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„Dwutygodnika Suwalskiego”

WYJĄTKOWO 

28 PAŹDZIERNIKA 

– 20%
NA JEDEN ZAKUP

Nie dotyczy podreczników 
i produktów przecenionych. 
Wazny do 15.11.2016 r.

Ksiegarnia BOOKBOOK
Pl. Piłsudskiego1
Suwałki

,

KUPON  ZNIZKOWY
.

.

,

30
5/

20
16

Kurator, Jadwiga M. Szczypiń wręcza nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty suwalskim nauczycielom
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65-LECIE POLSKIEGO 
ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

16 października,  happeningiem, Koło Terenowe Polskiego Związku 
Niewidomych w Suwałkach uczciło dwa jubileusze, 65-lecie Polskiego 
Związku Niewidomych oraz  Międzynarodowy Dzień Białej Laski. W ob-
chodach uczestniczyli m.in. Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady 
Miejskiej i Ewa Sidorek , zastępca prezydenta Suwałk.

Zgromadzone przy SOK-u osoby wyposażone w specjalne okulary 
i białe laski w  towarzystwie przewodnika mogły przespacerować się 
i poczuć się jak osoby niewidome. Uroczystości zakończył spektakl te-
atralny. 

Suwalskie Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych zrzesza 
163 osoby, w tym 15 dzieci.

DWUTYGODNIK SUWALSKI
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Gaudeamus w PWSZ
Ponad 2020 studentów (w tym 580 na I roku) uroczyście rozpo-

częło nowy rok akademicki 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Suwałkach.

W auli im. Bronisława Geremka pojawili się m.in. delegacje zagra-
niczne, przedstawiciele władz województwa podlaskiego, samorządow-
cy z Suwałk i okolicznych powiatów oraz gmin, przedstawiciele uczelni, 
służb mundurowych, środowisk naukowych i oświatowych. Powitała ich 
dr Marta Wiszniewska, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Suwałkach.

Inauguracja roku akademickiego nie mogłaby się odbyć bez uroczystej 
immatrykulacji studentów. Przedstawiciele 13 kierunków studiów I oraz II 
stopnia otrzymali indeksy, a wybrani absolwenci – dyplomy ukończenia 
studiów. Wyróżniający się studenci otrzymali też z rąk rektor nagrody.

Do społeczności  PWSZ  należy także 175 uczniów szkoły ponadgimna-
zjalnej, 170 młodych studentów  Uniwersytetu Dziecięcego oraz 40 dzie-
ci w żłobku.

MIDICENTRUM 
W BRUKSELI

Suwalskie Midicentrum zo-
stało zaprezentowane na se-
sji zorganizowanej przez Ko-
misję Europejską w czasie 
Europejskiego Tygodnia Re-
gionów i Miast w Brukseli. W cza-
sie sesji „Budowanie mostów na 
zewnętrznych granicach Unii 
Europejskiej” Kaja Bydelska z 
Midicentrum zaprezentowała tę 
placówkę jako jeden z dwóch 
projektów zrealizowany w ra-
mach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Midicentrum – Kreatywnym Ośrodku Nauki i Technologii to projekt zre-
alizowany wspólnie z partnerem białoruskim, czyli Biblioteką Naukową im. 
E. Karskiego. Wartość całego projektu 1 118 602,37 euro, z czego 90% pocho-
dzi ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 
i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–
Białoruś–Ukraina 2007-2013. Podobna do suwalskiej, placówka powstała w 
Grodnie. Drugim projektem przedstawionym w czasie tej sesji w Brukseli był 
projekt zrealizowany wspólnie przez Hiszpanów i Palestyńczyków. 

W ramach 17 programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 
i Partnerstwa w latach 2007-2013 zrealizowano 920 projektów transgra-
nicznych przede wszystkim w basenach: Morza Bałtyckiego, Czarnego 
i Śródziemnego. W czasie sesji „Budowanie mostów na zewnętrznych gra-
nicach Unii Europejskiej” zaprezentowano dwa projekty, które miały po-
kazać jak ważna jest współpraca krajów członkowskich Unii Europejskiej 
i krajów partnerskich dla wspólnego rozwoju i zmian społecznych.

>>

Dzieci podczas zajęć w suwalskim 
Midicentrum
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CZARNA HAŃCZA RZEKĄ ROKU
Statuetki Rzeki Roku dla Czarnej Hańczy w konkursie organizowanym przez Klub Gaja ode-

brali podczas targów turystycznych World Travel Show w Nadarzynie Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk i Bogdan Dyjuk , członek Zarządu Województwa Podlaskiego w imieniu in-
stytucji zgłaszającej Czarną Hańczę – Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

– Ta nagroda jest dla 
nas tym bardziej cenna, że 
w tym roku obchodzimy 
w Suwałkach Rok Czarnej 
Hańczy. Poza tym, prowa-
dzone są intensywne działa-
nia mające na celu „odwró-
cenie miasta do rzeki”, bo w 
ostatnich latach trochę za-
pomnieliśmy, że mieszka-
my nad piękną rzeką. Nad 
Czarną Hańczą już pojawia 
się więc coraz więcej miejsc 
do rekreacji, a wkrótce realizowane będą bulwary – powiedział Czesław Renkiewicz.

Ponad 5000 głosów internautów zadecydowało, że Rzeką Roku 2016 została właśnie Czarna 
Hańcza. Rywalizacja z Wisłą trwała do ostatnich minut głosowania. Tym bardziej cieszy sukces.

Już za 2 tygodnie w Suwałkach odbędzie się du-
że przedsięwzięcie pod nazwą „Forum Biznesowe 
Pogranicza”. Wydarzenie, które organizujemy w 
suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym w 
dniach 3-4 listopada z udziałem przedsiębiorców 
oraz przedstawicieli administracji rządowej i sa-
morządowej, Instytucji Otoczenia Biznesu i insty-
tucji zajmujących się szkolnictwem zawodowym i 
technicznym poświęcone będzie branży drzewno 
– meblarskiej, która w Polsce Północno-Wschodniej 
i Suwałkach stanowi kluczową część gospodarki lo-
kalnej.

Podczas dwudniowego Forum rozmawiać 
będziemy o perspektywach rozwoju tej bran-
ży z  partnerami z Polski, Litwy, Białorusi i Rosji 
(Obwód Kaliningradzki). W trakcie tego wydarze-
nia odbędą się panele dyskusyjne na tematy ta-
kie jak: „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju 
branży drzewno-meblarskiej w Polsce Północno-
Wschodniej” czy „Wpływ dostępności surowca na 
rozwój branży. Warunek czy atut?” Będą też wykła-
dy, które poprowadzą prof. Elżbieta Mączyńska – 
prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
czy dr hab. prof. SGGW Piotr Borysiuk – prodziekan 
ds. dydaktyki Wydziału Technologii Drewna Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 „Forum Biznesowe Pogranicza” będzie nowym 
cyklicznym wydarzeniem poświęconym transgra-
nicznej współpracy gospodarczej. Swój udział w 
tym wydarzeniu zapowiedziało wiele wybitnych 
postaci ze świata polityki, szkolnictwa wyższego 
i biznesu nie tylko z Polski ale również i ze strony na-
szych partnerów zagranicznych.

Patronat honorowy nad niniejszym wydarze-
niem konferencyjnym objął Wojewoda Podlaski 
oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.  
Partnerem merytorycznym Forum jest Wydział 
Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie.

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainte-
resowane do wzięcia udziału w tym wyjątkowym 
wydarzeniu. Szczegóły dotyczące programu znaj-
dą Państwo na stronach internetowych Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach oraz Parku – Naukowo – 
Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach.

3

ZDANIEM PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski

>>

Pani Krystynie
Zachwatowicz-Wajda

i całej 

RODZINIE
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

Andrzeja Wajdy
Honorowego Obywatela Miasta Suwałki

składają Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach30
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KOLEJNE MISTRZOSTWA POLSKI
Suwalski stadion lekkoatletyczny ponownie 

stanie się areną zmagań najlepszych lekkoatle-
tów. W dniach 1-2 lipca przyszłego roku Suwałki 
będą gospodarzem 34. PZLA Mistrzostw Polski 
U23 – najlepszych polskich młodzieżowców.

Tym samym Polski Związek Lekkiej Atletyki 
docenił zmodernizowany, nowoczesny obiekt 
oraz bardzo dobrą organizację 70. Mistrzostw 
Polski Juniorów U.20 w Lekkoatletyce, któ-
re na początku lipca bieżącego roku gościły 
w Suwałkach. Gwiazdami 34.PZLA Mistrzostw 
Polski U.23 mają szansę zostać oszczepniczka 
Maria Andrejczyk oraz sprinterka Ewa Swoboda.

>>
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9 PAŹDZIERNIKA ZMARŁ ANDRZEJ 
WAJDA. MIAŁ 90 LAT. 
BYŁ HONOROWYM OBYWATELEM 
SUWAŁK. PO RAZ OSTATNI RODZINNE 
MIASTO ODWIEDZIŁ W CZERWCU 
TEGO ROKU.

Andrzej Wajda był obywatelem świata od 
wielu lat. Na najwspanialsze salony doprowa-
dziły go talent i praca, które zaowocowały ar-
cydziełami polskiej i światowej kinematografii. 
Kiedy przed laty, w październiku 2000 roku przy-
był do rodzinnego miasta, by odebrać dyplom 
i tytuł Honorowego Obywatela Suwałk, przywita-
ły Go jakże znamienne słowa jego przyjaciela, by-
łego wojewody suwalskiego Franciszka Wasika: 
To chwila wielka i zarazem osobliwa. Miasto nada-
je tytuł Honorowego Obywatela obywatelowi świa-
ta, synowi Ziemi Suwalskiej.

Niemal w tym samym czasie Andrzej Wajda 
odebrał z rąk Jane Fondy Oscara. Był niewątpli-
wie wzruszony i szczęśliwy, ale chyba bardziej niż 
statuetka Oscara trafiła do jego serca podarowa-
na Mu w Suwałkach szabla, z którą najwyraźniej 
nie chciał się rozstać. Ucałowawszy klingę powie-
dział: Nie potrafię wyrazić, jak się cieszę… Jest bar-
dzo podobna do tej, którą nosił mój ojciec przy pa-
radnym mundurze. Tamtej, zakopanej w 1939 roku, 
nigdy nie udało się odnaleźć. Nigdy też nie spotkał 
już Andrzej Wajda swojego ojca, którego poże-
gnał we wrześniu tegoż roku. Później był Kozielsk 
i Katyń. I film pokazujący katyńską tragedię, któ-
ry milionom widzów, w tym Rosjan, uświadomił 
czym dla Polaków jest ten dramat.

Wcześniej był senatorem Ziemi Suwalskiej, 
którą reprezentował w polskim parlamencie 
obok wybitnego polityka, posła i ministra spraw 
zagranicznych – Bronisława Geremka.

Dziękując za przyznany mu tytuł mówił: 
Jestem szczęśliwy, że stoję tu dziś przed wami i dzię-
kuję za zaszczyt nadania mi tytułu Honorowego 
Obywatela. Los widocznie chce, żebym co jakiś 
czas powracał do rodzinnych Suwałk. Wracał tu 
nie tylko jako senator, ale także jako reżyser. Tu, na 
Suwalszczyźnie, w „krainie pięknej jak baśń” kręco-
no plenerowe zdjęcia do „Pana Tadeusza”. Choćbym 
zataczał nawet najodleglejsze kręgi, zawsze jest ta-
ki moment, że przywołuje mnie to miasto i ta ziemia 
– mówił odbierając honory z rąk włodarzy rodzin-
nego miasta.

Dziś wdzięczne Suwałki składają Mu hołd.

ANDRZEJ WAJDA 1926-2016

Andrzej Wajda z swoim aktem urodzenia, 
który otrzymał w 2006 roku

Na spotkaniu z młodzieżą SP nr 1 w Suwał-
kach w 1990 roku

W Smolnikach z Allanem Starskim na pla-
nie filmu „Pan Tadeusz”

Chwilę po otrzymaniu tytułu Honorowwgo 
Obywatela Suwałk

Z żoną Krystyną Zachwatowicz w czasie 
czerwcowego pobytu w Suwałkach

Spotkanie dwóch Andrzejów – Honorowych 
Obywateli Suwałk Wajdy i Strumiłły

Po nadaniu Jego imienia sali w SOK-u

Ostatni wpis 
skierowany 
do suwalczan 
– 16 czerwca 
2016 roku

Reżyser z Małżonką po odbiorze Honorowej 
Włóczni Jaćwingów
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W Pałacu w Wilanowie, podczas Gali 
Finałowej VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
i Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider 
Edukacji”, Czesław Renkiewicz, prezydent 
Suwałk odebrał certyfikat poświadczający po-
zytywny wynik ewaluacji w dziedzinie jakości i 
efektywności polityki oświatowej.

Certyfikat przekazał prezydentowi Suwałk 
prof. Dariusz Rotta, wykładowca Uniwersy-
tetu Śląskiego i przewodniczący Komisji Cer-
tyfikacyjnej Programu „Samorządowy Lider 
Edukacji” 

– Tytuł Samorządowego Lidera Edukacji 
2016 Miasto Suwałki otrzymało za szeroko ro-
zumiane działania na rzecz uczniów, rodziców, Ciąg dalszy na str. 6

WYDARZYŁO SIĘ
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>>
40 mieszkańców 

Suwałk na swoich 
domach zainstaluje 
nowoczesne panele 
do wytwarzania prą-
du z energii słonecz-
nej. A to dzięki temu, 
że suwalski samorząd 
otrzymał 581 400 zł 
pożyczki i 387 600 zł 
dotacji z Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska na realizację projektu „Innowacyjne 
Suwałki – słoneczne miasto”: zakup i montaż in-
stalacji fotowoltaicznych na budynkach miesz-
kalnych. 

W naborze do udziału w tym projekcie, któ-
ry samorząd ogłosił w sierpniu ubiegłego ro-
ku, zakwalifikowano 40 osób, które podpisały 
umowy na montaż instalacji fotowoltaicznych 
na swoich domach. Cała pożyczka, która jest 
oprocentowana w wysokości 1% w skali roku 
zostanie spłacona do 2027 roku.

– Projekt „Innowacyjne Suwałki – słonecz-

ne miasto” to kolejne proekologiczne działa-
nie, którym nasz samorząd zainteresował su-
walczan – przypomina Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk.

Szacunkowy koszt instalacji dla pojedyn-
czego budynku wynosić będzie od 6.000 zł za 
jeden kWp (przy mocy zainstalowanej 5kWp 
– 40kWp) do 7.000 zł za jeden kWp (przy mo-
cy do 5 kWp). Przy bardzo korzystnych wa-
runkach lokalizacyjno– eksploatacyjnych 
zwrot poniesionych nakładów nastąpi po 7-
8 latach.

PIENIĄDZE NA FOTOWOLTAIKĘ 

nauczycieli. Za dbałość o rozwój szkolnictwa, 
inwestycje w oświatę, wsparcie rozwoju kul-
tury lokalnej, za wsparcie innowacji pedago-
gicznych, za szczególne osiągnięcia we wspie-
raniu naukowego, sportowego i kulturalnego 
młodzieży oraz za powołanie Młodzieżowej 
Rady Miejskiej – powiedział prezydent 
Cz. Renkiewicz.

Kapituła złożona z naukowców pracują-
cych m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, 
Uniwersytecie Śląskim i Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II 
wyróżniła gminy i powiaty z całej Polski, któ-
re inwestują w rozwój oświaty, wspierają śro-
dowiska edukacyjne oraz wyróżniają się ak-
tywnością na rzecz dzieci i młodzieży.

Każdą gminę czy powiat uczestniczący w 
Programie ocenia niezależnie od siebie dwóch 
ekspertów. Taka ocena trwa blisko 3 miesią-
ce i bazuje na wielu źródłach informacji na te-
mat certyfikowanego samorządu: od ankiety 
certyfikacyjnej, poprzez analizę obowiązu-
jących dokumentów strategicznych czy ak-
tów prawnych, po dane Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej czy informacje pozyskane od 
środowisk oświatowych.

Miasto Suwałki podczas gali otrzymało też 
„Wyróżnienie PRIMUS”, które były przyznane 
samorządom należącym do grona najbar-
dziej innowacyjnych, efektywnych i skutecz-
nych w dziedzinie polityki edukacyjnej i za-
rządzania oświatą.

SUWAŁKI SAMORZĄDOWYM 
LIDEREM EDUKACJI

>>

n Jubileusz 35 lecia świętowała Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Suwałkach. Z okazji 
jubileuszu, Czesław Renkiewicz , prezy-
dent Suwałk złożył dyrekcji, gronu peda-
gogicznemu oraz wszystkim uczniom i ab-
solwentom najlepsze życzenia przekazując 
grawerton oraz  czek. Pieniędze będą prze-
znaczone na rozwój szkoły. Życzenia i gra-
tulacje złożyli też m.in. parlamentarzyści 
i Zdzisław Przełomiec , przewodniczący 
Rady Miejskiej.

n Trzech mężczyzn podejrzanych o 
działanie w zorganizowanej grupie prze-
stępczej zatrzymali w Suwałkach funkcjo-
nariusze CBŚP.  Jednym z liderów grupy był 
bardzo dobrze znany policjantom 29-letni 
Kamil L. w przeszłości wielokrotnie karany 
za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. 
Wynajmował mieszkanie na jednym z su-
walskich osiedli. Kamil L.  nie chciał wpu-
ścić policjantów do środka, w związku z 
czym antyterroryści  z Białegostoku wybi-
li szyby w drzwiach balkonowych. Kamil L. 
został zatrzymany w łazience, w momen-
cie gdy wyrzucał do toalety narkotyki. 
Podejrzani planowali napad na lokalne-
go biznesmena. 

n W suwalskiej Bibliotece Publicznej 
im. M. Konopnickiej o swojej wystawie 
„Wybrukowane” i nie tylko opowiadała 
Jola Grabowska. Prezentowana w biblio-
tece przy ul. E. Plater 33A wystawa jest za-
pisem wrażeń, codziennych okruchów rze-
czywistości przetworzonych i utrwalonych 
na kliszy graficznej. „Wybrukowane” na pa-
pierze za pomocą wklęsłodruku (akwaforta/
akwatinta) motywy pochodzą ze spacerów 
ulicami miasta – są to fragmenty szyldów, 
znaków, bruku, przejść dla pieszych, bram, 
murów czy studzienek kanalizacyjnych.

n Podopieczni Teatru Efemerycznego 
– Fabryki Monodramów z SOK z powo-
dzeniem zaprezentowali się w Koszalinie 
i Ostrołęce. Irmina Liszkowska – ak-
torka zdobyła Nagrodę Jury „Uwaga-
Nadzieja” na 4. Ogólnopolskich Dniach 
z Monodramem „Debiuty” w Koszalinie. 
Martyna Kleszczewska na XII Festiwalu 
Teatrów Małych w Ostrołęce została nagro-
dzona Złotą Igłą w kategorii monodramów 
za spektakl „Bez mojej zgody” w reżyserii 
Jolanty Hinc-Mackiewicz.
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Ciąg dalszy na str. 7

WYDARZYŁO SIĘ >>
W suwalskim Archiwum 

Państwowym odbyła się ko-
lejna konferencja naukowa 
poświęcona obławie z lip-
ca 1945 roku, powszechnie 
określanej dziś jako Obława 
Augustowska. 

Konferencja – jeśli przy-
jąć, że od lat największym 
wyzwaniem jest ustalenie, 
gdzie są groby pomordowa-
nych Polaków? – nie przy-
niosła nowych ustaleń w tej 
mierze, bo też przynieść ich 
nie mogła, co nie oznacza, 
że nie była że wszech miar interesująca.

Konstatacja pierwsza i bodaj najważniej-
sza: tak naprawdę ofiar obławy było więcej. 
Powszechnie przyjmuje się, że liczba śmier-
telnych ofiar obławy wynosi 592 osób. Tyle 
spośród aresztowanych wielu tysięcy miesz-
kańców szeroko pojętej Suwalszczyzny i przy-
ległych terenów Rosjanie zamordowali, co 
wynika również z rosyjskich dokumentów. 
Przypomnijmy tu, że dokumenty potwierdza-
jące mord na Polakach odkrył i upublicznił ro-
syjski historyk Nikita Pietrow.

Rzeczywistych ofiar obławy może być, 
co wynika z innych dokumentów, więcej. 
Najbardziej jednak przejmujące fragmen-
ty konferencji to te, które mówiły o kolej-
nych ofiarach obławy, o rodzinach aresztowa-
nych i pomordowanych, które domagały się 
prawdy o swoich bliskich. Referaty na ten te-
mat przedstawili suwalscy historycy Andrzej 
Matusiewicz i Tadeusz Radziwonowicz oraz 
Teresa Kaczorowska. A. Matusiewicz przypo-
mniał postać Teodozji Jagłowskiej, nauczy-
cielki z Filipowa, która była więziona i repre-

OBŁAWA – OFIAR JEST WIĘCEJ

sjonowana tylko za to, że pomagała dzieciom 
piszącym listy do ministra z pytaniami o losy 
swoich rodziców. Oczyszczona z zarzutów po 
1956 roku T. Jagłowska otrzymała nawet pie-
niężne zadośćuczynienie. Mimo iż nie podjęła 
pracy, całą tę kwotę przekazała na rzecz budo-
wy szkół 1000-lecia.

Bardzo ciekawy referat wygłosił prof. 
Grzegorz Motyka, szczególnie rozpoznawal-
ny jako bodaj najwybitniejszy obecnie znaw-
ca stosunków polsko-ukraińskich, autor znako-
mitej książki „Wołyń 43”. Według jego ustaleń 
Obława Augustowska jest o tyle wyjątkowa, że 
– wbrew powszechnym opiniom – udział w niej 
oddziałów NKWD, zwykle zabezpieczających 
tyły armii czerwonej, był bardzo nikły.

Wreszcie dr Jan Jerzy Milewski przypomniał, 
że klucz do rozwiązania zagadki, gdzie są gro-
by ofiar obławy leży po stronie rosyjskiej, w 
tamtejszych archiwach. Powiedział też, co wie-
lokrotnie podkreślaliśmy na tych łamach, że 
strona polska – kolejne rządy i prezydenci – 
popełnili grzech zaniechania nie domagając 
się dostatecznie mocno ujawnienia prawdy.

O HISTORII W ARESZCIE
W suwalskim Areszcie Śledczym odbywają się spotkania historyczne „Stacja HISTORIA, czy-

li cykliczne spotkania z historią w tle”. 11 października w suwalskim areszcie więźniowie spotka-
li się ze Sławomirem Zajączkowskim – scenarzystą komiksów historycznych, wojennych i przy-
godowych, a także Pawłem Kaliszem – pracownikiem białostockiego oddziału IPN. W spotkaniu 
wzięła udział grupa skazanych interesujących się historią, literaturą, w tym komiksami, życiem 
społecznym, polityką.

S. Zajączkowski wygłosił prelekcję pod tytułem: „Komiks i Żołnierze Wyklęci – czy postacie hi-
storyczne mogą być bohaterami popkultury”. O komiksowych seriach Instytutu Pamięci Narodowej 
„Wilcze Tropy” i „W imieniu Polski Walczącej”. P. Kalisz opowiadał skazanym o sytuacji politycznej 
w Polsce po zakończeniu II wojny światowej i  o codziennej, trudnej powojennej rzeczywistości. 

Goście przedstawili skaza-
nym komiksy historyczne, 
których scenarzystą jest 
Sławomir Zajączkowski, 
a autorem rysunków 
Krzysztof Wyrzykowski. 
Osadzeni obejrzeli także 
prezentację mulimedialną 
na temat korespondencji 
historii, sztuki, postaci hi-
storycznych i bohaterów 
popkultury. 

>>

n Prawie ty-
siąc podpisów prze-
ciwko  łączeniu PKS 
Suwałki z innymi 
oddziałami  PKS dzia-
łającymi w woje-
wództwie podlaski-
m,  w dwa dni zebrał 
Władysław Har-
kiewicz , suwalski 
adwokat. Na razie 

podpisy wyrażające sprzeciw wobec łącze-
niu spółek można składać w kancelarii adwo-
kackiej W. Harkiewicza. W ich zbiórkę obieca-
li się także włączyć związkowcy.

n W  jednym z suwalskich mieszkań przy 
ul. 1 Maja doszło do zabójstwa. Pijany 32-la-
tek z powiatu sejneńskiego w czasie szarpa-
niny zabił nożem suwalczanina, który przy-
szedł odwiedzić swoje dziecko. 32-latek był 
konkubentem matki dziecka. Podejrzany o 
zabójstwo miał 2 promile alkoholu we krwi w 
chwili zatrzymania.

n 9 października  nad zalewem 
Arkadia kilkadziesiąt osób wzięło udział w 
V Suwalskim Marszu Seniora „Aktywnie na 
starość”.  Seniorzy uzbrojeni  w kijki nordic 
walking dwukrotnie okrążyli zalew.

n W wypadku na ul. Szwajcaria w 
Suwałkach na drodze krajowej numer 8 zgi-
nęła jedna osoba. Na zakręcie kierowca ukra-
ińskiego samochodu ciężarowego z nie-
ustalonych przyczyn uderzył  w barierki. 
Ciężarówka zjechała do rowu i wjechała w 
drzewo. 55-latek zginął na miejscu.

n 3 października w suwalskim WKU do-
szło do zmiany na stanowisku Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień. Jej nowym komen-
dantem został ppłk Jarosław Kowalewski. 
Nowy komendant jest żołnierzem zawo-
dowym od 25 lat. Służbę pełnił m.in. w 14 
Suwalskim Pułku Artylerii Przeciwpancernej, 
a następnie w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Suwałkach.

n Policjanci z suwalskiej patrolówki za-
trzymali mężczyznę podejrzanego o roz-
bój, do którego doszło na Osiedlu Północ. 
Sprawca pobił swoją ofiarę, a następnie 
okradł. 38-latek usłyszał już zarzuty, do któ-
rych się przyznał.

Od lewej: Tadeusz Radziwonowicz, Jan J. Milewski, Andrzej 
Matusiewicz
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WYDARZYŁO SIĘBEZPŁATNE BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mam-
mograficzne w mammobusie, które odbędą się w Suwałkach – 25 i 26 
października przy Aquaparku, ul. Papieża Jana Pawła II 7. 

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50–69 lat. Badanie w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały od-
powiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Bezpłatne badania dla pań w wieku 40–49 oraz 70–75 lat. Realizowane w ramach projektu fi-
nansowanego z Funduszy Norweskich. Wymagane jest skierowanie lekarskie. 

Na badania powinno się wcześniej zarejestrować pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://
www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty. Szczegóły doty-
czące tych badań oraz wzór druku dostępne na stronie internetowej www.fundusze.mammo.pl

>>

DAWCY SZPIKU POSZUKIWANI
W środę 19 października w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach w godzi-

nach 11-17  odbywać się będzie rejestracja potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek ma-
cierzystych.

Akcję po raz ósmy organizuje Fundacja DKMS Polska i Fundacja „Promyk”.  By dotrzeć do jak 
największej liczby osób  wolontariusze z Fundacji „Promyk” odwiedzają szkoły ponadgimnazjal-
ne i  informują uczniów o  nieuleczalnej chorobie jaką jest białaczka . Tłumaczą , że jedynym lekar-
stwem, które może uratować chorego jest podarowanie cząstki siebie, czyli krwiotwórczych ko-
mórek macierzystych. W spotkaniu w I LO im. Marii Konopnickiej uczestniczył  dawca – Mateusz 
absolwent szkoły  jak  też matka Norberta, który w wieku 4 lat zachorował na białaczkę limfatycz-
na i  żyje tylko dzięki przeszczepowi. Organizatorzy akcji liczą , że pełnoletnia młodzież zechce 19 
października wziąć udział w akcji.

>>

SUWALSKIE AMAZONKI
30 kobiet z Suwalskiego Stowarzyszenia Amazonka, 

uczestniczyło w XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kobiet 
po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę, któ-
ra odbywała się pod hasłem „Miłosierdzie ocala”. W tym 
spotkaniu Amazonek uczestniczyło około 10 tys. kobiet 
z Polski – reprezentantki ponad 200 klubów oraz delega-
cje z Niemiec, Czech i Słowacji. Suwalskie Amazonki odwie-
dziły też Poznań, Kórnik i Licheń. A to wszystko dzięki dofi-
nansowaniu przez PFRON, Urząd Miejski w Suwałkach oraz 
Urząd Marszałkowski.

Suwalskie Amazonki zapraszają zainteresowane panie 
do udziału w gimnastyce rehabilitacyjnej odbywającej się 
na małej hali OSIR, przy ul. Woj. Polskiego 2 w każdy czwar-
tek o godz. 20.00 oraz w zajęciach Zumby w Klubie Fitness „Guarana” we wtorki o godz. 19.15.

19 października (środa) o godz. 17.00 w Centrum Trójki odbędzie się grupowe spotkanie z 
psychologiem. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 691 845 258 
i 512 077 617.

>>

n Ruiny Pałacu Paca w Dowspudzie ko-
ło Raczek sprzedane. Starostwo Powiatowe 
sprzedało pozostałości po pałacu za 
1.020.000 zł. Nabywcą  zespołu pałacowego 
zbudowanego w latach 1820-1827 przez ge-
nerała wojsk polskich i napoleońskich, hra-
biego Ludwika Michała Paca, wraz z grunta-
mi jest warszawski przedsiębiorca z branży 
hotelarskiej.

  n Suwalski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli i suwalskie koła Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków  przeprowadziły 
szkolenie blisko 40 nauczycieli szkół i  przed-
szkoli w zakresie postępowania z dzieckiem 
chorym na cukrzycę w placówce oświatowej. 
Nauczyciele uczestniczyli m.in. w krótkich 
warsztatach szkoleniowych na temat prak-
tycznej obsługi glukometrów, pomp insuli-
nowych i penów, podczas których omówio-
no sposób ich użytkowania. 

n W miejscowości Janówka na obwodni-
cy Augustowa na odcinku Augustów-Raczki 
czołowo zderzyły się dwie ciężarówki na pol-
skich i litewskich numerach rejestracyjnych. 
Dwóch kierowców zginęło na miejscu. Przez 
kilka godzin ruch drogowy skierowano na 
stary przebieg krajowej ósemki na odcinku 
Suwałki-Nowinka-Augustów.

n W  Suwalskim Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli odbyła się konferencja na temat: 
„Jak rozpoznać ucznia zdolnego i wspierać je-
go rozwój?”. W konferencji uczestniczyło ok. 
100 osób. Omówiono m.in. bariery i pułapki 
w zachowaniach i postawach uczniów zdol-
nych, wskazano na ich potrzeby, scharakte-
ryzowano ich różne profile inteligencji, które 
można wykorzystać w sytuacjach dydaktycz-
nych. Ta konferencja to kontynuacja zaplano-
wanych w mieście przedsięwzięć, które ma-
ją służyć poszerzeniu wiedzy nauczycieli o 
uczniu zdolnym oraz metodach i formach 
pracy adekwatnych do jego potrzeb.
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CIT Z GWIAZDKAMI
Suwalskie Centrum Informacji Turystycznej otrzymało od Polskiego 

Systemu Informacji Turystycznej najwyższy certyfikat z czterema gwiazd-
kami. Przyznany został  na dwa lata, od września 2016  do września 2018 
roku. 

Przyznanie certyfikatu poprzedziło badanie jakości usług,  m.in. kwa-
lifikacje pracowników, dostęp do informacji non stop, dostęp do interne-
tu czy znajomość języków obcych.

W celu stworzenia krajowej sieci standaryzowanych jednostek infor-
macji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regional-
nym i krajowym Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna wspólnie 
z Polską Organizacją Turystyczną rozpoczęła certyfikację punktów infor-
macji turystycznej. Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie dobro-
wolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń podmiotów informacji 
turystycznej. Certyfikacja przeprowadzana jest co dwa lata.

Nadanie kategorii równoznaczne jest z włączeniem danego punk-
tu informacji turystycznej do sieci Polskiego Systemu Informacji 
Turystycznej.

ZMIANY
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9

30 września prezydent Suwałk odwołał Ewę Żyndę ze stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół nr 9. W uzasadnieniu zapisano, że E. Żynda 
posiadała udziały w spółce prawa handlowego w liczbie przekracza-
jącej 10% kapitału zakładowego tej spółki. Zgodnie z prawem dyrek-
tor szkoły nie może posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 

10 % akcji lub udziałów. Co prawda, jak 
wynika z przedstawionej umowy sprze-
dała te udziały przed objęciem stanowi-
ska dyrektora, ale umowa notarialnie zo-
stała potwierdzona 7 września 2016 r., a 
więc już po objęciu stanowiska dyrekto-
ra Zespołu Szkół nr 9.

Wobec tego, prezydent, po zasięgnię-
ciu opinii, musiał odwołać E. Żyndę ze sta-
nowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 9.

Od 1 października 2016 r. prezydent 
powierzył wicedyrektorowi Zespołu 
Szkół nr 9 Lidii Szulc (na zdjęciu obok) 

pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 9 nie dłużej niż do 
31 lipca 2017 r. Zespół Szkół nr 9 tworzą: Szkoła Podstawowa nr 5 oraz 
Gimnazjum nr 4.

8

>> KOMPETENCJE 
PRZYSZŁOŚCI

Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach znalazło się na wyso-
kim 16 miejscu w Rankingu „Szkół Kompetencji Przyszłości”, organizowa-
nym przez Social Wolves pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Ranking docenia umiejętność uczniów w zarządzaniu projektem, au-
toprezentację oraz pracę w zespole oraz szkoły, które sprzyjają zaangażo-
waniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów.

W roku 2015/2016 udział w olimpiadzie zgłosiły trzy zespoły pro-
jektowe. Uczennice realizujące projekty zdobyły Certyfikaty Project 
Managment Principles  – certyfikaty menedżerskie o międzynarodowej 
rozpoznawalności. Projekt „4EKO” zdobył Brązowego Wilka za najlepszy 
projekt w szkole, a także nominację do Złotego Wilka, jako najlepszy li-
cealny projekt w temacie ekologia i natura w Polsce. Drugi z projektów 
„Mamy Siebie” otrzymał nominację do Złotego Wilka jako najlepsza lice-
alna charytatywna zbiórka w Polsce.

>>>>

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

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 18 października zapraszają Zbysław W. Grajek z Platformy 

Obywatelskiej oraz Dorota A. Jabłońska z Prawa i Sprawiedliwości.
Natomiast 25 października na suwalczan czekają Jacek Juszkiewicz 

z Prawa i Sprawiedliwości oraz Bożena M. Kamińska z Platformy 
Obywatelskiej. Na spotkanie z radnymi 8 listopada 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.

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

Ewa Sidorek, 
zastępca prezy-
denta Suwałk 

przekazuje
certyfikat 

Elżbiecie Nie-
dziejko, prezesowi 

Suwalskiej Izby 
Rolniczo-Tury-

stycznej 
prowadzącej 

suwalskie 
Centrum

Informacji 
Turystycznej przy 
ul. Hamerszmita
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PWiK to młoda firma
– I tak, i nie. Historia suwalskich wodociągów 

zaczyna się w 1960 roku. Przez pierwsze 26 lat 
istnienia nie był to zakład samodzielny. Najpierw 
wchodził w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej, a od 1976 roku Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej. Dopiero wybudowanie nowej mecha-
niczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, skutku-
je powołaniem samodzielnego przedsiębiorstwa 
wodociągowego. 1 stycznia 1986 roku powsta-
je Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Suwałkach. W związku z tym to 
rok 1986 należy uznać za narodziny PWiK. 

W jakiej kondycji jest 30-letni jubilat?
– Żartując można powiedzieć „jak trzydzie-

stolatek”, a więc w pełni sił. Jesteśmy przedsię-
biorstwem nowoczesnym, niczym nie ustępu-
jemy odpowiednikom z innych polskich miast. 
Śledzimy technikę i technologię stosowaną w 
naszej branży. Jeżeli musimy wymieniać jakieś 
urządzenie, to na najnowocześniejsze. Zresztą 
permanentną modernizację wymuszają natu-
ralne zużycie techniczne maszyn i urządzeń 
oraz ciągłe zmiany, w tym Prawa Ochrony 
Środowiska i Prawa Wodnego. Oczywiście bez 
odpowiedniej, fachowej kadry nawet najnowo-
cześniejsze maszyny i urządzenia zdały by się 
na nic. Każdy pracownik ma obowiązek, ale i 
prawo do szkoleń i kursów podwyższających 
umiejętności. W uzasadnionych przypadkach 
dopłacamy do kolejnego etapu studiów. 

Mieszkańcy Suwałk, ale też gminy skarżą 
się na uciążliwe zapachy wydobywające 
się z oczyszczalni, kiedy się to zmieni?

– W tym roku zakończyliśmy projekt wart 
prawie 36 mln zł „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków i rozwoju infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej w Suwałkach – etap II”. To najwięk-
sza i najbardziej złożona technologicznie in-
westycja w historii Spółki. Przeprowadziliśmy 
hermetyzację 7 obiektów, które były źródłem 
uciążliwych zapachów, a usuwany z nich amo-
niak i gaz złowonny kierowany jest na tzw. bio-

filtry celem pozbawienia go składników odoro-
wych. Oczywiście emisja uciążliwych zapachów 
zmniejszyła się radykalnie, ale nie da się całko-
wicie ich wyeliminować. 

W ramach tego projektu wybudowaliśmy 
też suszarnię osadów ściekowych, którą odda-
no do użytku 23 maja 2016 roku. Wybudowanie 
suszarni było koniecznością, związaną z potrze-
bą zagospodarowaniem osadów. Do tej pory 
były one wykorzystywane rolniczo. Teraz moż-
na stosować je jako samodzielne paliwo lub 
składnik paliwa alternatywnego. 

W przyszłym roku w Suwałkach nie bę-
dzie podwyżek cen wody?

– Jako przedsiębiorstwo, widzimy potrzebę 
zwiększenia stawek tylko za ścieki, woda pozo-
stanie bez zmian, chcemy też obniżyć opłaty za 
ścieki, wody opadowe. Ale od 1 stycznia rząd 
planuje wprowadzić w życie opracowane przez 
Ministerstwo Środowiska nowe prawo wodne 
zawierające wyższe stawki za tzw. opłaty za 
usługi wodne czyli opłaty za pobór wody i za 
odprowadzanie ścieków i wód opadowych.

Opłaty za usługi wodne są to swego ro-
dzaju podatki, które przedsiębiorstwa wodo-
ciągowe pobierają od odbiorców i przekazu-
ją do Skarbu Państwa. Planowane opłaty są 
znacznie wyższe niż obecnie obowiązujące. 
Teraz w cenie wody pobieranej przez gospo-
darstwa domowe jest 6,8 grosza/m3 tzw. opła-
ty za środowisko. Po zmianie prawa może to 
być nawet 55 groszy/m3, a więc jest to ponad 
7-krotny wzrost. 

Co oznacza to dla przeciętnej 4 osobowej 
rodziny? W skrajnym przypadku mieszkaniec 
Suwałk zapłaci ok. 17 proc. więcej, czyli po-
nad 1 zł miesięcznie, co w skali roku daje po-
nad 12 złotych na osobę i ponad 48 zł na czte-
roosobową rodzinę. 

Największe zmiany nastąpią w opłatach za 
wody opadowe i roztopowe. 

Nowa ustawa zniosła definicje ścieków 
opadowych i roztopowych i wprowadza 
opłaty za wody opadowe i roztopowe. I te 
opłaty w wysokości 1,50 zł/m3 ponosić będą 
wszyscy (i podmioty gospodarcze i osoby fi-
zyczne, które posiadają na swoich działkach 
tzw. tereny uszczelnione, z których wody 
opadowe spływają (nawet powierzchniowo) 
do kanalizacji deszczowej w ulicy. Dla przy-
kładu z podwórka wyłożonego kostką bruko-
wą o pow. 50 m2 roczna opłata wynosić bę-
dzie ok. 50 zł.

Te wszystkie opłaty (których łączna war-
tość w roku wyniesie nawet 3,5 mln zł) włą-
czone będą w cenę wody, w cenę ścieków i 
w cenę wód opadowych odprowadzanych do 
kanalizacji, a następnie przekazywana będzie 
przez naszą Spółkę do skarbu Państwa, a w 
zasadzie do nowotworzonego Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. 
Nasza Spółka będzie tylko pośrednikiem w 
zbieraniu tych opłat.

W tym roku Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. 
obchodzi 30-lecie istnienia, z tej okazji 
rozmawiamy z prezesem firmy 
G K.

Grzegorz Kochanowicz w suwalskich wo-
dociągach pracuje od 1985 roku, Od 2012 r. jest 
prezesem PWiK w Suwałkach.

PWiK TO MŁODA FIRMA>>

W 1963 roku sieć wodociągowa w Su-
wałkach miała długość 7 km. Na koniec 
2015 roku PWiK w Suwałkach jest właści-
cielem 231 km wodociągu oraz 153 km ka-
nalizacji sanitarnej. Ponad 99% mieszkań-
ców Suwałk otrzymuje wodę z miejskich 
wodociągów i niemal 96% z nich odpro-
wadza swoje ścieki do miejskiej kanaliza-
cji. Ponadto PWiK nadzoruje i eksploatuje 
147 km kanalizacji deszczowej.

PWiK w Suwałkach przoduje w skutecz-
nym pozyskiwaniu środków unijnych. W 
latach 2000–2015 zrealizowano kilkadzie-
siąt zadań inwestycyjnych o łącznej war-
tości około 93,3 mln zł, w tym otrzymane 
dotacje z funduszy Unii Europejskiej wy-
niosły około 56,4 mln zł, czyli około 60,4% 
całej wartości inwestycji.

Oczyszczalnia 
ścieków przed 
modernizacją
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50 suwalskich nauczycieli ode-
brało nagrody Prezydenta Miasta 
Suwałki w czasie obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej, które 
odbyły się w SOK. Nauczyciele 
odebrali też odznaczenia pań-
stwowe, resortowe i nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej i 
Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

W uroczystości wzięli udział 
m.in.: Jarosław Zieliński, se-
kretarz stanu w MSWiA, Bożena 
Kamińska, poseł na Sejm RP, 
Bohdan Paszkowski, wojewoda 
podlaski, Anna Naszkiewicz, Wi-
cemarszałek Województwa Pod-
laskiego, Jadwiga Mariola Szczy-
piń, podlaski Kurator Oświaty 

ŚWIĘTO NAUCZYCIELI

Suwalski Dzień Edukacji Narodowej rozpoczął się hymnem państwo-
wym

Ignacowi Ołowiowi złoty Medal 
za Długoletnią Służbę wręczył 
Bohdan Paszkowski, wojewoda 
podlaski

oraz Zdzisław Przełomiec, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w 
Suwałkach i Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk i jego zastępca 
Ewa Sidorek. 

W Suwałkach środowisko 
oświatowe to znacząca grupa za-
wodowa. W suwalskich szkołach, 
przedszkolach i placówkach oświa-
towych zatrudnionych jest 1200 
nauczycieli i 513 pracowników ad-
ministracji i obsługi. Nauczyciele – 
panie opiekunki zatrudnione są też 
w żłobku miejskim w Suwałkach, w 
którym otacza się opieką 106 na-
szych najmłodszych suwalczan. 
A jeszcze w tym roku dzięki inwe-
stycji przy ul. Kamedulskiej swo-
je miejsce znajdzie tam kolejnych 
96 najmłodszych mieszkańców 
Suwałk. Większość z suwalskich na-
uczycieli, bo 812 (67%), to nauczy-
ciele dyplomowani. Przeciętny su-
walski nauczyciel to najczęściej 
kobieta, osoba o wysokich kwali-
fikacjach, dużym doświadczeniu 
i wieku 45+.

– Nauczyciele pełnią ważną 
rolę w życiu każdego człowieka. 

Wszyscy spotkaliśmy na swojej 
drodze edukacyjnej takich na-
uczycieli, których pamiętamy do 
dzisiaj i szanujemy jako swoich 
mentorów i mistrzów – powie-
dział Czesław Renkiewicz, prezy-
dent Suwałk.

Nagrody Prezydenta Miasta 
Suwałk 50 suwalskim nauczycie-
lom wręczyli: prezydent Czesław 
Renkiewicz, jego zastępca Ewa 
Sidorek oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław Przełomiec. 

Wręczono także odznacze-
nia państwowe: Krzyże Zasługi: 
6 Srebrnych i 6 Brązowych, 
Medale za Długoletnią Służbę: 
19 Złotych i 3 Brązowe oraz od-
znaczenia resortowe i nagro-
dy: 99 Medali Komisji Edukacji 
Narodowej, a także Nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej – 6 
i Nagrody Podlaskiego Kuratora 
Oświaty – 14.

A na zakończenie uroczystości 
kilkuset nauczycieli i pracowni-
ków suwalskich szkół, przedszko-
li i placówek oświatowych obej-
rzało koncert „Tango Corazon” w 
wykonaniu wirtuoza akordeonu 
Marcina Wyrostka oraz muzyków 
z projektu Coloriage.

Nauczycielki suwal-
skich przedszkoli 

wyróżnione nagrodą 
Prezydenta Miasta 

Suwałk

Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk wręczyła nagrody nauczy-
cielom suwalskich placówek oświatowych

– W tym szczególnym dniu – w 
imieniu władz samorządowych 
naszego miasta, jak też w swoim 
własnym – dziękuję, że dobrze 
wychowujecie uczniów, wpaja-
cie im wiedzę i zasady moralne, 
które warunkują dobry start w 
życiu dorosłym – złożył życze-
nia Cz. Renkiewicz, prezydent 
Suwałk

W imieniu wyróżnionych podzi-
kowała Joanna Krynicka, 

dyrektor SOSW nr 1
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NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK
W 2016 OTRZYMALI:

1. Małgorzata Kalinowska – Przedszkole nr 1,
2. Halina Regina Górowska – Przedszkole nr 2,
3. Jadwiga Peda – Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II,
4. Jolanta Teresa Gugnowska – dyrektor Przedszkola nr 3 im. 

Ojca Świętego Jana Pawła II,
5. Ewa Sinicka – Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym,
6. Anna Chomicz – Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym,
7. Anna Bogdan – Przedszkole nr 6 ,
8. Barbara Beata Borkowska – Przedszkole nr 7,
9. Marta Górska – Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi,
10. Grażyna Jatkowska – Przedszkole nr 10 im. M. Konopnickiej,
11. Joanna Albanowicz – Szkoła Podstawowa nr 4 im.księdza 

Kazimierza Aleksandra Hamerszmita,
12. Marta Aneszko – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry 

Kujałowicz,
13. Krystyna Wawrzyn – Szkoła Podstawowa nr 6 im. 

Aleksandry Kujałowicz,
14. Marek Lech Zborowski-Weychman – dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach,
15. Małgorzata Jabłońska-Korzun – Szkoła Podstawowa nr 9 

im. Wł. Puchalskiego,
16. Dorota Cyran – Zespół Szkół nr 3,
17. Małgorzata Różańska – Zespół Szkół nr 3,
18. Marzena Bizoń – Zespół Szkół nr 3,
19. Agata Jagłowska-Wasilewska – Zespół Szkół nr 3,
20. Piotr Ludwik Zieliński – dyrektor Zespół Szkół nr 3,
21. Katarzyna Dominik – Zespół Szkół nr 7,
22. Grażyna Reszczyńska – Zespół Szkół nr 7,
23. Ewa Biereżnoj-Szpakowska – Zespół Szkół nr 8,
24. Dorota Anna Dziechciarz – Zespół Szkół nr 8,
25. Karol Górski – Zespół Szkół nr 8,
26. Monika Domagała – Zespół Szkół nr 9,
27. Agnieszka Galewska – Zespół Szkół nr 9,
28. Katarzyna Bołtrukanis – Zespół Szkół nr 10,
29. Małgorzata Koprowska – Zespół Szkół nr 10,
30. Małgorzata Wysocka – Zespół Szkół nr 10,
31. Jan Żukowski – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii 

Konopnickiej,
32. Małgorzata Powichrowska – I Liceum Ogólnokształcące 

im. Marii Konopnickiej,
33. Hanna Danielewicz – Zespół Szkół nr 1,
34. Barbara Okrój – Zespół Szkół nr 1,
35. Alicja Węsierska-Kwiecień – dyrektor Zespołu Szkół nr 1,
36. Jerzy Danilewicz – Zespół Szkół nr 2,
37. Renata Kaczmarek – Zespół Szkół nr 2,
38. Maria Pawłowska – Zespół Szkół nr 2,
39. Lucyna Elżbieta Poczobut – Zespół Szkół nr 4,
40. Katarzyna Barszczewska – Zespół Szkół nr 4,
41. Aneta Kuczyńska – Zespół Szkół Technicznych,
42. Marcin Baranowski – Zespół Szkół Technicznych,
43. Bartłomiej Mikołajczyk – Zespół Szkół Technicznych,
44. Ewa Bukpas – Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego,
45. Magdalena Stempska – Zespół Szkół nr 6 im. Karola 

Brzostowskiego,
46. Marzanna Kamińska – Suwalski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli,
47. Barbara Leśniewska-Gawryś – Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna,
48. Elżbieta Zbiegień – Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 1,
49. Barbara Karbowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 1,
50. Joanna Krynicka – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 1.

Nagrodzeni nauczyciele z suwalskich zespołów szkół

Nauczyciele z suwalskich szkół ponadgimnazjalnych wryóżnieni nagrodą 
Prezydenta Miasta Suwałk

Wyróżnieni pedagodzy z suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów
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 – do 20 października – „Sekretne 
życie zwierzaków domowych” 
(komedia anim.), „Wołyń” (dramat 
wojenny), „Dziewczyna z pociągu” 
(thriller), „Bociany” (komedia anim. 
– 2D+3D); 
„Inferno” (thri-
ller/akcji);
 – 19 paździer-
nika godz. 18.15 
– „Tłumacz” dra-
mat) – babskie 
wieczory.
 – od 21 paź-

dziernika – „Prosta historia o 
morderstwie” (thriller/krymin.), 
„Asy bez kasy” (kom. krymin.), 
„Osobliwy dom Pani Peregrine” 
(przyg./fantasy) 
 – 25 października – „Argentyna, 
Argentyna” – (dok./muzycz.) – 
Kino Konesera;
 – od 26 października – „Doktor 
Strange” 2D+3D (przyg./fantasy);
 – od 28 października – „Ouija: 
Narodziny zła” (horror);
 – 3 listopada – „Julieta” (Kino 
Seniora).

Sala im. A. Wajdy i Kameralna, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 15/10 zł (dwa 
spektakle) w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

 n Środy Seniora: Teatr Seniora Zgryz i Zespół Śpiewu Tradycyjnego 
Ancyjas na weselu – środa, 26.10. godz. 17.00 w Sali Kameralnej, ul. Jana 
Pawła II 5. Bilety: 5 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

 n na obchody 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca SUWALSZCZYZNA. 
Program obchodów:

28.10. (piątek)
18.00 – wernisaż wystawy archiwaliów ZPiT SUWALSZCZYZNA (Galeria 
Patio SOK)
19.00 – koncert jubileuszowy dla mieszkańców Suwałk (Sala im. A. Wajdy)

29.10. (sobota)
17.00-20.00 – koncert dla jubilatów i gości (Sala im. A. Wajdy)

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II stopnia
w Suwałkach zaprasza na:

n V Ogólnopolski Festiwal Sztuki Wokalnej 
im. prof. Haliny Słonickiej, który odbędzie 
się w Sali Koncertowej PSM I i II st. przy ul. 
Noniewicza 83. W programie m.in.:

18.10 – godz. 18.00 – koncert kameralny – 
recital wokalny w wykonaniu gości specjal-
nych Festiwalu: prof. Sabina Martinaityte-so-
pran, Jurgis Jarasius – baryton, doc. Audrone 
Eitmanaviciute – fortepian – wstęp wolny;

21.10 – godz. 12-18 oraz 22.10 – godz. 10-14 
– przesłuchania konkursowe Festiwalu – wstęp wolny;

23.10 – godz. 19 – koncert fi nałowy, wykonawcy: Marlena Borowska 
– sopran, Justyna Ołów – mezzosopran, Natalia Ołów – mezzosopran, 
Marina Biełaszuk – fortepian.

Pełen program na: www.dwutygodniksuwalski.pl; Patronat medialny: 
Dwutygodnik Suwalski.

CINEMA LUMIERE zaprasza na filmy:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ 
W SUWAŁKACH ZAPRASZA: 

n na spotkanie z suwalskim poetą Jerzym Karpem – 20 października 
godz. 17.00 w sali im. J. Towarnickiej w Bibliotece przy ul. E. Plater 33 A;

n na spotkanie z Zośką Papużanką – autorką powieści „Szopka” – 
jednego z najgłośniejszych debiutów ostatnich lat – nominowanej do 
literackiej Nagrody Nike 2013, w tym roku ukazała się druga jej powieść 
„On” – początek  spotkania 22 października o godz. 13.00 w sali im. 
J. Towarnickiej w Bibliotece przy ul. E. Plater 33 A;

n na spotkanie z Grzegorzem Polakiem, 
współautorem książki  „Na nitce Bożego 
Miłosierdzia – ksiądz Feliks Folejewski SAC/ w 
oczach przyjaciół” – 27 października o godz. 
17.00 w Sali im. J. Towarnickiej w Bibliotece 
przy ul. E. Plater 33 A;

n wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach do udziału w akcji 
„Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz fi lm, wypożycz i przeczytaj 
książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Filmy objęte akcją: 
„Osobliwy dom Pani Peregrine”, „Dziewczyna z pociągu” i „Inferno”.

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  GALERIA 
ANDRZEJA STRUMIŁŁO, ul. Kościuszki 45 zaprasza na:

n wystawę Litwina Giedriusa Sziukszcziusa (Giedrius Šiukščius) 
„Aluzje”.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA:
 n wystawę ze zbiorów SOK „Kolekcja 

Suwalskiego Ośrodka Kultury”; werni-
saż 21 października o godz. 17.00 w 
GSW Chłodna 20, ul. Noniewicza 71. 
SOK jest spadkobiercą bogatego zbio-
ru dzieł sztuki należącego wcześniej do 
Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki, 
Wojewódzkiego Domu Kultury i Biura 
Wystaw Artystycznych w Suwałkach. 
Zbiór ten trafi ł do SOK-u po likwida-
cji wymienionych placówek kultury. 
Kolekcja liczy ponad 300 pozycji, w tym 
obrazy, grafi ki, rysunki, fotografi e, tka-
niny i rzeźby pochodzące z zakupów 
BWA, darowizn oraz prace poplenero-
we i pokonkursowe. Wiele jest dzieł, których autorami są uznani arty-
ści krajowi, zagraniczni oraz suwalscy – Wiesław Osewski, Stanisław 
J. Woś, Juliusz Szczęsny Batura, Wiesław Prędyś, Małgorzata i 
Jerzy Malinowscy, Marek Sobczak, Jerzy Srzednicki, Lech Pycz, 
Jadwiga Błaszczyk-Jurkonis, Zdzisław Jaroszek, Dariusz Pakoca, 
Kazimierz Gomułka, Władysław Niewęgłowski. Wystawa czynna 
do 27.11.2016 roku

 n koncert Rafała Grząki, akordeonisty pochodzącego z Suwałk. W 
programie utwory Richarda Galliano i Astora Piazzolli, które Grząka 
wykona wspólnie z Suwalską Orkiestrą Kameralną. Początek 21.10. o 
godz. 19.00 w Sali im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 30/15 zł w ka-
sie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

n na spotkanie z aktorami Teatru Efemerycznego i Fabryki 
Monodramów, w tym między innymi z utalentowaną Martyną 
Kleszczewską, laureatką Złotej Igły na XII Festiwalu Teatrów Małych w 
Ostrołęce w kategorii monodram. W programie premiery dwóch spek-
takli – „Obłędu” i „Szarych śniegów Sybiru”; sobota, 22.10. godz. 17.00

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE



18.10.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

18.10.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

13

RATUJMY 
ZABYTKI

1 listopada po raz czwarty na suwalskim 
cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej zosta-
nie przeprowadzona kwesta na rzecz rato-
wania zabytkowych pomników na tej ne-
kropolii. Kwestować będą członkowie Akcji 
Katolickiej przy parafii św. Aleksandra oraz 
wolontariusze. 

Więcej o kweście w następnym wydaniu Dwutygodnika Suwalskiego.

TAJEMNICE 
PRZESZŁOŚCI

Ukazały się dwie nowe powieści Andrzeja Irskiego. 
To pseudonim Ireneusza Sewastianowicza, byłego su-
walskiego dziennikarza. Obie książki są kontynuacjami w 
cyklu o przygodach Pana Samochodzika, przed laty stwo-
rzonym przez Zbigniewa Nienackiego. Ich akcja rozgrywa 
się w naszym regionie.

W „Spadku księ-
cia Światopełka” Krzy-
sztof Płatek, staży-
sta w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, dowiadu-
je się, że nie może liczyć 
na stały etat, musi więc 
rozejrzeć się za inną 
pracą. Nieoczekiwanie 
w sukurs przychodzi 
mu poznana przed ro-
kiem Alice, obecnie wi-
cedyrektorka agencji 
detektywistycznej w 
Antwerpii. Proponuje 

wyjazd na Suwalszczyznę. W wyprawie Krzysztofowi to-
warzyszy Kinga Domańska, właścicielka starego uaz-a o 
imieniu Szarik. Oboje mają zainteresować się rzekomym 
skarbem księcia Tomasza Bogumiła Jana Światopełka-
Mirskiego, niegdyś właściciela dworu w Starej Hańczy. 
Na miejscu okazuje się, że gruszek w popiele nie zasypia-
ją również tajemniczy konkurenci. Kto wygra ten wyścig 
i czy skarb naprawdę istniał?

***

W „Taśmach zbrod-
ni” nie chodzi o skarb, 
lecz o film. U schył-
ku II wojny światowej 
Leni Riefenstahl, naj-
sławniejsza reżyserka 
w Trzeciej Rzeszy, za-
przyjaźniona z samym 
Adolfem Hitlerem, na-
kręciła propagandową 
„Czerwoną zarazę”, któ-
ra nigdy nie doczekała 
się premiery. Wszystko 
wskazuje na to, że ce-
luloidowe taśmy ukry-
to na Mazurach. Ma je 
odszukać Krzysztof Płatek, były stażysta w Ministerstwie 
Kultury i Sztuki, działający teraz na zlecenie zagranicznych 
mocodawców. Wspomaga go poznana wcześniej Kinga. 
Trop prowadzi w okolice Starych Juch koło Ełku. Gdy obo-
je dotrą na miejsce, okaże się, że muszą liczyć się z kon-
kurencją, ponieważ odnalezieniem „Czerwonej zarazy” 
zainteresowana jest również neonazistowska organiza-
cja Żelazna Pięść, sponsorowana przez amerykańskiego 
milionera. Rozgrywka staje się niebezpieczna. Kto z niej 
wyjdzie zwycięsko?

Ireneusz Sewastianowicz jest autorem lub współau-
torem 25 książek, w tym 12 powieści. W przygotowa-
niu: „Kronikarz z UPA”. Informacje o książkach na stronie: 
www.wydawnictwo-warmia.pl

>> >>

>>

KONCERT PAPIESKI
W rocznicę pontyfikatu papieża Jana 

Pawła II w konkatedrze pw św. Aleksandra 
odbędzie się koncert „Podążyć jego śla-
dem” w wykonaniu Orkiestry Kameralnej 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stop-
nia w Suwałkach, Suwalskiego Chóru 
Kameralnego Viva Musica oraz  re-
cytacje w wykonaniu Przemysława 
Turowskiego. 

Koncert rozpocznie się 23 październi-
ka po mszy św. o godz. 16.00. 

MIASTO ARCHIPELAG
Filip Springer zaistniał 

na literackiej mapie Polski 
książką reporterską „Mie-
dzianka. Historia znikania”. 
Był to mocny debiut. Bowiem 
„Miedzianka” szturmem pod-
biła czytelników i krytyków li-
terackich, co zaowocowało 
licznymi nagrodami, z nomina-
cją do Literackiej Nagrody Nike 
włącznie. Później były ciepło 
przyjęte kolejne książki repor-
terskie. Do Suwałk przyjechał 
autor z książką poświęconą by-
łym miastom wojewódzkim, 
które swój status utraciły kilka-
naście lat temu, w 1999 roku.

Spotkanie z pisarzem stało 
się okazją do dyskusji o kondy-
cji tych miast, o ich problemach i kłopotach, a przede wszystkim o  ludziach, dzięki którym 
miasta te niekoniecznie muszą popaść w marazm i niemoc. 

Warto nową książkę Springera poznać choćby dlatego, by zobaczyć jak na tle innych wy-
glądają problemy naszego miasta. Okazuje się na przykład, że ogromna większość spośród 
kilkudziesięciu byłych miast wojewódzkich bardzo mocno ucierpiała na utracie swojej  „wo-
jewódzkość” – niemal we wszystkich zdecydowanie zmniejszyła się liczba mieszkańców. W 
niektórych, w Częstochowie i Wałbrzychu, spadek ten był bardzo duży, o blisko 20 tysięcy. 
Na przeciwnym biegunie znalazły się trzy miasta, w których  liczba mieszkańców wzrosła. 
Miasta te to Siedlce, Leszno i Suwałki. Co nie oznacza,  że wszystko co suwalskie autorowi 
się spodobało; dostrzega on, podobnie jak inni, fakt, że najlepiej wykształceni młodzi su-
walczanie najczęściej opuszczają swoje miasto w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy.

Tych, którzy wolą tu zostać i w zamian za mniejsze pieniądze mieć większy komfort pra-
cy i wypoczynku – piękne otoczenie, krótki czas dojazdu do pracy i chociażby zdecydowa-
nie krótszy czas pracy niż w wielkich korporacjach – jest ciągle za mało.

>>

Filip Springer (po lewej) i prowadzący spotkanie 
Wojciech Pająk

Tak zbierano przed rokiem
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WYDARZENIA SPORTOWE
ŚLEPSK LIDEREM

Siatkarze suwalskiego Ślepska są liderem I ligi. W trzech meczach 
zgromadzili komplet 9 punktów. W ostatnią sobotę siatkarze Ślepska 
wygrali 3:1 (18:25; 33:31; 25:19; 25:21) z zespołem Aluron Virtu Warta w 
Zawierciu. Początkowo przewagę mieli gospodarze, ale od drugiego nie-
zwykle wyrównanego seta, na boisku w Zawierciu zdecydowanie domi-
nowali siatkarze z Suwałk. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano siat-
karza Ślepska Karola Rawiaka.

W czwartej kolejce w sobotę (22 października) o godz. 16.00 siatkarze 
Ślepska rozegrają mecz w Suwałkach z AGH Kraków.

WIGRY ZREMISOWAŁY W BYTOWIE
Remisem 1:1 zakończył się mecz suwalskich Wigier w Bytowie rozegra-

ny z Bytovią w I lidze piłki nożnej. W 58 min. prowadzenie objęły Wigry, po 
wykorzystaniu rzutu karnego przez Damiana Kądziora. Rzut karny został 
podyktowany za zagranie ręką w polu karnym zawodnika Bytovii. Piłkarze 
z Bytowa wyrównali w 80 min. po golu Wacławczyka.

Wigry z 19 pkt zajmują siódmą lokatę w tabeli.  Już we wtorek (18 paź-
dziernika) suwalski zespół rozegra mecz na stadionie przy ul. Zarzecze 
26. W zaległym spotkaniu z 12 kolejki piłkarze z Suwałk zagrają z Olimpią 
Grudziądz. Początek meczu o godz. 18.00. W najbliższych dwóch tygo-
dniach piłkarz Wigier rozegrają kilka spotkań:

– 22 października o godz. 17.45 w Sosnowcu ligowy mecz z Zagłębiem– 
transmisja w Polsat Sport,

– 25 października o godz. 14.00 w Jastrzębiu mecz w 1⁄4 Pucharu Polski 
z GKS – transmisja w Polsat Sport,

– 30 października o godz. 17.00 w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26 mecz 
ligowy z Chrobrym Głogów.

WIGRY II PROWADZĄ W OKRĘGÓWCE
W podlaskiej klasie okręgowej grupy II po dziesięciu kolejkach Wigry 

II Suwałki z dorobkiem 26 pkt prowadzą w tabeli grupy II podlaskiej kla-
sy okręgowej. Podopieczni Kamila Lauryna wygrali ostatnie dwa mecze. 
Najpierw w Śniadowie pokonali 2:1 z KS Śniadów, a w ubiegłą sobotę w 
Suwałkach wygrali 6:0 z BKS Jagiellonią Białystok.

HALOWA LIGA PIŁKARSKA
18 listopada w hali suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczną 

się rozgrywki Halowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej – RESO Suwałki Football 
League. Będzie to już trzecia edycja piłkarskich rozgrywek organizowa-
nych przez OSiR w Suwałkach. 

W tegorocznej edycji udział weźmie maksymalnie 14 drużyn. Będzie 
to ostatnia edycja Ligi rozgrywana w systemie jednopoziomowym. Od 
przyszłej edycji organizatorzy planują stworzenie dwóch poziomów roz-
grywkowych – I i II Ligi. 

Aktualnie trwają zapisy do RESO Suwałki Football League. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. Patronat medialny nad rozgrywkami sprawuje 
Dwutygodnik Suwalski. Szczegółowe informacje i regulamin rozgrywek 
na www.footballsuwalki.pl

TRZECIA LIGA SIATKÓWKI
W hali sportowej suwalskiego Zespołu Szkół nr 10 odbył się pierw-

szy mecz III ligi w piłce siatkowej seniorów, w którym drużyna SUKSS 
Ślepsk Suwałki wygrała 3:0 (25:23,25:20, 25:17) z MKS RUCH Wysokie 
Mazowieckie. Suwalczanie wystąpili w składzie: Jakub Hołubowicz (ka-
pitan), Damian Krakowski, Bartosz Mikielski, Dawid Rusak, Mateusz 
Mendak, Daniel Czarniecki, Rafał Konopko, Jakub Zdancewicz, 
Seweryn Moczulewski, Jakub Mazur, Albert Piekarski, Piotr Zujko, 
Michał Jarmołowski, Bartosz Murawski, Bartosz Jasiński (I trener), 
Artur Łabacz (II trener).

Ostatni raz suwalska drużyna grała w III lidze 14 lat temu i był to ze-
spół SUKSS Suwałki, w którym grali obecny trener SUKSS Bartosz Jasiński 
oraz prezes i zawodnik Ślepska Suwałki Wojciech Winnik. W najbliższą 
niedzielę drużyna SUKSS w rozgrywkach III ligi zagra w Białymstoku z 
zespołem BESTIOS Białystok.

DOBRY START BADMINTONISTÓW
Dwa pierwsze miejsca: Michała 

Sobolewskiego w singlu junio-
rów i debla młodzików Paweł 
Cipielewski/Grzegorz Hołub oraz 
drugie P. Cipielewskiego w sin-
glu i trzecie miejsce debla junio-
rów Michał Sobolewski/Jakub Gireń 
(LKS Technik Głubczyce) to najwięk-
sze osiągnięcia młodych suwalskich 
badmintonistów na rozegranym w 
Lubinie turnieju Grand Prix Gold 
Juniorów i Młodzików. 

REKORD JERZEGO ŁAŃCA
Suwalczanin Jerzy Łaniec pobił rekord w wykonywaniu brzuszków. 

Emerytowany nauczyciel wf, instruktor kulturystyki wykonywał ćwicze-
nie przez 24 godziny z kilkuminutowymi przerwami co trzy godziny. Jego 
wyczyn rejestrowały kamery. Po analizie okaże się, ile brzuszków wyko-
nał. Wstępnie mówi się o liczbie przekraczającej 32 tysiące. J. Łaniec po-
bił rekord w swoje 68. urodziny. 

KOLEJNY SUKCES BOKSERÓW
Reprezentant sekcji bokserskiej OSiR Suwałki 

Hubert Ćwikowski wywalczył wicemistrzo-
stwo Polski w boksie w kategorii do 68 kg na 
V Mistrzostwach Polski Młodzików im. Pawła 
Szydły, rozegranych w Tarnowie Podgórnym pod 
Poznaniem. 

W turnieju wystąpiło 76 najlepszych młodzi-
ków z kraju. Aby znaleźć się w finałach H. Ćwikowski 
przebrnął najpierw eliminacje wojewódzkie, a na-
stępnie strefy międzywojewódzkiej. W finałowej walce zawodnik OSiR 
Suwałki uległ Bartoszowi Stępień, zawodnikowi Orła Oleśnica.

SUKCESY SUWALCZANN W FITNESS
Suwalczanin Konrad Jachimowicz zwyciężył w fitness plażowe męż-

czyzn powyżej 178 cm oraz w fitness plażowe Superfinał, a suwalczanka 
Marta Górzyńska zajęła drugie miejsce w Pucharze Polski w kulturysty-
ce i fitness rozegranych w Mińsku Mazowieckim. M. Górzyńska wywalczy-
ła drugą lokatę w fitness sylwetkowym wszechkategorii kobiet. Ponadto 
zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski Juniorów i Weteranów w 
Kulturystyce i Fitness rozegranych w Warszawie. M. Górzyńska wygra-
ła rywalizację w kategorii fitness sylwetkowego wszechkategorii wete-
ranek.

W Suwałkach Ślepsk wygrał 3:1 (21:25, 25:21, 25:15,25:19) z Kri-
spol Września. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Adriana 
Hunka

Zdaniem trenera Jerzego Dołhana wszyscy zawodnicy SKB zagrali 
bardzo dobrze w tym turnieju
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DEMONY
NIE ŚPIĄ

Rozmowa z 
W S,
reżyserem „Wołynia”

Jest nie tak 
daleko od 
Suwałk mazur-
ska miejsco-
wość Banie 
Mazurskie, pół 
na pół Polacy 
i Ukraińcy 
z akcji 
„Wisła”. Przez 
długie lata był 
tam naczelni-
kiem człowiek 
dwukrotnie skazany na śmierć; raz 
przez banderowców, bo nie do koń-
ca ich słuchał, a drugi raz przez sąd 
PRL, bo był banderowcem. 
W Baniach byłem prawie 30 lat te-
mu. Wyglądało, że tam się ludzie po-
godzili, że pokonali wzajemną wro-
gość…

– … czy warto więc było robić ten film? 
O to chce pan pytać? A czy jest – bo to tak-
że, bez przerwy pada – jakiś dobry czas na 
taki film? Powtórzę więc – to nie jest film 
przeciw Ukraińcom, a chowanie się przed 
prawdą niczego nie załatwia.

W tychże Baniach rozmawiałem z 
wykształconym, świadomym swo-
ich racji ukraińskim nacjonalistą, 
który nie ukrywał, że był pod wiel-
kim wpływem Bandery i ideologii 
OUN. Twierdził on, że nie ma takich 
rowów, których nie da się zasypać, 
czego przykładem jest to, że Polacy 
żenią się z Ukrainkami, że chodzą 
do jednej świątyni. Czy to nie do-
wód, że demony z lat wojny i wo-
łyńskiej rzezi zostały pokonane już 
wiele lat temu?

– Niestety, nie. To co się dzieje dziś nie 
wskazuje na to, że tamte demony śpią. 
Skrajny nacjonalizm jest największym 
złem i trzeba przed nim przestrzegać. 
Dotyczy to Ukraińców, Niemców, Rosjan, 
ale także Polaków.

Na koniec zapytam o „naszą” 
Michalinę. Odniosła ogromny suk-
ces. Udźwignie?

– Wierzę, że tak. Wiele zależy od tego, 
jakie będzie otrzymywać propozycje, ja-
kie role zagra. Ważne jest i to, że dosta-
ła propozycje grania w teatrze, to stabili-
zuje aktorów.

Dziękuję. (Rozmawiał S .Kulikowski)

„Wołyń” to najgłośniejszy f ilm ostatnich 
lat; budzi ogromne emocje, porusza Polaków 
i Ukraińców bez względu na ich poglądy, za-
chwyca i przeraża. Nie brakuje widzów, którzy 
– w obawie przed spodziewaną grozą mającą 
spłynąć z ekranu – „oglądali” film z zamknię-
tymi oczami. Największą gwiazdą tego filmu 
jest Michalina Łabacz ; wiotka, drobna, bar-
dzo dziewczęca, musiała udźwignąć na szczu-
plutkich barkach cały nieznośny ciężar okrut-
nej historii. 

– Bardzo się baliśmy się o Michasię – mówił jej 
tata Artur Łabacz, na co dzień nauczyciel w su-
walskiej szkole. – Rola przecież była bardzo wy-
magająca w sensie fizycznym, ale przede wszyst-
kim była wyczerpująca psychicznie. Oczywiście 
można i trzeba sobie tłumaczyć, że to „tylko film”, 
że to nie są prawdziwe trupy, ale niewątpliwie 
praca na planie to były mocne przeżycia.

– To wszystko prawda – mówiła Michalina, 
jeszcze nie tak dawno występująca na scenie 
w suwalskich „Beciakach”, a dziś przyjmowana i 
traktowana jak wielka gwiazda. – Prawdą jest, że 
ta rola to był wielki wysiłek, że musiałam się zmie-
rzyć z zadaniem bardzo wymagającym. Musiałam 
przecież w krótkim czasie przejść od siedemna-
stoletniej zakochanej w młodym chłopcu dziew-
czyny do tragicznie doświadczonej kobiety i 

matki. Jeśli się to powiodło, to cała w tym zasłu-
ga ekipy i Wojtka.

Wojtek to oczywiście reżyser Wojtek 
Smarzowski, absolutna i uznana wielkość pol-
skiego filmu. Podczas specjalnego pokazu su-
walska publiczność oddała hołd zmarłemu 
Andrzejowi Wajdzie. Właśnie Smarzowski, autor 
tak wybitnych filmów jak „Wesele”, „Dom zły” i 
„Róża”, jest tym, wedle wielu znawców kina, któ-
ry ma być, a może – już jest? – następcą wielkie-
go mistrza. 

Czy faktycznie tym następcą będzie – dopy-
tywali dziennikarze? – O to oczywiście trzeba py-
tać tych, którzy podobne opinie głoszą – mówił 
W. Smarzowski. – Moim zadaniem jest robić do-
bre filmy i mam nadzieję, że to mi się uda. Pytany 
o najbliższe plany przyznał, że najchętniej zrobił-
by teraz film współczesny, a później historyczny, 
ma nawet pomysł na film dziejący się w średnio-
wieczu. – Taki  „płodozmian” dobrze mi robi, „czy-
ści” głowę – przyznał reżyser.

Pytany o to, jak powstał pomysł na ten film, 
by nie był on nazbyt jednostronny przez swo-
je okrucieństwo, mówił: – byłem pewien tego, 
że zacznę od scen z wesela, co pozwoli przed-
stawić wszystkich głównych bohaterów filmu 
i że wiodą rolę zagra zakochana, niewinna, czy-
sta dziewczyna, co stworzy przeciwwagę dla 
grozy zdarzeń.

GWIAZDY W SUWAŁKACH

Pokaz specjalny filmu „Wołyń” rozpoczął się 
chwilą ciszy w hołdzie wybitnemu reżyserowi, 
Honorowemu Obywatelowi Suwałk Andrzejo-
wi Wajdzie

Michalina Łabacz z ojcem Arturem 

>> >>

Na zdjęciu od lewej: Filip Pławiak, Maria Sobocińska, Adrian Zaremba, Michalina Łabacz 
i Wojtek Smarzowski
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n Ocieplanie budynków, tel. 881 507 760  40/2016

USŁUGI

Ogłoszenia drobne
tel. 87 566-28-25; 

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

238/2016

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego

pomiędzy ulicami: M. Reja, Tysiąclecia Litwy i Gen. K. Pułaskiego 
w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2016 r., poz. 778 poz. 
904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXIII/288/2016 z dnia 28 września 2016 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: M. Reja, 
Tysiąclecia Litwy i Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
miejscowego planu. 

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 
5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki w terminie do dnia 17 listopada 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy.  299/2016

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 stanowiącymi własność 
Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, zgodnie z 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 13.10.2016 r. 
do dnia 2.11.2016 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, opublikowany na stronie internetowej 
www.zbm.suwalki.pl oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz 
nr 9/2016 z dnia 11 października 2016 r. nieruchomości przeznaczonych 
do najmu.  303/2016

KONKURS
NA PRACE DYPLOMOWE

Trwa druga edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tema-
tyce związanej z Suwałkami. 

Zgodnie z zapowiedzią po pierwszej edycji tego konkursu, przygoto-
wano listę zagadnień i obszarów badawczych proponowanych do opra-
cowania. Studenci, którzy zdecydują się na wybór jednego z tematów 
mogą liczyć na wyższą punktację i w razie wygranej wysokie nagrody, 
których pula podobnie jak w poprzednie edycji wyniesie 10 tys. zł.

Listę zagadnień i obszarów 
badawczych proponowanych 
do opracowania w ramach II 
edycji konkursu Prezydenta 
Miasta Suwałki na najlepszą 
pracę dyplomową o tematyce 
związanej z Suwałkami moż-
na znaleźć w ogłoszeniu o kon-
kursie na stronie www.um.su-
walki.pl 

Ponadto podobnie jak w po-
przedniej edycji do konkursu 
można zgłaszać prace w ośmiu 
obszarach tematycznych: go-
spodarka i rozwój, ekonomia 
i finanse, edukacja, sport, ochro-
na środowiska, kultura, turysty-
ka, problematyka społeczna.

Prace konkursowe będą 
przyjmowane przez Kancelarię Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy 
ul. Mickiewicza 1, do 29 lutego 2017 r.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi: 10 000 zł brutto. Autorzy naj-
lepszych prac dyplomowych otrzymają następujące nagrody: za najlep-
szą pracę doktorancką – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł brutto, 
za najlepszą pracę magisterską – nagroda pieniężna w wysokości 3000 
zł brutto, za najlepszą pracę licencjacką – nagroda pieniężna w wysoko-
ści 2000 zł brutto.

Pani

Bogdzie Orzechowskiej
właścicielowi TV Suwałki

i Jej Rodzinie
wyrazy najgłębszego współczucia 

z powodu śmierci 

MATKI
składa 

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
wraz z

pracownikami Urzędu Miejskiego w Suwałkach
306/2016

Grażynie 
Mikłaszewicz

-Sewastianowicz
wyrazy głębokiego współczucia

po śmierci

BRATA
składają koleżanki i koledzy 

z  „DwuTygodnika Suwalskiego”

>>

Laureatki pierwszego konkursu na 
najlepszą pracę dyplomową

308/2016



18.10.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

18.10.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

„Ludzie, których kochamy, 
na zawsze pozostają  w naszych sercach”

Najszczersze wyrazy współczucia i żalu
oraz słowa wsparcia

z powodu śmierci

BRATA
Drogiemu Koledze

Wojtkowi 
Sobolewskiemu 

oraz

Jego Rodzinie
składają Dyrekcja i Pracownicy 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Suwałkach

302/2016

„Życie zmarłych złożone jest w pamięci żywych”

Z głębokim żalem przyjmujemy wiadomość 
o śmierci 

Janusza Kolenkiewicza 
długoletniego nauczyciela, wychowawcę młodzieży, 
entuzjastę muzyki i znakomitego animatora kultury.

Bliskim Zmarłego 
wyrazy współczucia 

składają Dyrekcja i Rada Pedagogiczna 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej 

w Suwałkach
297/2016

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość, 

że 4 października 2016 r. zmarł

Janusz Kolenkiewicz 
wieloletni nauczyciel muzyki 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach, charyzmatyczny pedagog,

wielki i odważny patriota, wspaniały kolega, 
życzliwy wszystkim człowiek, działacz 

Suwalskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

RODZINIE
przekazujemy najszczersze wyrazy 

współczucia i słowa otuchy.

Koleżanki i koledzy z Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” przy I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Marii Konopnickiej
301/2016
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Pani 

Elżbiecie Juszkiewicz
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

MAMY
składają Dyrekcja i Pracownicy

Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach
293/2016

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

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 października 2016 

roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 06.10.2016 
r. do 27.10.2016 r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 305/2016 z dnia 06 paździer-
nika 2016 roku). Dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek 
położonych w Suwałkach przy ul. Włocławskiej i Klonowej.

298/2016

Wyrazy głębokiego współczucia
po śmierci

BRATA
Grażynie 

Mikłaszewicz
-Sewastianowicz

składają przyjaciele z Krajobrazów
304/2016
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Dawno, dawno temu pisałem o 
muzykancie ze Śmieciuchówki, ma-
leńkiej miejscowości położonej pod 
Przeroślą, też zresztą niezbyt wielką. 
Pan Ułanowicz, bo o nim to mowa, już 
niestety zagrać tu na ziemi  nikomu nie 
może, gra już w którymś z anielskich 
zespołów. Przypominam jego postać z 
tego powodu, że był on żywym uoso-
bieniem tęsknoty do wielkiego świa-
ta, co w tamtych dawnych latach było 

normalne; świat nas wzywał, a my – najczęściej – mogliśmy o nim tyl-
ko pomarzyć.

Pan Ułanowicz tęsknotę do świata, do dalekich podróży realizował po 
swojemu: siadał do pianina (trzeba było widzieć ile w tej prostej czynno-
ści było powagi, wręcz namaszczenia) i zaczynał grać i opowiadać o miej-
scach, do których wiodła muzyka. Walc to opowieść o pięknym Wiedniu, 
argentyńskie tango to Buenos Aries, kawałek ze znanego musicalu to 
Nowy Jork lub Chichago. I wędrował tak pan Ułanowicz po całym bożym 
świecie nie ruszając się ze swojej Śmieciuchówki. 

To było dawno, zaś zupełnie nie dawno, zaledwie dni nas od tego wy-

NASZA FOTOZAGADKA
Szanowni Czytelnicy, pokazujemy fragment rozpoznawalnego 

powszechnie budynku lub miejsca. Waszym zadaniem jest rozpo-
znanie tego fragmentu i prawidłowe jego określenie. Może tak się 
zdarzyć, że całość poszukiwanego budynku lub miejsca będzie w 
aktualnym wydaniu DwuTygodnika. 

Tradycyjnie mamy 
nagrodę dla osóby, któ-
ra jako pierwsza nadeśle 
prawidłową odpowiedź. 
Będzie to bilet ufun-
dowany przez Cinema 
Lumiere Suwałki. 

Nagrodę za rozwiąza-
nie fotozagadki z nr „20 
DTS” otrzymał:  Iwona 
Stankiewicz z Suwałk.

Na odpowiedzi cze-
kamy do 15 paździer-
nika. 

Fragment jakiej su-
walskij budowli ukryty 
jest w naszm puzlu? 

Odpowiedzi prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź 
na adres internetowy:  kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

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

www.cinema-lumiere.pl

suwalki@cinema-lumiere.pl

Telefon – rezerwacje, kasa: (87) 618 20 23

Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 
Redakcja: Suwałki, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl; znajdziesz nas również na 

facebooku: Dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. Redagują: Stanisław Kulikowski (redaktor naczelny), Jarosław Filipowicz (sekretarz redakcji), Marek Buczyński oraz 
współpracownicy. Opracowanie komputerowe: Agnieszka Bieryło. Reklamy i ogłoszenia: Katarzyna Myszukiewicz.
Druk: „Caro”, ul. Szpitalna 43, 16-400 Suwałki. Nakład: 5.000 egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. Tekstów niezamówionych nie zwraca się. 
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

MIĘDZYPOKOLENIOWE 
SPOTKANIA ARTYSTYCZNE        

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na 
„Międzypokoleniowe Spotkania Artystyczne” 
z okazji Europejskiego Dnia Seniora, które 
rozpoczną się 24 października o godz. 12.00 
w Sali koncertowo-teatralnej im. A. Wajdy 
SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5. 

W programie: Zespół „Złota Jesień” UTW Suwałki, Dziecięce Zespoły 
Taneczne SOK „Dotyk” i „Mini-Dotyk” oraz zespoły „Suwalskie Starszaki”, 
„Bagatela” z Kapelą (Płociczno-Tartak), „Ocean Życia” ZERiI Suwałki, Zespół 
Taneczny „Iskierki” SP nr 5 Suwałki, Zespół Taneczny „Małe Suwałki” – SP 
nr 6 Suwałki, Zespół „Ostatni Ząb” i Chór Seniorów „CANTO” – SOK, Zespół 
Taneczny „Srebrne Pierwiosnki” UTW Suwałki i program kabaretowy – 
„Odlotowy Dzień Seniora” – UTW Suwałki. 

Wstęp wolny. Projekt współfi nansowany ze środków Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach. Współpraca: SOK.

DYŻURY KONSULTACYJNE
członków Suwalskiej Rady Seniorów 

w październiku (10.00-13.00)

18 października – Tadeusz Chludziński 
25 października – Jadwiga Sowulewska
08 listopada – Dariusz Żukowski 
15 listopada – Bożenna Maskowicz

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgod-

nieniu telefonicznym: 780 540 089

darzenia dzielą, wielki świat zawitał do nas, do Suwałk. Stało się to za spra-
wą specjalnego pokazu fi lmu „Wołyń” i Michaliny Łabacz, naszej dziew-
czyny, która zagrała główną rolę w tym znakomitym obrazie. I nie ma 
tu mowy o jakimkolwiek przypadku, szczęściu, uśmiechu dobrego losu. 
Michalina – podkreślają to wszyscy, którzy ją znają – ani przez moment 
nie traciła wiary w ostateczny sukces. A karierę zaczęła, jak wiele, wiele 
innych, w sławnych „Beciakach”, który to zespół stał się prawdziwą wylę-
garnią talentów. Skoro mowa o talencie; kiedy dobry Bóg wszystkich ar-
tystów rozdawał coś, co nazywamy „iskrą bożą”, którą każdy artysta mieć 
musi, w stronę Michasi sypnął naprawdę sporą garścią. Jak wiemy, szczę-
ściu trzeba pomóc, Michalina to potrafi . I potrafi  to współtwórca wielu jej  
sukcesów Marek Zborowski-Weychman, który najwyraźniej „zapomniał”, 
że Suwałki to – jak niektórzy twierdzą, by usprawiedliwić swoje nicniero-
bienie – głęboka prowincja.

Marek najzwyczajniej wprowadza w życie zasady jednego z wybit-
nych ludzi minionego wieku Leona Chwistka, który ukuł mądrą maksy-
mę, że „prowincjonalizm to nie miejsce  zamieszkania, ale sposób myśle-
nia”. I chwała im – Michasi i Markowi – za to.

STANISŁAW KULIKOWSKI

W ŚWIAT WIELKI WYRUSZYĆ
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 ZESPÓŁ SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK 
IM. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH 

300/2016

Od 1 czerwca 2016 do 31 maja 2017 roku Zespół Szkół Sióstr 
Salezjanek realizuje projekt pn. „Rozwój kariery bez bariery” w ra-
mach programu Erasmus + ogłoszonego przez Narodową Agencję w 
Warszawie. W projekcie bierze udział 15 uczennic i uczniów kształcących 
się na kierunku technik obsługi turystycznej z klas II, III oraz IV. W czerwcu 
trwała rekrutacja do wyjazdu, na koniec roku szkolnego uczniowie otrzy-
mali wiadomość o zakwalifikowaniu się do tzw. mobilności. Na początku 
września zorganizowaliśmy spotkania informacyjne dla wyjeżdżających 

uczniów oraz ich rodziców. 18 września 2016 roku wyjechali do Irlandii, 
z lotniska z Kowna. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifi-
kacji 15 uczennic i uczniów, zwiększenie ich konkurencyjności na rynku 
pracy. Poprzez realizację projektu chcemy podnieść praktyczne umiejęt-
ności i kompetencje zawodowe w zakresie zgodnym z zawodem technik 
obsługi turystycznej, umożliwić nabycie doświadczenia zawodowego w 

pracy w hotelach o wysokim standardzie świadczonych usług i przygo-
towanie do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, popra-
wić znajomość języka angielskiego poprzez bezpośrednie poznanie ob-
cej kultury. Poprzez realizację powyższych celów z pewnością wzrośnie 
standard nauczania w naszej szkole, a nabyte umiejętności praktyczne 
przygotują do poruszania się na europejskim rynku pracy. Podczas trzy-
tygodniowych praktyk zawodowych, które uczniowie i uczennice od-

bywali w hotelach, biurach podróży, restauracjach poznali nowe sposo-
by pracy, zwrócili uwagę na jakość obsługi turysty oraz strój służbowy 
osób obsługujących gości hotelowych. Jednocześnie z pewnością wzro-
sła pewność siebie i umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w wyko-
nywaniu konkretnych 
zadań. Praktykanci 
mieli bezpośredni 
kontakt z obcokra-
jowcami, mieszkali w 
rodzinach goszczą-
cych, mieli zapew-
nione dobre warun-
ki lokalowe. Program 
pobytu przewidywał 
realizację programu 
praktyk oraz trzy wy-
cieczki krajoznawcze, 
kurs języka angiel-
skiego, zapoznanie z 
zabytkami południowej Irlandii. Praktykanci uzyskali międzynarodo-
we dokumenty potwierdzające realizację staży, które z pewnością bę-
dą miały znaczenie w przyszłej pracy zawodowej. Projekt realizowany 
we współpracy z Your International Training. Otrzymane dofinansowa-
nie: 35 804 euro. 

Koordynatorka
projektu: 

Joanna Kalejta
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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
www.dermatolog-suwalki.pl 254/2016

 tel. 731 200 310; 
suwalki@dk-brw.pl   

SUWAŁKI, 
ul. Sejneńska 59

Oferta promocyjna „Sypialnie do 15% taniej” obowiązuje od 21.10 do 31.10.2016 r. albo do wyczerpania zapasów. Promocja nie łączy się z innymi ak-
cjami promocyjnymi i wyprzedażami. Oferta dotyczy wybranego asortymentu objętego promocją „Sypialnie do 15% taniej” i obowiązuje w wybra-

nych salonach. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest w salonach Black Red White.

Oferta promocyjna „Kuchnie bez VAT” obowiązuje od 21.10 do 31.10.2016 r. albo do wyczerpania zapasów. Promocja nie łączy się 
z innymi akcjami promocyjnymi i wyprzedażami. Oferta dotyczy wybranego asortymentu objętego promocją „Kuchnie bez VAT” 

i obowiązuje w wybranych salonach. 
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. 

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest w salonach Black Red White.

309/2016

PAMIĘTALI
O JANIE PAWLE II

16 października w 38. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na 
papieża w konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach, zespół „Ocean 
Życia” wystąpił z  inscenizacją poetycko-muzyczną  „Totus Tuus”. W pro-
gramie była recytacja poezji, cytaty z wypowiedzi Jana Pawła II oraz pie-
śni kojarzące się z papieżem.

Koncert  chóru działającego przy Polskim Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów odział w Suwałkach został dofi nansowany z bu-
dżetu miejskiego Suwałk w ramach „Muzycznego roku w Suwałkach z 
Oceanem Życia”.

>>


