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ZŁOTE SKB LITPOL-MALOW 
FANTASTYCZNY SUKCES PO FANTASTYCZNEJ GRZE – TAK NAJKRÓCEJ MOŻNA OPISAĆ 
WALKĘ O ZŁOTO DRUŻYNOWYCH MISTRZÓW POLSKI POMIĘDZY DRUŻYNAMI SKB LITPOL-
MALOW I HUBALA BIAŁYSTOK. 
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WIWAT 3 MAJ
Suwalskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja tradycyjnie już 

rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. św. Aleksandra. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, ducho-
wieństwo, kompanie honorowe wojska i policji, poczty sztandarowe, 
delegacje związków i organizacji kombatanckich, harcerze i młodzież 
szkolna oraz mieszkańcy Suwałk.

 Następnie uroczystości przeniosły się do Parku Konstytucji 
3 Maja, gdzie głos zabrali: Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk 
oraz Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i  poseł Bożena Kamińska. 

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

Po wystąpieniach wszyscy przenieśli się pod Dąb Wolności, gdzie 
złożono wiązanki kwiatów.

DWUTYGODNIK SUWALSKI

2

>>

>>

DZIEŃ ŚW. FLORIANA
Suwalscy stra-

żacy obchodzili  
swoje święto. Był 
apel, pokaz sprzętu 
strażackiego oraz 
wręczenie awan-
sów i odznaczeń. 
Podziękowania za 
pełnienie służby 
składali między in-
nymi samorządow-
cy i przedstawiciele 
innych służb mun-
durowych.  Jaro-
sław Zieliński, wice-
minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pełni nadzór na strażą 
pożarną, obiecał więcej pieniędzy na straż pożarną, w tym na sprzęt. A to 
czym strażacy dysponują teraz można było obejrzeć w czasie pokazu sprzę-
tu na ul. Hamerszmita.

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA
Złożeniem kwiatów, apelem poległych i salwą honorową 71 rocz-

nicę zakończenia II wojny światowej uczcili mieszkańcy Suwałk. Pod 
pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku spotkali się samorządowcy, 

przedstawiciele służb mundu-
rowych, kombatanci, ucznio-
wie miejscowych szkół, harce-
rze oraz mieszkańcy miasta.

– Nasi przodkowie  wal-
czyli z wrogiem na lądzie, 
morzu i w powietrzu, w kra-
ju i na wszystkich frontach II 
wojny światowej – powiedział 
Czesław Renkiewicz, prezy-
dent Suwałk

 Na Suwalszczyźnie koniec 
II wojny nie oznaczał końca 
walki i ofiar. Już w lipcu 1945 r. 
w naszym regionie doszło do 
największej zbrodni na zie-
miach polskich po II wojnie 
światowej czyli obławy au-
gustowskiej, w której zginęło 
ok. 600 mieszkańców powia-
tów: augustowskiego, suwal-
skiego, sejneńskiego i sokól-
skiego. 

>>

>>

AKTORZY Z PRZEDSZKOLA
Najmłodsi suwalscy aktorzy z 11 przedszkoli publicznych i niepublicznych 

zaprezentowali się  w czasie dwudniowej 17 Gali Teatrów Przedszkolnych, tra-
dycyjnie zorganizowanej przez Przedszkole nr 1. Było śpiewnie, tanecznie, 
gwarnie i wesoło. Zwracały uwagę lśniące kolorami, piękne, rodem z baśni 
kostiumy teatralne małych aktorów. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem 
wcielały się w różne postaci z bajek, a ich występy podziwiała  najżyczliwsza 
publiczność, czyli rodzice.

>>

Czerwony Kapturek 
i Wilk z Przedszkola nr 1

Ekologiczny spektakl Przedszkola nr 7

Aktorzy, rodzice i widzowie podczas XVII Gali Teatrów Przedszkolnych
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FINAŁ LOTERII 
PODATKOWEJ

Dziś (17. maja) w ratuszu odbędzie się loso-
wanie nagród w pierwszej loterii „Mój podatek 
Suwałkom”. O nagrody w wysokości 30.000 zł 
walczy ponad 3 tys. osób (ponad 2300 zgło-
szeń elektronicznych oraz prawie 700 z kupo-
nów, które wrzucono do urn). Przyjmowanie 
zgłoszeń do loterii rozpoczęło się 1 marca i 
trwało do 6 maja. 5 maja do loterii zgłosiło się 
aż 265 osób i była to najwyższa liczba zgłoszeń 
w ciągu jednego dnia.

Wszyscy, którzy wzięli udział w loterii i speł-
nią warunki będą mogli wygrać nagrody o łącz-
nej wartości 30.000 zł, w tym nagrodą główną 
– bon zakupowy o wartości 10.000 zł. Kolejna 
osoba wylosuje bon o wartości 4.000 zł, a na-
stępnych osiem osób bony zakupowe o warto-
ści 2.000 zł każdy – wszystkie do zrealizowania 
w ciągu roku w sieci ogólnokrajowych marke-
tów RTV AGD.
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ZDANIEM PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski

>>

POMOC DLA NIEWIDOMYCH
Suwalski ratusz bardziej przyjazny dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku Urzędu 

Miejskiego pojawiły się tablice z opisami w języku Braille’a i specjalny dzwonek przy drzwiach wej-
ściowych, którym można wezwać osobę z obsługi urzędu.

To kolejne udogodnienia dla niepełnosprawnych korzystających z usług urzędu. Od dawna w 
urzędzie są windy i podjazdy dla osób na wózkach i rodziców z małymi dziećmi oraz żółte ozna-
czenia na stopniach schodów.

Niepełnosprawni przyznają, że na przestrzeni ostatnich lat w Suwałkach jest znacząca poprawa 
w likwidowaniu barier architektonicznych w miejskich fi rmach np. w komunikacji miejskiej. Wciąż 
dostosowania wymaga jednak część ulic i chodników, gdzie są zbyt wysokie krawężniki dla osób 
poruszających się na wózkach.

>>

W ubiegłym tygodniu podpisałem z 
mieszkańcami Suwałk umowy na dotacje w 
ramach dwóch różnych działań. 

Jedne z nich dotyczyły dofi nasowania, 
które już po raz trzeci kierujemy do wła-
ścicieli suwalskich obiektów zabytkowych. 
W sumie nasza pomoc fi nansowa w łącznej 
wysokości 200 tys. zł trafi  do 8 osób lub in-
stytucji. Dzięki dotacjom 7 obiektów przej-
dzie prace remontowe jeszcze w tym roku, 
a na jeden obiekt zostanie sporządzona do-
kumentacja techniczna. Prace głównie do-
tyczyć będą remontów dachów i elewacji 
budynków.

Oferowana przez miasto pomoc przy re-
montach zabytków cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem ze strony Suwalczan. 
Dzięki temu systemowi wsparcia udało się 
pomóc właścicielom kilkunastu zabytko-
wych obiektów. Modernizacje przeszło kil-
ka kamienic wokół Placu Marii Konopnickiej. 
Mniejsze lub większe remonty przeszły rów-
nież obiekty sakralne. Te działanie z pewno-
ścią powinno być kontynuowane w latach 
następnych.

Podpisałem również 6 pierwszych umów 
w ramach Programu Ograniczania Niskiej 

Emisji na terenie Miasta Suwałki. Program 
ten polega na tym, że suwalski samorząd 
partycypuje w kosztach wymiany starego 
źródła ogrzewania na nowe, bardziej eko-
logiczne. 

Na 66 złożonych przez Suwalczan wnio-
sków 46 na pewno zostanie dofi nansowa-
nych jeszcze w tym roku. Wszystkie te osoby 
na zaplanowane przez siebie prace otrzyma-
ją łącznie ponad 150 tys. zł.

Spośród 66 wniosków wymagania for-
malne spełniło 56. 15 osób stara się o 
środki na podłączenie do miejskiej sie-

ci cieplnej. 25 osób chce podłączyć swo-
je nieruchomości do sieci gazowej z 
informacji uzyskanej z PSG Sp. z o. o. wy-
nika, że 15 nieruchomości zostanie zre-
alizowanych w 2016 r., 3 nieruchomo-
ści zostaną podłączone w 2017-2018 r., 
a w przypadku 7 pozostałych czekamy 
na informację, czy podłączenie nastąpi w 
tym roku. Z kolei 16 chce pozyskać dota-
cję na wymianę starego źródła ogrzewa-
nia na nowe.

W związku z powyższym dofi nansowa-
nie otrzyma 46 wniosków. Jeżeli zapadnie 
pozytywna decyzja o podłączeniu 7 wyżej 
wspomnianych nieruchomości do sieci ga-
zowniczej, to kwota dofi nansowań ze 150 
tys. zł wzrośnie do 180 tys. zł.

Jest to pierwsza edycja tego programu i 
cieszę się, że spotkała się z tak dużym zain-
teresowaniem. Oznacza to, że był to dobry 
pomysł i powinniśmy go kontynuować w la-
tach kolejnych. 

Więcej o przyznanych przez miasto dota-
cjach możecie Państwo przeczytać na stro-
nach 4 i 14 tego wydania „DwuTygodnika 
Suwalskiego”. 
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UWAGA 
UTRUDNIENIA 
NA ULICACH

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach in-
formuje, że w związku z przebudową ulicy 
Świerkowej w Suwałkach nastąpiły utrud-
nienia w ruchu drogowym od 5 maja. 
Kolejne utrudnienia pojawiły się w związ-
ku z przebudową ulicy Młynarskiego (na 
odcinku od przychodni lekarskiej do ul. 
Ogińskiego). Planowany termin zakończe-
nia inwestycji: 29 lipca.

 Kierowców prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności i zastosowanie się 
do wprowadzonego oznakowania.

10,5 MLN ZŁ 
DLA NASZEGO MIASTA

Prezydent Suwałk podpisał w Białymstoku aneksy do umów dotyczących  in-
westycji drogowych, które zostały zrealizowane z programu RPO WP 2007-2013. 
Wynika z nich, że Suwałki otrzymają 10,5 mln zł. Dodatkowe środki wynikają z 
podwyższenia wartości dofinansowania inwestycji do 100 proc.

– Jeżeli Rada Miejska zaakceptuje moją propozycję chciałbym po pierwsze 
zmniejszyć tegoroczny deficyt w budżecie miejskim, po drugie wybudować kil-
ka ulic osiedlowych na osiedlu Hańcza. Część środków chciałbym przeznaczyć 
na wykup nieruchomości pod budowę suwalskich bulwarów – poinformował 
Cz. Renkiewicz. 

Suwałki otrzyma-
ją 10,5 mln zł na czte-
ry inwestycje: przebu-
dowę ul. Reja (3,3 mln 
zł), Bakałarzewskiej 
(253,5 tys. zł), prze-
budowę drogi wo-
jewódzkiej nr 655 
w graniach miasta 
(408,7 mln zł), przebu-
dowę układu komuni-
kacyjnego w śródmie-
ściu (6,5 mln zł).
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>> >>DOTACJE NA ZABYTKI 
Czesław Renkiewicz , prezydent 

Suwałk podpisał  8 umów z osoba-
mi, którym zostały przyznane dotacje 
o łącznej wartości 200 tys. zł na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i robo-
ty budowlane w suwalskich zabytkach.  

– Dzięki temu, że decydujecie się 
Państwo ubiegać o dotację wspólnie 
poprawiamy wygląd Suwałk, a przede 
wszystkim stan suwalskich zabytków – 
dodał Cz. Renkiewicz. 

Tegoroczne dotacje na remonty za-
bytków  otrzymali właściciele budynków 
przy: ul. Kościuszki 98, Wigierskiej 9 i 11, 
Gałaja 24 i 43. Dotacje otrzymały również 
kościoły i związki wyznaniowe na remont: 
kościoła  ewangelicko-augusburskiego, 
molenny staroobrzędowców oraz kapli-
cy cmentarnej przy ul. Bakałarzewskiej. 
Najwyższą dotację (50 tys.) otrzyma pa-
rafia rzymskokatolicka pw. św. Piotra 
i Pawła na renowację elewacji.

WTOREK Z RADNYM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi 

radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 17 maja zapraszają Józef W. 

Murawko z Bloku Samorządowego oraz Wojciech 
Pająk z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. 
Natomiast 24 maja na suwalczan czeka Anna 
Ruszewska z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. 
Na spotkanie z radnymi 31 maja zapraszają Irena 
B. Schabieńska z Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Sławomir J. Szeszko z Bloku Samorządowego.

Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w biu-
rze Rady Miejskiej, w pokoju 146 na pierwszym pię-
trze ratus za.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec lub wyznaczony przez niego wice-
przewodniczący przyjmuje interesantów w każdy 
poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na 
pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

Przyznano kolejną dotację na renowację jednego z najcenniej-
szych suwalskich zabytków czyli kaplicy cmentarnej przy ul. 
Bakałarzewskiej 

SUWALSCY ŻOŁNIERZE NA MIĘDZYNARODOWYM POLIGONIE
Żołnierze 14 Suwalskiego Dywizjonu 

Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego uczestniczą w międzynarodowych 
ćwiczeniach „Hunter 2016”, które odbywają się 
na poligonie w północno-wschodniej Litwie. 
W ćwiczeniach uczestniczą żołnierze  z  Litwy,  
Łotwy,  Kanady,  USA,  Niemiec  i Polski. W cza-
sie szkolenia operatorzy PPK suwalskiego dy-
wizjonu realizują zadania ogniowe w dzień i w 
nocy, współdziałając z pododdziałami artylerii 
przeciwpancernej państw NATO. Doskonalą ob-
sługę wyrzutni 9P133 „MALUTKA”.

>>

>>
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WYDARZYŁO SIĘ
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n Od 1 maja nowym zastępcą komen-
danta suwalskiej straży pożarnej został mł. 
brygadier Arkadiusz Buchowski, który do-
tąd dowodził suwalską jednostką ratowni-
czo-gaśniczą.

n 1 maja, jak co roku, działacze Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej i Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych spo-
tkali się pod Pomnikiem Straceń przy uli-
cy Sejneńskie. Głos zabrał Tomasz Łazarski 
(na zdjęciu), wiceprzewodniczący lokalnych 
struktur SLD. Tradycyjnie pod pomnikiem 
zostały złożone kwiaty.  

n Suwalscy policjanci zatrzymali mężczy-
znę podejrzanego o kradzież kasetki z pie-
niędzmi z jednego z suwalskich sklepów. 
35-latek usłyszał już zarzut i decyzją sądu 
najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za 
popełnione przestępstwo w warunkach re-
cydywy grozi mu kara nawet do 15 lat pozba-
wienia wolności.

n Od 1 maja zmienił się dyrektor Aresztu 
Śledczego w Suwałkach. Nowym dyrektorem 
został  ppłk Tomasz Smoliński, dotychcza-
sowy dyrektor Zakładu Karnego w Grądach 

Woniecko. Zmia-
na wynika z odej-
ścia na emeryturę 
dotychczasowej 
dyrektor Aresztu 
Śledczego w Su-
wałkach, płk Bo-
żenny Mazurkie-
wicz.

n  Andrzej Raczyło nie jest już dyrektorem 
suwalskiej delegatury Kuratorium Oświaty w 
Białymstoku. Jego obowiązki od początku ma-
ja pełni Ewa Markowska, wieloletnia pracow-
nica kuratorium. A. Raczyło kierował suwalską 
delegaturą kuratorium od 2008 r.  

n 4 maja rozpoczęły się matury. Ponad 820 
absolwentów liceów i techników prowadzo-
nych przez suwalski samorząd przystąpiło do 
egzaminu dojrzałości. Tegoroczni absolwen-
ci ogólniaków są drugim rocznikiem, a te-
goroczni absolwenci techników pierwszym 
rocznikiem, który zdaje maturę według no-
wych zasad. Egzaminy zakończą się 27 maja.

>>

Rozmowa 
ze Z P, 
nowo wybranym przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Suwałkach.

Tuż po wyborze, jeszcze „na gorąco” ko-
mentując swój wybór na tę funkcję mó-
wił pan – „postaram się dorównać mo-
im poprzednikom”. Czy to nie jest zbyt 
daleko posunięta skromność? Przecież 
to pańska czwarta kadencja w Radzie, 
pełnił pan bardzo odpowiedzialne funk-
cje: dwukrotnie wiceprzewodniczące-
go Rady, przewodniczył, z wielkim po-
wodzeniem, bardzo ważnym komisjom, 
ostatnio finansowo-budżetowej. To 
ogromne doświadczenie.

– To prawda, rzeczywiście mam już za sobą 
wiele lat pracy w Radzie, wiele doświadczeń. I 
właśnie dlatego twierdzę, że dobre przewodni-
czenie Radzie to naprawdę trudne i bardzo od-
powiedzialne zadanie. Przyglądałem się temu 
przez wiele lat z bliska i mogę powiedzieć, że 
moi poprzednicy pełniący tę funkcję robili to 
umiejętnie, mądrze i skutecznie. A nie zawsze 
było to łatwe, bo każdy radny ma swoją osobo-
wość, temperament, przekonania. Nie jest ła-
two zapanować nad taką grupą ludzi, z których 
każdy ma przecież mandat społecznego zaufa-
nia, z czego wynika fakt, że każdy radny zabie-
ga o sprawy swoich wyborców. Nie muszę mó-
wić, że nie jest łatwe zadanie. 

Z uznaniem wypowiada się pan o swo-
ich poprzednikach, szczególnie mocno 
podkreślając sposób przewodniczenia 
Radzie przez Jadwigę Mariolę Szczypiń. 
Obecna pani kurator reprezentuje inny, 
konkurencyjny obóz polityczny.

– Co nie zmienia faktu, że przewodniczyła 
naszej Radzie z klasą, merytorycznie, docenia-
jąc każde ugrupowanie i szanując każdego rad-
nego. To właśnie szczególnie chciałbym pod-
kreślić: każdy mógł bez przeszkód, swobodnie 
wypowiedzieć swoje zdanie. To bardzo ważne. 
Na pewno więc będę chciał kontynuować ten 
sposób prowadzenia obrad. 

Każdy radny czuje się zobowiązany 
przez swoich wyborców do reprezen-
towania ich interesów. Ktoś zabiega o 
remont ulicy na swoim osiedlu, ktoś 
upomni się o interes swojej grupy zawo-
dowej, ktoś jeszcze inny o swoją firmę. 
Oczywiście odmienne są, często wyklu-
czające się nawzajem, interesy i oczeki-
wania różnych ugrupowań politycznych. 
Jak to pogodzić? Komu przyznać rację?

– Dziś już wiem, przypomnę o swoim kil-
kunastoletnim stażu jako radnego, że funkcja 
przewodniczącego Rady to przede wszystkim 

umiejętność pogodzenia różnych opcji, często 
sprzecznych interesów. Że te sprzeczności wy-
stępują to rzecz naturalna. Inaczej być nie mo-
że. Uważam jednak, że na poziomie samorządu 
sprawy tak zwanej wielkiej polityki nie powin-
ny dominować. My, radni tego miasta, mamy 
oczywisty obowiązek: tworzyć możliwie naj-
lepsze lokalne prawo, które pozwoli prezyden-
towi dobrze pracować na rzecz miasta. To wy-
maga takiego spojrzenia na potrzeby Suwałk, 
które wybiega poza interes tej, czy innej grupy 
zawodowej, lokalnej, takiego czy innego osie-
dla, tej czy innej opcji politycznej.

Opozycyjna wobec pana kandydat-
ka Prawa i Sprawiedliwości Dorota 
Jabłońska zdobyła bardzo znaczące po-
parcie. Może to oznaczać tym samym 
istotny sprzeciw wobec pana i – szerzej 
– wobec opcji, którą pan reprezentuje.

– Przede wszystkim chciałbym pogratu-
lować Pani Jabłońskiej świetnego wyniku, to 
naprawdę świadczy o jej wysokiej pozycji w 
samorządzie. Zaś co do opozycyjnej roli; moc-
na merytorycznie opozycja to rzecz mało wy-
godna, ale w konsekwencji bywa pożytecz-
na, ponieważ wymusza  na projektodawcach 
przygotowanie naprawdę dobrych uchwał, 
a to przekłada się na dobre zarządzanie mia-
stem. A po za tym; Suwałki to nasze wspólne 
dobro, o które razem powinniśmy zabiegać. 
Bywa tak, że, choć reprezentujemy różne ko-
mitety wyborcze, zawody i poglądy politycz-
ne, to przecież mieszkamy na tym samym osie-
dlu, na tej samej ulicy, a nawet w tym samym 
bloku. Przysłowiowa dziura w jezdni tak samo 
boli każdego z nas. Dlaczego jej wspólnie nie 
załatać? Uważam, że naprawdę możemy pra-
cować razem dla naszego miasta i do tego bę-
dę dążył.

DORÓWNAĆ
POPRZEDNIKOM
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Ciąg dalszy na str. 8

WYDARZYŁO SIĘ
n Suwałki odwiedziła oficjalna delegacja 

z Grodna. W czasie spotkania w ratuszu pre-
zydent Czesławem Renkiewicz podpisał 
porozumienie z zastępcą mera Grodna Zoją 
Kulesza w sprawie współpracy pomiędzy 
Suwałkami i Grodnem w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-
Ukraina 2014–2020”.

n W wypadku drogowym na ul. Ba-
kałarzewskiej  zginął na miejscu 45-letni 
mężczyzna – mieszkaniec gminy Bakałarzewo. 
Podróżująca w fiacie kobieta została odtran-
sportowana do szpitala. Ze wstępnych  usta-
leń policji wynika, że kierowca jadący od 
strony Olecka w kierunku Suwałk osobo-
wym fiatem zjechał, z nieustalonych przy-
czyn, na przeciwległy pas ruchu. Tam zde-
rzył się czołowo z jadącym prawidłowo tym 
pasem dafem.

n Na ul. Kolejowej  doszło do potrące-
nia pieszego. Policjanci wstępnie ustalili, że 
35-letni pieszy nieprawidłowo biegnąc przy 
prawej krawędzi jezdni, nie upewniając się 
czy może przekroczyć ulicę wbiegł wprost 
pod nadjeżdżający z lewej strony motoro-
wer. Pieszy został przewieziony do szpitala. 
Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

n Trzy osoby usłyszały zarzuty w spra-
wie awantury na otwarciu wystawy poświę-
conej armii generała Władysława Andersa w 
Archiwum Państwowym w Suwałkach. Chodzi 
o zdarzenie z 4 marca tego roku – ostatniego 
dnia kampanii przed wyborami uzupełniają-
cymi do Senatu. Kiedy na otwarciu wystawy w 
suwalskim Archiwum Państwowym przema-
wiała minister Anna Maria Anders, córka ge-
nerała Władysława Andersa, przewodniczą-
ca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
głos podnieśli przybyli na otwarcie przed-
stawiciele Komitetu Obrony Demokracji. 
Zarzucili organizatorom, że za publiczne pie-
niądze prowadzą kampanię wyborczą. Anna 
Maria Anders była bowiem kandydatką w wy-
borach uzupełniających do Senatu. 

n Wielką muzyczną ucztę przeżyli suwal-
scy melomani podczas II Międzynarodowego 
Konkursu Akordeonowego, w czasie którego 
zaprezentowało ponad 100 akordeonistów z 
Polski, Litwy oraz Białorusi. Spośród uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach 
drugie lokaty w swoich kategoriach zdobyli: 
Maciej Wawrzyniak, Patryk Ambrosiewicz, 

>>
FANTASTYCZNY SUKCES PO FAN-
TASTYCZNEJ GRZE – TAK NAJKRÓ-
CEJ MOŻNA OPISAĆ WALKĘ O ZŁOTO 
DRUŻYNOWYCH MISTRZÓW POLSKI 
POMIĘDZY DRUŻYNAMI SKB LITPOL-
MALOW I HUBALA BIAŁYSTOK. 

Dla badmintonistów suwalskiego klubu by-
ła to batalia o 15 już tytuł, dla zawodników bia-
łostockiego Hubala, gdyby wygrali, byłby to 
tytuł drugi, ale bardzo ważny; znaczyłoby to 
bowiem, że mocno usadowili się na mistrzow-
skim tronie. A w podtekście, jak zwykle, rywa-
lizacja Suwałk i Białegostoku. 

– To będzie bardzo zaciekła walka – uprze-
dzał przed meczem Jerzy Szleszyński, prezes 
Suwalskiego Klubu Badmintona. – Spodziewam 
się bardzo wyrównanego spotkania i wielkich 
emocji, szczególnie w grze pojedynczej pań i 
mikście. 

I miał rację. W pojedynku zawodniczki SKB 
Febby Angguni kontra Alesia Zajceva było 
absolutnie wszystko, czego kibice oczekują: 
zaciętość, walka (dosłownie!) do upadłego, 
olbrzymia ambicja. Ostatecznie wygrała re-
prezentantka SKB, która umiała w najważniej-
szych momentach znaleźć najlepsze rozwiąza-
nie: 21:15, 13:21, 21:19.

Po pewnych wygranych w grach podwój-
nych pań i panów i przegranej w grze poje-
dynczej mężczyzn było wiadomo, że o osta-
tecznym sukcesie przesądzić powinien mikst. 
Suwalczan reprezentowała Kamila Augustyn 
i Michał Łogosz. Obydwoje utytułowani, ma-
jący za sobą olimpijskie starty, niezwykle do-
świadczeni. Naprzeciw nim stanął znakomi-
ty mikst Zajcewa/Rogalski. I znowu losy tego 
spotkania i całego meczu ważyły się do ostatniej 
chwili. Pierwszego seta nasi przegrali po ciężkim 
boju 19:21. Drugi to wyraźna dominacja i wygra-
na 21:9. Tu białostocki mikst wyraźnie zbierał siły 
na decydująca batalię. I była to wojna niesłycha-
na: zacięta, wyczerpująca, odbierająca resztki 
sił. Ostatecznie minimalnie lepsi, mocniejsi psy-
chicznie i bardziej zdeterminowani byli nasi i to 
oni zapewnili Suwałkom kolejny, piętnasty już 
tytuł drużynowego mistrza Polski. 

– Walczyli fantastycznie – chwalił swoich za-
wodników prezes Szleszyński. – Pokazali praw-
dziwy profesjonalizm.

OLIMPIJCZYK Z SKB 

Prócz zdobycia mistrzowskiego tytułu za-
wodnicy SKB Litpol-Malow zanotowali kolej-
ny ogromny sukces; reprezentant tego klu-
bu Adam Cwalina zdobył właśnie olimpijską 
kwalifikację! W ten sposób reprezentant suwal-
skiego klubu kolejny, piąty raz z rzędu wystar-
tuje na największej sportowej imprezie świata 
– Igrzyskach Olimpijskich.

Dla Adama będą to drugie igrzyska w ka-
rierze. Debiutował przed czterema laty w 
Londynie, w parze z Michałem Łogoszem. SKB 
ma swoich zawodników na igrzyskach nieprze-
rwanie od 2000 roku (Sydney). Rekordzistą jest 
Michał Łogosz, który na najważniejszej dla 
sportowca imprezie starował czterokrotnie 
(2000, 2004, 2008 i 2012), trzykrotnie w bar-
wach SKB Robert Mateusiak (2000, 2004, 
2008, w 2012 jako zawodnik Hubala), po razie 
Nadia Kostiuczyk obecnie Zięba (w barwach 
SKB 2008, jako zawodniczka Hubala w 2012) i 
Kamila Augustyn (2012).

WIELKIE POŻEGNANIE

Innym pięknym momentem było pożegna-
nie z karierą sportową Joanny Szleszyńskiej-
Łogosz. Joasia reprezentowała suwalski klub 
przez – uwaga! – 28 lat. Była mu wierna od naj-
młodszych lat, aż po dziś. Zdobyła w tym cza-
sie medale mistrzostw Europy, akademickie wi-
cemistrzostwo świata, 24(!) medale mistrzostw 
Polski z tytułami mistrzowskimi włącznie. 
Wspaniała, godna najwyższego uznania karie-
ra. Serdecznie podziękował jej za te wszystkie 
piękne lata Henryk Owsiejew, sponsor suwal-
skich badmintonistów. 

ZŁOTO X 15 DLA SKB LITPOL-MALOW

Febby Angguni (po lewej) i Joanna Szleszyń-
ska-Łogosz

A. Cwalina odbiera gratulacje od Ewy Sido-
rek, zastępcy prezydenta Suwałk
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POJADĄ DO SEJMU
Ośmioro uczniów suwalskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej, II Liceum 

Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego, III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Lityńskiego 
oraz Gimnazjum im. M.Konopnickiej otrzymało tytuł posłów do Sejmu Dzieci  i Młodzieży, któ-
rego plenarne posiedzenie odbędzie się 1 czerwca.

Aleksandra Jodzis i Maria Urban z  I LO oraz Rafał Sadowski i Kacper Rusiński  (na zdję-
ciu) z II LO zdobyli maksymalną ilość punktów i zajęli pierwsze miejsce w województwie podla-
skim w eliminacjach do XXII Sejmu Dzieci i Młodzieży. W ramach rekrutacji do tegorocznej sesji 
należało przygotować projekt dotyczący  miejsc pamięci.

Uczennice I LO przeprowadziły badania dotyczące historii starego więzienia, które znajduje 
się w budynku Centrum Handlowo-Rozrywkowego Plaza przy ul. Dwernickiego. Dokonały ana-
lizy dostępnych w Suwałkach materiałów w Archiwum Państwowym, w biurze Konserwatora 
Zabytków, w Zakładzie Karnym, w Bibliotece Publicznej, Instytucie Pamięci Narodowej, przeprowadziły rozmowy z suwalskimi historykami i rodzina-
mi więźniów. Pracowały pod kierunkiem polonisty Marka Urbanowicza, który jest opiekunem już 16 posłów młodzieżowego parlamentu.

Uznanie jury zyskała też praca uczniów II LO Kacpra Rusińskiego oraz Rafała Sadowskiego, dotycząca sióstr Zofii i Hanny Nieciuńskich, za-
mordowanych przez Niemców w 1943 r. Gratulujemy suwalskim posłom do Sejmu Dzieci i Młodzieży i ich opiekunom. Do Sejmu pojadą też: Kamila 
Siękiewicz i Maria Sobuniewska z III LO oraz Tomasz Dąbrowski i Mateusz Szymczyk z Gimnazjum im. Marii Konopnickiej.

 Zdjęcie ze str. II LO 

ZWOLNIJ STOJĄ MISIE
O tym, czy w Suwałkach przy drodze krajowej nr 8 poja-

wią się dwie instalacje przestrzenne prezentujące suwalską 
maskotkę Misia Uśmicha mierzącą prędkość przejeżdżają-
cych obok pojazdów w głosowaniu zdecydują suwalcza-
nie.

Dwa Misie Uśmichy o wymiarach 2mx2m mogłyby sta-
nąć np. w okolicy skrzyżowania DK 8 i ul. Staniszewskiego 
na południu miasta oraz w okolicach ronda u zbiegu ulic 
Pułaskiego i Armii Krajowej na północy Suwałk. Dodatkowo 
MiśUśmich w jednej łapce trzymałby mrugające żółte świa-
tełko, a na jego nóżkach znajdowałby się napis „Zwolnij 
Stoją Misie”.

Zanim jednak dojdzie do realizacji tego pomysłu Urząd 
Miejski zapytał mieszkańców Suwałk, czy uważają, że ustawienie takich instalacji to dobry pomysł. 
Głosować można na stronie www.um.suwalki.pl do 25 maja. Można oddać tylko jeden głos, a po jego 
oddaniu sonda nie będzie już widoczna. Oprócz głosowania można również przesyłać uwagi na mail: 
konsultacjespoleczne@um.suwalki.pl 

Zagłosować można na stronie: http://um.suwalki.pl/misusmich-mierzacy-predkosc/

TERAPIA 
WIDZENIA

W Suwałkach przy ul. Kościuszki  32 otwar-
to gabinet Terapii Widzenia prowadzony przez 
Barbarę Pakuła. Dzieci mogą tutaj poprawić 
sprawność wzroku. Wystarczy 5 wizyt w gabi-
necie i systematyczne treningi w domu.

Każde dziecko z Suwałk i okolic ma tutaj do-
stęp do terapii i ćwiczeń wzrokowych. Jego wy-
posażenie m.in.: cheiroskop, stereoskop, ber-
neloskop, tranaglify oraz wektogramy, flippery, 
B. Pakuła zakupiła w ramach nagrody w konkur-
sie „bizneSÓWKI” organizowanym przez prezy-
denta Suwałk. Sprzęt zakupiony przez laureatkę 
jest jedynym w Podlaskiem. Najbliższe gabine-
ty okulistyczne korzystające z takich urządzeń 
znajdują się w Olsztynie i Warszawie.

Konkurs „bizneSÓWKI” skierowany był 
do uczestników ubiegających się o nagrody 
za pomysł biznesowy. Rywalizowali w nim 
uczniowie suwalskich szkół ponadgimnazjal-
nych oraz osób do 35 roku życia zamieszku-
jących w Suwałkach. Konkurs będzie ogłasza-
ny cyklicznie.

>>

>> >>

WSZYSTKO JEST CHEMIĄ
10 uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało od Ewy Sidorek , zastępcy 

prezydenta Suwałk certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach programu „ Wszystko jest che-
mią”. Przez dwa miesiące w Parku  Naukowo-
Technologicznym Polska–Wschód Sp. z o.o. 
odbywały się zajęcia pozaszkolne z chemii. 
Uczestnicy zajęć pracowali w dwuosobowych 
grupach, przy wydzielonych stanowiskach wy-
posażonych w instrukcję do ćwiczeń, kartę pra-
cy oraz zestaw odczynników i sprzętu do wyko-
nywania doświadczeń.

W trakcie podsumowania, uczestnicy progra-
mu mówili o pozytywnych wrażeniach, podkre-
ślali, że udział w zajęciach pozwolił im poznać i 
zrozumieć chemię, od strony której jeszcze nie 
znali. Kilku uczniów, dzięki uczestnictwu w pro-
gramie sprecyzowało swoje plany związane z 
wyborem dalszej drogi kształcenia.

Uczniowie suwalskich szkół zarekomendo-
wali zastępcy prezydenta Suwałk kontynuację 
programu „Wszystko jest chemią” w przyszłym 
roku szkolnym.

>>
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Z I LO do EUROPARLAMENTU
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Marii Konopnickiej w Suwałkach po raz 
czwarty wygrali konkurs Euroscoli i w nagro-
dę będą reprezentowali Polskę  w Parlamencie 
Europejskim.

Euroscola to konkurs z wiedzy o Unii 
Europejskiej skierowany do uczniów polskich 
szkół ponadgimnazjalnych. Grupa 24 uczniów 
z suwalskiego I LO, startująca w konkursie  od-
powiedziała na 30 losowo wybranych pytań z 
dziesięciu różnych dziedzin. Główna nagroda 
w konkursie to dofinansowanie wizyty w sie-
dzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie odbędzie się spotkanie zwycięzców Euroscoli 
z całej Unii Europejskiej.  W Europarlamencie młodzi ludzie uczestniczą w symulowanych posiedze-
niach „komisji parlamentarnych”, a następnie obradują podczas „posiedzenia plenarnego”. Debaty 
odbywają się zwykle w języku angielskim lub francuskim. Po raz pierwszy uczniowie I  LO im. Marii 
Konopnickiej  reprezentowali Polskę w Parlamencie Europejskim w 2004, następne wizyty odbyły 
się w 2011 i 2014 r. Do  Strasburga  uczniowie I LO pojadą 10 listopada 2016 r.

Opiekunem uczniów i organizatorem wizyt w PE jest Jan Bielecki – nauczyciel historii i WoS. 
Fotografia z pobytu w Parlamencie Europejskim w 2014 r.

8

>>

WYDARZYŁO SIĘ
Dawid Andruszkiewicz, Kinga Surażyńska 
i Bartłomiej Sawicki. Ich nauczycielami są: 
Sylwia Roszko i Zbigniew Grzanka.

n Na jeden pokaz zawitał do Suwałk Cyrk 
Korona. Prezydent miasta w marcu wydał za-
kaz wynajmowania komunalnych terenów 
dla cyrków ze zwierzętami, Korona rozstawi-
ła więc namiot na prywatnym gruncie przy 
ul. Reja.

n Dzieci w wieku  3-6 lat uczęszczające 
do suwalskich przedszkoli  zaprezentowały 
się w VII Międzyprzedszkolnym Przeglądzie 
Utworów Patriotycznych i Religijnych, któ-
ry odbył się w Przedszkolu nr 3 im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II.  Występy dzieci by-
ły nagradzane gromkimi oklaskami. „Mali ar-
tyści” – wykonawcy otrzymali upominki-nie-
spodzianki.  

n Zespół Szkół nr 6 im. Karola 
Brzostowskiego otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 25.686 euro w ramach progra-
mu Erasmus. Projekt pt. Innowacyjny na-
uczyciel pomostem do lepszej przyszłości 
ucznia obejmuje dwutygodniowe wakacyj-
ne szkolenia 10 nauczycieli, którzy wyjadą 
do Wielkiej Brytanii i na Maltę, by doskonalić 
swoje umiejętności językowe i metodyczne. 
To już drugi projekt realizowany przez szkołę 
w ciągu dwóch ostatnich lat.

n  Jak co roku 9 maja nauczyciele i 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 obcho-
dzili Święto Szkoły. To rocznica nadania 
„Szóstce” imienia Aleksandry Kujałowicz – 
nauczycielki zamordowanej przez hitlerow-
ców. Wręczono nagrody w wojewódzkim 
konkursie matematycznym „Z Szóstką na 
6” (patronat Kuratora, Starosty i Prezydenta 
Miasta Suwałk), konkursie ortograficznym, 
matematycznym klas III. W uroczystości 
uczestniczyła Ewa  Sidorek , zastępca pre-
zydenta Suwałk. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch 
sprawców kradzieży paliwa z lokomotywy 
spalinowej. Okazało się, że sprawcy od mar-
ca do maja 2016 roku, przy pomocy pomp-
ki ręcznej, spuścili około 600 litrów oleju na-
pędowego. Zatrzymani to: 45-latek i 58-latek, 
obaj mieszkańcy Suwałk. 

n Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana 
Pawła II w Suwałkach będzie realizowała w 
2016 r. projekt „Rozwój kariery bez bariery” 
w ramach  programu Erasmus. 15 uczennic 
i uczniów kierunku technik obsługi turystycz-
nej wyjedzie do miejscowości turystycznych 
w Irlandii, gdzie odbywać będą trzytygodnio-
we praktyki zawodowe w wysoko skategory-
zowanych hotelach. 

>> GŁOSUJMY
NA SUWALSKIE PODWÓRKA

Do 30 czerwca trwa głoso-
wanie na podwórko NIVEA. Do 
konkursu zgłoszono dwa suwal-
skie place zabaw. Jeden zlokali-
zowany przy ul. 1 Maja 27a, dru-
gi przy ul. Putry 5. Zapraszamy 
Suwalczan do głosowania na su-
walskie propozycje.

Głosować można pod 
tym adresem www.nivea.pl/
podworko2016, gdzie za pomo-
cą wyszukiwarki znaleźć można 
dwie propozycje z Suwałk.

ZAŚPIEWALI PO ANGIELSKU
W  Szkole Podstawowej nr 9 odbył się I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Let’s 

Sing”. W konkursie wzięło udział 19 uczniów z suwalskich szkół podstawowych. W kategorii klas 
I-III zwyciężyła Julia Wilczewska z SP nr 4, której towarzyszyła Dominika Omilian. Drugie miejsce 

zajął Sebastian 
Walento z SP nr 
11, a trzecie miej-
sce Małgorzata 
Ulikowska z SP nr 
9. W kategorii klas 
IV-VI najlepiej za-
śpiewała Oliwia 
Gober z SP nr 
9. Drugie miej-
sce przypadło 
Sofii Jurewicz 
z SP nr 5, a trze-
cie Aleksandrze 
Sawickiej rów-
nież z SP nr 5. 

>>
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>>
Działająca w Parku Naukowo-

Technologicznym Polska-Wschód 
w Suwałkach informatyczna firma 
Virtual Travel Systems S.A. odnio-
sła światowy sukces. Jej produkt – 
aplikacja vts.bike w chwili pisa-
nia artykułu zajmowała 6 miejsce 
spośród 500 najlepszych aplika-
cji sportowych, ocenianych przez 
amerykańskiego giganta infor-
matycznego – Google. Kryteria 
to oceny użytkowników, jakość, 
bezpieczeństwo, niezawodność i 
funkcjonalność.

– W kwietniu 2015 r. przygoto-
waliśmy i udostępniliśmy aplikację 
vts.bike na smartpfona. Ten pro-
dukt został zaprojektowany i wy-
konany przez polskich informaty-
ków i programistów. A w dodatku 
udostępniony wszystkim użyt-
kownikom za darmo. To nowator-
skie rozwiązanie zaprojektowane 
zostało w początkowym stadium 
z myślą o rowerzystach, ponieważ 
sami jesteśmy miłośnikami dwóch 
kółek. Jednak już dziś wiemy, że 
mogą z niej korzystać inni mobilni 
użytkownicy tacy jak, biegacze, ka-
jakarze, narciarze biegowi czy spa-
cerowicze. Jednym słowem każdy, 
kto chce monitorować parametry 

przebiegu trasy. Aplikacja umożli-
wia zliczanie przebytych odległo-
ści, zużytych kalorii i spożytkowa-
nego tlenu, spalonego tłuszczu, 
czasu rzeczywistego, tempa, na-
chyleń oraz przewyższeń i spad-
ków – informuje Marek Olszewski, 
prezes Virtual Travel Systems.

Inne możliwości programu to 
rzeczywisty zapis na mapie, usta-
lenie azymutu czy położenia. 
Urządzenie wyposażone jest tak-
że w system odczytu graficznego 
wybranych parametrów, jak rów-
nież prowadzenia dziennika i re-
jestracji wydarzeń zaistniałych na 
trasie czy zamieszczania zdjęć.

Obecnie program można po-
brać w trzech językach: polskim, 
angielskim i litewskim. Suwalska 
firma Virtual Travel Systems S.A 
odnotowała pobrania aplikacji 
poza Polską w takich krajach jak: 
Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, 
Irlandia, Dania, Włochy, Hiszpania, 
Litwa, Austria i 12 innych państw z 
Azji i Ameryki. Odniosła też swo-
isty rekord, w ciągu jednego dnia 
z aplikacji korzystało ponad 3 ty-
siące użytkowników. 

Jej fenomen i niezwykłość 
tkwi w całkowitej nieodpłatności. 

ników aplikacji, w pięciostopnio-
wej skali uzyskała ona ocenę 4,8 
w zakresie funkcjonalności i nie-
zawodności. 

31 marca Ministerstwo Rozwoju przyznało akredytację Parkowi 
Naukowo-Technologicznemu Polska-Wschód w Suwałkach, a tym 
samym stał się on formalnie ośrodkiem innowacji, który świad-
czy proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przed-
siębiorstw.

– Jest to odpowiedź na potrzeby rynku. Dla nas to wielkie wyróż-
nienie i w tym momencie nasz park jest w elitarnym gronie 38 instytu-
cji naukowo-badawczych oferujących swoje usługi przedsiębiorcom 
z całej Polski. Są to nie tylko parki naukowo-technologiczne, ale też 
ośrodki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe. W Podlaskiem akredy-
tację ma jeszcze tylko Politechnika Białostocka. Ministerstwo ocenia-
ło m. in. nasz potencjał naukowo-badawczy oraz zasób kadrowy – in-
formuje prezes PNT PW Rafał Peszka (na zdjęciu).

Akredytację uzyskały trzy wiodące kierunki (dziedziny) w Parku 
Naukowo-Technologicznym:

chemia (miedzy innymi: przemysł drzewno-meblarski oraz materia-
łów budowlanych); branża farmaceutyczna; przedsiębiorczość. 

Wsparcie mogą uzyskać zgłoszone przez przedsiębiorcę proinno-
wacyjne działania mające zwiększyć innowacyjność przedsiębiorstwa. 
Akredytowane ośrodki innowacji udzielają usług doradczych, poma-
gają w znalezieniu odpowiednich technologii, wspierają działające w 
firmach działy badań i rozwoju. Bardzo ważna jest też możliwość ko-
rzystania z infrastruktury badawczo-rozwojowej w tym laboratoriów, 
wsparcia merytorycznego pracowników ośrodka innowacji.

Przedsiębiorca chcący uzyskać wsparcie musi przeanalizo-
wać swoje potrzeby w zakresie innowacji, nawiązać współpracę 
z Akredytowanym Ośrodkiem Innowacji np. z Parkiem Naukowo-
Technologicznym i złożyć wniosek do PARP o dofinansowanie takiej 
usługi. Najbliższy nabór wniosków rozpoczyna się 30 września br. 
Można uzyskać nawet 420 tysięcy złotych (poziom dofinansowania: 
do 70%). Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsię-
biorcy. Czas realizacji to 36 miesięcy, a efektem powinno być znaczą-
ce udoskonalenie procesu technologicznego lub powstanie innowa-
cyjnego produktu lub usługi.

Komplementarną ofertą świadczoną przez park jest możliwość 
promowania, poprzez ośrodek Enterprise Europe Network, produk-
tów i usług w całej Europie, a także pomoc w poszukiwaniu – na 
rynkach europejskich – potencjalnych kontrahentów do współpra-
cy. W tym celu należy się zgłosić do nas – zachęca prezes Peszka. – 
Doświadczenia europejskiej sieci EEN wskazują, że wiele takich spo-
tkań kończy się sukcesem – dodał.

Każdy posiadacz aplikacji użytku-
je ją za darmo, nie ponosząc z te-
go tytułu żadnych kosztów i nie 
musi się logować. Bardzo ważna 
jest też wysoka ocena użytkow-

Twórcy aplikacji Krzysztof Kapusta (po lewej) i Marek Olszewski oso-
biście ją przetestowali

Aplikację można pobrać ze strony https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.vts.bike 
lub zeskanować kod qr zamieszczony poniżej.

SUWALSKI PARK OŚRODKIEM INNOWACJI>>
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Pomimo nienajlepszej pogody, tradycyj-
nie nie brakowało zwiedzających podczas 
Nocy Muzeów. Od lat suwalskie instytucje 
przyłączają się do ogólnokrajowej  akcji i w 
tą jedyną noc każdy może za darmo zobaczyć 
wszystkie ekspozycje w Muzeum Okręgowym, 
Muzeum im. Marii Konopnickiej, Centrum 
Sztuki Współczesnej & Galerii Andrzeja 
Strumiłło, Archiwum Państwowym i Klubie 
Garnizonowym 14. Suwalskiego Dywizjonu 
Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.

Uroczysta inauguracja Nocy Muzeów od-
była się w Muzeum im. M. Konopnickiej, gdzie 
muzealnicy w strojach z czasów carskich wi-
tali zwiedzających. Na początek proponowali 
wszystkim grę miejską przypominającą histo-
rię Suwałk. Główną atrakcją była projekcja dwu-
minutowego filmu z parady wojsk carskich sta-
cjonujących w Suwałkach, która odbyła się 21 
października 1912 r w centrum miasta. To naj-
starszy film ukazujący Suwałki. 

Film prezentujący dawne Suwałki moż-
na było obejrzeć również w Archiwum 
Państwowym, gdzie przygotowano wystawę 
materiałów archiwalnych dotyczących histo-
rii Żydów na Suwalszczyźnie. Ekspozycję pre-
zentującą dzieje suwalskiej wojskowości, w tym 
Suwalskiej Brygady Kawalerii, można było obej-
rzeć w Klubie Garnizonowym.

10

>> NOC MUZEÓW

Powitanie na suwalskiej werandzie

Wszyst-
ko działo 
się pod 
czujnym 
okiem su-
walczanek 
z począt-
ków XX 
wieku

Wizyta w suwalskim dziewiętnastowiecz-
nym salonie

Bajkowy teatrzyk w bajkowym, deszczowym 
ogrodzie Marii Konopnickiej

Nocna pragułka Petersburskim Prospektem

Strzelać każdy może

Duże zainteresowanie wywołała ekspozycja 
uzbrojenia

Suwalczanie z zainteresowaniem oglądali 
film z wizyty amerykańskich Żydów z 1937 
roku w Suwałkach i na Suwalszczyźnie

Służby medyczne były w pogotowiu
Muzealne eksponaty przyciągały uwagę 
zwiedzających
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NOC MUZEÓW
Prezydent Suwałk ogłosił  trzeci w histo-

rii Suwałki Blues Festival Konkurs Zespołów 
Bluesowych. Grupy powalczą o nagrodę 
Grand Prix SBF.

Konkurs zespołów bluesowych był nowo-
ścią w 2014 roku. W premierowej odsłonie pu-
bliczność miała okazję posłuchać 10 grup, które 
spośród prawie 30 wybrała Rada Programowa 
SBF. Podczas drugiego konkursu zespołów blu-
esowych na scenie na placu Marii Konopnickiej 
wystąpiło 8 grup wybranych spośród 28 prze-
słanych zgłoszeń.

W tym roku inne grupy będą miały okazję 
pójść w ślady zwycięzców dwóch pierwszych 
edycji konkursu czyli DRUNK LAMB i BLUES 

JUNKERS. Formuła konkursu umożliwia start 
zespołom, których twórczość nawiązuje do 
muzyki bluesowej i gatunków pokrewnych.

Udział w konkursie można zgłaszać do 10 
czerwca. Zakwalifikowane zespoły w dniach 
8-9 lipca zaprezentują się na żywo podczas 
Suwałki Blues Festival na scenie na placu Marii 
Konopnickiej. Zwycięzcy przyznana zosta-
nie nagroda Grand Prix Suwałki Blues Festival 
– nagroda Prezydenta Miasta Suwałk (statu-
etka) wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 
10 000 zł oraz kwalifikacja do udziału i repre-
zentowania naszego kraju w ramach European 
Blues Challenge 2017 w Danii.
Więcej na stronie; www.suwalkiblues.com.pl 

KONKURS ZESPOŁÓW BLUESOWYCH

BLUES JUNKERS jedni z dwóch pierwszych 
zwycięzców edycji konkursu Suwałki Blues 
Festival Konkurs Zespołów Bluesowych

„NA TROPIE WIERSZY
JANA BRZECHWY”

79 zgłoszeń ze szkół podstawowych z Suwałk i powiatu suwalskiego na-
płynęło na konkurs recytatorski pt. „Na tropie wierszy Jana Brzechwy”, któ-
ry zorganizowała suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej. W kate-
gorii klasa I-II przyznano nagrody uczniom suwalskich szkół: Alicji Kopko z SP 
nr 11,Aleksandrze Murawskiej z SP nr 11 i Bartoszowi Bołtrukanis z SP nr 10.

Wśród trzecioklasistów nagrody otrzymają: Kajetan Biłbak SP w Rutce 
– Tartak, Emilia Wróblewska z SP w Filipowie i Karolina Paszko z SP nr 6 w 
Suwałkach.

W klasach IV-V nagrody przyznano: Piotrowi Świerzbinowi z SP w Filipowie, 
Wiktorii Sidorek z SP w Kaletniku, Agacie Dragan z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Suwałkach i Nikoli Złotnik z SP w Przebrodzie.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 
podczas akcji „Suwalczanie czytają dzieciom” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (ul. Przytorowa 8) 23 maja (po-
niedziałek) o godz. 10:00.

Po raz dwu-
nasty młodzi wo-
kaliści z Suwałk 
i Suwalszczyzny 
z a p r e z e n t o w a -
li swoje wokalne 
umiejętności na 
Konfrontacjach Ta-
lentów Wokalnych 
„ŚWIETLIK” zorga-
nizowanych przez 
Suwalski Ośrodek 
Kultury. Na scenie 
zaprezentowało się 
28 wykonawców.

Pomysłodawcy i 
jurorzy Konfrontacji wyszukują prawdziwie nieoszlifowane diamenty muzyczne. Na scenie 
„ŚWIETLIKA” prezentują się ci, którzy nigdy wcześniej lub jedynie na bardzo małą skalę mie-
li styczność ze sceną i publicznym występem. Podczas wcześniejszych edycji uczestnicy, któ-
rzy zdobyli pierwsze miejsce w swojej kategorii, dostali szansę regularnego szkolenia emisji 
głosu oraz doskonalenia swojego warsztatu wokalnego pod opieką instruktora muzycznego 
Emila Kulbackiego. Owocem tej pracy jest działająca od kilku lat grupa wokalna Studio Piosenki 
„Świetlik” . Zespół koncertuje nie tylko na terenie Suwałk. 

Wyniki konkursu na stronie www.dwutygodniksuwalski.pl

PIENIĄDZE 
DLA SZKOLNYCH 
BIBLIOTEK

Wzbogaci się oferta suwalskich bibliotek szkol-
nych. Otrzymają one  blisko 100 tys. zł na zakup no-
wości wydawniczych (książek niebędących pod-
ręcznikami) w ramach „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa”. Pieniądze trafią do gim-
nazjów nr 3,6 i 7 oraz liceów nr I, II, III, ZST i ZS nr 6. 
Każda z tych szkół otrzyma po 15 tys. zł, w tym 12 
tys. zł – dotacji celowej i 3 tys. zł – wkład własny su-
walskiego samorządu.

„ŚWIETLIK”

>>

>>
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. M. KONOPNICKIEJ 

W SUWAŁKACH ZAPRASZA NA:
n wystawę „Filatelistyczny pociąg do kina” w siedzibie 

Biblioteki przy ul. E. Plater 33A. Wystawa organizowana jest 
w ramach obchodów Jubileuszu 90-lecia urodzin Andrzeja 
Wajdy pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Wystawę 

udostępniło Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu i można ją 
zwiedzać do 23 maja. Wystawę zorganizowali: Biblioteka Publiczna im. 
Marii Konopnickiej w Suwałkach, Poczta Polska S.A., Oddział Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego w Suwałkach; 

n koncert pt. „Impresjonizm w pie-
śni francuskiej” w wykonaniu: Marleny 
Borowskiej – sopran, Joanny Zakrzewskiej 
– fortepian. Prowadzenie koncertu: Ewa 
Stąpór. Początek 28 maja o godz. 17.00 w 
Sali im. J. Towarnickiej (II pietro) w siedzi-
bie Biblioteki przy ul. E. Plater 33 A; wstęp 
wolny;

n wspólnie z Cinema Lumiere w 
Suwałkach do udziału w akcji „Zanim 
obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj 

książkę”. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Filmy objęte ak-
cją: „Alicja po drugiej stronie lustra”, „Zanim się pojawiłeś”, „BFG: Bardzo 
Fajny Gigant”.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY
ZAPRASZA NA:

n koncert w wykona-
niu zespołu The Fret , 
gości oraz uczestników 
warsztatów bluesowych, 
którzy zagrają kompo-
zycje suwalskiej formacji oraz utwory takich legend jak Jimi Hendrix, 
Eric Clapton czy BB King. Początek czwartek, 19.05, godz. 19.00 w Sali 
Kameralnej SOK, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 5 zł w kasie SOK i na www.bi-
lety.soksuwalki.eu;

n spektakl dla dzieci „Tygrys Pietrek” w wykonaniu Teatru Lalki i 
Aktora w Łomży. Piątek, 20.05, godz. 8.30, 10.30 (grupy zorganizowane), 
sobota, 21.05., godz. 10.00 na Dużej Scenie SOK przy ul. Jana Pawła II 5. 
Bilety: 15 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu. Rezerwacje gru-
powe: 87 563 85 18. Spektakl przeznaczony dla dzieci w wieku przed-
szkolnym i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Po spektaklu spotka-
nie pt. „Aktor w teatrze – warsztat teatru aktora”; 

n koncert gościa specjalnego XVI Festiwalu 
„Muszelki Wigier”, gruzińskiego zespołu 
BARAKONI – dynamiczne show dla całej ro-
dziny. Początek w piątek, 27.05. o godz. 19.00 
na Dużej Scenie SOK przy ul. Jana Pawła II 5. 
Bilety: 15 zł w kasie SOK i na www.bilety.sok-
suwalki.eu 

Patronat medialny „Dwutygodnik Suwalski”;
n koncert w wykonaniu uczestników XVI 

Festiwalu „Muszelki Wigier”, którzy wykonają naj-
popularniejsze przeboje Jarosława Kukulskiego m.in. „Najtrudniejszy 
pierwszy krok”, „Wielka dama tańczy sama”, „Papierowy księżyc”, „Serca 
gwiazd”, „To co dał nam świat”, „Im więcej ciebie tym mniej” i „Co po-
wie tata” oraz tytułowe „Tyle słońca w całym mieście”. Początek 
w sobotę 28.05. o godz. 15.00 na Dużej Scenie przy ul. Jana Pawła II 5. 
Bilety: 15 złotych w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu 

Patronat medialny „Dwutygodnik Suwalski”;
n Dyskusyjny Klub Filmowy – film „Zatoka 

Delfinów”. Początek seansu 18.05. o godz. godz. 18.00 
w Sali Kameralnej przy ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 10 zł. Do 
nabycia w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu;
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ZAPROSZENIA SUWALSKIE
n na spektakl Teatru Seniora ZGRYZ, w którym zaprezentuje ostat-

ni dzień przed weselem w domu panny młodej, którą wydają za nieko-
chanego. Początek w środę 25.05 o godz. 17.00 w Sali Granatowej, ul. 
Noniewicza 71 (uwaga spektakl przeniesiony z Sali Kameralnej SOK; za-
kupione bilety zachowują ważność). Więcej informacji w kasie SOK i pod 
numerem telefonu (87) 563 85 18.

n na Pchli Targ na parkingu za SOK-iem. W 
ostatnich dwóch latach na parkingu za SOK-iem 
spotykali się miłośnicy, poszukiwacze i posiada-
cze najróżniejszych „skarbów”. Okazji do spotkań 

nie zabraknie i w tym roku. Pierwsze w przedostatnią majową niedzielę. 
Pchli Targ – 22.05. w godz. 9.00-13.00. Kolejne spotkania na Pchlim Targu: 
5, 19.06 | 3, 17, 31.07 | 14, 28.08 | 11, 25.09 na parkingu za SOK.

BLACK PUB KOMIN ZAPRASZA NA:
n koncert BIFROST – let flowers die – 21 maja o godz. 

19.30. Bilet 10 zł.

FUNDACJA ALICJI ROSZKOWSKIEJ 
ART. S.O.S. ZAPRASZA NA:

n koncert – recital solowy skrzypka Adama Bałdycha w Sali Królewskiej 
przy ul. Chłodna 12. Początek 19 maja (czwartek) o godz. 19.00.

TEATR KŁUSOWNIKÓW  STRAŻ PRZEDNIA 
IM. KAROLA WOJTYŁY ZAPRASZA NA:

n koralowy jubileusz 35-lecia istnienia tego teatru amatorskiego. 
Obchody będą połączone z urodzinami Marii Konopnickiej. Program: 22 
maja (niedziela), godz. 18.00 w Konkatedrze p.w. Św. Aleksandra – Msza 
Święta Dziękczynna, a po mszy – prapremiera Misterium Oratoryjnego 
„Jak one szły ...”, poświęconego Błogosławionym Męczenniczkom z 
Nowogródka. 23 maja (poniedziałek), godz. 18.00 w Muzeum Marii 
Konopnickiej urodzinowy wieczór literacko-plastyczno-muzyczno-ta-
neczny przy kawie i ciasteczkach. Zaprasza Aleksandra Piłsudska. Projekt 
został zrealizowany dzięki otrzymaniu nagrody jubileuszowej Prezydenta 
Miasta Suwałki. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

FESTIWAL BANIEK 
MYDLANYCH W SUWAŁKACH

n Największa trasa Festiwalu Baniek 
Mydlanych w Polsce! W Suwałkach 26 ma-
ja o godzinie 12.00. Tysiące baniek w po-
wietrzu, pokazy, animatorzy, strefy dla 
dzieci, młodzieży i rodziców – wszystko to 
równa się doskonałej zabawie dla każdego, 
bez wyjątków! Więcej informacji wkrótce.

CINEMA LUMIERE 
ZAPRASZA
NA FILMY:

– do 19 maja – „Kapitan Ameryka: Wojna 
Bohaterów” 2 + 3D (przygod./fantasy), „Dzielny 
kogut Maniek” (anim./przyg.), „Młody Mesjasz” 
(religijny/biblijny), „Dzień Matki” (komedia), 
„Wszystko gra” (musical), „Był sobie człowiek” 
(anim./przyg.), „Modelka” (dramat);

– 18 maja „Dama w Vanie” (komediodramat) – 
babskie wieczory;

– od 19 maja – „Nice Guys. 
Równi Goście” (komedia 
krym.);

– od 20 maja – „Mój przyjaciel orzeł” (przyg.), 
„Zakładnik z Wall Street” (thriller);

– 24 maja – „Opiekun” (dramat) – kino kone-
sera;

– od 26 maja – „Alicja po drugiej stronie lustra” 
(familijny/fantasy);

– od 27 maja – „Summer Camp” (horror), „Angry 
Birds Film” (komedia anim.). 

W KINIE
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WYDARZENIA SPORTOWE
MEDALE J. MENDAK

Dwa medale wywalczyła zawod-
niczka MUKS Olimpijczyk Suwałki 
Joanna Mendak na mistrzostwach 
Europy niepełnosprawnych w pły-
waniu rozegranych  w portugal-
skim Funchal. Na 100 m st. motyl-
kowym wywalczyła srebrny medal  
z czasem 1:06.44, a na 50 m st. do-
wolnym zdobyła brązowy medal z 
czasem 28.62. 

ŚLEPSK CZWARTY
Siatkarze Ślepska Suwałki rozgrywki I ligi zakończyli na czwartym 

miejscu. Najpierw w walce o fi nał w Suwałkach siatkarze Ślepska prze-
grali 1:3 z SMS PZPS Spała w piątym meczu półfi nału I ligi. Tym samym 
zespół ze Spały wygrał 3:2 rywalizację ze Ślepskiem i awansował do fi -
nału, a Ślepsk walczył ponownie (tak jak przed rokiem) o trzecie miejsce. 
W pojedynku o trzecie miejsce rywalem suwalskiej drużyny był Espadon 

Szczecin. Rywale okazali się 
lepsi. W decydującym meczu 
w Suwałkach Ślepsk uległ 1:3 
(25:18,20:25,19:25,19:25) dru-
żynie ze Szczecina. W pierw-
szym meczu w Szczecinie 
Ślepsk wygrał 3:2. 

W tegorocznych rozgryw-
kach suwalska drużyna bar-
dzo dobrze zaprezentowa-
ła się w rundzie zasadniczej, 
którą zakończyła na drugim 
miejscu w tabeli. W fazie pu-
charowej już nie było tak do-
brze. Z rozegranych dziesię-

ciu meczów Ślepsk wygrał pięć i zajął czwarte miejsce. Przed rokiem 
Ślepsk wywalczył trzecią lokatę w I lidze.  

WIGRY DWUNASTE
Piłkarze suwalskich Wigier po raz kolejny pokazali, że w tegorocz-

nych rozgrywkach lepsze wyniki osiągają na wyjazdach. W 31 kolejce w 
Bydgoszczy niespodziewanie pokonali 2:1 Zawiszę. Gole dla Wigier zdo-
byli: Stawarczyk (Zawisza) samobójczy gol w 62 min. i Miłosz Kozak (73 
min.),a dla gospodarzy Panajotow (49 min.). Wcześniej suwalska druży-
na dwukrotnie zremisowała w Suwałkach i przegrała 0:3  z Chrobrym w 
Głogowie. Na boisku przy ul. Zarzecze Wigry najpierw bezbramkowo 
zremisowały z Miedzią Legnica, a następnie 2:2 z GKS Bełchatów. Gole 
w tym meczu dla Wigier strzelił z karnych Damian Kądzior w 55 min. 
i 80 min., a dla GKS bramki zdobyli: Patryk Rachwał w 31 min. z karne-
go oraz Alen Ploj w 68 min. Od 57 min. Wigry grały w dziesiątkę prze-
ciwko jedenastce z Bełchatowa, po drugiej żółtej, a w rezultacie czer-
wonej kartce jako obejrzał Bartłomiej Kalinkowski. 

Po 31 kolejce Wigry zajmują 12 miejsce w tabeli z 38 pkt. W następ-
nym ligowym meczu zagrają w Suwałkach z Sandecją Nowy Sącz. Może 
to być spotkanie, które zdecyduje o tym, że Wigry utrzymają się w I lidze. 
Początek meczu 21 maja o godz. 19.

SUKCESY SUWALSKICH ŻEGLARZY
Znakomicie nowy sezon rozpoczęli młodzi suwalscy żeglarze UKŻ 

Grot OSiR. W regatach żeglarskich w klasie Cadet o Puchar Burmistrza 
Mikołajek wystartowały trzy załogi z suwalskiego klubu i zajęły trzy czo-
łowe lokaty. Wygrała załoga Mateusz Topolski i Julia Kundzicz przed 
Erykiem i Kingą Martynko oraz Julią i Michaliną Hościłowicz.

W ostatni weekend odbył się Puchar Europy Centralnej na Zalewie 
Zegrzyńskim w klasie Cadet. W regatach wystartowało 41 załóg , w tym 
z Węgier, Niemiec oraz Czech. Ekipa z Suwałk ponownie okazała się naj-

lepsza. W klasyfi kacji open wygrała załoga Eryk i Kinga Martynko. Trzecie 
miejsce zajęła kolejna suwalska załoga Julia i Michalina Hościłowicz, a pią-
tą lokatę Mateusz Topolski z Julią Kundzicz. Wśród dziewcząt zwycięży-
ła załoga Julia i Michalina Hościłowicz.

Nieco starsi zawodnicy UKŻ Grot Suwałki na jez. Krzywym w Olsztynie 
walczyli o Puchar Komandora YKP w klasie OK-Dinghy. W kategorii clas-
sic pierwsze miejsce zajął Jakub Krynicki, a trzecią lokatę Szymon 
Ostrowski. W kategorii juniorów wygrał Maciej Chmielewski, a Szymon 
Ostrowski zajął trzecie miejsce.

POSZUKUJĄ WOLONTARIUSZY
Wielkimi krokami zbliżają się 70. Mistrzostwa Polski Juniorów 

w Lekkoatletyce U 20, które w dniach 1–3 lipca odbędą się w Suwałkach. 
W związku z wydarzeniem Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach szu-
ka wolontariuszy. Jesteś młodą i ambitną osobą? Lubisz sport? Chcesz 
aktywnie spędzić kilka dni, poznać fajnych ludzi i wziąć udział w cieka-
wym projekcie? OSiR czeka właśnie na Ciebie.  OSiR wolontariuszom ofe-
ruje: pamiątkową koszulkę, wyżywienie i napoje, certyfi kat, ubezpiecze-
nie NNW, pakiet szkoleń.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Sportu, Rekreacji 
i Marketingu, Kamil Klimek (kamil.klimek@osir.suwalki.pl kamil.klime-
k@osir.suwalki.pl) oraz Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, tel. 
87 565 02 58, ul. Noniewicza 91, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl pry-
zmat@pryzmat.org.pl

BRĄZOWA DRUŻYNA Z SP NR 11
W drużynowych Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych klas I-III 

w szachach, wśród 22 zespołów z całej Polski, brązowy medal zdobyła 
drużyna Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach. W jedenastu rozegra-
nych meczach doznali jednej porażki, trzykrotnie remisowali i odnieśli 
siedem zwycięstw. Najważniejsze były wyniki drużynowe, jednak na uwa-
gę zasługują mecze Huberta Pieczulisa, który zdobył złoty medal indy-
widualnie na trzeciej szachownicy oraz Pauliny Rojek , za srebrny medal 
na szachownicy dziewczęcej. W skład suwalskiej drużyny weszli: Paulina 
Rojek, Jakub Pojawa, Mateusz Milewski i Hubert Pieczulis. Opiekunem 
zespołu był Piotr Zieliński. Wyjazd młodych szachistów został dofi nan-
sowany przez prezydenta Suwałk oraz Radę Rodziców SP 11.

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BADMINTONA
4 czerwca o godz. 10 w suwalskiej hali OSiR rozpocznie się 

V Międzynarodowy Turniej Badmintona ,,POGRANICZE 2016” pod patro-
natem Prezydenta Miasta Suwałk. Turniej jest zaliczany do rankingu pol-
skich amatorów badmintona. Termin zgłoszeń i wpisowe – 29 maja 2016 r. 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać e-mailem: aktywnisuwalczanie@gma-
il.com (ew. zapytania tel. 602685601). Organizatorem turnieju jest Sto-
warzyszenie „Aktywni Suwalczanie”.  

Patronat medialny: DWUTYGODNIK SUWALSKI. Więcej na stronie
 aktywnisuwalczanie.pl lub WWW.dwutygodniksuwalski.pl

DWA BRĄZOWE MEDALE W BADMINTONIE
W półfi nałach zakończyły się występy badmintonistów SKB Suwałki 

w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Malow Suwałki młodzików roz-
grywanych w Suwałkach. W grze pojedynczej chłopców Sebastian 
Jaroszczuk przegrał 16:21, 4:21 
z Bartoszem Gałązką , zawodni-
kiem Technika Głubczyce. W grze 
podwójnej Sebastian Jaroszczuk 
z Sebastianem Bilbinem (na zdję-
ciu na trzecim stopniu podium) 
przegrali 14:21, 11:21 z Szymonem 
Stokfi szem i Wiktorem Treckim. 
Dwa brązowe medale młodych 
suwalskich badmintonistów, to 
znacznie lepsze osiągnięcie niż 
przed rokiem, gdy podopiecz-
nie trenera Jerzego Dołhana nie 
zdobyli żadnego medalu w mi-
strzostwach Polski.



17.05.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

17.05 .2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

14

GŁOSUJMY 
NA „OGRÓD OSIEDLOWY” 

Na Osiedlu Północ może powstać „Ogród Osiedlowy”. Projekt ten ubiega się 
o pieniądze w konkursie LECHSTARTER. Na suwalski „Ogród Osiedlowy” moż-
na głosować do 5 czerwca na stronie internetowej urbanforms.org Link http:
//urbanforms.org/lechstarter?projekt=160-ogrod-osiedlowy&fb_action_id-
s=1336400033041822&fb_action_types=og.shares

Pomysł „Ogrodu Osiedlowego” powstał z inicjatywy seniorów z Suwalskiego 
Klubu Seniora  i młodych ludzi, współpracujących z Klubem. Postanowili razem 
stworzyć ogród, który byłby miejscem spotkań, dlatego też biorą udział w konkur-
sie LECHSTARTER ubiegając się o grant na swój projekt.

Pusty i nieużywany trawnik znajdujący się w pobliżu Kaczego Dołka ma zostać 
zmieniony w miejsce, w którym toczy się życie społeczne. W adaptację przestrzeni 
i stworzenie ogrodu zaangażowani są mieszkańcy pobliskich bloków. Projekt obej-
muje nie tylko zaaranżowanie zieleni, ale także powołanie zespołu odpowiedzial-
nego za animowanie wydarzeń i lokalnych inicjatyw. Grupą inicjatywną są Suwalski 
Klub Seniora, Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” 
oraz mieszkańcy osiedla przy Kaczym Dołku.

>> SUWALSKI NFOZ 
WCIĄŻ POMAGA

Jak już informowaliśmy, jedno z najaktywniejszych sto-
warzyszeń w regionie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia 
Oddział w Suwałkach z powodu zmiany przepisów o zbiórkach 
publicznych i braku możliwości korzystania z nawiązek sądo-
wych, po ponad 40 latach kończy swą działalność. Właśnie roz-
dysponowuje ostatnie zebrane pieniądze. 

Z funduszu statutowego suwalski NFOZ  przeznaczył na 
zakupy aparatury diagnostycznej, sprzętu medycznego i mo-
dernizacje zakładów opieki zdrowotnej ponad 240.000,00 
zł, z tego  ponad 136 tys. zł otrzymały Oddziały Szpitala 
Wojewódzkiego w Suwałkach  m.in.:

– Oddział Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa – 
38.262,54 zł (kardiotokograf, lampy zabiegowe, wózek do 
przewożenia pacjentów, materac, stoliki, fantom noworod-
ka);

– Oddział Pediatrii – 27.123,96 zł (modernizacja Oddziału);
– Oddział Neonatologii – 23.798,64 zł (stanowiska do pie-

lęgnacji noworodków – 8 sztuk, ogrzewacz noworodków na 
statywie);

– Oddział Urologii – 8.737,88 zł (instrumenty urologicz-
ne).

Ponadto ciśnieniomierze, termometry, inhalatory, apa-
raty AMBU, wózki do przewożenia pacjentów i inna apara-
tura i sprzęt medyczny zostały przekazane do oddziałów: 
Neurologii, Chorób Zakaźnych, Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, 
Chirurgii Dziecięcej, Nefrologii, Ortopedyczno-Urazowego, 
Dermatologii, Onkologii, Laryngologii. Zrealizowane zosta-
ły również wnioski współdziałających z NFOZ jednostek z  
Suwałk – Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP 
ZOZ, Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ.

W tym roku suwalski NFOZ pomógł też szpitalom w:  
Augustowie, Sejnach, Olecku, Gołdapi, Ełku i Lipsku. Do koń-
ca swojej działalności suwalski NFOZ jeszcze zakupi i przeka-
że do jednostek medycznych aparaturę specjalistyczną za po-
nad 100 tys. zł.

W ciągu ponad 40 lat ze sprzedaży cegiełek, jedne-
go procenta podatku i sądowych nawiązek suwalski NFOZ 
zebrał kilka milionów złotych. Wszystko to dzięki działal-
ności takich ludzi jak m.in. Elżbieta Chmielewska, Jerzy 
Szuliński i śp. Henryk Kulczycki, za te pieniądze zakupio-
no aparaturę do szpitali i jednostek zdrowia w Suwałkach i 
na Suwalszczyźnie. 

Dziękujemy im za to.

Zdjęcie archiwalne, Elżbieta Chmielewska z suwalskiego 
NFOZ po prawej

>>

BĘDZIE CZYSTSZE POWIETRZE
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk podpisał pierwsze umowy w ramach 

Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Suwałk. Na 66 złożonych wniosków 
46 zostanie dofinansowanych jeszcze w tym roku. Wszystkie te osoby na zaplanowa-
ne przez siebie prace otrzymają łącznie ponad 150 tys. zł. Najwięcej z nich zamierza 
podłączyć się do sieci gazowej. 16 osób chce wymienić stare źródło ciepła na nowe, 
a 15 mieszkańców Suwałk zamierza podłączyć się do miejskiej sieci cieplnej.

– Cieszę się, że pierwsza edycja naszego programu spotkała się z tak dużym za-
interesowaniem. Oznacza to, że był to dobry pomysł i musimy go kontynuować w 
latach kolejnych – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Kolejne umowy, których do podpisania zostało jeszcze 40, gotowe będą w cią-
gu najbliższych kilku dni. Wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu zostaną 
o tym indywidualnie poinformowane.

Więcej na: WWW.dwutygodniksuwalski.pl 

>>
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KOMPETENTNI DLA POTRZEBUJĄCYCH
Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Kompetentni 

dla potrzebujących – szkolenie wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością w Suwałkach”, które odbę-
dzie się w dniu 24 maja (wtorek)  w godz. 8.00  -16.30 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT 
przy ul. Noniewicza 91.

W szkoleniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby mające ukończone minimum 15 lat zainteresowane działalnością 
wspierającą osoby niepełnosprawne. Zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formula-
rzu pod adresem: Suwalska Federacji Organizacja Pozarządowych RAZEM, 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 91, tel./fax 
(87) 565 02 58; e-mail: razem@federacjasuwalki.pl 

Więcej na: www.federacjasuwalki.pl

15

MIEJSKIE 
ŚWIĘTO BIEGANIA

28 maja w Suwałkach wielkie sportowe wydarzenie „RESO Suwałki 
10,5 – Miejskie Święto Biegania”. Zapisy trwają do 22 maja.

Sympatycy biegania, zarówno dzieci jak i dorośli, będą mogli wybrać 
jeden z 11 dystansów:
15:30 – bieg przedszkolaków (dziewczęta) – dystans 200 m,
15:40 – bieg przedszkolaków (chłopcy) – dystans 200 m,
15:50 – bieg dziewcząt z klas I-III szkół podstawowych – dystans ok. 450 m,
16:00 – bieg chłopców z klas I-III szkół podstawowych – dystans ok. 450 m,
16:10 – bieg dziewcząt z klas IV-VI szkół podstawowych – dystans ok. 
450 m, 
16:20 – bieg chłopców szkół podstawowych z klas IV-VI – dystans ok. 900 m,
16:30 – bieg gimnazjalistek – dystans ok. 900 m,
17:00 – bieg gimnazjalistów – dystans ok. 1350 m,
18:30 – „Suwalskie debiuty” – bieg indywidualny na dystansie 3,5 km,
19:30 – „Pogodne Suwałki Team” – sztafetowy bieg uliczny na dystansie 
ćwierć maratonu (3 x 3,5 km),
21:00 – „Suwalska ćwiartka” – dystans 10,5 km.

Ponadto w programie m.in. uroczystość wręczenia stypendiów spor-
towych oraz podsumowanie Miejskiej Rywalizacji Sportowej o godz.17.30 
oraz Fire Show czyli występ grupy Gore Ogień o godz. 20:45 

Główną areną zmagań uczestników festiwalu biegowego będzie Plac 
Marii Konopnickiej. Na mecie każdego z biegów na uczestników będą 
czekać wyjątkowe medale i atrakcyjne pakiety startowe, a na najlepszych 
zawodników, zawodniczki i sztafety nagrody pieniężne. 

Więcej na stronie: www.osir.suwalki.pl

>>

>>

Turniej BRD
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Olimpijczyków Polskich 

i Gimnazjum nr 7  wygrali miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. 

Uczestnicy turnieju rozwiązywali test wiedzy o ruchu drogowym i 
wykonywali zadania praktyczne. Drużynę SP nr 10 w składzie: Karolina 
Szyszko, Miłosz Węgrzynowicz, Dominika Jodzis, Emil Krystian 
Piotrowski, przygotował Marek Grzybowski. Kolejne miejsca w ry-
walizacji podstawówek zajęły drużyny z SP nr 4 im. K.A. Hamerszmita 
i SP nr 11.

Zwycięska drużyna z Gimnazjum nr 7 wystąpiła w składzie: Michał 
Tylenda, Albert Piekarski, Rafał Konopko. Przygotowała ich Teresa 
Gajewska. Wśród gimnazjów na kolejnych lokatach uplasowały 
Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

>>
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BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ

tel. 87 566 28 25
dwutygodnik@bpsuwalki.pl

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

USŁUGI

WARTO STUDIOWAĆ
W SUWAŁKACH

Czy po maturze warto zostać i studiować 
w PWSZ? Taki wybór, jak podkreśla dr n. med. 
Jarosław Kuczyński, prorektor ds promo-
cji i rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Suwałkach, ma swoje zalety. 
Oznacza niższe koszty studiowania. Przede 

wszystkim jednak daje możliwość zdobycia wykształcenia na kierun-
kach, których ukończenie zwiększa szanse młodego człowieka na ryn-
ku pracy. 

W czerwcu  rozpoczyna się rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 
i maturzyści stają przed odwiecznym dylematem: jaką uczelnię wy-
brać. Wybór nie jest prosty, ale na ogół decydują względy ekonomicz-
ne. Dzisiaj młodzi nie kierują się łatwością studiowania na danym kierun-
ku. Kolekcjonowanie dyplomów ukończenia studiów również nie jest w 
modzie. – Zamiast studiować przez 5 lat na kierunkach typowo humani-
stycznych (np. w zakresie zarządzania, socjologii czy politologii), zasta-
nówmy się nad wyborem studiów I stopnia licencjackich lub inżynier-
skich w uczelni zawodowej. Takie studia proponuje PWSZ w Suwałkach 
– zachęca dr Jarosław Kuczyński. 

Jak podkreśla, cykl kształcenia na studiach licencjackich 3– lub 3,5-
letni jest bardziej uniwersalny niż na studiach 5-letnich. – Znacznie lepiej 
dostosujemy się do potrzeb rynku pracy, jeśli ukończymy najpierw stu-
dia inżynierskie lub licencjackie – sądzi prorektor. Po uzyskaniu dyplomu 
można wcześniej rozpocząć karierę zawodową i nabywać doświadczenia, 
przy tym rośnie nam staż pracy i wynagrodzenie. Natomiast już w trakcie 
pracy można ukończyć studia uzupełniające w systemie zaocznym. 

– Uważa się, że dla młodego człowieka jest to najlepsza forma studio-
wania. Poza tym upowszechnianie wiedzy teoretycznej w uniwersytetach 
nie daje nam umiejętności praktycznych potrzebnych na rynku pracy 
– zauważa prorektor. PWSZ-ety realizują profi le praktyczne, połowa zajęć 
to ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. 

Jego zdaniem znacznie lepiej skorzystać z oferty PWSZ, która jest 
uczelnią państwową, spełniającą standardy kształcenia i wymagania 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej. – PWSZ w Suwałkach ma pozytywną 
ocenę na większości kierunków, a w rankingu najlepszych uczelni wg pi-
sma „Perspektywy” zajmuje od lat czołowe miejsca – podkreśla Jarosław 
Kuczyński. 

Wśród zalet uczelni wymienia krótki cykl nauczania,  bardzo dobre 
warunki lokalowe i dobrą kadrę dydaktyczną. – Jeśli nie trafi liśmy z wy-
borem kierunku, można zmienić kierunek i studiować drugi, bardziej po-
trzebny na rynku pracy – argumentuje prorektor. Dodatkowo, absolwen-
ci wszystkich kierunków na suwalskiej uczelni mogą na miejscu uzyskać 
stopień magistra studiując ekonomię. Uczelnia z Suwałk ma nowoczesną 
infrastrukturę, dobrze wyposażone laboratoria, sale ćwiczeniowe oraz 
pracownie specjalistyczne. Kadra naukowa pochodzi z dobrych uczelni 

uniwersyteckich. – Lepiej jest jak student na zajęciach praktycznie usku-
tecznia wiedzę i ma dostęp do nowoczesnych technologii, które póź-
niej jako absolwent spotyka w swoim miejscu pracy – radzi dr Jarosław 
Kuczyński. 

Kierunki inżynierskie i medyczne, jakie proponuje uczelnia, są z 
pewnością przyszłościowe. Inżynierów wyposażonych w wiedzę ści-
słą, z umiejętnościami technicznymi, potrzebuje i będzie potrzebować 
niemal każda branża. Polska się buduje. Budowane są drogi oraz obiek-
ty państwowe i prywatne, potrzeba fachowców po budownictwie, kon-
struktorów i inżynierów nadzorujących budowy. Również specjaliści zaj-
mujący się logistyką w  transporcie są poszukiwani na Suwalszczyźnie. 
Tutaj bowiem obserwuje się przewozy międzynarodowe. Swoje miejsce 
pracy znajdzie również inżynier procesu produkcji, wszak w podlaskim 
rozwija się przemysł rolno-spożywczy – wymienia prorektor Kuczyński. 
W Suwałkach i okolicach potrzebni są nauczyciele w przedszkolach i fi -
lolodzy po anglistyce.  Szybko również znajdują pracę w kraju i za grani-
ca pielęgniarki i ratownicy medyczni. Ze względu na starzejące się spo-
łeczeństwo zapotrzebowanie na absolwentów kierunków medycznych 
będzie coraz większe. Kosmetologia to nowy zawód związany z poprawą 
i zapewnieniem urody jak najdłużej. Coraz częściej korzystać będziemy 
z usług kosmetologa – wylicza dr Kuczyński. Absolwenci bezpieczeństwa 
to kadry dla wojska, policji, straży granicznej, miejskiej, ochrony budyn-
ków i mienia. Na terenach fl anki wschodniej NATO żołnierz polski będzie 
miał duże znaczenie. 

Nowością tegoroczną w suwalskiej uczelni jest: 
uruchomienie w marcu 2016 roku PWSZ w Suwałkach Centrum 
Egzaminacyjnego Języka Angielskiego „Pearson Test of English” 
– podkreśla dr Kuczyński. 

Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny suwalskiej uczelni będzie 
posiadał uprawnienia do egzaminowania i wydawania certyfi katów, w 
tym międzynarodowego certyfi katu znajomości języka angielskiego 
„PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL PTE”. 

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczel-
nie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu 
państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu ję-
zyka angielskiego. 

Dodatkowo Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny PWSZ w 
Suwałkach chce od 1 X 2016 r. uruchomić studia stacjonarne z fi lologii 
angielskiej w trybie popołudniowym dla osób 30+, które codziennie pra-
cują i mogłyby uczestniczyć w zajęciach po 15:00. 

To nie koniec nowości – zaznacza prorektor PWSZ. Wydział Ochrony 
Zdrowia złożył do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek 
o nadanie uprawnień do kształcenia na kierunku licencjackim: logistyka 
oraz do zorganizowania studiów uzupełniających magisterskich na kie-
runku bezpieczeństwo wewnętrzne. 

 – Mniejsza uczelnia daje komfort bezpiecznego, przyjaznego studio-
wania a przyjaźnie nastawiona kadra zachęci do poznawania wiedzy i na-
bywania kwalifi kacji. Nie jesteśmy przytłoczeni wielkim miastem, żyjemy 
według swojego spokojnego porządku dnia. Czujemy się na suwalskiej 
uczelni jak w domu – podsumowuje prorektor PWSZ.  156/2016

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

101/2016

n POŻYCZKA VIRRION. RÓWNIEŻ DLA EMERYTÓW 
I RENCISTÓW. TEL. 85 664 38 10 161/2016

POŻYCZKI

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. 1774 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 maja 2016 roku w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 12.05.2016 r. 
do 02.06.2016 r.)  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warun-
ków zagospodarowania działek przyległych (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 146/2016 z dnia 12 maja 2016 roku).  163/2016
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INFORMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. 
umów gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowią-
cymi własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, zgodnie z 
art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomo-
ści, że na okres 21 dni tj. od dnia 9.05.2016 r. do dnia 29.05.2016 r. 
został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy 
ul. Wigierskiej 32 oraz opublikowany na stronie internetowej 
www.zbm.suwalki.pl wykaz nr 4/2016 z dnia 6 maja 2016 r. nieru-
chomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 160/2016

RAJD ODKRYWCÓW
6 Suwalski Szczep Harcerski „Zorza” , z druhną Katarzyną Łazarowicz 

na czele, jest współorganizatorem Rajdu Odkrywców 2016. Rajdu, który 
jest największą imprezą o charakterze turystyczno-krajoznawczym orga-
nizowaną przez Związek Harcerstwa Polskiego podczas wakacji.

Rajd Odkrywców to impreza, w której weźmie udział około 1000 har-
cerzy z całej Polski, z 17 chorągwi, 357 hufców.  Od 3 do 7 lipca będą po-
znawać historię, brać udział w wydarzeniach historycznych, wcielając się 
przy tym w Sarmatów.  6 Suwalski Szczep Harcerski „Zorza” podjął się 
trudnego zadania, jakim jest przygotowanie kilku punktów, do których 
będą mogli przybyć uczestnicy rajdu. 

W Rajdzie Odkrywców uczestnicy nie będą podążać wytyczoną przez 
organizatorów trasą. Wyznaczony jest tylko teren – kwadrat o bokach 50 
na 50 kilometrów, który znajduje się na terenie 3 województw: mazowiec-
kiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W rajdzie mo-
gą uczestniczyć też grupy spoza ZHP. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.rajdodkrywcow.zhp.pl

6 Suwal-
ski Szczep 
Harcerski 
„Zorza”

PROGRAM SPOTKAŃ, ZAJĘĆ I DYŻURÓW KONSULTACYJNYCH W SUWALSKIM CENTRUM INICJATYW 
SENIORALNYCH POD PATRONATEM SUWALSKIEJ RADY SENIORÓW

 
MAJ CZERWIEC 2016

Data Godzina Rodzaj zajęć
09.05.2016 poniedziałek 10.00-12.00 Warsztaty rękodzieła – szydełko i kordonek Alicja Panasiewicz.
09.05.2016 poniedziałek 12.00-14.00 Warsztaty kosmetyczne. – Ewa Guderska i Barbara Grabowska.
10.05.2016 wtorek 10.00-12.00 Dyżur konsultacyjny członka SRS – Dariusz Żukowski

17.00-19.00 Warsztaty wokalno-muzyczne zespołu „OCEAN ŻYCIA” – Jadwiga Sowulewska
11.05.2016 środa 10.00-12.00 Prezentacja „Życiodajna siła Morza Martwego” Jadwiga Rusińska i Barbara Grabowska
13.05.2016 piątek 10.00-13.30 Warsztaty artystyczne z rękodzieła – Karina Sosnowska (stow. „NIE PO DRODZE”
17.05.2016 wtorek 10.00-13.00 Dyżur konsultacyjny członka SRS – Włodzimierz Marczewski 
17.05.2016 wtorek
18.05.2016 środa

17.00-19.00 Warsztaty wokalno-muzyczne zespołu „OCEAN ŻYCIA” – Jadwiga Sowulewska
16.00-17.00 Spotkanie z psychologiem – mgr Magdalena Sowulewska

20.05.2016 piątek 10.00-12.00 Warsztaty artystyczne pt. „Cuda z bibułki” – Elżbieta Miłek
12.00-14.00 „ALE BABKI” – spotkania tylko dla kobiet – Jadwiga Sowulewska
16.00-18.00 Warsztaty BLUESOWE –  zespół „Nord Pole Jazz Band”– Marian Szaryński i Włodzimierz Marczewski

24.05.2016 wtorek 09.00-12.00 Spotkanie plenarne Suwalskiej Rady Seniora.
10.00-13.00 Dyżur konsultacyjny członka SRS – Marian Luto
17.00-19.00 Warsztaty wokalno-muzyczne zespołu „OCEAN ŻYCIA” – Jadwiga Sowulewska

25.05.2016 środa 11.00-13.00 Warsztaty dziennikarskie– red Marek Starczewski
26.05.2016 czwartek 10.00-13.00 Warsztaty wolontariuszy– studenci pedagogiki osób starszych  PWSZ Suwałki– Maria Lauryn 
27.05.2016 piątek 11.00-13.30 Warsztaty artystyczne z rękodzieła – Karina Sosnowska Stowarzyszenie. „NIE PO DRODZE”
30.05.2016 poniedziałek 10.00-12.00 „Babskie pogaduchy” -Senior caffe. Ryta Folejewska i Maria Lauryn
31.05.2016 wtorek 09.00-13.00 Dyżur konsultacyjny członka SRS – Bożena Maskowicz

17.00-19.00 Warsztaty wokalno-muzyczne zespołu „OCEAN ŻYCIA” – Jadwiga Sowulewska
07.06.2016 wtorek 10.00-13.00 Dyżur konsultacyjny członka SRS – Maria Lauryn

17.00-19.00 Warsztaty wokalno-muzyczne zespołu „OCEAN ŻYCIA” – Jadwiga Sowulewska
10.06.2016 piątek 11.00-13.30 Warsztaty artystyczne z rękodzieła – Karina Sosnowska Stowarzyszenie. „NIE PO DRODZE”
14.06.2016 wtorek 10.00-13.00 Dyżur konsultacyjny członka SRS – Tadeusz Chudziński

17.00-19.00 Warsztaty wokalno-muzyczne zespołu „OCEAN ŻYCIA” – Jadwiga Sowulewska

Koordynator projektu – Maria Lauryn. Kontakt: tel. 515-362-622; e-mail: seniorzy@um.suwalki.pl; www.um.suwalki.pl; www. seniorzy.pogodnesuwalki.pl; 
facebook.com/Suwalska-Rada-Seniorów

>>

OGŁOSZENIA DTS:

TEL. 87 5662825; 

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

dwutygodnik@bpsuwalki.pl
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NASZA FOTOZAGADKA
Szanowni Czytelnicy, pokazujemy fragment rozpoznawalnego powszechnie budynku 

lub miejsca. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tego fragmentu i prawidłowe jego okre-
ślenie. Może tak się zdarzyć, że całość poszukiwanego budynku lub miejsca będzie w ak-
tualnym wydaniu DwuTygodnika. 

Tradycyjnie mamy nagrodę dla osóby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową odpo-
wiedź. Będzie to bilet ufundowany przez Cinema Lumiere Suwałki. Na odpowiedzi cze-

kamy do 27 maja. 
Nagrodę za rozwiązanie foto-

zagadki z nr „9 DTS” otrzymała:  
Piotr Jarmołowicz  z Suwałk.

Fragment jakiego suwalskie-
go obiektu przedstawia zamiesz-
czona w puzlu fotografi a? 

Odpowiedzi prosimy prze-
syłać na adres redakcji 
bądź na adres internetowy: 
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

CHŁODNYM
OKIEM

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl

suwalki@cinema-lumiere.pl

Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23
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RECEPTA 
NA ZDROWE SUWAŁKI

Suwalska Fundacja Ochrony Zdrowia „GLOBMEDIS” 
zorganizowała dla mieszkańców Suwałk cykl bezpłat-
nych spotkań edukacyjnych w sali wykładowej Szpitala 
Wojewódzkiego, których tematem są choroby nowo-
tworowe. 

Tematyka każdego ze spotkań dotyczy innego ro-
dzaju nowotworu. Uczestnicy mogą wysłuchać wykła-
du i wziąć udział w dyskusji, a chętni mogą poddać się 
badaniu dermatoskopowym. 

Harmonogram organizowanych najbliższych spo-
tkań edukacyjnych:

– rak piersi, 17 maja (wtorek) godz. 15.00,
– rak skóry, 17 maja (wtorek) godz. 17.00,
– rak tarczycy, 20 maja (piątek) godz. 15.00.

Spotkania są współfinansowane przez Miasto 
Suwałki w ramach projektu pn. „Recepta na zdrowe 
Suwałki – cykl spotkań edukacyjno-diagnostycznych 
Miasta Suwałki”.

Będzie o niszczeniu i zabi-
janiu tego, co mamy najcen-
niejszego – naszego pięknego 
środowiska. Naprawdę trudno nie za-
chwycić choćby Suwalskim Parkiem 
Krajobrazowym, Wigrami, Puszczą 
Augustowską, Czarną Hańczą. Jeśli 
tylko ktoś tu przyjeżdża z daleka 
natychmiast wiozę go do Smolnik, 
Turtula, Bachanowa, albo trochę da-
lej, do Mikaszówki, Studzienicznej. 

I wszyscy moi goście, bez wyjątku, są zachwyceni, wszyscy powta-
rzają, że teraz to oni rozumieją, dlaczego postanowiłem zamieszkać 
i pracować w Suwałkach. 

Ale muszę uważać, bowiem  złe duchy potrafi ą działać podstęp-
nie i znajdują posłuch u wielu. Kiedy już syci wiosennego piękna 
Suwalszczyzny wracaliśmy do domu, tuż obok drogi napotkaliśmy 
domek, który byłby nawet ładny, gdyby nie fakt, że do domku wła-
ściciel dołożył coś w rodzaju wielgachnej baszty. Wyszedł potworek. 
Że ktoś nie miał nawet odrobiny tak zwanego gustu, czy estetyczne-
go smaku, to widać gołym okiem. Ale dlaczego odpowiednie służ-
by wydały zezwolenie na zbudowanie potworka? A jeśli to tak zwa-
na samowolka, to dlaczego jeszcze stoi?

Co szybciej czmychnąłem w boczną drogę, by uciec od potworka, 

Po kilku kilometrach, widać już było wieże kościelne Suwałk, smagnął 
po oczach, jak biczem, widok zamku Gargamela. Nie przesadzam ani 
trochę; bajkowy Gargamel mógłby naszemu rzeczywistemu i real-
nie żyjącemu pod Suwałkami  posiadaczowi pozazdrościć siedziby. 
Cóż za przepych kształtów, cóż za bogactwo form i kolorów, cóż za 
kicz przeogromny…

Pognałem na pobliskie Mazury, do Stańczyk. „Tamtejsze wiaduk-
ty na każdym muszą zrobić wrażenie”, pomyślałem. Ostanie dwa ki-
lometry do przesławnych wiaduktów, porównywanych przez swoje 
piękne proporcje do rzymskich akweduktów, jechaliśmy po najbar-
dziej zniszczonej drodze w Polsce. To nie jest droga dziurawa, to jed-
na przeogromna dziura i zwyczajny wstyd. Wejścia na wiadukty strze-
że jakiś człowiek siedzący w ohydnej kanciapie. Za 5 złotych można 
wejść na wiadukt kolejowy pokryty … nie, ja nie bredzę oszołomio-
ny Gargamelowym pałacem, naprawdę to widziałem, polbrukiem! 
Tak się traktuje jeden z najciekawszych i najcenniejszych zabytków 
kultury materialnej w naszych stronach. 

Wróciliśmy do Suwałk. Spacer po ulicy Chłodnej i piwo pod para-
solami miały dać wytchnienie. – A co to za jakieś dziwactwo, które 
nijak nie pasuje do otoczenia? – zapytał mój gość pokazując wybie-
gające daleko na deptak obrzydliwe schody.

– Panie konserwatorze, co ja mam odpowiedzieć?

STANISŁAW KULIKOWSKI

FUNDNIEM SOBIE GARGAMELA
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GABINET DERMATOLOGICZNY

Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ
Suwałki, ul. KLONOWA 40 lok. 3U

wtorek i piątek od 15.00

ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)
poniedziałek i czwartek od 15.00

Rejestracja telefoniczna

Tel. 606-766-788
159/2016www.dermatolog-suwalki.pl

>>

NAJWIĘKSZY SKLEP KOMPUTEROWY

110/2016

158/2016

ŚPIEWALI GOSPEL
Koncert finałowy II SoulWałki Gospel Workshop z udziałem uznanych wokali-

stów z USA i Wielkiej Brytanii, Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, chóru i bandu jaz-
zowego to coś więcej niż ekspresja muzyki i radość śpiewania. Na scenie wspól-
nie wystąpili profesjonalni wokaliści i kompletni amatorzy oraz prawdziwe sławy 
światowego gospel – Michelle John i Phillip Carter ze Stanów Zjednoczonych. 
Przez trzy dni miłośnicy gospel z Suwałk, Ełku, Warszawy i Krakowa uczestniczyli 
w warsztatach prowadzonych przez mistrzów gospel. Efekty ich pracy obejrzeć 
można było w czasie koncertu finałowego.

– Najważniejsze jest pozytywne nastawienie uczestników warsztatów do 
śpiewu, a nie to czy ktoś potrafi śpiewać lepiej czy gorzej– oceniła na konferen-
cji prasowej Michelle John.

W finałowym koncercie zaprezentował się 70-osobowy chór uczestników 
warsztatów gospel. Koncert wzbogaciły projekcje mikrofotografii Marka Misia 
oraz występy grup artystycznych działających przy SOK.



16
2/

20
16

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

Najlepsze marki rowerowe w jednym punkcie

TYLKO DO KOŃCA KWIETNIA!
PROMOCJA NA ROWERY KROSS   n   KREDYT BANKOWY ZERO PROCENT!

137/2016
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Suwałki, ul. Sejneńska 59; tel. 731 200 310;  suwalki@dk-brw.pl        

Oferta promocyjna „Kuchnie bez VAT” obowiązuje od 20.05 do 31.05.2016 r., 
albo do wyczerpania zapasów. Promocja nie łączy się z innymi akcja-
mi promocyjnymi i wyprzedażami. Oferta dotyczy wybranego asortymen-
tu objętego promocją „Kuchnie bez VAT” i obowiązuje w wybranych salonach. 
Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest w salonach Black Red White.

20 - 31 MAJA
KUCHNIE

podatku VAT 

KUPUJ

taniej o wartość 


