiada, że podobne kontrole będą przeprowadzane w przyszłości.

W TROSCE O BEZDOMNYCH
Policjanci, strażnicy miejscy, strażacy oraz pracownicy nadzoru bu-

dowlanego rozpoczęli  wspólne patrole  przed zimą. Funkcjonariusze 
sprawdzali miejsca, w których mogą przebywać osoby samotne i bez-
domne. A wszystko po to by ochronić te osoby i pomóc przetrwać im  
najtrudniejszy dla nich czas. 

Apelujemy!!! NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI i reagujmy jeśli widzimy osoby 
w potrzebie. Zaglądajmy do naszych samotnie mieszkających sąsiadów, 
interesujmy się losem bezdomnych, bo czasem tylko zwrócona uwaga, 
jeden telefon wzywający pomocy mogą uratować życie!

LOTERIA PARAGONOWA
Samochody Opel Insignia i Astra oraz nowoczesne laptopy i iPady cze-

kają na uczestników pierwszej w Polsce loterii paragonowej, która ruszy-
ła 1 października 2015 roku. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć 
ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować 
go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl

Co warto wiedzieć o loterii?
1. Loteria trwa od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.
2. Aby wziąć udział, trzeba dokonać zakupu towaru lub usługi za mini-
mum 10 zł brutto, mieć świadczący o tym paragon fiskalny i w miesią-
cu zakupu zgłosić się do loterii za pośrednictwem strony internetowej 
loteriaparagonowa.gov.pl
3. Do loterii przyjmowane są tylko paragony fiskalne. Można zgłosić ich 
dowolną liczbę, przy czym jeden paragon można zgłosić w loterii tylko 
raz, niezależnie od kwoty zakupu.
4. Raz w miesiącu będzie można wylosować Opla Astrę, a raz na kwartał 
– Opla Insignię. Ponadto można wygrać nowoczesny Lenovo Thinkpad 
oraz iPad-y Air 2.
5. Opla Insygnię można wygrać raz na kwartał, zgłaszając paragony z tzw. 
branż premiowanych. Branże premiowane zmieniają się co 3 miesiące. 
Aktualnie premiowaną branżę można znaleźć na stronie loterii. Obecnie 
jest to „fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne”.
6. Losowania najcenniejszych nagród będzie można obejrzeć na żywo w 
TVP Regionalna o godz 21. Nagrania z losowań będą też dostępne na kanale 
YouTube Ministerstwa Finansów. Pierwsze losowanie odbędzie się 16 XI 2015 r.
7. Wyniki będą publikowane na stronie loteriaparagonowa.gov.pl/wyniki 
w dniu losowań.
8. Należy pamiętać, o zachowaniu oryginałów zgłoszonych do loterii para-
gonów ponieważ będą one potrzebne do odbioru wygranych nagród.
9. Zwycięzcy losowań nie mogą wymieniać nagród na inne ani otrzymać 
jej wartości w gotówce.
10. Bardzo ważne: wszystkie nagrody w Narodowej Loterii Paragonowej 
są zwolnione z podatku!
11. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Finansów i 
organizatora loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

>>

>>

>>

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

darce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 października 2015 

roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 12.10.2015r. 
do 02.11.2015r.)  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
(Zarzą dzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 368/2015 z dnia 12 paź-
dziernika 2015 roku). Dotyczy bezprzetargowej sprzedaży nierucho-
mości położonej w Suwałkach przy ul. Kolejowej z przeznaczeniem na 
polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej.  

322/2015
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„Gdyby miłość mogła uzdrawiać,
a łzy wskrzeszać,
byłabyś z nami”

W dniu 9 października 2015 roku, w wieku 70 lat,
po długiej walce z chorobą,

zmarła nasza ukochana

Mama i Babcia

Teresa Grygieńć
Prosimy o modlitwę za zmarłą.

Pogrążone w smutku i żalu 
Córki z rodzinami

Teresa Grygieńć
Prosimy o modlitwę za zmarłą.

319/2015

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych w 
Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 i 11 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. u. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774 i poz. 1256) 
oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXV/236/08 
z dnia 25 czerwca 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów pożwirowych w Suwałkach, wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w zakresie zmiany przebiegu granic Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” 
(Uchwała Nr XII/88/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 
22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 
2116 z 26.06.2015 r.). 

Projekt planu wyłożony będzie w dniach od 23.10.2015 r. do 
24.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickie-
wicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej 
w godzinach od 9.00 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miej-
scowego planu odbędzie się w dniu 23.11.2015 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 206 w godzinach 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 nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15.12.2015 r. 317/2015

Starosta Suwalski
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.10.2015 r. w siedzi-

bie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60, został 
wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Suwałki, 
obręb Potasznia,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przy-
ległych.  320/2015

WAŻNE DLA SENIORÓW
 Suwalska Rada Seniorów, działająca przy Prezydencie Miasta Suwałk 

prosi o zgłaszanie uwag i ewentualnych uzupełnień do przygotowywa-
nej właśnie publikacji „Suwalski Poradnik Bezpiecznego i Pogodnego 
Seniora”. Uwagi można nadsyłać mailem do 26 października na adres: se-
niorzy@um.suwalki.pl.

Poradnik będzie zawie-
rał informacje, jak dbać 
o zdrowie, co robić, żeby za-
chować sprawność fi zyczną 
i umysłową, a także, jak nie 
dać się oszustom, unikać 
zagrożeń, czy jak bezpiecz-
nie zachować się na drodze. 
Publikacja zawiera również 
porady, jak nie przepłacać 
za lekarstwa i jak korzystać 
z ulg w komunikacji miej-
skiej. Czyli – to wszystko, 
co może pomóc suwalskim 
seniorom poczuć się bez-

pieczniej. Uzupełnieniem poradnika jest wykaz najważniejszych nume-
rów telefonów, który warto mieć pod ręką w razie jakiegoś zagrożenia.

Publikacja ma trafi ć do suwalskich seniorów pod koniec roku. Wstępną 
wersję „Suwalskiego Poradnika Bezpiecznego i Pogodnego Seniora” moż-
na znaleźć na stronie www.um.suwalki.pl lub www.dwutygodniksuwal-
ski.pl Suwalska Rada Seniorów prosi o uwagi do treści. Strona grafi czna 
jeszcze będzie opracowywana. Uwagi należy przesyłać na maila: seniorzy-
@um.suwalki.pl.

KOLIZJA Z POCIĄGIEM
Na przejeździe kolejowym na ulicy Buczka kierujący ciężaro-

wym renault nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, nadjeżdżające-
mu pociągowi. Do zdarzenia doszło w ostatnia sobotę po godzinie 
7. Policja ustaliła, że 51-letni mężczyzna, jadąc od strony Suwałk w 
kierunku Raczek, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdża-
jącemu z lewej strony pociągowi. W wyniku zdarzenia nikt nie do-
znał obrażeń ciała. Badanie wykazało, że zarówno kierowca renault, 
jak i maszynista byli trzeźwi. 

>> >>

Fot. ze strony KM Policji w Suwałkach
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PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) podaje do 
publicznej wiadomości, że w dniu 05 października 2015 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń 
wywieszony został na okres 21 dni (od 05.10.2015 r. do 26.10.2015 r.) wy-
kaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 358/2015 z dnia 05 października 2015 roku). Dotyczy 
sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej 
w Suwałkach przy ul. Hubala 18. 312/2015

INFORMACJA
Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje 
do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 30.09.2015 
r. do dnia 20.10.2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie ZBM przy ul. Wigierskiej 32 oraz opublikowany na stro-
nie internetowej www.zbm.suwalki.pl wykaz nr 12/2015 z dnia 29 
września 2015 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzier-
żawy. 308/2015

Sprzedam drewno na opał, różne gatunki z dowozem tel. 608-230-335
261/2015

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowych stanowiących własnośĆ Miasta Suwałki.
1. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0900 ha, położonej 
w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IVb o pow. 0,0900 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 3a0 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania 
z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla 
przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 18 zł 
(słownie: osiemnaście złotych).

Wadium w wysokości 2 zł (słownie: dwa złote).
2. część działki ozn. nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, położonej w 
Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy 
IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według 
zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowią-
zującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł 
(słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).
3. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, położonej 
w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla 
przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł 
(słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).
4. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, położonej 
w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla 
przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł 
(słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).
5. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, położonej 
w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IVa o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla 
przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł 
(słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).
6. część działki ozn. nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, położonej 
w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-

ty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla 
przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł 
(słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).
7. część działki ozn. nr geod: 22518 o powierzchni 0,1200 ha, położonej w 
Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty or-
ne klasy IVb o pow. 0,1200 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przed-
miotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 24 zł 
(słownie: dwadzieścia cztery złote).

Wadium w wysokości 2 zł (słownie: dwa złote).
8. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, położonej 
w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla 
przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł 
(słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).
9. część działki ozn. nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, położonej 
w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla 
przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł 
(słownie: dwanaście złotych). 

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).
10. część działki ozn. nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, położonej 
w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla 
przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł 
(słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).
11. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0700 ha, położonej 
w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IVa o pow. 0,0700 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla 

Prezydent Miasta SuwałK
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.
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188/2015

przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 14 zł 
(słownie: czternaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).
12. część działki ozn. nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, położonej 
w Suwałkach przy ul.Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla 
przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł 
(słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).
Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2015 r. o godz. 12.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1
 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetar-
gu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek 

na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 
4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 20 października 
2015 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o 
zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetar-
gu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobi-
ste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub repre-
zentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporzą-
dzonego noatrialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłoże-
nie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzy-
gnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaofe-
ruje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na 
poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym 
przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocz-
nie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
· do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.
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BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ  tel. 87 566 28 25 
dwutygodnik@bpsuwalki.pl

n Nowy kurs języka litewskiego. Tel. 661 656 981. 291/2015

INNE

PRACA
n Eurokontakt (nr lic. 1109) poszukuje do pracy za granicą: 

monterów rusztowań, wentylacji, elektryków, hydraulików, 
regipsiarzy, spawaczy lakierników, pracowników tartaku, pa-
kowaczy płyt CD, osoby do zbioru pieczarek z j. francuskim 
ogloszenia@euro-kontakt.eu 713 384 263   309/2015

n Eurokontakt (nr. lic 1109) poszukuje osób posługujących 
się j. niemieckim lub j. francuskim gotowych do pracy fi-
zycznej lub przy produkcji. Stawka 10 e/h. ogloszenia@eu-
ro-kontakt.eu 713 384 263  310/2015

n Sprzedam domek letniskowy, z działką 600 m, niedaleko 
Olecka, 135 tys. zł, tel. 506 980 541  314/2015

n Sprzedam siedlisko 70 arowe w Orlinku, tel. 506 980 541
313/2015

SPRZEDAM

O B W I E S Z C Z E N I E
Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 w związku z art. 49 Ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 267 jednolity tekst), iż Prezydent Miasta Suwałk 
wydał 08.10.2015 r. decyzję Nr 216/2015 o pozwoleniu na budowę ulic: 
Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, po 
zachodniej stronie ulicy Mieszka I, wraz z obustronnymi sięgaczami uli-
cy Mieszka I w Suwałkach w zakresie budowy:
– jezdni ww. ulic o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami;
– jezdni ww. sięgaczy o nawierzchni z kostki betonowej zakończony-
mi placem do zawracania wraz ze zjazdami,
– wyniesionego skrzyżowania ul. Władysława Łokietka z łącznikiem 
między ul. Władysława Łokietka i Mieszka I;
– obustronnych chodników na ulicy Władysława Łokietka, Władysława 
Jagiełły i częściowo na ul. Kazimierza Wielkiego;
– jednostronnych chodników na pozostałym odcinku ul. Kazimierza 
Wielkiego i sięgaczach;
– zatok parkingowych na 20 miejsc postojowych na ul. Władysława Jagiełły, 
– kanalizacji kablowej teletechnicznej na ulicach Władysława Łokietka, 
Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły;
– sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i odwodnieniem linio-
wym, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
– uzupełniających przyłączy sieci wodociągowej: (W1a-W1b); W2a-W2b); 
W3a-W3b) (WE41-W4b); (W5a-W5b) (W6a-W6b); (W7a-W7b); (W8a-W8b).
– uzupełniających odcinków sieci kanalizacji sanitarnej: (S1a-S1b); (S2a-
S2b); (S3a-S3b); (S4a-S4b), (S5a-S5b), (S6a-S6B),
– brakującego oświetlenia ulicznego ul. Kazimierza Wielkiego z się-
gaczem, począwszy od ul. Mieszka I z ustawieniem 5 latarni oświe-
tleniowych,
– oświetlenia ulicznego sięgaczy po obu stronach ul. Mieszka I z usta-
wieniem 8 latarni oświetleniowych;
– niekolizyjnych odcinków kablowych linii energetycznych nN (odcin-
ki: E1-E2; E3-E4; E5-E6; E9-E10) i kablowych linii energetycznych SN (od-
cinki: E5-E6 i E7-E8 z przestawieniem złącza SN nr 10-1249)
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu. 

Zamierzenie będzie realizowane na działkach o nr geod.:34346, 
34347, 34345, 34328, 34339, 34344, 34293m 34333/26 (ul. Władysława 
Łokietka), 34435 (ul. Władysława Jagiełły), 34333/5, 35027/3, 34333/9, 
34333/13, 34333/14 (ul. Kazimierza Wielkiego), 31171/4, 34513/6, 31171/
12, 31172/15, 31171/13, 31171/1 (ul. Mieszka I sięgacze) w Suwałkach.

Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją o pozwoleniu na budo-
wę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej, ul. A. Mickiewicza 1, pok. Nr 138, w godz. 
8.00–15.00). 318/2015
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Wybory tuż, tuż... Ale nie 
obawiajcie się drodzy czytelnicy, 
ten tekst nie będzie tak naprawdę 
o wyborach, raczej o wyborczych 
klimatach, nastrojach, zwątpie-
niach. Przyznam, że jako suwalcza-
nin czuję się cokolwiek zlekcewa-
żony przez czołowych polityków 
najróżniejszych partii, którzy nie 

pofatygowali się nad Czarną Hańczę, choćby po to, by obiecać 
parę czapek gruszek zerwanych z wierzby. No, jak to tak? Do 
Białegostoku mogli, do Łomży mogli, nawet do Augustowa tra-
fili, a do nas nie starczyło im czasu i ochoty? Nie pierwszy to raz 
zresztą, wielokrotnie dla naszych polityków Polska kończyła się 
na Netcie, trudno, przeżyjemy to jakoś.

Słyszałem z tak zwanych „dobrze poinformowanych źró-
deł”, że przyczyną tego stanu rzeczy nie jest zresztą jakaś szcze-
gólna niechęć do Suwałk i suwalczan, że tu o czas chodzi, a tak 
naprawdę o brak czasu, bo Suwałki daleko, droga byle jaka, że o 
połączeniach kolejowych lepiej już nie wspominać. Dlatego do 
składania obietnic wyborczych w Suwałkach zostali wydelego-
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(87) 618 20 23

Krzyżówka 21
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Znaczenie wyrazów podane jest bez 
miejsca ich wpisywania, ale dla uła-
twienia w diagramie zostały uwzględ-
nione wszystkie litery Z.

Poziomo:
• miękka, aksamitna skóra
• Emil, biegacz czeski, czterokrotny złoty 

medalista olimpijski
• ząb za ząb
• i gryka, i sorgo
• mała Kazimiera
• żółty kamień ozdobny
• np. beszamel
• sąsiad Ormianina
• zawijany z mięsa
• gałązki do rozpuszczania
• psie wyspy na Atlantyku
• filozof z Rotterdamu 
• grecki bajkopisarz z Mistra
• dyletant
• witka wierzbowa
Pionowo: 
• głos natury
• progres, wzrost
• Erato lub Euterpe
• Zuzanna dla koleżanek
• Marek Kondrat w filmie „Psy”

• łuk z poboczem
• maleńki w piosence Santor
• dawniej o głupcu
• obecnie nowożytna
• patrzy z rosołu
• miasto w Anglii nad rzeką Ouse
• Adam śpiewający basem
• ... Ata, miasto w Kazachstanie
• wąż lub szal
• konkurencja narciarstwa alpejskiego
• Cyganka z “Chaty za wsią”
• w plecaku ucznia 
• nazwa polskiego kabaretu

Litery z ponumerowanych pól, uporząd-
kowane od 1 do 12 utworzą rozwiązanie 
– tytuł filmu, które należy przesłać wraz z 
kuponem pod adresem „DwuTygodnika 
Suwalskiego” do 26 października. Wśród 
nadawców prawidłowych rozwiązań 
rozlosujemy nagrodę ufundowaną prze-
zprzez Cinema Lumiere SUWAŁKI. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 20: Na Teo-
dora zapełniona obora. 

Nagrodę otrzymała Agata Kozłowska 
z Suwałk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

wani kandydaci z Suwałk, którzy, ponoć, potrzeby mieszkańców 
miasta i regionu znają najlepiej. Może i tak, ale – jak się wczy-
tać w odpowiedzi, które im zadaliśmy, to chyba nie koniecznie. 
Zachęcam do gruntownej lektury, bo to przecież oni mogą za-
biegać już niedługo o nasze interesy na Wiejskiej.

Szczególnie uważnie, przyznaję, przeczytałem odpowiedzi 
tych kandydatów, którzy kolejny już raz sobie przypisali zasłu-
gi związane z decyzją o budowie suwalskiej obwodnicy. Jako 
człowiek, który – tak się złożyło – cokolwiek wie na ten temat, 
pozwolę sobie powiedzieć, że cokolwiek inaczej to widzę; otóż 
w moim głębokim przekonaniu rzeczywistymi sprawcami tego 
oczywistego sukcesu, jakim jest tym razem już pewna budowa 
obwodnicy, są sami suwalczanie, którzy umieli pokazać swoją 
determinację i wolę walki o tę obwodnicę. To prawie 17 tysię-
cy podpisów, to tysiące uczestników kolejnych blokad sprawi-
ły, że Warszawa nie mogła udawać, że nie ma problemu. To do-
bra okazja, by dziś (mam upoważnienie wszystkich członków) w 
imieniu Społecznego Komitetu Wspierania Budowy Obwodnicy 
Suwałk wszystkim im powiedzieć piękne DZIĘKUJĘ.

STANISŁAW KULIKOWSKI

DO SUWAŁK NIE DOJECHALI
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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

27
5/

20
15

„CZYTAMY!” 
W SUWAŁKACH

W Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach odbyło 
się  spotkanie z cyklu „CzytaMy!” promującego czytelnictwo wśród 
dzieci i dorosłych. Gośćmi specjalnymi spotkania byli aktorzy Maja 
Bohosiewicz oraz Tomasz Ciachorowski, a poprowadziła je Dorota 
Koman, znana redaktor książek i krytyk literacki.

Celem ogólnopolskiej akcji „CzytaMy!” jest promowanie czytania 
poprzez pokazanie jak ważną rolę w życiu znanych ludzi kultury peł-
nią książki. W Suwałkach aktorzy najpierw spotkali się z uczniami klas 
trzecich Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. K. Hamerszmita, a wieczo-
rem dorosłym przeczytali fragmenty swoich ulubionych utworów li-
terackich oraz opowiedzieli o książkach, które odegrały ważne role 
na różnych etapach życia.

– Ideą ak-
cji „CzytaMy!” 
jest stworzenie 
swego rodzaju 
mostu – mię-
dzy pokolenia-
mi, pomiędzy 
różnymi dzie-
dzinami sztuki, 
pomiędzy oso-
bami znany-
mi a zwykłymi 
czy telnikami. 
Tym mostem jest właśnie książka i role, jakie pełni w życiu różnych 
ludzi – wyjaśnił Paweł Waszczyk z Fundacji Teraz Książka.

Organizatorami akcji „CzytaMy!” są Fundacja Teraz Książka 
oraz księgarnie Matras, a spotkania odbywają się pod patronata-
mi Instytutu Książki oraz serwisu internetowego Lubimy Czytać, we 
współpracy z miejskimi bibliotekami. Suwalskie spotkanie odbyło się 
dodatkowo pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa 
Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Suwałk.

W spotkaniu dla dzieci z SP nr 4 wzięła także udział Ewa Beata 
Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk, która przeczytała fragmenty 
„Niebieskiej niedźwiedzicy” Joanny M. Chmielewskiej.

– Patrzę na obrazek, na którym widzę młodych czytelników i tę 
„starszą młodzież” i utwierdzam się, że przekonaniu, że takie spotka-
nia są potrzebne. Zarówno książce, aby odczarować jej dydaktycz-
ny charakter, jak i miłośnikom książek. Pozostaje nam życzyć sobie, 
aby takich inicjatyw, organizowanych wspólnie przez polskich księ-
garzy, wydawców i autorów, było coraz więcej – powiedziała na za-

kończenie spotkania Jolanta Liżewska– Zyzek, dyrektor handlowy 
Matras Księgarnie.

Patronat nad akcją „CzytaMy!” w Suwałkach sprawował 
„Dwutygodnik Suwalski”.

OTWARCIE STADIONU
Dzisiaj (13.10) w samo południe oficjalnie zostanie otwarty po prze-

budowie stadion lekkoatletyczny w Suwałkach.
– Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Suwałk na otwar-

cie obiektu, a także na zawody sportowe uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów pn. „Jesienne Mistrzostwa Suwałk w LA” – mówi Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Będzie to pierwsza impreza z cyklu zawodów rangi miejskiej i regio-
nalnej, których organizacja pozwoli jak najlepiej przygotować się do 
70. Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkoatletyce, które w przyszłym roku 
odbędą się w Suwałkach.

Stadion spełnia wymogi Polskiego Związku Lekkoatletycznego dla 
obiektów, na których można organizować zawody międzynarodowe. 
Ma, między innymi, nową zadaszoną trybunę o pojemności ponad 1000 
miejsc siedzących, pod którą będzie znajdować się bieżnia przeznaczo-
na do rozgrzewki.

Budowa stadionu kosztowa-
ła 11 989 111,01 zł. 30% tej kwoty 
to dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

>>



PAPIESKI KONCERT

Tłumnie pojawili się suwalczanie w niedzielny wieczór na koncercie 
z okazji Dnia Papieskiego w konkatedrze pw. św. Aleksandra. Z tej oka-
zji wystąpili: Chór Żeński CANTILENA, Chór PWSZ, Suwalska Orkiestra 
Kameralna oraz soliści Natalia Ołów (mezzosopran), Justyna Ołów (mez-
zosopran), Maciej Bogumił Nerkowski (baryton) i Gabriela Bielecka (forte-
pian). Autorski koncert poprowadził Ignacy Ołów. Jubileuszowe XV Dzień 
Papieski obchodzono  pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Jak 
sam Papież Polak mówił – chciałby zostać zapamiętany jako papież ro-
dziny.

>>

NAJWIĘKSZY SKLEP KOMPUTEROWY

162/2015

298/2015

TO JESZCZE NIE KONIEC 
Rok Alfreda Wierusza-Kowalskiego w Suwałkach potrwa jeszcze do 

lutego 2016 r.– tak zapowiedział Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum 
Okręgowego na prezentacji albumu  „Wierusz-Kowalski. Malarstwo” połą-
czonej z ostatnim dniem zwiedzania wystawy  „Egzotyczna Europa” pre-
zentującej obrazy polskich malarzy ze szkoły monachijskiej. W Suwałkach 
obejrzało ją ok. 7 tys. osób.

Więcej na : www.dwutygodniksuwalski.pl

Na zdjęciu od lewej Justyna Ołów, Ignacy Ołów, Natalia Ołów oraz 
Maciej Bogumił Nerkowski
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