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PATRIOTYCZNY FESTIWAL
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii 

Konopnickiej w Suwałkach odbył się już 24 
Wojewódzki Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej. 
Wzięło w nim udział ponad 100 uczestników z róż-
nych szkół średnich z całego województwa. 

 W kategorii piosenki wygrała Magdalena 
Cieśluk z Zespołu Szkół Gastronomicznych w 
Białymstoku, w kategorii recytacji Weronika 
Bogdan z I Liceum Ogólnokształcącego w 
Suwałkach, a w kategorii twórczości własnej 
Gabriela Grygieńć (na zdjęciu), również z I Liceum 
w Suwałkach. Festiwal należy do  jednej z najstar-
szych imprez tego typu w Polsce, a jego pomysło-
dawcą jest polonista Marek Urbanowicz.

Miejska spółka ZBM TBS wkracza w decydują-
cą fazę związaną z przygotowaniem do budowy 
budynku mieszkalnego w ramach programu „Od 
Najemcy do Właściciela”. Przede wszystkim mamy 
już wybraną grupę osób, z którymi lada dzień spół-
ka podpisze umowy. W tym tygodniu zostanie rów-
nież rozstrzygnięty przetarg na budowę bloku, któ-
ry powstanie przy ul. Pułaskiego 24E w sąsiedztwie 
Aquaparku i Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Naszym głównym założeniem przy opracowy-
waniu tego programu było stworzenie atrakcyj-
nej oferty mieszkaniowej dla młodych Suwalczan. 
Muszę przyznać z satysfakcją, że udało nam się. Aż 
85% osób zakwalifi kowanych do podpisania umów 
to osoby w wieku do 40 roku życia. 50% to osoby 
do 30 roku życia. 40% rodzin to rodziny 3 osobowe. 
Blisko 50% to osoby legitymujące się wyższym wy-
kształceniem. Ze szczegółowym zestawieniem mo-
gą się Państwo zapoznać w tabeli poniżej. 

Tak jak wspomniałem wcześniej – oprócz tego, 
że spółka ZBM TBS ma już wyselekcjonowaną grupę 
osób do podpisania umów – w tym tygodniu roz-
strzygnie przetarg na budowę bloku. W ubiegłym 
tygodniu odbyło się otwarcie ofert na jego wykona-
nie. Wpłynęły 4 oferty, które kwotowo mieszą się w 
przedziale od 6 054 059 zł do 6 628 246 zł. 

To już ostatnie formalności przed rozpoczę-
ciem budowy, która najprawdopodobniej wy-
startuje jeszcze w tym roku. Termin realizacji to 
12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Mam 
nadzieję, że przyszli właściciele mieszkań klucze 
do swojego mieszkania odbiorą przez Świętami 
Bożego Narodzenia w 2017 roku.
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ZDANIEM PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski

>>· wiek wnioskodawców
od 20 do 30 lat –    50 %
od 31 do 40 lat –  35,4 %
od 41 do 50 lat –  10,4 %
powyżej 51 lat –     4,2 %   
· ilość osób w gospodarstwie domowym
1– osobowe – 18,7 %
2– osobowe – 29,2 %
3– osobowe – 39,6 %
4– osobowe – 10,4 %
5– osobowe – 2,1 %
· absolwenci szkoły wyższej – 47,9 %
· źródła dochodu wnioskodawcy
– umowa o pracę – 77 %
– własna działalność gospodarcza – 18,7 %
– inne – 4,3 %

SUWALCZANIE W STRASBURGU 
W czwartek, 10 listopada, uczniowie su-

walskiego I Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Konopnickiej, wspólnie z kolegami z po-
zostałych krajów Unii Europejskiej, podejmo-
wali ważne decyzje dotyczące Europy.  

W tym dniu Parlament Europejski w 
Strasburgu obradował w młodzieżowym skła-
dzie. Polskę reprezentowała grupa 24 uczniów 
z I LO w Suwałkach. To uczniowie klas matu-
ralnych oraz klas drugich. By zasiąść w parla-
mentarnych ławach w Strasburgu, już w maju 
uczniowie musieli rozwiązać test sprawdzający 
wiedzę  o Europie, w możliwie najkrótszym cza-
sie. Europejski test nie tylko przyniósł „fajną za-
bawę” uczestniczącym klasom, ale także zwy-
cięstwo w konkursie i wyjazd do Euroscoli.

Suwalscy europosłowie pracowali w sze-
ściu tematycznych grupach roboczych. 
Młodzież od dawna przygotowywała się do 
pracy w poszczególnych zespołach, zwłasz-
cza, że obrady odbywały się w języku angiel-
skim. To był niezły sprawdzian przed egzami-
nem maturalnym z języka obcego.  Młodzi 
europosłowie przegłosowali 6 ustaw, w tym 
jedną o rozwoju Młodzieżowych Rad Miasta. 
Pomysł został zainicjowany przez suwalczan.

Na posiedzeniu plenarnym  młodzieżo-
wego PE, Karolina Bielecka i Piotr Wasilewski 
przedstawili w krótkim wystąpieniu swo-
ją szkołę, miasto oraz państwo. Na sesji ple-
narnej Suwalczanie zasiadający na miejscach 
„starszych europosłów” zadawali również py-

tania dotyczące funkcjonowania UE. Nie da 
się ukryć, że godnie reprezentowali Polskę. 
Po każdym z pytań oraz wypowiedzi byli na-
gradzani brawami. 

Nasi europosłowie: Karol Andruczyk, 
Karolina Bielecka, Nizioł, Dominik  Bordzio, 
Krzysztof Marek Chudecki, Filip Ejlak, Julia 
Aleksandra Jachimowicz, Paulina Jachimo-
wicz, Michał Jurewicz, Konrad Konewko, Ewa 
Łazarska, Krzysztof Maciejko, Małgorzata 
Makarewicz, Beata Michaluk, Tomasz Pat-
ryk Nowalski, Bartłomiej Opanowski, Weronika 
Popławska, Jędrzej Sławomir Racibor, Michał 
Rydzewski,  Michał Sobolewski,  Błażej Sowul, 
Filip Stefanowicz,  Wojciech Urbanowicz, Piotr 
Wasilewski.

Uczniowie I LO im. M. Konopnickiej od daw-
na uczestniczą w symulacji obrad Parlamentu 
Europejskiego w Strasburgu. Pierwszy raz  
uczniowie I LO w Euroscoli wzięli udział w 
2004 r., kilka dni po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej, kolejne wyjazdy miały miejsce w 
2011 r. i 2014 r. Koordynatorem i organizatorem 
działań europejskich w ramach  Euroscoli jest 
Jan Bielecki, nauczyciel historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie w I LO.

Więcej na stronie:
www.dwutygodniksuwalski.pl

Parlament Europejski w Strasburgu

Wystąpienie Piotra Wasilewskiego
Fot. I LO

>>
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PIENIĄDZE
NA DROGĘ DO PŁOCICZNA

2,8 mln zł dofinansowania. Tyle pieniędzy może w przyszłym roku otrzymać 
suwalski samorząd na rozbudowę ul. Staniszewskiego. Inwestycja znalazła się 
na 4 miejscu wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019”. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 5,6 mln zł.  Na wysokim 
9 miejscu znalazł się też wniosek suwalskiego Starostwa Powiatowego na prze-
budowę tej samej drogi: od granic administracyjnych miasta do Płociczna.

– Wstępna wysoka ocena pozwala mieć nadzieję, że w przyszłym ro-
ku uda zrealizować się obie inwestycje. Dzięki temu kosztem blisko 
9 milionów złotych powstanie zupełnie nowa droga do Płociczna wraz z oświe-
tleniem i ścieżką rowerową – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, 
który dodaje, że inwestycja jest możliwa dzięki dobrej współpracy suwalskie-
go samorządu ze Starostwem Powiatowym i Gminą Suwałki.

Ulica Staniszewskiego to jedna z dróg, która prowadzi z Suwałk do 
Wigierskiego Parku Narodowego. W sąsiedztwie tej ulicy powstaje również 
nowe osiedle domów jednorodzinnych. Droga jest też bardzo popularna 
wśród rowerzystów. 

SAMORZĄD 
WESPÓŁ Z PWSZ

Porozumienie o współ-
pracy podpisały władze 
Suwałk oraz suwalskiej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej im. prof. Edwarda 
F. Szczepanika. Porozumienie 
ma zacieśnić kontakty mię-
dzy miastem i uczelnią, ale 
też ma stworzyć spójny sys-
tem kształcenia oraz dostoso-
wać go do potrzeb lokalnego 
rynku pracy.

–  Do grona uczelni, z któ-
rymi współpracuje Miasto Suwałki dołącza nasz suwalski PWSZ. To powód do 
ogromnego zadowolenia bo na współpracy z najbliższą nam uczelnią zależy 
nam najbardziej – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. 

– Będziemy chcieli uczestniczyć w procesie planowania systemu kształce-
nia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, a następnie umożliwiać 
uczniom kontynuację kształcenia na poziomie wyższym na naszej uczelni – 
zadeklarowała Marta Wiszniewska, rektor suwalskiej PWSZ.

Pierwsze efekty współpracy pomiędzy Suwałkami, a PWSZ są już widocz-
ne. To między innymi utworzenie Uniwersytetu Dziecięcego, czy udział uczel-
ni w Forum Biznesowym Pogranicza.

>>

>>

WTOREK Z RADNYM

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

We wtorek 15 listopada zapraszają Stanisław Kulikowski 
oraz Kamil Lauryn, obaj z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. 
Natomiast 22 listopada na suwalczan czekają Andrzej Łuczaj 
oraz Wojciech Malesiński, obaj z Prawa i Sprawiedliwości. Na 
spotkanie z radnymi 29 listopada zapraszają Józef W. Murawko 
z Bloku Samorządowego oraz Wojciech Pająk Klubu Radnych 
„Łączą nas Suwałki”.

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 wy-
znaczony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesan-
tów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na 
pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

>>

W suwalskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy 
ul. 23 Października 20 otwarto Centrum Profilaktyki i Terapii. Na 
ten cel wykorzystano dotąd niezagospodarowane pomieszczenia 
w piwnicy. W otwarciu Centrum uczestniczył prezydent Czesław 
Renkiewicz, duchowni oraz pracownicy MOPS.

– Pieniądze na remont pochodziły z dwóch źródeł: 70 tysięcy zło-
tych dostaliśmy z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie”, a 20 tysięcy złotych to środki własne oraz z budżetu 
miasta – poinformował Leszek Lewoc, dyrektor MOPS.

W ramach projektu zostały wyremontowane pomieszczenia z 
niezależnym wejściem z zewnątrz, w których przygotowano sa-
lę na spotkania grupowe oraz pokój do indywidualnej terapii i 
poradnictwa. Pozwoli to w czasie terapii uniknąć spotkań ofiar i 
sprawców przemocy. Bowiem będą się one odbywały się w dwóch 
oddzielnych budynkach. Dotąd odbywały się w jednym budyn-
ku.  Aktualnie w terapii uczestniczą 24 osoby: 12 dobrowolnie w 
MOPS i 12 przymusowo w Areszcie Śledczym.

Kolejnym etapem projektu będzie prowadzenie poradnictwa 
indywidualnego dla osób dotkniętych przemocą, prowadzenie 
spotkań grup roboczych, prowadzenie spotkań grup wsparcia, 
grup wsparcia, prowadzenie spotkań zespołu interdyscyplinar-
nego w celu wypracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Suwałkach.

CENTRUM
PROFILAKTYKI I TERAPII
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>>
n W przededniu Dnia Wszystkich 

Świętych Czesław Renkiewicz , prezydent 
Suwałk wraz ze swoim zastępcą Ewą Sidorek 
i Zdzisławem Przełomcem, przewodniczą-
cym Rady Miejskiej zapalili  znicze na grobach 
znanych i zasłużonych suwalczan m.in. Józefa 
Gajewskiego, Grzegorza Wołągiewicza, Jana 
Schmidta, Jana Kaszuby, Teofila Noniewicza, 
Wawrzyńca Gałaja, prof. Edwarda Franciszka 
Szczepanika, księdza Jerzego Zawadzkiego 
oraz przy pomniku Sybiraków i pomniku 
Katyńskim.
n  W czasie czwar-

tej kwesty na su-
walskim cmen-
tarzu przy ul. 
Bakałarzewskiej 
przeprowadzo -
nej 1 listopa-
da przez Oddział 
Akcji Katolickiej 
działającej przy 
suwalskiej para-
fii św. Aleksandra 
zebrano: 9 772,60 
zł oraz 2 franki 
szwajcarskie, 1 eu-
ro i 2 eurocenty. 
Kwestowali samo-
rządowcy, ludzie 
kultury i młodzież. 
Akcji patronował 
„Dwutygodnik Suwalski”.

n 42-letnia suwalczanka została potrąco-
na przez samochód na przejściu dla pieszych 
na ulicy Kolejowej w Suwałkach. Na przecho-
dzącą po pasach kobietę najechał kierowca 
volkswagena. Poszkodowana trafiła do szpi-
tala. 57-letni kierowca był trzeźwy. Policjanci 
zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy do wy-
jaśnienia. W czasie wypadku w Suwałkach 
panowały trudne warunki drogowe – padał 
deszcz ze śniegiem. 

n Dwaj księża, którzy pełnili posługę 
m.in. w dwóch suwalskich parafiach oraz w 
innych parafiach diecezji ełckiej, decyzją bi-
skupa Jerzego Mazura zostali zawieszeni 
i wydaleni ze swoich parafii. O postanowie-
niu ełckiego biskupa zrobiło się głośno po 
publikacji przez jeden z portali materiałów, 
w których obaj duchowni oskarżani są o nie-
stosowne zachowanie w stosunku do pełnio-
nej funkcji. 

n W suwalskim Muzeum Okręgowym 
o „Polskim uchodźstwie niepodległościo-
wym po II wojnie światowej” opowiadał dr 
Piotr Kardeli. Było to kolejne spotkanie z cy-
klu „Przystanek Historia”.

n Prezydent Miasta Suwałk z dniem 1 li-
stopada powierzył Beacie Sokołowskiej peł-
nienie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 
2 w Suwałkach, które będzie pełniła nie dłu-
żej niż do 31 sierpnia 2017 r.

PRZED DWOMA LATY SUWALCZA-
NIE WYBRALI NOWA RADĘ MIEJSKĄ, 
CO OZNACZA, ŻE WŁAŚNIE DOTARŁA 
ONA DO POŁOWY SWOJEJ KADENCJI. 
TO DOBRA OKAZJA, BY PRZEDSTA-
WIĆ DOROBEK POSZCZEGÓLNYCH 
MERYTORYCZNYCH KOMISJI RADY, 
TYM BARDZIEJ, ŻE TO TAM WŁAŚNIE 
WYPRACOWYWANE SĄ DECYZJE, 
KTÓRE NASTĘPNIE PRZEGŁOSOWU-
JĄ RADNI PODCZAS PLENARNYCH 
OBRAD.

Jako pierwsza dorobek swojej komisji 
przedstawia D A J, 
przewodnicząca Komisji Spraw Społecz-
nych i Bezpieczeństwa.

Czym (najważniejsze sprawy) komisja 
zajmowała się w I połowie tej kadencji? 

Komisja Spraw Społecznych i Bezpie-
czeństwa zajmowała się szeregiem ważkich 
tematów dotyczących życia mieszkańców 
naszego miasta. Tematyka objęła zagadnie-
nia znajdujące się w kompetencjach komisji. 
Wśród podejmowanych tematów znajdowa-
ły się kwestie:
· Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach,

· Stan bezpieczeństwa sanitarnego na tere-
nie Suwałk

· Sprawozdanie z działalności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej,

· Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji 
Weterynaryjnej w Suwałkach,

· Zmiany w trybie powoływania członków 
Suwalskiej Rady Pożytku Publicznego,

· Realizacji programu „Suwalska Rodzina Plus”,
· Informacje dotyczące funkcjonowania Domu 

Pomocy Społecznej Kalina,
· Ocena zasobów pomocy społecznej w 

Suwałkach,
· Problemy Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego,

· Stan bezpieczeństwa mieszkańców w 
oparciu o sprawozdania Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Komendanta Miejskiego Policji,

· Świadczeń prozdrowotnych dla mieszkanek 
Suwałk w ramach realizacjo Programu pier-
wotnej profilaktyki raka szyjki macicy,

· Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Suwałki 2016-2025.

Jak ocenia Pani pracę komisji w I poło-
wie kadencji?

Członkowie Komisji spotykają się wystar-
czająco często. Ilość podejmowanych tema-
tów jest duża, co sprawia, że Komisja obraduje 
często bardzo długo. Część posiedzeń odby-
wa się na terenie jednostek funkcjonujących 
w naszym mieście, co pozwala radnym przyj-
rzeć się ich pracy, zadać pytania, zobaczyć re-
alne warunki. Tematyka jest trudna ze względu 
na wagę podejmowanych tematów oraz nieste-
ty ograniczenia finansowe. 

Jakie zagadnienia podejmowane będą w 
niedługim czasie?

· Dotacje dla uczestników i pracowników 
Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach,

· Program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi,

· Zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 
rok.

RADA NA PÓŁMETKU

>> Nowy skład SRDPP
Prezydent Miasta Suwałki powołał Suwalską Radę Działalności Pożytku 

Publicznego trzeciej kadencji na lata 2017-2019. Tworzą ją:
– przedstawiciele organizacji pozarządowych (wybrani przez organizacje poza-

rządowe): Jarosław Ruszewski, Andrzej Sowul, Karol Marcin Świerzbin, Danuta Złotnik, Ewa 
Katarzyna Kotowska i Dariusz Ułanowicz;

– przedstawiciele Rady Miejskiej: Bogdan Bezdziecki, Józef Wiesław Murawko, Wojciech 
Pająk ;

– przedstawiciele Prezydenta Miasta Suwałk: Jadwiga Olbryś, Honorata Rudnik i Agnieszka 
Szyszko.

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego działalność rozpocznie 8 stycznia 2017 r. 

Radny Andrzej Łuczaj 
podczas kwesty



15.11.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

15.11.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

Pierwsze w historii Suwałk „Forum 
Biznesowego Pogranicza” zakończyło się 
sukcesem. 3 i 4 listopada w naszym mie-
ście gościli przedstawiciele administracji 
rządowej i samorządowej nie tylko z Polski, 
ale też z Litwy i Białorusi oraz przedsiębior-
cy reprezentujący branżę drzewno-meblar-
skiej. To jedna z dominujących gałęzi suwal-
skiej gospodarki.

– W siedemdziesięciotysięcznych Su-
wałkach ponad 2,5 tysiąca osób zatrudnio-
nych jest w tym sektorze. A są perspektywy, 
że osób pracujących w Suwałkach w tej bran-
ży będzie jeszcze więcej – powiedział Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Patronatem Honorowym Forum Biznesowe 
Pogranicza objęło Ministerstwo Rozwoju, które 
w Suwałkach reprezentował  podsekretarz sta-
nu Adam Hamryszczak.
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WYDARZYŁO SIĘ >>
n Suwalski policjant, Daniel Grabowski, 

st. sierżant, uczestniczył w stażu zawodo-
wym, organizowanym przez irlandzką sekcję 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – 
IPA. W trakcie tej wizyty  funkcjonariusz ob-
serwował codzienną służbę irlandzkich kole-
gów, poznawał tamtejszy system prawny oraz 
strukturę szkolenia w Garda College. Podczas 
całej wizyty suwalskiemu mundurowemu to-
warzyszył opiekun z „Garda Síochána” (tłum. 
Strażnicy Pokoju) – Policji w Irlandii sierżant 
Robert Clearly, który w lipcu tego roku od-
bywał podobny staż w Komendzie Miejskiej 
Policji w Suwałkach.

n Duży sukces Teatru Hybrydowego 
z Suwalskiego Ośrodka Kultury na VI 
Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich 
Teatrów Młodzieży i Dorosłych „Trybuna 
Teatru” w Piotrkowie Trybunalskim. Jury do-
ceniło suwalski aktorów za zbiorową kreację 
aktorską w spektaklu „Zimny bufet” w reży-
serii Joanny Łupinowicz. Teatr „Hybrydowy” 
otrzymał honorowe wyróżnienie.

n Strajkiem generalnym grożą związ-
kowcy z suwalskiego PKS-u. To reakcja na 
informacje dotyczące połączenia spółki w 
Suwałkach z pozostałymi podlaskimi PKS-
ami. Zarząd województwa poinformował, że 
plan połączenia spółek zaopiniował biegły 
rewident wyznaczony przed Sąd Rejonowy 
w Białymstoku. Według opinii dokument za-
wiera wszystkie elementy i załączniki wyma-
gane przepisami. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali nielet-
niego sprawcę kradzieży paliwa z kilku samo-
chodów ciężarowych. Zdarzenia miały miej-
sce na przełomie października i listopada w 
Suwałkach. Z ustaleń kryminalnych wynika, 
że nastolatek ukradł ok. 400 litrów paliwa, na  
kwotę ok. 1800 zł. 16-latek przyznał się do za-
rzucanych mu czynów. Teraz za swoje postę-
powanie odpowie przed sądem rodzinnym.

n Dyżurny suwalskiej Policji został po-
wiadomiony o uszkodzeniu słupa trakcji 
elektrycznej w Suwałkach, przy ul. Klonowej. 
Na miejscu policjanci znaleźli tablicę rejestra-
cyjną i rozbite elementy pojazdu. Po krótkim 
poszukiwaniu  odnaleźli na terenie gminy 
Suwałki uszkodzone auto i jego właścicielkę. 
36-latka miała jeszcze prawie 1,2 promila al-
koholu w organizmie.

– Musimy wykorzystywać środki z Unii 
Europejskiej, które są również przeznaczone 
dla branży drzewno – meblarskiej. Musimy też 
starać się pozyskać nowych przedsiębiorców, 
którzy zainwestują w Suwałkach, a w efekcie 
rozwijać eksport,  nie tylko na rynki zachodnie, 
ale też i wschodnie takie jak Białoruś i Ukraina – 
powiedział A. Hamryszczak.

SSSE PRZYCIĄGA
W Suwałkach branża drzewno-meblarska 

rozwija się też za sprawą Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Przedstawiciel Ministerstwa 
Rozwoju zapewnił, że specjalne strefy ekono-
miczne będą funkcjonować do 2027 r.

– Ministerstwo Rozwoju przygotowu-
je reformę dotycząca stref ekonomicznych. 
Wiemy, że są one motorem rozwoju takich 
miast jak Suwałki. Ktoś kto mówi, że chce-
my zlikwidować strefy wprowadza niepo-
trzebny zamęt – zadeklarował wiceminister 
A. Hamryszczak.

W tej chwili największa inwestycja w bran-
ży drzewno-meblarskiej powstaje na tere-
nie SSSE.

FORUM BIZNESOWE 

W Suwałkach możemy rozmawiać o prze-
myśle spożywczym oraz maszynowym. Mamy 
kolejne pomysły, chcemy rozwijać te branże. 
Mam nadzieje, że tak jak w przypadku 
Forum Biznesowego Pogranicza poświęco-
nej branży drzewno-meblarskiej uda nam się 
zorganizować z sukcesem kolejne spotkania 
– mówił Cz. Renkiewicz.

>>
Tysiąc nowych miejsc pracy, wyższe niż dzi-

siejsze zarobki w mieście, dodatkowe wpływy 
do miejskiej kasy z podatków oraz przyzakła-
dowe przedszkole z oddziałem żłobkowym – 
to  tylko najważniejsze spodziewane efekty 
ogromnej inwestycji, jaką w Suwałkach rozpo-
częła spółka Forte.

– Rozpoczęliśmy już 
budowę nowej hali maga-
zynowej. Inwestycja jest 
rzeczywiście duża i istotna 
dla regionu. Przeznaczymy 
na nią prawie 700 milio-
nów złotych, w branży me-
blarskiej to od kilkunastu 
lat jedna z największych i  

najnowocześniejszych inwestycji w świecie.  
Planujemy zatrudnienie 1000 osób, nie kryję, że 
wpłynie to na wzrost płac na suwalskim rynku 
pracy – powiedział Maciej Formanowicz (na 
zdjęciu) , prezes Zarządu Fabryki Mebli Forte w 
czasie Forum Biznesu Pogranicza.

Forte, poprzez swoją spółkę – córkę Tanne, 

rozpoczęło ogromną inwestycję w branży 
drzewno-meblarskiej. W 2017 r. w Dubowie 
I powstanie hala magazynowa, w której pra-
cować będzie 150 osób. Prezes podał też ter-
miny zakończenia kolejnych etapów inwesty-
cyjnych:

Zatrudnienie w fabryce Forte w Suwałkach 
wzrośnie z 845 osób w tym roku do 1800 osób 
w 2020 roku.

Zarówno płyty, jak i meble  będą produk-
tami najnowszej generacji, a zainstalowane 
urządzenia będą gwarantować osiągniecie 
najwyższych standardów jakościowych oraz 

NOWA FABRYKA FORTE

– w 2018 roku uru-
chomiony zostanie zakład pro-

dukcji płyt wiórowych – zatrudnienie 
znajdzie 150 osób,

– w 2019 roku zostanie oddana do użyt-
ku nowa  fabryka mebli, w której pra-

cować będzie 700 osób. 
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WYDARZYŁO SIĘ
n Do dwóch wypadków z udziałem pie-

szych doszło w Suwałkach. Na przejściu 
dla pieszych na ulicy Sikorskiego wieczo-
rem samochód osobowy potrącił kobietę 
Poszkodowana 56-latka trafiła do szpitala. 
Kierowcy audi, 73-letniemu mieszkańcowi 
Suwałk policjanci zatrzymali prawo jazdy. 
Uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Do kolejne-
go potrącenia doszło w nocy na ulicy Utrata. 
Tam ciężarówka potrąciła młodą kobietę, któ-
ra również trafiła do szpitala.

n W suwalskim Przedszkolu nr 3 im. 
Ojca Świętego Jana Pawła II obchodzono 
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Z tej 
okazji dzieci przebrały się za ulubionych bo-
haterów bajkowych, przyniosły też do przed-
szkola ulubione książki, bo bajki towarzyszą 
nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, 
ale też przekazują ważne prawdy życiowe. W 
tym dniu wesołym zabawom, tańcom, zagad-
kom i konkursom nie było końca.

n W środę (9 listopada) pierwszy poważ-
ny atak zimy w Suwałkach. Na suwalskich uli-
cach pojawiła się kilkucentymetrowa warstwa 
śniegu, która utrzymała się kilka dni.

n Dwie osoby zginęły w wypadku na dro-
dze wojewódzkiej 662 Suwałki – Augustów. 
W okolicy miejscowości Szczebra zderzyły się 
dwa samochody osobowe. Jadąca mercede-
sem w kierunku Suwałk kobieta z nieustalo-
nych przyczyn zjechała na przeciwległy pas 
ruchu i zderzyła się z jadącym w przeciwną 
stronę dodge’em. W wyniku zderzenia pasa-
żerka mercedesa i kierowca dodge’a ponie-
śli śmierć. Trzy osoby, w tym dziewięcioletnie 
dziecko, zostały ranne.

n Prokuratura Okręgowa w Suwałkach 
będzie prowadzić nowe śledztwo w sprawie 
spalenia budki przed ambasadą Rosji 11 listo-
pada 2013 r. podczas Marszu Niepodległości. 
Wszystkie okoliczności zdarzenia poleciła 
wyjaśnić Prokuratura Krajowa. W pierwszym 
śledztwie prowadzonym przez  warszawską 
prokuraturę nie ustalono podpalacza ani 
ewentualnego podżegacza. 

n W poniedziałek (14 listopada) od godz. 
14.52 mogliśmy obserwować zjawisko tzw. 
superksiężyca, czyli największą pełnię księży-
ca od 1948 r. Księżyc podczas ruchu po swo-
jej orbicie znalazł się najbliżej ziemi. Kolejny 
raz księżyc znajdzie się tak blisko ziemi 25 li-
stopada 2034 r.

FORUM BIZNESOWE 

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

Forte to jeden z największych europejskich producentów mebli do samodzielnego montażu. 
W 2015 r. sprzedała 3,5 mln sztuk mebli. Obecnie Forte ma cztery nowoczesne zakłady produk-
cyjne w: Ostrowi Mazowieckiej, Suwałkach, Białymstoku oraz Hajnówce. Swoje meble eksportu-
je do 40 krajów. Potwierdzeniem wysokiej jakości produktów Forte jest certyfikat ISO 9001 w za-
kresie projektowania, produkcji i sprzedaży mebli.

POGRANICZA

– Postanowiliśmy zlokalizować nasza inwe-
stycję w Suwałkach, bo oferta Suwałk, chociaż-
by dzięki obecności strefy ekonomicznej, była 
najlepsza – stwierdził Maciej Formanowicz, 
prezes Zarządu Fabryki Mebli Forte.

W czasie forum dużo dyskutowano o 
współpracy rynków polskiego i białoruskie-
go. Już teraz jest ona intensywna jeżeli cho-
dzi o eksport drewna z Białorusi do Polski. A 
byłaby jeszcze większa, gdyby udało się usu-
nąć problem transportowy związany z różnym 
rozstawem torów kolejowych po stronie biało-
ruskiej i polskiej.

– 40% powierzchni Białorusi to tereny le-
śne. Do polski eksportujemy najwięcej drew-
na – zaznaczył obecny na Forum Biznesowym 
Pogranicza Leanid Dziamyanik , wiceminister 
Gospodarki Leśnej Republiki Białoruś.

Jedną z największych barier w rozwoju branży 

drzewno-meblarskiej w Suwałkach jest dostęp-
ność, a raczej niedostępność komunikacyjna na-
szego miasta. Po prostu trudno do Suwałk doje-
chać z głębi Polski i Europy Zachodniej. Bohdan 
Paszkowski, Wojewoda Podlaski przywiózł do 
Suwałk dobre informacje dotyczące przekazania 
samorządowi miejskiemu brakujących gruntów 
pod budowę pasa startowego.

– By Suwałki były bardziej konkurencyj-
ne muszą mieć lepszy dostęp komunika-
cyjny. Już od dłuższego czasu prowadzimy 
rozmowy związane z przekazaniem mia-
stu Suwałki gruntów będących własnością 
Skarbu Państwa. Decyzja w tej sprawie zapad-
nie w ciągu kilku dni, myślę, że jeszcze przed 
Świętem Niepodległości – powiedział Bohdan 
Paszkowski.

POTRZEBNI 
WYKWALIFIKOWANI 

PRACOWNICY
Uczestnicy  forum dyskutowali też o braku 

odpowiednio przygotowanych do pracy  osób 
oraz o potrzebie kształcenia kadr dla branży 
drzewno-meblarskiej. Dobrym rozwiązaniem 
wydaje się być tworzenie klas patronackich na 
poziomie szkół zawodowych.

Drugi dzień  forum zdominowały wykłady i 
prezentacje partnerów z Białorusi, Litwy i Rosji. 
Wzięli w nich udział uczniowie suwalskich szkół 
zawodowych i studenci suwalskiej  Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej.

Prezydent Cz. Renkiewicz, który podsumo-
wał dwudniowe Forum Biznesu Pogranicza za-
powiedział, że w przyszłym roku miasto zorga-
nizuje na pewno podobne wydarzenie.

Patronat medialny nad Forum Biznesowym 
Pogranicza sprawował „DwuTygodnik 
Suwalski”.

pełną zgodność z najbardziej wymagającymi, 
wprowadzanymi obecnie normami w zakresie 
ochrony środowiska – podkreśla  w informacji 
o nowej inwestycji  spółka. Surowce do produk-
cji zakładów dostarczane będą koleją dwa ra-
zy w tygodniu.

– Nie niszczymy środowiska – zapewniał 
prezes M. Formanowicz.

– Planowane roczne wpływy do budżetu 
miasta z tytułu nowej inwestycji to 10 mln zł. 
Uwzględniając wpływy z obecnie działającej 
fabryki mebli przy ulicy Północnej to prawie 
17 milionów złotych – mówił prezes. 

Forte planuje również szereg działań wspie-
rających pracowników, między innymi wybu-

dowanie przyzakładowego przedszkola z od-
działem żłobkowym.

Spółka współpracuje z uczelniami wyższy-
mi i szkołami średnimi oraz samorządami miast 
w celu rozwoju edukacji i szkolnictwa zawodo-
wego. Klasą patronacką Forte oraz warszaw-
skiej SGGW jest klasa o specjalizacji technik 
technologii drewna i stolarz w Zespole Szkół 
nr 6 im. Karola Brzostowskiego.

 Forte wspiera też organizację przedsię-
wzięć, które swoją rangą przyczyniają się do 
promocji miasta jak np. Suwałki Blues Festiwal, 
czy też Jarmark Kamedulski. 
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>>
Już po raz siódmy mieszkańcy Suwałk i okolic skorzystali z bezpłat-

nych badań poziomu cukru i ciśnienia tętniczego zorganizowanych w ra-
mach Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Jak ocenia doktor Ewa 
Korneluk – organizator Obchodów z badań skorzystało około 200 osób. U 
sześciu z nich stwierdzono bardzo wysoki poziom cukru we krwi. Osoby te 
zostały skierowane na szczegółowe badania, które potwierdzą czy dotknę-
ła ich choroba cywilizacyjna XXI wieku, jaką jest cukrzyca. 

Szacuje się, że na terenie naszego miasta i okolic na cukrzycę choruje 
około 6 tys. osób, ale jedynie połowa z nich jest świadoma swojej choroby i 
korzysta z pomocy specjalistów. Dlatego właśnie organizowane są tego ty-
pu badania. Szybkie zdiagnozowanie cukrzycy pozwala uniknąć poważnym 
powikłaniom takim jak: zawały, udary, niewydolność nerek, amputacje nóg, 
utrata wzroku.

Badania pro-
filaktyczne nie 
są jedyną akcją, 
jaka jest orga-
nizowana przez 
doktor Ewę 
Korneluk. W każ-
dy drugi czwar-
tek miesiąca o 
godzinie 16.00 w 
sali konferencyj-
nej Aquaparku 
organizowane są 
spotkania edu-
kacyjne w ra-
mach „Szkoły cu-
krzycy”. Wykłady 
są skierowane do 

osób chorych na cukrzycę a także osób zdrowych, które chcą pogłębić swo-
ją wiedzę na temat choroby cywilizacyjnej, jaką jest cukrzyca. Wykłady służą 
nie tylko pogłębianiu swojej wiedzy na temat cukrzycy, są doskonałym miej-
scem wymiany doświadczeń i dyskusji między słuchaczami. Najbliższe spo-
tkanie odbędzie się 8 grudnia.

NA POMOC CUKRZYKOM

Jak ocenia doktor Ewa Korneluk (na zdjęciu po le-
wej) – organizator Obchodów z badań skorzystało 
około 200 osób. 

KS. ANTONI GABREL 
(1935 –2016)

Zmarł ks. Antoni Gabrel– salezjanin, poeta, pi-
sarz, przyjaciel suwalczan. Urodził się w Skindzierzu  
w gm. Korycin 11 kwietnia 1935 r. Ukończył filozofię 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1962 r. Pracował w: Łodzi, 
Suwałkach, Warszawie, Żyrardowie i w Hondurasie ja-
ko misjonarz. Ks. Antoni Gabrel dwanaście lat swoje-
go kapłańskiego życia spędził w Suwałkach: w latach 
1979-1980 jako wikariusz parafii pw. św. Aleksandra, 
w latach 2000-2011 jako kapłan w parafii Matki Bożej Miłosierdzia na osiedlu 
Północ i redaktor  gazety parafialnej „Nasz Zwiastun”. Zmarł 2 listopada 2016 
r., w Łodzi i tam też został pochowany 5 listopada na cmentarzu na Dołach 
w kwaterze salezjańskiej.

Na podkreślenie zasługuje jego wrażliwość poetycko-literacka. Zaowocowała 
ona tomikami poezji i rozważań m.in.: „Sny rzek leniwych”, „Wołanie zahoryzon-
tów”, „Przez zielony las”, „Mąka młynarza ze Zgierza”, „Na jaćwieskiej przyzbie”, 
„Igraszki podpsalmów suwalskich”, „Bliżej Pana”, „Dotyk kaktusa”.

 Ks. A. Gabrel był człowiekiem pełnym empatii, życzliwości, filozoficz-
nej zadumy okraszonej radością, humorem i dowcipem. Był zauroczony 
Suwałkami i Suwalszczyzną, uważając ją za najpiękniejszy zakątek Polski. 
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl   

PRZEWODNICZĄCY 
SUWALSKIEJ MŁODZIEŻY

Od 26 października suwalska młodzież ma swoją reprezentację. 
Na pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta, 10 radnych z 
suwalskich szkół ponadgimnazjalnych na swojego przewodniczące-
go wybrali Piotra Wasilewskiego.

W przyszłym roku w maju matura. Nauka, czynne upra-
wianie sportu i od niedawna odpowiedzialna funkcja 
Przewodniczącego w  Młodzieżowej Radzie Miasta. Jak to 
wszystko można pogodzić?

– Można, wszystko zależy od dobrej organizacji dnia, dobrych 
chęci i motywacji. My, wybrani do Młodzieżowej Rady Miasta przez 
koleżanki i kolegów, nie możemy ich zawieść, chcemy jak najwięcej 
zrobić dla nich jak i naszego miasta. Bardzo ważny jest dla nas bez-
pośredni kontakt z rówieśnikami. Dlatego w każdy ostatni poniedzia-
łek miesiąca we wszystkich suwalskich szkołach ponadgimnazjalnych 
organizujemy konsultacje z młodymi radnymi. Zależy nam na bez-
pośrednim zaangażowaniu w funkcjonowanie miasta. To mobilizu-
je do intensywnej pracy, szczególnie na początku działalności.  Po 1 
sesji wyborczej spotkaliśmy się już 3 listopada, a kolejne zaplanowa-
ne jest na 24 listopada.

Czym zamierzacie zająć się w pierwszej kolejności?

– Zaczynamy 6 grudnia w Mikołajki od zbierania książek i słody-
czy dla wychowanków Domu Dziecka w Pawłówce oraz dla suwal-
skich świetlic środowiskowych. 

Chcemy też reaktywować gazetkę szkolną przy pomocy 
Midicentrum w  Suwałkach. Będziemy współpracować z seniorami, 
wspólnie z Suwalską Radą Seniora zamierzamy zorganizować „Spacer 
po dawnych Suwałkach”. 

W mieście działa dużo klubów sportowych, borykających się czę-
sto z problemami finansowymi. Mamy pomysł jak im pomóc. Chcemy 
zorganizować spotkanie, na którym będą  przedstawiciele klubów 
oraz marketingowcy z suwalskich firm. Być może po prezentacjach 
klubów sportowych, część z nich pozyska sponsora. Zależy nam też 
na  współpracy z kołami studenckimi PWSZ oraz SODN. Będziemy 
współorganizować wykłady i warsztaty w szkołach o takiej tematy-
ce, aby zdobyta wiedza przydała się to młodzieży w dorosłym życiu. 
Chcemy także zainicjować pomysły na liczne konkursy. Wszelkie in-
formacje można znaleźć przede wszystkim na profilu Młodzieżowej 
Rady Miasta Suwałki na Facebooku. Liczymy również na pomysły i 
wskazówki ze strony Suwalczan. Naszym głównym celem jest spra-
wienie, że głos każdego młodego mieszkańca naszego miasta bę-
dzie zauważony.

Życzymy powodzenia w pracy w Młodzieżowej Radzie 
Miasta Suwałki.

Piotr Wasilewski jest uczniem klasy III B 
(klasa matematyczno-fizyczna z informaty-
ką)  I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 
Konopnickiej. Poza nauką ( w gimnazjum lau-
reat 4 olimpiad przedmiotowych na szczeblu 
wojewódzkim) interesuje się czynnie spor-
tem. Jest członkiem Klubu Rowerowego MTB 
Suwałki, oraz szkolnej drużyny piłki siatko-
wej. Reprezentował też Suwałki podczas 
biegu sztafetowego w Waren (miasto part-
nerskie Suwałk) oraz w klubach: UKŻ Grot 
(żeglarstwo) , UMKS Jaćwież (szachy) , Szelment Ski-Team (narciar-
stwo zjazdowe).

źródło foto: gosc.pl

>>

>>
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SPRAWDZILI PUSTOSTANY
Komendant suwalskiej Straży Miejskiej Grzegorz Kosiński, suwalski 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Paweł Blady oraz przedsta-
wiciele policji i straży pożarnej sprawdzili suwalskie „pustostany” i miejsca, 
w których mogą przebywać osoby bezdomne. W kilku z nich (m.in. przy 
ul. Szpitalnej, Sportowej i Wylotowej) przebywali bezdomni bądź stwier-
dzono ślady ich przebywania. Właściciele tych budynków zostali zobowią-
zani do zabezpieczenia ich przed dostępem osób postronnych.

W okresie jesienno-zimowym strażnicy miejscy będą sprawdzać 
wszystkie miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne i zachęcać 
je do poszukiwania schronienia w noclegowni przy ul. Sportowej 24.

9

POMÓŻMY BEZDOMNYM
Rozpoczął się najtrudniejszy czas dla bezdomnych i osób wymaga-

jących pomocy. W Suwałkach miejsca noclegowe bezdomni mogą zna-
leźć w noclegowni prowadzonej przez Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia 
dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych przy ul. Sportowej 
24. Noclegownia jest czynna od 19 do 9 dnia następnego. Natomiast po-
za godzinami otwarcia noclegowni osoby bezdomne mogą korzystać ze 
świetlicy, gdzie w kuchni można przygotować posiłek i przetrwać trud-
ny jesienno-zimowy czas. 

Dodatkowo suwalski samorząd ma możliwość kierowania osób 
bezdomnych do Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar 
Markot” w Garbasie. Potrzebujący mogą też otrzymać gorące posiłki, za-
siłki celowe i pomoc w naturze.

 Na terenie miasta pojawiły się informatory i ulotki przygotowane 
przez MOPS z najpotrzebniejszymi danymi. Wykaz suwalskich instytucji 
udzielających pomocy rzeczowej, finansowej oraz o miejscach wydawa-
nia gorących posiłków, pomocy prawnej i psychologicznej oraz o miej-
scach noclegowych publikujemy obok.

W 2015 r. w Suwałkach odnotowano 110 bezdomnych. W ciągłym zain-
teresowaniu suwalskiego MOPS-u znajduje się 53 bezdomnych. Pozostali 
korzystali z świadczeń okresowych, jednorazowych, bądź wymagali po-
twierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych.

ZIMA 2016/2017
OSOBY BEZDOMNE I WYMAGAJĄCE 

POMOCY INTERWENCYJNEJ
W SUWAŁKACH 

MOGĄ SIĘ ZGŁASZAĆ DO:

¿  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
w Suwałkach, ul. 23 Października 20, w godz. 7.30-15.30, 
tel. 87/562-89-70;

¿  DZIAŁ POMOCY KRYZYSOWEJ MIEJSKIEGO 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Suwałkach, 
ul. 23 Października 20B, w godz. 7.30-15.30, tel. 87/565-
28-91 – hostel, pomoc interwencyjna;

¿ OŚRODEK PROFILAKTKI I WSPARCIA DLA OSÓB 
NIETRZEŹWYCH, UZALEŻNIONYCH I BEZDOMNYCH 
w Suwałkach, ul. Sportowa 24, tel. 87/566-34-19 (czyn-
na całą dobę) – schronienie;

¿  DOM DLA OSÓB BEZDOMNYCH I NAJ-
UBOŻSZYCH „MONAR – MARKOT”, Garbaś II 18 
k. Filipowa, tel. 87/569-62-40 (czynny całą dobę) – schro-
nisko dla bezdomnych;

¿ SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA 
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, Dowspuda 9, tel. 87/
568-50-78 (czynny całą dobę) – hostel;

¿  KOMENDA MIEJSKA POLICJI w Suwałkach, 
ul. Pułaskiego 26, Oficer Dyżurny tel. 87/564-14-61, nu-
mer alarmowy 997 lub 112;

¿ STRAŻ MIEJSKA w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 
71 A, tel. 87/563-15-20, numer alarmowy 986;

¿ JADŁODAJNIA PARAFIALNA IM. KS. KAZIMIE-
RZA HAMERSZMITA przy Parafii Św. Aleksandra, 
ul. E. Plater 2, wydawanie obiadów w godz. 10.30-12.30, 
tel. 517-792-395;

¿ „CARITAS” DIECEZJI EŁCKIEJ Parafialny Zespół 
Caritas przy Parafii Św. Aleksandra, ul. E. Plater 2a, w śro-
dę w godz. 16.30-18.00 – wydawanie żywności, odzie-
ży, obuwia;

¿ „CARITAS” DIECEZJI EŁCKIEJ Parafialny Zespół 
Caritas przy Parafii Bożego Ciała, ul. 11 Listopada 6, 
w każdy wtorek od godz. 17.00 – wydawanie żywności, 
tel. 87/567-77-39;

¿  PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. ŚW. 
APOSTOŁÓW PIOTRA i PAWŁA, ul. Wojska Polskiego 
36 – wydawanie żywności osobom bezdomnym z pro-
gramu „FEAD”.

Fot. Archiwum 2015

>>

>>
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BIBLIOTEKA PIĘCIU ZMYSŁÓW
Suwalczanie mogli poczuć bibliotekę wszystkimi zmysłami. A to dzięki projektowi zreali-

zowanemu przez Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” we współpracy z suwalską Biblioteką 
Publiczną im. M. Konopnickiej. Na budynku Biblioteki przy ul. E. Plater odsłonięto mural 
„Biblioteka ze smakiem” zachęcający do odwiedzenia biblioteki. Jego autorką jest Marta 
Taraszkiewicz. Były też warsztaty kreatywnego pisania Loesje, „Dylan po polsku” czyli kon-
cert „Twój w pamięci ślad” w wykonaniu Piotra Krupy oraz  degustacja i wystawa książek.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„WAKACJE NAD 
CZARNĄ HAŃCZĄ”

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Wakacje nad Czarną 
Hańczą” zorganizowany przez suwalską Bibliotekę Publiczną 
im. M. Konopnickiej. Spośród zgłoszonych 22 prac uczniów 
suwalskich szkół podstawowych komisja konkursowa przy-
znała nagrody:

I miejsce – Anna Bacewicz – Szkoła Podstawowa nr 7, 
II miejsce – Oliwia Radzewicz – Szkoła Podstawowa nr 2,
III miejsce – Blanka Butkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 7.

Wyróżnienie otrzymali uczniowie suwalskiej Szkoły 
Podstawowej nr 7: Maria Popławska, Miłosz Szender, 
Wiktor Wysocki, Nikola Frączek.

„ZAGINIONY ZIELNIK
ELIZY ORZESZKOWEJ”

51 prac konkursowych autorstwa uczniów szkół podstawowych z Suwałk 
i Suwalszczyzny napłynęło na konkurs plastyczny „Zaginiony zielnik Elizy 
Orzeszkowej” zorganizowany przez suwalskie samorządy miejski i powiatowy oraz 
suwalską Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej. Komisja nagrodziła 14 osób:

I miejsce: Natalia Banaszewska, SP nr 9 w Suwałkach, Jaś Jabłoński, SP nr 9 w 
Suwałkach, Kacper Uścio, SP nr 5 w Suwałkach, Ewa Wojtanis, SP nr 5 w Suwałkach;

II miejsce: Julia Bobrowska, SP 9 w Suwałkach, Stanisław Wojtanis, SP nr 5 
w Suwałkach;

III miejsce: Karol Brzozowski, SP nr 7 w Suwałkach, Magdalena Chalecka, SP 
nr 5 w Suwałkach, Kacper Karpowicz, SP w Pawłówce, Anna Prawdzik , SP nr 7 w 
Suwałkach, Anna Zarzecka, SP 7 w Suwałkach.

Wyróżnienia: Martyna Chrzanowska, SP nr 7 w Suwałkach, Karol Rynkiewicz, 
SP w Nowej Wsi, Julia Święcicka, SP nr 7 w Suwałkach.

Kolejny suwalski mural wzbudził zainteresowanie suwalczan

Praca Anny Bacewicz przedstawiająca dno Czarnej Hań-
czy zdobyła pierwszą nagrodę

>>

>> >>

Piotr Krupa od 
wielu lat śpie-

wa utwory lau-
reata tegorocz-
nej literackiej 
nagrody Nobla 
Boba Dylana

Kreatywne pisanie Loesje pobudza twórcze myślenie, inspiruje do 
zabawy schematami językowymi i wyrażania swoich myśli w po-
staci krótkich, niekonwencjonalnych tekstów

Praca Kacpra Uścio
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– Zdobyliście już tyle medali, że trudno je 
zliczyć i trzeba je teraz mierzyć już na kilogra-
my – mówił Łukasz Kurzyna, zastępca prezy-
denta Suwałk podczas otwarcia wystawy po-
święconej jubileuszowi 25-lecia Suwalskiego 
Klubu Karate Kyokushin.  Wystawa dokumen-
tująca dokonania i historię klubu prezentowa-
na jest w pomieszczeniach  Aquaparku. Co nie 
znaczy, że medali nie policzono. Do czerwca 
2016 roku, co skrupulatnie zliczył prezes klu-
bu Marek Krejpcio, suwalscy karatecy zdoby-
li 117 medali na Mistrzostwach Polski i 21 me-
dali na Mistrzostwach Europy. Do tego trzeba 
doliczyć 18 medali Mistrzostw Polski w klasy-
fikacji drużynowej. To była dobra promocja su-
walskiego sportu i naszego miasta.

Wszystko to sprawiło, że jubileusz święto-
wano z rozmachem; byli na uroczystościach 
ważni goście z Czesławem Renkiewiczem, 
prezydentem miasta na czele, który objął 
obchody honorowym patronatem, obec-
ny był Romas Vitkauskas, wiceprezydent 
Europejskiej Organizacji Karate, znakomi-
ci sportowcy, wśród których był Wojciech 
Kowalewski, kiedyś zawodnik Wigier, Legii, 

Spartaka Moskwa i wreszcie bramkarz repre-
zentacji Polski. Byli, rzecz jasna, liczni zawod-
nicy klubu. Najbardziej jednak suwalskich kara-
teków i władze klubu ucieszył fakt, że hala OSiR, 
która była miejscem jubileuszowych uroczysto-
ści, wypełniona była po brzegi publicznością.

 – Przyszliśmy tu, żeby podziękować naszym 
świetnym zawodnikom – mówili widzowie. – 
Naprawdę są tego warci. Zawodnicy odwdzię-
czyli się swoim sympatykom wspaniałymi po-
kazami swojego kunsztu. Szczególnie wielkie 
brawa zebrali najmłodsi, pięcioletni karatecy, 
którzy z impetem rozbijali na drobne kawałki 
płytki styropianu. Liczna grupa najmłodszych 
adeptów trudnej sztuki karate to pewność, że 
Suwalski Klub Karate ma nie tylko imponują-
cą przeszłość, ale i dobrze zapowiadająca się 
przyszłość. 

Wiele braw zebrali też zawodnicy, którzy 
stoczyli siedem niezwykle dynamicznych 
i widowiskowych walk pokazowych. 

INSPIRACJĄ 
BYŁ BRUCE LEE
Rozmowa z 

Markiem 
Krejpcio, preze-
sem Suwalskie-

go Klubu Karate 
Kyokushin i wice-
prezesem Polskiej 
Federacji Karate 

Shikyokushin.

Świętujecie ćwierćwiecze istnienia klu-
bu. Za wami wiele sukcesów, dokonań, 
medali. Ale przecież, jak zwykle, są ja-
kieś początki. Od czego zaczęła się pana 
droga do karate?

– Tu sprawa jest jasna, od wielkiej fascynacji 
Bruce’m Lee. Wtedy, przed 33 laty, był to praw-
dziwy szał. Ogromne zainteresowanie. Wielu 
chłopców chciało być jak Bruce Lee. Nie byłem 
i ja wyjątkiem. Jeśli już o tym mowa; miałem 
wówczas czternaście lat, więc taka fascynacja 
to nic dziwnego. Tyle, że w moim przypadku 
trwa ona do dziś. Teraz to już nie tylko chłopię-
ce zauroczenie, lecz sposób na życie.

Dziś karate to cały pański świat. Ale 
przecież przed tą fascynacją sztuką wal-
ki coś było, prawda?

– Ależ tak! Też sztuka, tyle że zupełnie in-
na. Pod okiem pana Pawła Wawrzyniaka uczy-
łem się grać na akordeonie. Jednak kiedy po-
jawiło się karate, to właśnie ta sztuka, sztuka 
doskonalenia ciała i ducha, zdecydowanie wy-
grała z muzyką. 

Gdyby miał pan najkrócej nazwać suk-
ces swój i klubu, to co by to było?

– Mój osobisty sukces to fakt, że ciągle reali-
zuję swoje marzenia, że robię to co kocham i co 
przynosi mi ogromną satysfakcję. W tym oso-
bistym wymiarze niezmiernie ważne jest to, że 
tak wspaniale wspiera mnie rodzina – moja żo-
na, bez której nie wyobrażam sobie funkcjono-
wania klubu i dzieci, bowiem i córka i syn poszli 
w moje ślady i uprawiają karate.

Zaś jeśli idzie o klub to w wymiarze czy-
sto sportowym są to liczne medale Mistrzostw 
Polski i te 21 medali Mistrzostw Europy. To na-
prawdę duży wyczyn. Trudno będzie te sukce-
sy powtórzyć, ale zrobimy rzecz jasna wszyst-
ko, by tak się stało. Równie ważne jak sportowe 
sukcesy jest to, że tak liczna grupa dzieci, mło-
dzieży i także osób dojrzałych ćwiczy w naszym 
klubie. Szacujemy, że przez te 25 lat przez klub 
przewinęło się około trzech tysięcy osób. To na-
prawdę dużo i przyznam, że aż trudno mi uwie-
rzyć, że to wszystko się jednak udało.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy kolej-
nych pięknych jubileuszy.

MEDALODAJNE KARATE >> >>

Najmłodsi karatecy SKK

Wystawę otwierają (od prawej) Marek 
Krejpcio, Łukasz Kurzyna i Waldemar 
Borysewicz, dyrektor OSiR
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ 
W SUWAŁKACH zaprasza: 

n na warsztaty z dykcji, wymowy i emisji głosu „Wsłuchać się w sło-
wo” dla młodzieży szkół średnich i dorosłych w piątek – 18 listopa-
da o godz. 16.00 w Suwalskim Ośrodku Kultury, ul. Jana Pawła II 5, 
w sali prób. Warsztaty „Wsłuchać się w słowo” poprowadzi aktor – 
Jerzy Łazewski – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w 
Warszawie, który współpracował z teatrami: Polskim, Konsekwentnym, 
Studio i Adekwatnym. Zgłoszenia są przyjmowane do 17 listopa-
da do godz. 12.00. 

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Metodyki Pracy 
Bibliotecznej: nr tel. 87 565 62 46, e-mail: metodyka@bpsuwalki.pl

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Biblioteka 
pięciu zmysłów” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego realizowanego przez Bibliotekę 
Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Kulturalnym BIBLIOFIL.

n na spotkanie z Dorotą Milewską – au-
torką rysunków znajdujących się na wy-
stawie „Cienie” w Bibliotece przy ul. E. Pla-
ter 33 A, 17.11. (czwartek) o godz. 17.00. Dorota 
Milewska dzieciństwo spędziła w Suwałkach. Tu 
mieszka jej rodzina. Ukończyła pedagogikę na 
Uniwersytecie Warszawskim, ponieważ za-
wsze chciała pracować z dziećmi. Przez 5 lat 
pracowała jako nauczyciel w Przedszkolu nr 3 
w Suwałkach im. Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Tam też rozwinęła się jej pasja – rysunek. 
Powstały prace o tematyce dziecięcej. Kiedy 
wyjechała do Danii, zaczęła tworzyć szkice twarzy w ołówku.  Milewska 
jest samoukiem, ale planuje rozpocząć naukę w szkole artystycznej 
w Kopenhadze. 

n wspólnie z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do udziału w akcji 
„Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obej-

rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na 
bilety do kina. Film objęty akcją: „Za niebieskimi drzwiami”.

MUZEUM OKRĘGOWE, ul. Kościuszki 81  zaprasza:
n na uroczyste podsumowanie Roku Czarnej Hańczy w Suwałkach, 

18.11. godz. 14.00; w programi m.in. rozstrzygnięcie konkursu „Moje 
Miasto Suwałki”, pokaz slajdów Piotra Malczewskiego. Organizatorzy: 
Prezydent Miasta Suwałk, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Roku Czarnej Hańczy w Suwałkach;

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

n na otwarcie zbiorowej wystawy fotografii słuchaczy Akademii 
Fotografii i Przedsiębiorczości z Białegostoku DYPLOMY 2016 – 16 li-
stopada godz. 18.00;

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
n „Pustostan-stan duszy?” – spektakl według sztuki Maliny Prześlugi 

w wykonaniu Teatru Form Czarno-Białych PLAMA; rozpocznie się 
17.11. (czwartek) o godz. 18.00 w Sali Kameralnej, ul. Jana Pawła II 5. 
Bilety: 10 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

n „Za kurtynką” spektakl „Opowieść wigilijna” w wykonaniu 
Teatru Qfer z Gdańska, 18.11. (piątek) godz. 8.30, 10.00, 11.30 (grupy 
zorganizowane) oraz 19.11. (sobota) godz. 10.00 w Sali Granatowej, 
ul. T. Noniewicza 71. Bilety: 12 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwal-
ki.eu | rezerwacje grupowe: 87 563 85 18;
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n koncert Jacka Stachursky’ego, 20.11. 
(niedziela), godz. 18:00, Sala im. A. Wajdy, 
ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 40 zł w kasie SOK 
i na www.bilety.soksuwalki.eu | impresariat 
zewnętrzny. UWAGA! Przy zakupie minimum 
50 biletów – 10% zniżki! 

Organizator: Biuro Usługowo-Handlowe 
Mirage;

n IV Suwalski Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej – wernisaż 
wystawy pokonkursowej „Opowieści znad Czarnej Hańczy”, 19.11. (so-
bota), godz. 11.00 w Galerii Na Marmurach, ul. Noniewicza 71, wysta-
wa czynna do 7.12.;

n spotkanie z muzyką litewską – potańcówka z zespołem ALNA 
z Puńska, rozpocznie się 23.11 (środa) o godz. 18.00 w Sali Granatowej, 
ul. Noniewicza 71. Bilety: 10 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu;

n w ramach ogólnopolskiej tra-
sy koncertowej, Suwałki odwie-
dzą grający świetnego bluesa 
– Shaun Booker i Sean Carney 
Band (USA). Zagrają 27 listopada 
o godz. 19.00 w Sali im. A. Wajdy, 
SOK, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 
10 zł w kasie SOK i na www.bi-
lety.soksuwalki.eu ; koncert 
pod honorowym patronatem 
prezydenta Suwałk Czesława 
Renkiewicza, patronat medialny Dwutygodnika Suwalskiego;

n II Mikołajkowy Maraton Taneczny, rozpocznie się 3.12. (sobota), 
godz. 18.00 w SOK, ul. Jana Pawła II 5. Karnety: 30 zł w kasie SOK i na 
www.bilety.soksuwalki.eu;

n wystawę ze zbiorów SOK „Kolekcja Suwalskiego Ośrodka Kultury” 
w GSW Chłodna 20, ul. Noniewicza 71. Wystawa czynna do 27.11;

n Tolkienowskie inspiracje – rysunki Kacpra Gomułki w Galerii 
Jednego Obrazu przy parku Konstytucji 3 Maja; wystawa czynna od 
5.11 do 5.12.2016;

n Obrazy z przedsionka – zdjęcia litewskich fotografików w Galerii 
PAcamera ul. T. Noniewicza 71; wernisaż 25.11. (piątek) o godz. 17:
00. Wstęp wolny, wystawa czynna do 31 stycznia 2017 r. Wystawa or-
ganizowana jest w ramach współpracy kulturalnej miast partner-
skich Olity i Suwałk.

CINEMA LUMIERE 
zaprasza na:

– do 17 listopada – „Trolle” (2D+3D – 
anim./przyg.), „Za niebieskimi drzwia-
mi” (przygod.), „Wołyń” (dramat 
wojenny), „Pitbull. Niebezpieczne ko-
biety” (akcji/sens.), „Zakwakani” (anim./
przyg.), „Przełęcz ocalonych” (dramat 
wojenny);

– 16 listopada – „Historia Marii” (dra-
mat/ biogr.) – babskie wieczory – godz. 
18.30;

– od 18 listopada – „Wilk w owczej skó-
rze”, (anim./przyg.); „Fantastyczne zwie-
rzęta i jak je znaleźć” 2D+3D (fantasy/
przygod.), „Jestem mordercą” (thriller);

– 22 listopada – „Ja, Daniel Blake” – (dramat) – kino konesera;

– od 23 listopada – „Zły Mikołaj 2” (komedia); 

– 24 listopada – „Ostatnia rodzina” (dramat) – kino seniora – godz. 16.00;

– od 25 listopada – „Vaiana: Skarb oceanu” 2D+3D (anim./przygod.), 
„Osaczona” (thriller).

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE

Praca D. Milewskiej
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WYDARZENIA SPORTOWE

M. ANDREJCZYK LEKKOATLETYCZNYM ODKRYCIEM 
POLSKI 2016

Zawodniczka klubu Hańcza Suwałki Maria Andrejczyk została wybra-
na lekkoatletycznym odkryciem Polski w 2016 r. Ogłoszono to podczas 
gali w warszawskiej Villi Foksal podsumowującej ranking „Złote Kolce 
2016” Polskiego Związku Lekkoatletyki. 

M. Andrejczyk zajęła również drugie miejsce wśród kobiet w prestiżo-
wym rankingu „Złote Kolce 2016”. Wygrała go mistrzyni olimpijska Anita 
Włodarczyk. M. Andrejczyk w tym sezonie wywalczyła sobie miejsce w 
światowej czołówce występem na Igrzyskach Olimpijskich, gdzie rzuci-
ła 67.11 m podczas eliminacyjnego konkursu w Rio de Janeiro. W finale 
olimpijskim rzutu oszczepem kobiet zajęła czwarte miejsce.

Oprócz wyróżnień sportowych Miasto Suwałki pojawiło się jeszcze w 
dwóch kategoriach. Zmodernizowany stadion lekkoatletyczny Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Suwałkach okazał się najlepszą inwestycją sportową 
związaną z lekkoatletyką minionego roku. Wyróżnienie to otrzymała fir-
ma TAMEX S.A. – główny wykonawca stadionu w Suwałkach.

Dzięki nowoczesnej infrastrukturze w lipcu tego roku w naszym mie-
ście odbyły się 70. Mistrzostwa Polski Juniorów U20 w Lekkoatletyce. 
Suwalskie mistrzostwa zajęły 2. miejsce w kategorii „Najlepsza impreza 
lekkoatletyczna roku” ustępując jedynie 16. IAAF Mistrzostwom Świata 
U20, których organizatorem była Bydgoszcz.

WIGRY WYGRAŁY ZE STOMILEM
Piłkarze suwalskich Wigier przerwali passę meczów bez zwycięstwa 

w I lidze. W Suwałkach Wigry wygrały 2:1 ze Stomilem Olsztyn. Wynik 
ustalono do przerwy. Gole strzelili dla Wigier: Rafał Augustyniak w 3 min. 
i Damian Kądzior w 25 min. z rzutu karnego, a dla Stomilu Grzegorz Lech 
w 35 min. też z rzutu karnego. 

Wcześniej  na stadionie przy ul. Zarzecze 26 Wigry zremisowały 2:2 
z Chrobrym Głogów. Suwalska drużyna prowadziła już 2:0, po golach 
strzelonych przez Kamila Adamka w 11 min. i Damiana Gąskę w 55 min. 
Zespół z Głogowa wyrównał po golach strzelonych przez Mateusza 
Machaja w 56 min. i Seweryna Michalskiego w 90 min. 

W 16 kolejce drużyna z Suwałk przegrała w Chojnicach 2:3 z rewelacyj-
nie spisującą się Chojniczanką. Do przerwy prowadził zespół z Chojnic po 
golu Piotra Kieruzela zdobytym  z rzutu wolnego w 16 min. Na początku 
drugiej połowy spotkania wyrównał Kamil Adamek w 47 min. Kolejnego 
gola dla Wigier strzelił w 65 min. Kamil Zapolnik. Później gole zdobywa-
li niestety  już tylko piłkarze Chojniczanki: Wojciech Lisowski (69 min.) 
i Paweł Zawistowski (73 min.).

Po pierwszej rundzie Wigry zajmują 9 miejsce w tabeli ze zdoby-
tymi 23 pkt. Już 19 listopada kolejny mecz I ligi zostanie rozegrany w 
Suwałkach. Początek o godz. 17.00.  W pierwszym spotkaniu rundy re-
wanżowej Wigry zagrają z GKS Katowice. 

W przerwie meczu ze Stomilem miała miejsce uroczystość zakończe-
nia piłkarskiej kariery jednego z najbardziej zasłużonych w ostatnich la-
tach piłkarzy  Wigier – Kamila Lauryna. Dziękujemy za wszystkie lata spę-
dzone w Wigrach.

WIGRY II MISTRZEM JESIENI 
Piłkarze Wigier II mistrzem piłkarskiej jesieni w grupie 2 podlaskiej kla-

sy okręgowej. W 13 meczach rundy jesiennej podopieczni Kamila Lauryna 
zdobyli 35 pkt i zdecydowanie prowadzą w tabeli. W ostatnim meczu run-
dy jesiennej w Suwałkach Wigry II wygrały 3:1 z Sokołem 1946 Sokółka.

ŚLEPSK LIDEREM I LIGI
Ze zdobytymi 20 pkt siatkarze Ślepska Suwałki prowadzą w tabeli I li-

gi chociaż dwa ostatnie mecze rozegrane w Suwałkach nie będą wspo-
minać najmilej. Najpierw przegrali  0:3 (19:25, 25:27,9:25) ze Stalą AZS 
Nysa. A w ostania sobotę wygrali 3:2 (21:25, 16: 25, 25:16, 26:24, 17:15) 
po wyrównanej walce z Norwidem Częstochowa. Przed meczem suwal-
ska drużyna była zdecydowanym faworytem. Ślepsk zajmował pierwsze 
miejsce w tabeli ze zdobytymi 18 pkt, a rywale dziewiątą lokatę z zale-
dwie 6 pkt. Jednak w hali su-
walskiego OSiR okazało się, 
że nikt nie oddaje punktów 
bez walki. 

Lepsze wyniki siatkarze 
Ślepska osiągają na wyjaz-
dach.  W Wałbrzychu wy-
grali 3:1 (21:25; 25:21; 25:22; 
30:28) z Victorią PWSZ.

Po ósmej kolejce Ślepsk 
ze zdobytymi 20 pkt prowa-
dzi w tabeli I ligi siatkówki 
mężczyzn. W następnej ko-
lejce suwalski zespół będzie 
pauzował. A kolejne ligowe 
spotkanie rozegra 26 listo-
pada w Suwałkach z TSV Sanok.

SUKCESY MODELARZY W HALI I POD… ZIEMIĄ
Zofia Zdancewicz została mistrzynią Polski juniorów młodszych, 

Sławomir Truchan mistrzem Polski seniorów, a Sekcja Modelarstwa 
Lotniczego suwalskiego OSiR wywalczyła drużynowe mistrzostwo Polski. 
W  Jedliczu koło Krosna odbyły się Mistrzostwa Polski Modeli Halowych w 
klasie F1N.  Suwalską Sekcję Modelarstwa Lotniczego na mistrzostwach 
reprezentowało sześciu zawodników. Poza  medalistami byli to jeszcze: 
Hubert i Grzegorz Truchanowie, Filip Rudziński i Kacper Borkowski. Ich 
opiekunem jest Stanisław Skibicki.

Suwalscy modelarze byli też bezkonkurencyjni  na zawodach w mo-
delarstwie lotniczym rozegranych 250 m pod… ziemią. Modelarze ry-
walizowali w kopalni soli w Bochni. W klasie F1N młodzik dziewcząt zwy-
ciężyła Zofia Zdancewicz, a w rywalizacji młodzików najlepszy okazał 
się Grzegorz Truchan. W starszej kategorii wiekowej (Junior F1N) zwy-
ciężył Hubert Truchan, a wśród seniorów najlepszy okazał się Stanisław 
Skibicki.

KOLEJNE MEDALE KARATEKÓW
Karatecy Suwalskiego Klubu Karate zdobyli dwa medale na XXVII 

Mistrzostwach Polski Młodzieżowców Karate Kyokushin rozegranych w 
Szczecinku. Damian Biłbak wygrał wszystkie swoje pojedynki i został mi-
strzem Polski w kategorii kumite młodzieżowców do 65 kg. Drugi medal 
zdobył Michał Karpowicz, zajął 3 miejsce w kata młodzieżowców. 

STARTUJĄ ROZGRYWKI HALOWE
Przed nami kolejna, trzecia już edycja, cieszącej się coraz więk-

szą popularnością RESO Suwałki Football League. Rozgrywki Halowej 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej wystartują 18 listopada o godz. 18.30 w hali 
suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W  najbliższy poniedziałek  startuje 2. edycja Suwalskiej Amatorskiej 
Ligi Siatkówki Netia. Pierwsze mecze zaplanowano na 21.11. w godz. 
18-21.00 w hali OSiR. Organizatorami są OSiR i MKS Ślepsk Suwałki. 
Informacji o rozgrywkach można zasięgnąć w: sekretariacie Klubu MKS 
ŚLEPSK Suwałki, Sportowa 10, 16-400 Suwałki, tel. 508 203 555, email: 
biuro@slepsk.com.pl Szczegółowe informacje koordynator rozgrywek: 
Marcin Orzechowski tel. 502 050 915
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W Szpitalu Wojewódzki im. Ludwika 
Rydygiera w Suwałkach ruszył projekt „Miasto 
Zdrowia”. Placówka medyczna nawiązała 
współpracę z firmą Comarch i od listopada 
tego roku będzie świadczyć darmowe usługi 
zdalnej opieki zdrowotnej dla mieszkańców. 
W ramach projektu krakowska firma IT przeka-
zała urządzenia telemedyczne, przenośne apa-
raty diagnostyczne oraz aparaty telemetryczne 
do monitoringu EKG pacjentów.

Przez 12 miesięcy 500 pacjentów zostanie 
przebadanych kardiologicznie przy użyciu do-
mowych aparatów, 120 ciężarnych kobiet bę-
dzie mogło monitorować ostatni trymestr 
ciąży aparatami homeKTG, a minimum 300 
pacjentów zostanie objętych telemetrią szpi-
talną. Program „Miasto Zdrowia” jest współfi-
nansowany ze środków unijnych Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju.

OPIEKA NAD PRZYSZŁYMI 
MAMAMI

Usługa Zdalna Położna kierowana jest do 
wskazanej grupy pacjentek szpitala oraz przy-
szpitalnej szkoły rodzenia. Pacjentki będą mo-
gły wykonywać badania o dowolnej porze (ca-
łodobowo) w komfortowym i bezpiecznym 
środowisku domowym. Aparaty będą wyda-
wane pacjentkom w ciąży fizjologicznej oraz 
patologicznej w ostatnim trymestrze ciąży, 
po kwalifikacji personelu położniczego szpita-
la. Usługa dedykowana jest pacjentkom od 36 
do 42 tygodnia ciąży pojedynczej. Nad bezpie-
czeństwem przyszłych mam i ich dzieci czuwać 
będzie wykwalifikowany personel medyczny 
Centrum Zdalnej Opieki Medycznej e-Care w 
krakowskiej placówce iMed24, gdzie położne, 
ratownicy medyczni i lekarze będą odbierać i 
analizować wyniki badań.

SERCA PACJENTÓW
POD KONTROLĄ

Wytypowani pacjenci szpitala zostaną ob-
jęci Usługą Zdalnej Rehabilitacji i Profilaktyki. 
Usługa obejmuje m.in. badanie telemonitorin-
gu kardiologicznego czy teleHolter EKG.

Badania umożliwiają stały monitoring pracy 
serca oraz długoterminową diagnostykę dzię-
ki zastosowaniu przenośnego rejestratora sy-
gnału EKG i ruchów oddechowych. Za pomocą 
wbudowanych algorytmów rejestrator wykry-
wa zaburzenia rytmu serca oraz wysyła proble-
matyczny zapis EKG do Centrum Zdalnej Opieki 
Medycznej. Monitoring stanu zdrowia pacjen-
ta będzie trwał od 3 do 90 dni, w zależności od 
zaleceń lekarza prowadzącego. Badanie bę-
dzie można wykonywać całodobowo lub pod-
czas wybranych aktywności w ciągu dnia (np. 
rehabilitacji czy spaceru) a także w sytuacjach 
kiedy pacjent będzie odczuwał dolegliwości. 
Program szczególnie dedykowany jest pacjen-
tom, którzy przebyli zawał lub są w grupie ry-
zyka wystąpienia kolejnego ostrego incydentu 
wieńcowego. Odpowiednie fragmenty zapisu 
sygnału EKG będą automatycznie wysyłane 

do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej e-Care 
i poddawane szczegółowej analizie. 

– Centrum Zdalnej Opieki Medycznej 
e-Care zapewni pacjentom całodobową opie-
kę medyczną. Jeżeli w trakcie monitoringu 
wykryte zostaną nieprawidłowości, personel 
medyczny Centrum podejmie stosowne dzia-
łania, włącznie z wezwaniem karetki pogoto-
wia w sytuacji zagrożenia życia pacjenta – za-
pewnia Marta Niezgoda, kierownik Centrum 
Zdalnej Opieki Medycznej e-Care.

>> NASZE MIASTO ZDROWIA INTELIGENTNY SZPITAL
W samym szpitalu, w obrębie wybranych 

oddziałów, pacjenci objęci zostaną teleme-
trią kardiologiczną. Rozlokowane w placówce 
beacony będą w stanie lokalizować pacjen-
tów oraz wykrywać ich ewentualne zasłab-
nięcia i upadki. Takie rozwiązanie pozwoli na 
uzupełnienie opieki szpitalnej i zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa. Personelowi me-
dycznemu umożliwi stały podgląd EKG pa-
cjentów a także bieżące monitorowanie i 
alarmowanie w sytuacji zagrożenia życia lub 
zdrowia (zaburzenia rytmu serca, omdlenia, 
upadki).

– Nawiązana współpraca pomiędzy 
Comarch S.A i Szpitalem Wojewódzkim w 
Suwałkach  pozwoli na wprowadzenie inno-
wacyjnych metod diagnostycznych i terapeu-
tycznych dla pacjentów, mieszkańców „mia-
sta zdrowia”. Korzystanie z usług zdalnych to 
przede wszystkim łatwiejsza kontrola i reali-
zacja zaleceń lekarskich, zmniejszenie liczby 
badań i wizyt lekarskich oraz wyższy komfort 
obsługi, poczucie bezpieczeństwa, wspar-
cia i opieki – mówi Adam Szałanda, dyrek-
tor Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika 
Rydygiera w Suwałkach.

Projekt pilotażowy realizowany będzie 
przez rok (do listopada 2017 roku) i swoim za-
kresem obejmie prawie 1000 pacjentów szpi-
tala. W ramach suwalskiego projektu Miasta 
Zdrowia uruchomione zostaną również usługi 
Zdalnej Opieki realizowane m.in. w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach. 
Również do wybranych szkół dostarczone zo-
staną zestawy Zdalnej Pielęgniarki, umożliwia-
jące badania przesiewowe dzieci. Suwałki przez 
najbliższy rok będą przeobrażały się w pełno-
wartościowe Miasto Zdrowia.

BIZNESÓWKA 
PO RAZ DRUGI

Prezydent Suwałk ogłosił konkurs pn. „bizneSÓWKA”. 
Konkurs prowadzony będzie w dwóch kategoriach: uczest-
ników ubiegających się o nagrodę za biznesplan (uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych mających siedziby na terenie 
Gminy Miasto Suwałki prowadzonych w systemie dzien-
nym – I kategoria) oraz uczestników ubiegających się o fi-
nansowanie pomysłu biznesowego (osoby pełnoletnie do 
35 roku życia zamieszkujące w Suwałkach albo zameldowane czasowo lub na stałe w Suwałkach 
– II kategoria).

A to wszystko po to by pobudzić rozwój suwalskiej przedsiębiorczości, w szczególności wśród 
młodzieży uczącej się w szkołach mających siedziby na terenie Miasta Suwałki i osób młodych 
do 35 roku życia, w szczególności absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat stu-
diów, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Suwałkach.

Nagrody: 12 000 zł w II kategorii oraz 1 600 zł, 1200 zł i 800 zł w kategorii I. 
Nabór formularzy zgłoszenia do konkursu prowadzony będzie w dniach 1 grudnia 2016 r. – 28 
lutego 2017 r. 

Więcej na: www.um.suwalki.pl i www.dwutygodniksuwalski.pl 

>>
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>>
Rozmowa z 
dr Ignacym 
Ołowiem, 
wieloletnim 
dyrygentem 
żeńskiego chóru 
„Cantilena”.

 

Co prawda to jeszcze nie jubileusz, bo 
„Cantilena” swoje 30-lecie obchodzić 
będzie w przyszłym roku, ale o tym chó-
rze, o jego dokonaniach, historii i o tym, 
co jest teraz i co będzie w przyszłości, 
zawsze warto rozmawiać. Tym bardziej, 
że pan pożegnał się z chórem.

– Tak, tak to się poukładało, że od pewne-
go czasu już nie prowadzę tego chóru. Teraz 
„Cantilena” ma nową szefową, panią Monikę 
Brezgieł. Ale jeszcze trochę z chórem popra-
cuję, bo w roku jubileuszowym, czyli przy-
szłym, chór jedzie do Międzyzdrojów na 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Chóralnej. 

 To pokłosie wcześniejszych sukcesów 
„Cantileny”, która na przeglądach ogól-
nopolskich zdobyła praktycznie wszyst-
ko, co było do zdobycia. Bydgoszcz, 
gdzie odbywają się ogólnopolskie prze-
glądy muzyki chóralnej, regularnie jest 
przez was podbijana, a Srebrne i Złote 
Kamertony, nagrody z tych przeglądów, 
to wasza specjalność.

– Fakt, nagród jest w dorobku „Cantileny” 
naprawdę sporo. Pierwszy Srebrny Kamerton 
zdobyliśmy już po trzech latach pracy w 
1980 roku. Teraz festiwal międzynarodowy 
w Międzyzdrojach, na który trzeba przygo-
tować poważny, trwający czterdzieści minut 
program. To trudne zadanie. Stąd uznaliśmy, 
że moja pomoc w przygotowaniu do festiwa-
lu będzie potrzebna. Zgodziłem się, bo prze-

cież bardzo mi na tym zależy, by nasz chór wy-
padł najlepiej jak tylko to możliwe.

Tego oczywiście i panu, i chórzystkom 
„Cantileny” serdecznie życzymy. Tym 
bardziej, że – jak sam pan przyznaje 
– coraz trudniej o chętne do chóralnego 
śpiewu kandydatki. Dlaczego?

– Przyczyn jest wiele. Bodaj najważniejsza 
to nieodpowiednia ranga wychowania mu-
zycznego w szkołach, w których jest ono czę-
sto traktowane po macoszemu. Często muzyki 
nauczają katecheci, nauczyciele wychowania 
fizycznego, czy innych przedmiotów. Bo tak 
jest taniej, zaś o tym kto uczy decydują dy-
rektorzy. To oznacza oczywisty spadek po-
ziomu nauczania, co skutkuje malejącą liczbą 
dzieci zainteresowanych muzyką. To efekt ta-
kiej, a nie innej polityki uprawianej przez mi-
nisterstwo edukacji. To nie tylko nasz problem, 
tak jest w całym kraju. Inna rzecz, że dziś na 
młodych ludzi czeka wiele pokus, jak choć-
by Internet, których kiedyś nie było. Przed la-
ty „Cantilena” to była szansa na bardzo atrak-
cyjne wtedy wyjazdy, na przykład do Francji, 
czy Austrii. To była dla młodzieży wielka fraj-
da. Dziś to już nie jest tak wielka atrakcja. 
Dochodzi wręcz do tego, że – spotykam się 
z tym coraz częściej – śpiewanie w chórze trak-

CANTILENA – PIĘKNA PRZYGODA towane jest jako tak zwany „obciach”. Taki jest 
efekt braku odpowiedniej rangi muzycznego 
wychowania. Często, również w Suwałkach, 
koncerty tzw. muzyki poważnej, a już szcze-
gólnie wokalnej, nie przyciągają licznej pu-
bliczności. To jest właśnie skutek nieodpo-
wiedniej rangi wychowania muzycznego na 
wszystkich szczeblach nauczania. Rezultat 
tego jest i taki, że kiedyś na przeglądy przy-
jeżdżało nawet pięćdziesiąt chórów, teraz co 
najwyżej kilkanaście.

Jednak „Cantilena” od zawsze odno-
si sukcesy, czego należy panu szczerze 
pogratulować.

– Dziękuję, ale muszę od razu powiedzieć, 
że zawsze mieliśmy mocne wsparcie, poczyna-
jąc od dyrekcji ZS nr 2, po samorząd. Chór to, 
niestety, prócz tego, że wymaga ciężkiej pra-
cy, jest dość drogi w utrzymaniu; bo to i stroje, 
i nuty, i wreszcie drogie podróże autokarem. 
Pracę dawaliśmy od siebie, pieniążki zapew-
niał samorząd. Dzięki temu istniejemy już pra-
wie 30 lat i mam nadzieję, że tak będzie nadal, 
bo „Cantilena” to dla setek byłych chórzystek 
piękna przygoda, a dla niektórych z nich rów-
nież początek zawodowej kariery na muzycz-
nych scenach. Mam tu na myśli na przykład 
Magdę Urbanowicz, czy moje córki Justynę 
i Natalię.

Dziękujemy za rozmowę. 

332/2016

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 09 listopada 
2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 
dni (od 09.11.2016 r. do 30.11.2016 r.) wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 
338/2016 z dnia 09 listopada 2016 roku). 

Dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej 
w Suwałkach przy ul. Lubelskiej.

334/2016
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UCZNIOWIE W REDAKCJI
Uczniowie z kół 

czytelniczych Szkoły 
Podstawowej nr 10 
i Gimnazjum nr 7 
wraz z nauczyciela-
mi Anną Puczyłow-
ską i Haliną Gład-
kowską odwiedzili
redakcję „Dwuty-
godnika Suwalskie-
go” w Bibliotece 
Publicznej im. Marii 
Konopnickiej w Su-
wałkach.

Redaktor naczelny Stanisław Kulikowski wprowadził uczniów w tajniki pra-
cy dziennikarskiej. Przedstawił historię gazety i pracowników redakcji. 

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowieści i obejrzeli pomiesz-
czenia redakcji.

16

INFORMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. dzia-

łając na podstawie § 3 ust. l zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy gospodaro-
wania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta 
Suwałki, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2015 r., póz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że 
na okres 21 dni tj. od dnia 4.11.2016 r. do dnia 24.11.2016 r. został wywieszony 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, opublikowa-
ny na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl oraz w dzienniku www.mo-
nitorurzedowy.pl wykaz nr 10/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. nieruchomości 
przeznaczonych do najmu.  330/2016

>>>> KONKURS BARWY 
WOLONTARIATU

Centrum Aktywności 
Społecznej PRYZMAT za-
prasza do udziału 
w Konkursie Barwy 
Wolontariatu, Suwałki 
2016 w dwóch katego-
riach „Uczniowie” i katego-
rii „60+”.  Do 21 listopada 
zgłaszać można kandyda-
tów do konkursu, w któ-
rym wyróżnia się osoby za-
angażowane w różne formy 

działalności wolontarystycznej.
Konkurs kierowany jest do wolontariuszy – uczniów ze szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru miasta Suwałki, 
wolontariuszy – seniorów powyżej 60 roku życia zamieszkujących 
obszar województwa podlaskiego, osób korzystających z ich po-
mocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współ-
pracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontary-
styczny na obszarze Suwałk lub do osób działających na rzecz 
mieszkańców Suwałk i obszarze województwa podlaskiego.

W ramach konkursu w każdej kategorii zostanie wybranych po 
10 laureatów, którym zostanie wręczonych łącznie 20 statuetek. 

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobi-
ście lub pocztą elektroniczną na adres: Centrum Aktywności 
Społecznej PRYZMAT, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax. 
87 565 02 58, wolontariat@pryzmat.org.pl

>> DZIEŃ
PLUSZOWEGO MISIA

Pluszowy Miś to najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzie-
ci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu. Jego święto jest 
obchodzone 25 listopada. Z tej okazji Biblioteka Publiczna im. M. 
Konopnickiej zaprasza dzieci w wieku od 5 do 9 lat na urodzino-
we misiowe świętowanie. Zgłoszenia grup na zajęcia są przyjmo-
wane w Oddziale dla Dzieci lub telefonicznie pod numerem 87 
565 62 46 wew. 17 lub 24.

DUMNI PRZEDSZKOLACY
„Bądź dumny. Jesteś Polką i Polakiem”– pod takim hasłem odbyło się spo-

tkanie z okazji Dnia Niepodległości 11 Listopada w suwalskim przedszkolu 
nr 7. Była to wspaniała lekcja patriotyzmu. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewa-
niem hymnu Suwałk i Mazurka Dąbrowskiego. Była prezentacja przybliżająca 
wszystkim dzieciom  pochodzenie polskiego, godła, flagi i hymnu. 

Przedszkole odwiedzili też żołnierze 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii 
Przeciwpancernej. Przedszkolaki mogły przymierzyć hełm, kamizelkę kulo-
odporną i maskę przeciwgazową, ale największe zainteresowanie wzbudza-
ły karabiny.

>>
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PRACA

OGŁOSZENIA DROBNE:
TEL. 87 5662825 

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

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

238/2016

n Poszukuję osoby do pomocy w pracach ogrodowych 
w Suwałkach, działka o powierzchni 350 m.kw., tel. 
87 566 22 95.  322/2016

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, sta-

nowiących własność Miasta Suwałk:
1. oznaczona działką nr nr 33915/22 o powierzchni 0,1019 ha, położo-

na w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę 
wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewi-
duje się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej na planie 27KD. 
Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojazdowa 27KD jest nie urzą-
dzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan.

Cena wywoławcza: 80 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysię-
cy złotych).

Wadium: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
2. oznaczona działkami nr 33914/35 i 33915/23 o łącznej powierzch-

ni 0,1020 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiada-
jąca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość 
przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 
roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej dro-
gi dojazdowej, oznaczonej na planie 27KD. Obecnie wydzielona geo-
dezyjnie droga dojazdowa 27KD jest nie urządzona, uzbrojona jest w 
sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 80 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysię-
cy złotych).

Wadium: 8 100 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych).
3. oznaczona działką nr 33914/36 o powierzchni 0,1021 ha, położo-

na w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę 
wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewi-
duje się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej na planie 27KD. 
Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojazdowa 27KD jest nie urzą-
dzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 80 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysię-
cy złotych).

Wadium: 8 200 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 
ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 ro-
ku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24.10.2016 roku i zakończył się 
wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 grudnia 2016 roku o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 01 grudnia 2016 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetar-
gowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez 
uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapo-
znaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedło-
żenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw spo-
rządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących 
podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezen-
towanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporzą-
dzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie 
nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozo-
stające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z 
majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. 
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są zło-
żyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne 
oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży 
wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon 87 562-81-41.

329/2016

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan 
zagospodarowania przestrzennego rejonu 

ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach
Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje się do publicznej wia-
domości, że Uchwałą nr XXIII/287/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 28.09.2016 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsu-
mowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu 
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy 
ul. Mickiewicza 1, pok. nr 139 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 
8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w pu-
blicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: 
http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.

331/2016
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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, która jako pierwsza na-
deśle prawidłową odpowiedź. Będzie to bilet ufundowany przez 
Cinema Lumiere Suwałki. 

Nagrodę za rozwiąza-
nie fotozagadki z nr „22 
DTS” otrzymała:  Barbara 
Rauba z Suwałk.

Na odpowiedzi cze-
kamy do 28 listopada. 

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

Odpowiedzi pro-
simy przesyłać pocztą 
na adres redakcji bądź 
na adres internetowy:  
kontak t@ dwut ygo -
dniksuwalski.pl

CHŁODNYM
OKIEM

18

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.

To było dawno, dawno temu, był 
rok 1975. Rok o tyle sławny, ze wtedy 
Suwałki stały się wojewódzkie, a przez 
to wielkomiejskie. Żeby wojewódzkie 
gabinety jakoś wyglądały trzeba, było 
ruszyć w teren. W Węgorzewie, gdzie 
często bywam, do dziś wypominają 
mi, że Suwałki zabrały piękne gdańskie 
meble. Podobnie w Piszu, Giżycku, sło-
wem wszędzie tam, gdzie sięgała wła-
dza wojewódzka. Bo władza, każda 

władza, jest od tego, żeby zabierać, a nie dawać. Takie jest powszech-
ne przekonanie ludu.

Kilkanaście lat temu suwalska wojewódzkość odeszła w siną dal, 
wszystko wskazuje na to, że na zawsze. Nie poszła sama tam nasza woje-
wódzkość, w ową dal, czyli do Białegostoku. Poszła z meblami, a nawet 
z fi rankami z budynku byłego już Urzędu Wojewódzkiego. Podobny los 
spotkał inne „wojewódzkie” budynki, co tylko utwierdziło nas w przeko-
naniu, że każda władza zabiera.

Tkwi w nas to przekonanie mocno,  widać to dziś doskonale, gdy się 

spojrzy na zamęt wokół suwalskiego PKS, który ma być wchłonięty przez, 
a jakże, wojewódzki Białystok. Na to nie może być naszej zgody – jednym 
głosem wołają suwalczanie, bez względu na swoje polityczne sympatie, 
zapatrywania, organizacyjną przynależność. I trudno się temu dziwić, 
bowiem tkwi w nas głęboko zakorzenione przekonanie, poparte niejed-
nym doświadczeniem, że władza zabiera. W tym przypadku faktycznie 
ma co zabierać, suwalskie PKS ma spory majątek, zaś prawdziwe perełki 
to bardzo atrakcyjne nieruchomości w Suwałkach, Augustowie i w kilku 
innych miastach, które są własnością suwalskiego PKS.

W tej sytuacji nie dziwi fakt, że przeciwnicy włączenia, czy też lepiej 
– wchłonięcia, będącej w dobrej kondycji suwalskiej spółki przez led-
wie zipiąca spółkę białostocką, budzi gwałtowny  sprzeciw suwalczan 
i to bez względu  na ich przekonania.

Nie pierwszy to raz zdarza się, że władza niekoniecznie dostrzega to, 
co się dzieje na tak zwanym dole. I często się tak dzieje, że owe doły po-
kazują w takiej sytuacji władzy gest Kozakiewicza. Warto, by o tym wo-
jewódzka władza pamiętała. Warto, by pamiętali o tym nasi przedstawi-
ciele zasiadający w owych władzach.

STANISŁAW KULIKOWSKI

ZNOWU CHCĄ NAM ZABRAĆ…

DĄBEK
W roku 1923 uczniowie 

Gimnazjum Męskiego im. 
Karola Brzostowskiego w 
Suwałkach podczas uro-
czystości 132 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, w Parku o tej samej 
nazwie, posadzili drzew-
ko nazywane Dębem 
lub Dąbkiem wolności. 
Sadzonkę dąbka wyho-
dowano z nasion zasa-
dzonych w 1918 roku w 
rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Na kamieniu ustawio-
nym obok drzewka i upa-
miętniającym to wydarze-
nie widnieje napis „3 Maj 
1791-1923”. 

Przygotował
Wacław Pankiewicz

SUWALSKIE CIEKAWOSTKI

Dyżury Konsultacyjne członków 
Suwalskiej Rady Seniorów w listopadzie (10.00-13.00):

15.11 – Bożenna Maskowicz; 22.11 – Tadeusz Chludziński; 
29.11 – Maria Lauryn

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnie-
niu telefonicznym: 780 540 089
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65 LAT Z „SUWALSZCZYZNĄ”
65 lat istnienia świętował Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna. W SOK podczas koncertów 

jubileuszowych zespołu  wystąpiły: „Dzieci Suwalszczyzny”, „Filary” – grupa reprezentacyjna, 
„Patroni” – dorośli obywatele kontynuujący lokalne tradycje, oraz „Dinozaury” z pierwszego 
reaktywowanego w 1978 roku składu zespołu oraz z lat 90-tych. Widzowie oglądali przekrój 
dokonań artystycznych zespołu – Regiony (repertuar z dawnych lat), fragmenty widowisk ta-
neczno-teatralnych „Kochajmy się”, „W podsuwalskiej oberży”, „Żar Bułgarii”, „Bal w Resursie 
Obywatelskiej 2014” oraz film wspomnień. 

W „Suwalszczyźnie” w ciągu 65 lat istnienia śpiewało i tańczyło ponad 2 tysiące osób. Ponad pół-
wieczną pasję i umiejętności zespół prezentował dotychczas na koncertach, festiwalach i tournee 
w Polsce i w 11 innych krajach: na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie, w Estonii, Francji, Niemczech, 
Rosji, Belgii, Gruzji, Turcji.
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GABINET DERMATOLOGICZNY
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
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 314/2016

Suwalszczyzna w komplecie. W pierwszym rzędzie od prawej Piotr Kuczek, Krzysztof Krzesicki 
(kapelmistrz), Małgorzata Wojdełko (choreograf) oraz Ignacy Ołów (chórmistrz)

W patio 
SOK prezen-
towana była 

wystawa  
archiwaliów 

ZPiT 
Suwalszczy-

zny

NUTA 
PATRIOTYCZNA 

W suwalskim Muzeum Okręgowego odbył 
się  „Przegląd Pieśni Patriotycznej wśród ze-
społów senioralnych”.  Organizatorem spotka-
nia był Polski Związek  Emerytów, Rencistów 
i Emerytów Zarząd Oddziału Okręgowego w 
Suwałkach i zespół Ocean Życia.

Wspólnie śpiewały zespoły: „Pojezierze” 
z Ełku, „My Piszanie” z Pisza, „Przeroślanie” 
z Przerośli oraz suwalskie „Złota Jesień” i 
„Ocean Życia”. 

Przegląd został dofinansowany przez 
Miasto Suwałki.

>>



Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Suwałkach rozpoczę-
ły się mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną przez bp Romualda 
Kamińskiego w konkatedrze pw św. Aleksandra.

Następnie pod po-
mnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 
spotkali się: kom-
batanci, posłanka 
Bożena Kamińska, 
prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz 
i jego zastępcy, prze-
wodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec z radny-
mi, przedstawicie-
le samorządu gminy 
Suwałki. Obecna była 

kompania honorowa wojska, poczty sztandarowe, przedstawiciele in-
stytucji i firm miejskich, harcerze, młodzież szkolna,  duchowieństwo 
oraz mieszkańcy Suwałk.

– Nie zapominajmy o tych, którzy walczyli i budowali nasz wspólny 
dom. Niech pamięć o bohaterach będzie fundamentem naszej tożsamo-
ści narodowej – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Odczytano Apel Pamięci, żołnierze oddali salwę honorową, zaś dele-
gacje złożyły kwiaty pod pomnikiem marszałka.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości zorganizowa-
ła też suwalska młodzież. Rozpoczęły się one mszą św. w konkate-
drze pw św. Aleksandra. Po niej kilkuset młodych ludzi i wspierają-
cy ich dorosłych przeszło ulicami Suwałk w 11. Młodzieżowym Marszu 
Niepodległości pod hasłem „Po jedenaste – kochaj Ojczyznę”. Zatrzymali 

W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ>>

Jak zwykle podczas obchodów świąt państwowych nie zawiedli suwal-
scy harcerze

W imieniu mieszkańców Suwałk kwiaty pod pomnikiem J. Piłsud-
skiego złożył Cz. Renkiewicz, prezydent Suwałk wraz ze swoimi za-
stępcami oraz moderator ks. Jarema Sykulski

się pod Dębem Wolności, pomnikiem Józefa Piłsudskiego i pomni-
kiem Polskiej Organizacji Wojskowej na cmentarzu parafialnym przy 
ul. Bakałarzewskiej. W każdym z miejsc złożyli kwiaty i oddali hołd żoł-
nierzom walczącym o niepodległość. Patronem tegorocznego marszu 
był urodzony w Suwałkach płk Adam Koc, żołnierz Legionów Polskich, 
uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, minister, poseł na Sejm II RP.

Na zakończenie obchodów w Suwalskim Ośrodku Kultury odbył się 
koncert „W hołdzie Niepodległej”. Usłyszeć można było utwory o tematy-
ce patriotycznej w wykonaniu Justyny Stępień (sopran) i Rafała Grozdewa 
(tenor) z towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej.

Suwalscy żołnierze oddali salwę honorową

Sylwia Urbanowicz, główna 
pomysłodawczyni Młodzieżo-
wego Marszu Niepodległości Marsz odbył się pod hasłem „Po jedenaste – kochaj Ojczyznę”


