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ANTOSIA – PIERWSZE 
DZIECKO W  NOWYM ROKU

Edyta i Marcin Rojek 
to rodzice pierwszego su-
walskiego dziecka uro-
dzonego w 2017 roku. 
Antosia to ich pierwsze 
dziecko. Po urodzeniu wa-
żyła 3,8 kg. Mała Antosia 
urodziła się 1 stycznia 
2017 r. o godz. 7.20.

Tradycyjnie – jak co ro-
ku – Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk pogra-
tulował rodzicom i wrę-
czył im wyprawkę nie-
mowlęcą: wózek, fotelik, matę edukacyjną, komplet dziecięcy: 
kombinezon pajacyk, body, kocyk, łóżeczko turystyczne, karuzelę z 
pozytywką, śpiochy, zabawki o łącznej wartości 2.500 złotych.

W Suwałkach od wielu lat utrzymuje się stały dodatni przyrost 
naturalny. W 2016 roku urodziło się 766  osób, a zmarło mniej o 
213 suwalczan, czyli przyrost naturalny po trzech latach, w gro-
dzie nad Czarną Hańczą powrócił do poziomu ponad 200 wię-
cej urodzin niż zgonów. Dla porównania w 2015 urodziło się 678 
osób, a zmarło mniej o 120  suwalczan. 

>>

Na „Sylwestrze pod gwiazdami” tłu-
my suwalczan bawiły się na Placu Marii 
Konopnickiej przy piosenkach Lanberry, która 
wykonała  m.in. swój najbardziej znany utwór 
„Podpalimy świat” oraz przy muzyce prezen-
towanej przez  DJ’ów – Andy Tass i Thomasa 

Trocknett. Były też podziękowania i życzenia 
noworoczne.

– Dziękuję  Wam za współpracę, za to co 
wspólnie zrobiliśmy dla miasta i dla siebie 
– tuż przed północą do zgromadzonych na 
Placu Marii Konopnickiej powiedział prezy-

dent Suwałk Czesław Renkiewicz. – Na Nowy 
2017 Rok życzę zdrówka, powodzenia w nauce, 
pracy i życiu osobistym. Niech rok 2017 będzie 
dobrym rokiem dla Was, Waszych rodzin, na-
szego miasta i kraju.

Życzenia noworoczne złożyli też m.in. 
przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec oraz dyrektor SOK poseł Bożena 
Kamińska. Nowy Rok 2017 rozpoczął się w 
Suwałkach pokazem sztucznych ogni. 

Z kompletem zwycięstw badmintoniści 
SKB Litpol Malow Suwałki zakończyli I run-
dę drużynowych mistrzostw Polski rozegraną 
w Suwałkach. SKB Litpol-Malow wygrało po 
5:1 z UKS Plesbad Pszczyna, AZS UWM Olsztyn, 
OSSM Białystok i Sportową Politechniką 
Gdańsk. Suwalska drużyna również 5:1 pokona-
ła Hubala Białystok, głównego rywala w walce 
o drużynowe mistrzostwo Polski. W tym meczu 
punkty dla SKB Litpol-Malow zdobyli: Febby 
Angguni, Łukasz Moreń oraz w grach podwój-
nych Febby Angguni/Kamila Augustyn, Adam 

SKB LITPOL MALOW NAJLEPSZY>>
Cwalina/Łukasz Moreń i mikst AdamCwalina/
Kamila Augustyn.

W suwalskim turnieju w zespole SKB 
Litpol-Malow zagrali również: Magdalena 
Witek, Monika Bieńkowska, Michał Łogosz, 
Maciej Poulakowski oraz młodzi wycho-
wankowie klubu Filip Krukowski i Michał 
Sobolewski.

Po pierwszej rundzie SKB Litpol- Malow 
zajmuje drugie miejsce w tabeli badmintono-
wej ekstraklasy za AZS AGH Kraków. Więcej na: 
www.dwutygodniksuwalski.pl

Lekkoatletka Hańczy Suwałki Maria 
Andrejczyk została wybrana odkryciem 
2016 roku w 82. Plebiscycie „Przeglądu 
Sportowego” i TVP.  To najważniejszy 
sportowy plebiscyt organizowany od 
1926 r.

– Chcę pozdrowić moje kochane 
Suwałki i Sejny. Mamy teraz około dwu-
dziestu pięciu stopni. Dziś u nas będzie 
nieco cieplej, więc przesyłam gorące buziaki – powiedziała w czasie Gali Mistrzów 
Sportu w warszawskim Teatrze Polskim  M. Andrejczyk. Podziękowała też trene-
rowi i rodzicom, bez których wsparcia niczego by nie osiągnęła. 

Poprzedni rok oszczepniczka Hańczy Suwałki rozpoczynała z rekordem życio-
wym – 62,11m. W czasie Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro wygrała kwalifika-
cje fenomenalnym rzutem na 67,11m, a w finale otarła się o medal. Zajęła czwar-
te miejsce. Do brązowego medalu zabrakło dwóch centymetrów. Trenerem M. 
Andrejczyk jest Karol Sikorski. 

MARIA 
ANDREJCZYK 
ODKRYCIEM 
ROKU

>>

Febby Angguni (na dalszym planie) wygrała 
21:16, 21:16 z zawodniczką Hubala Alesją Zajcewą
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ZDANIEM PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski

REFERENDUM
15 stycznia w godzinach od 7 do 21 

mieszkańcy Suwałk oraz całego woje-
wództwa podlaskiego mogą głosować 
w referendum wojewódzkim w sprawie 
budowy w województwie podlaskim re-
gionalnego portu lotniczego. W refe-
rendum, które odbędzie się 15 stycznia, 
w Suwałkach nie zmieniły się siedziby ko-
misji wyborczych w porównaniu do ubie-
głorocznych wyborów uzupełniających 
do Senatu. Dla niepełnosprawnych do-
stępne są komisje:
– w I LO przy ul. Mickiewicza 1
– w Bibliotece Publicznej przy ul E. Plater 33A
– w Suwalskiej Specjalnej Strefi e Ekonomicznej przy ul. Noniewicza 40
– w PWSZ przy ul. Noniewicza 10
– w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Noniewicza 83
– w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. T. Kościuszki 126
– w Filii nr 3 Biblioteki Publicznej, ul. Północna 26
– w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. I. Daszyńskiego 25 A
– w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wojska Polskiego 13
– w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Nowomiejskiej 10
– w DPS Kalina przy ul. Pułaskiego 66
– w Przedszkolu nr 7, ul. Andersa 10
– w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Szpitalnej 66
– w Gimnazjum nr 5 przy ul. Szpitalnej 66
–  w Żłobku Miejskim, ul. Kamedulska 3.

Te same komisje zostały wyznaczone do głosowania koresponden-
cyjnego.

>>

Zakończył się kolejny rok. Był to dobry rok 
dla suwalskiej demografii. Urodziło się 772 
nowych Suwalczan, zmarło 556 mieszkań-
ców Suwałk. To oznacza, że po raz kolejny w 
Suwałkach został zanotowany dodatni – co 
więcej - rekordowy na przestrzeni ostatnich lat 
przyrost naturalny! Dla porównania w 2015 uro-
dziło się 678 osób, zmarło 558 Suwalczan.

Optymizmem napawa też kwestia stopy 
bezrobocia. W 2016 roku średnie bezrobocie 
(wg. stanu na listopad 2016 r.) w Polsce wynio-
sło 8,2%. W województwie Podlaskim ta liczba 
to 10,2%, w Białymstoku 9,3%, w Łomży 12,3 %, 
a w Suwałkach bezrobocie wyniosło 8,5%.  Na 
koniec grudnia 2015r. w Suwałkach było 2379 
osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2016r. 
2013 osób. Oznacza to, że w ciągu roku liczba ta 
zmalała o 366 osób.

Poprzedni rok zakończył się też dobrze 
w kwestii przyszłości miasta. Rada Miejska w 
Suwałkach zatwierdziła bez większych sprze-
ciwów projekt budżetu miasta na rok 2017. 
Wydatki w wysokości 383 milionów złotych 
i dochody w kwocie 371 milionów złotych. 
Środki na oświatę na poziomie 133 milionów 
złotych, a na pomoc społeczną i pomoc rodzi-
nie aż 102 miliony złotych. Inwestycje na ponad 
45 milionów złotych. To budżet wyjściowy, któ-
ry będzie z każdym miesiącem rozwijał się o ko-
lejne pozycje i idące za tym miliony złotych. 

Już początek roku pod tym względem bę-
dzie kluczowy. Właśnie złożyliśmy 4 wnioski 
na dofi nansowanie termomodernizacji obiek-
tów oświatowych i użyteczności publicznej. 
Staramy się o prawie 6 milionów złotych z Unii 
Europejskiej. Ogólna wartość inwestycji, które 
chcemy przeprowadzić dzięki temu dofi nanso-
waniu to blisko 9,5 miliona złotych.

 W lutym z kolei złożymy wnioski o dofi nan-
sowanie projektów drogowych: modernizację 
ul. Sejneńskiej oraz przebicie Sejneńskiej z no-
wym mostem nad Czarną Hańczą i przejściem 
pod torami w stronę ul. Utrata.

W najbliższych miesiącach rozstrzygnie 
się też kwestia związana z budową nowej ha-
li widowiskowo sportowej przy ul. Zarzecze. 

Liczę, że na inwestycję wartą ponad 20 milio-
nów złotych, uda nam się pozyskać przynam-
niej 10 milionów złotych z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Stosowny wniosek o dofi nansowa-
nie zostanie złożony w marcu.

Szacuję, że dzięki powyższym inwestycjom 
ogólne wydatki naszego miasta na inwestycje w 
2017 roku wyniosą ponad 60 milionów złotych.

W styczniu natomiast złożę wniosek do 
Wojewody Podlaskiego o wydanie pozwole-
nia na budowę pasa startowego w Suwałkach 
oraz wypracuję ostateczny model współfi nan-
sowania tej inwestycji przez jednego z przed-
siębiorców, który zadeklarował wsparcie nasze-
go miasta przy tej realizacji.

I nareszcie – obwodnica Suwałk.  Jeszcze 
w styczniu Wojewoda Podlaski powinien zło-
żyć podpis pod pozwoleniem na jej budowę. 
To już ostatnia formalność. Po tym wykonaw-
ca – fi rma Budimex – będzie mogła rozpocząć 
prace przy budowie, na którą Państwo i ja tak 
bardzo czekamy!

Rok 2017 to dużo wyzwań inwestycyjnych 
ale też i społecznych. Wciąż nie pewna jest 
jeszcze kwestia chociażby reformy oświaty w 
naszym kraju. Zapewniam Państwa, że jeże-
li zapadnie decyzja, że zostanie ona wprowa-
dzona, dołożę wszelkich starań by przepro-
wadzić ją w Suwałkach jak najlepiej, mając na 
uwadze przede wszystkim troskę o uczniów, ro-
dziców i nauczycieli!

Cztery nowe  samochody różnych marek otrzymali suwalscy policjan-
ci. Mają im pomóc nie tylko podczas codziennej pracy na ulicach miast, 
ale także w trakcie poszukiwań w trudnym terenie. Samochody zosta-
ły zakupione w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych. 
Samochody przekazane suwalskim policjantom oraz jeden, który trafi ł 
do Sejn, kosztowały ponad pół miliona złotych. 

W uroczystości przekazania nowych radiowozów uczestniczył wice-
minister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, który za-
powiedział podwyżkę wynagrodzeń o 250 zł  dla policjantów od stycz-
nia 2017 r.

NOWE SAMOCHODY 
DLA POLICJI

>>
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MINĄŁ ROK
W SUWAŁKACH

STYCZEŃ

n Przy tęgim mrozie i w rytmie muzyki disco 
suwalczanie powitali 2016 rok na Placu Marii 
Konopnickiej. Życzenia suwalczanom złożył 
prezydent miasta Czesław Renkiewicz.
n Pierwsza suwalczanka urodzona w 2016 r. 

ma na imię Hania. Dziecko po urodzeniu wa-
żyło 3,260 kg.
n 1 stycznia suwalska Izba Wytrzeźwień 

przestała istnieć. Jej zadania przejął Ośrodek 
Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, 
Uzależnionych i Bezdomnych prowadzony 
przez Spółdzielnie Pracy „Perspektywa”. 
n W czasie 24. Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Suwałkach zebrano 
ponad 52,5 tys. zł.
n Na rogu ulic Waryńskiego i Noniewicza 

odsłonięto kamień upamiętniający przed-
wojenną społeczność żydowską żyjącą w 
Suwałkach.

n Najwyższe miejsce z suwalskich 
szkół ponadgimnazjalnych w rankingu ty-
godnika „Perspektywy” zajęło I Liceum 
Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej, któ-
re uplasowało się na 101 miejscu w Polsce 
i na piątej lokacie w województwie.

n W suwalskiej komendzie policji, z udzia-
łem wiceministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Jarosława Zielińskiego, odbyło się 
spotkanie w sprawie budowy „Mapy bezpie-
czeństwa i porządku publicznego”.

n Suwalski Komendant Miejski Policji in-
spektor Andrzej Bałazy przeszedł na emeryturę.

n W ostatnim dniu stycznia w Mię-
dzynarodowy Dzień Przytulania, uczniowie 
Zespołu Szkół nr 6 zorganizowali happening, 
w którym każdy mieszkaniec Suwałk mógł 
przytulić do suwalskiego misia UśMicha na 
ul. Chłodnej.

LUTY

n W 20. rocznicę śmierci ks. Kazimierza 
A. Hamerszmita w konkatedrze pw św. 
Aleksandra odprawiono mszę w intencji je-
go rychłego wyniesienia na ołtarze. 

4

WTOREK Z RADNYM

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

We wtorek 10 stycznia zapraszają Andrzej P. Chuchnowski oraz Zbigniew R. De-Mezer 
obaj z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 17 stycznia na suwalczan czekają Grzegorz 
Gorlo i Jacek Juszkiewicz obaj z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 24 stycznia za-
praszają Irena B. Schabieńska oraz Zdzisław Koncewicz oboje z Prawa i Sprawiedliwości.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez niego wiceprze-
wodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na 
pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.Ciąg dalszy na str. 5

>> NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i za-

sadą uzyskania nieodpłatnych porad prawnych, z których 
można korzystać w Suwałkach w 2017 roku w punkcie przy 
ul. Sejneńskiej 13 i ul. Kościuszki 71.

Porad prawnych przy ul. Sejneńskiej 13 udziela radca prawny w godz.: poniedziałek: 10.00-
14.00, wtorek: 14.00-18.00, środa: 16.00-20.00, czwartek: 8.00-12.00 i piątek: 8.00-12.00.

Porad prawnych przy ul. Kościuszki 71 udziela adwokat w godz.: poniedziałek: 8.00-12.00, wto-
rek: 16.00-20.00, środa: 8.00-12.00, czwartek: 8.00-12.00 i piątek: 8.00-12.00.  A także organizacja 
pozarządowa w godz: poniedziałek: 12.00-16.00, wtorek: 12.00-16.00, środa: 12.00-16.00, czwar-
tek: 12.00-16.00 i piątek: 12.00-16.00.

UWAGA! Punkty nie udzielają porad telefonicznych.

Dodatkowych informacji o udzielaniu nieopłatnych porad prawnych udziela Wydział 
Organizacyjny Urzędu Miejskiegow  Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, tel. 87 562 81 25, pok. 128

Suwalscy policjanci zatrzymali 31-latka podej-
rzanego o zabójstwo 29-letniego brata. Do tra-
gedii doszło 3. stycznia po południu w jednym z 
mieszkań przy ul. Reja.  W mieszkaniu, gdzie zna-
leziono 29-latka z ranami klatki piersiowej, znaj-
dował się zatrzymany 31-latek. W chwili zatrzy-
mania miał on 3 promile alkoholu w organizmie. 
Grozi mu nawet dożywocie. Szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśniają su-
walscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

To już kolejna w ostatnim czasie zbrodnia, do której doszło w Suwałkach. 26 grudnia w bloku 
przy ul. Ogińskiego znaleziono zwłoki 90-letniej kobiety. Podejrzany o dokonanie tego zabójstwa 
mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Trwa również śledztwo w sprawie śmierci kobiety i 
mężczyzny, do której doszło w ostatnich dniach listopada w bloku przy ul. 11 Listopada.

Najpopularniejszy polski portal o rodzinnych podróżach – Dzieckowpodrozy.pl – opubliko-
wał listę TOP 30 rodzinnych atrakcji w Polsce. Wśród nominowanych znalazł się Baśniowy Szlak 
Suwalszczyzny. O ostatecznym wyniku rankingu zdecydują internauci, którzy przy okazji mogą 
wygrać atrakcyjne nagrody. Głosować można do 28 stycznia na stronie rankingu. Ostateczne wy-
niki rankingu zależą wyłącznie od głosów internautów. 10 atrakcji z największą ilością głosów zo-
stanie zaprezentowanych w wiosenno-letnim wydaniu Magazynu Dzieckowpodrozy.pl, a laure-
at znajdzie się na jego okładce, dlatego tym bardziej warto wyrazić swoje wsparcie dla atrakcji 
z naszego regionu.

PODEJRZANY O ZABÓJSTWO 
ZATRZYMANY 

>>

GŁOSUJMY NA BAŚNIOWY 
SZLAK SUWALSZCZYZNY

>>
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MOPR ZAMIAST MOPS
W Suwałkach zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z po-

mocy społecznej w ramach ustawowych kryteriów dochodowych. 
W 2016 r. pomocą społeczną objęto 2 207 suwalskich rodzin, o 16% 
mniej niż w 2015 r.

– Tej biedy jest mniej. Może to wynikać ze spadku bezrobocia oraz 
z realizacji Programu 500 plus– powiedział na konferencji prasowej 
Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Na pewno na liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej 
wpływ ma też fakt, że nie było podwyższone kryterium dochodowe 
uprawniające do korzystania z tej pomocy. Teraz wynosi ono 674 zł.

Od kwietnia do grudnia 2016 r., wpłynęło ponad 5,6 tys. wnio-
sków suwalczan chcących skorzystać z Programu 500 plus, z czego 
większość została rozpatrzona pozytywnie, a pieniądze dostało 7,5 
tys. dzieci. W Suwałkach wydano na ten cel ponad 32 mln zł. Wiele suwalskich rodzin skorzysta-
ło z innych świadczeń. Po 1000 złotych miesięcznie przez 52 tygodnie od urodzenia dziecka wy-
płacano osobom, którym nie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego – tym świadczeniem 
objęto 289 osób. 

Od 1 stycznia tego roku dawny suwalski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmienił nazwę na 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Nowa nazwa ma bardziej nawiązywać do zadań, jakimi teraz 
w większości zajmują się pracownicy tej placówki. Z 82 mln zł wydanych w 2016 r. przez ówczesny 
MOPS, zaledwie 26 % stanowiły wydatki na rzeczywistą pomoc społeczną. Pozostałe, to pieniądze 
przeznaczone na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opieku-
na oraz pieczę zastępczą czyli pomoc rodzinom.

Niestety, rośnie zapotrzebowanie na pomoc w sytuacjach kryzysowych, przykładowo w przy-
padku przemocy w rodzinie. Osób szukających pomocy w takich sytuacjach w Suwałkach w 2016 
r. było o 12,5 % więcej niż w 2015 r.

Ciąg dalszy na str. 6

5

>> n Drugie miejsce w województwie i 
siódme w rankingu ogólnopolskim kon-
kursu „Położna na medal” zajęła Pelagia 
Pietkiewicz – położna z suwalskiego Szpitala 
Wojewódzkiego.
n Radny wojewódzki Leszek Dec zo-

stał prezesem Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Wiceprezesem Strefy został Jan 
Stanisław Kap, wieloletni burmistrz Sejn.
n Białostocczanin nadkomisarz Jacek 

Tarnowski został komendantem policji w 
Suwałkach.
n W suwalskim I LO im. M. Konopnickiej z 

samorządowcami, dyrektorami szkół, nauczy-
cielami i pracownikami suwalskich placówek 
oświatowych spotkała się Anna Zalewska 
(na zdjęciu po prawej), minister Edukacji 
Narodowej. Temat spotkania: zmiany w pol-
skiej oświacie.

n Podczas wizyty w 14. Suwalskim 
Dywizjonie Artylerii Przeciwpancernej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego Bartosz 
Kownacki, wiceminister obrody narodowej 
zapowiedział, że suwalski garnizon będzie 
ważną częścią polskiego systemu obrony.
n Wicepremier i minister rozwoju Mateusz 

Morawiecki w czasie spotkania z suwalskimi 
przedsiębiorcami zapewnił, że rząd zadba o 
większe dofinansowanie infrastruktury dro-
gowej i kolejowej w naszym regionie.
n Anna P. złożyła rezygnację ze stanowi-

ska kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Suwałkach po zatrzymaniu i 
przedstawieniu jej zarzutów przez prokuraturę.
n W ramach kampanii w wyborach uzupeł-

niających do Senatu RP Suwałki odwiedzili: 
Jarosław Kaczyński oraz Janusz Korwin-Mikke.
n Suwalscy radni rok 2016 ogłosili Rokiem 

Czarnej Hańczy.

MARZEC

n W czasie otwarcia w Archiwum Pań-
stwowym wystawy poświęconej Armii gen. 
W. Andersa doszło do incydentu. Sympatycy 
Komitetu Obrony Demokracji zaprotestowa-
li twierdząc, że jest to element kampanii wy-
borczej ubiegającej się o fotel senatorski córki 
generała. W otwarciu wystawy uczestniczy-
li Mariusz Błaszczak, minister MSWiA, jego 
zastępca Jarosław Zieliński i Anna Maria 
Anders.
n Anna M. Anders zdobyła mandat sena-

torski w wyborach uzupełniających w okrę-

Orkiestry Kameralnej.
Alicja Węgorzewska – śpie-

waczka operowa (mezzoso-
pran) i juror „Bitwy na głosy”, 
w TVP prowadziła transmi-
sję ostatniego koncertu no-

worocznego Filharmoników Wiedeńskich.  
Zadebiutowała w 1996 r. na scenie kameralnej 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie 
oraz na scenie wiedeńskiej Kammeroper. W 
Wiedniu śpiewała także w Neue Oper Wien. 
Uczestniczy w wielu międzynarodowych festiwa-
lach i galach operowych. Brała udział w prestiżo-
wych koncertach w Berlinie, w sali Konzerthausu 
oraz w Amsterdamie w Concertgebouw.

Voytek Soko-Sokolnicki 
to tenor dramatycz-
ny młodego pokolenia, 
zwycięzca tegorocznej 
„Bitwy tenorów na róże”. 
Już na drugim roku stu-

diów zadebiutował główną partią w ope-
rze L.Bernsteina „Candide” we włoskim mie-
ście Lucca. Śpiewał m.in. w Teatro Alghieri 
(Ravenna), Teatro Goldoni (Livorno), 
Teatro Verdi (Pisa) oraz w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu. Zdobył nagrodę im. Jana Kiepury 
za najlepszy Debiut Roku 2010.  

Bilety: 45 zł na www.soksuwalki.eu  lub 
w kasie SOK

DWUTYGODNIK SUWALSKI POLECA
TOMEK BEKSIŃSKI. PORTRET PRAWDZIWY

11 stycznia (środa) o godz. 18 w suwalskim Muzeum Okręgowym przy ul. T. Kościuszki 81 odbę-
dzie się wieczór autorski Wiesława Weissa, autora książki „Tomek Beksiński. Portret prawdziwy”. 
To pierwsze ze spotkań towarzyszących wystawie twórczości Zdzisława Beksińskiego. 

Biografia Tomasza Beksińskiego, jedynego syna artysty, która ukazała się 
we wrześniu 2016 roku, wzbudziła wielkie zainteresowanie. Postać jej bohate-
ra, dziennikarza radiowego, tłumacza ścieżek dialogowych takich filmów, jak 
„Latający Cyrk Monty Pythona” lub o przygodach Jamesa Bonda, ma swoich za-
gorzałych wielbicieli wśród miłośników radia, muzyki i sztuki filmowej.

Jeszcze do 20 marca w suwalskim Muzeum Okręgowym można oglądać wysta-
wę „Zdzisław Beksiński – retrospekcja”. 

GALA NOWOROCZNA W SOK
15 stycznia o godz. 18 w Sali im. A. Wajdy SOK, ul. Jana Pawła II 5, rozpocznie się Gala 

Noworoczna z Alicją Węgorzewską i Voytkiem Soko-Sokolnickim. W ich wykonaniu oraz 
Suwalskiej Orkiestry Kameralnej największe przeboje operowe, operetkowe, musicalowe 
i światowe hity. Koncert pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałki Czesława 
Renkiewicza poprowadzi Krzysztof Jakub Kozakiewicz , dyrektor artystyczny Suwalskiej 
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gu wyborczym obejmującym m.in. Suwałki. 
Frekwencja wyborcza wyniosła 17,11%. W 
Suwałkach najwięcej osób zagłosowało na 
kandydata PSL Mieczysława Bagińskiego 
z Łomży.
n Augustowianin nadkomisarz Adam 

Miezianko został I Zastępcą Komendanta 
Miejskiego Policji w Suwałkach.
n 11 marca suwalskie sklepy opanowali 

Litwini, którzy wolny dzień z okazji dnia od-
zyskania niepodległości wykorzystali na za-
kupy w Suwałkach.
n Zmarł nestor suwalskich fotografików 

Tadeusz Smagacz.
n Wielkie szczęście miał skrzypek Adam 

Roszkowski z Suwałk, który w czasie terro-
rystycznego zamachu znajdował się w hali 
odlotów na belgijskim lotnisku Zaventem.
n Cztery amerykańskie śmigłowce wylądo-

wały na suwalskim lotnisku.
n Przewodnicząca Rady Miejskiej w 

Suwałkach Jadwiga M. Szczypiń zrezy-
gnowała z pra-
cy w suwalskim 
s a m o r z ą d z i e 
po powołaniu 
jej na stanowi-
sko Podlaskiego 
Kuratora Oświaty. 
Jej miejsce w 
Radzie Miejskiej 
zajął Tadeusz 

Czerwiecki, który uzyskał kolejny najwyż-
szy wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości w 
ostatnich wyborach samorządowych.
n Ministerstwo Rozwoju przyznało Parkowi 

Naukowo-Technologicznemu Polska Wschód 
akredytację ośrodka innowacji, który świad-
czy proinwestycyjne usługi dla sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw.
n Komendant suwalskiej Straży Pożarnej 

brygadier Dariusz Siwicki przeszedł na 
emeryturę.

KWIECIEŃ

n Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Suwałkach rozpoczął realizację Programu 
Rodzina 500+.
n Bryg. Bogdan Wierzchowski został 

Komendantem Miejskim Państwowej Straży 
Pożarnej w Suwałkach.
n Od 1 kwietnia Tomasz Grzegorz 

Butkiewicz pełni obowiązki Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Suwałkach.
n Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 pod 

opieką Doroty Cyran zwyciężyli w VI edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Planeta Energii’, 
dzięki czemu do Suwałk przyjechało mobil-
ne centrum nauki.
n Papierowe regaty rozpoczęły obchody 

Roku Czarnej Hańczy w Suwałkach.

– TO REKORDOWY BUDŻET W HISTO-
RII SUWAŁK – TAK BUDŻET MIASTA 
NA 2017 R. OCENIŁ CZESŁAW RENKIE-
WICZ, PREZYDENT SUWAŁK PREZEN-
TUJĄC GO NA OSTATNIEJ W 2016 R. 
SESJI RADY MIEJSKIEJ. BUDŻET POZY-
TYWNIE OCENILI RÓWNIEŻ PRZEDSTA-
WICIELE WSZYSTKICH UGRUPOWAŃ 
ZASIADAJĄCY W RADZIE. ZA BUDŻE-
TEM GŁOSOWAŁO 12 RADNYCH, 
A 9 WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU. 

Wydatki w wysokości 383 milionów zł i do-
chody w kwocie 371 milionów zł. Inwestycje na 
ponad 45 milionów zł, wydatki na oświatę na 
poziomie 133 milionów zł, a na pomoc społecz-
ną i pomoc rodzinie aż 102 miliony zł – to pod-
stawowe założenia budżetu Suwałk na 2017 r. 
Wiadomo, że w nowym roku nie wzrosną żad-
ne podatki.

– Nie zmieniają się podatki od nieruchomo-
ści. Nie zmienia się opłata targowa, ani podatek 
od środków transportu. Na tym samym pozio-
mie pozostaną ceny opłat za odpady komunal-
ne i bilety komunikacji miejskiej – poinformo-
wał prezydent Suwałk.

Rok 2017 w Suwałkach będzie obfitował w 
inwestycje. Najważniejsze z nich:
1.  Rozbudowa ulicy Staniszewskiego – etap II 

– 5 649 118 zł,
2. Budowa hali sportowo-widowiskowej 

przy ulicy Zarzecze 26 – 4 000 000 zł,
3. Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem 

sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół 
Technicznych – 2 800 000 zł,

4. Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą – IV 
etap (ul. Bakałarzewska – Wojska Polskiego) 
– 2 000 000 zł,

5. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 
– II etap – 1 928 811 zł,

6. Budowa drogi za Osiedlem Polna – 1 500 000 zł,
7. Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej wraz 

z modernizacją parku – 1 200 000 zł,
8. Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum 

im. M. Konopnickiej – 1 133 837 zł,
9. Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej 

i Katowickiej – 1 100 000 zł,
10. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego 

w Suwałkach (pas startowy) – 1 000 000 zł,
11. Budowa ulic: Ogrodowej, Pięknej, 

H. Kołłątaja i Miodowej – 1 000 000 zł,
12. Wykonanie elewacji budynku przy ulicy 

Noniewicza 71 i 71A – 1 000 000 zł,
13. Budowa ulicy Krzywólka – 1 000 000 zł.

Druga i trzecia inwestycja  z powyższej li-
sty będzie realizowana tylko w przypadku po-
zyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu 

i Turystyki. W suwalskim budżecie 2017 r. na in-
westycje zaplanowano ponad 45 mln zł.

– Ta kwota na pewno jeszcze się zmie-
ni. Wkrótce złożymy nasze wnioski w konkur-
sach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski. 
Liczę na kilka milionów dotacji na budowę dróg 
i termomodernizację budynków oświatowych 
– powiedział Czesław Renkiewicz.

W 2017 r. wzrosną dochody Suwałk, zwłasz-
cza wpływy z podatku PIT i nieco z podatku CIT. 
W porównaniu do roku 2016 wzrosną one o ok. 
6 milionów zł. Jest to pozycja, która w docho-
dach Suwałk zwiększa się już od kilku lat.

 – Rośnie nam baza podatników oraz 
przybywa pieniędzy, które wpływają do ka-
sy miejskiej z tytułu podatku dochodowego. 
To oznacza, że cały czas poprawia się sytu-
acja gospodarcza miasta oraz rozwija się dy-
namicznie rynek pracy – wyjaśniał prezydent 
Cz. Renkiewicz.

Po prezentacji budżetu na 2017 r. przez pre-
zydenta Suwałk rozpoczęła się dyskusja, w któ-
rej głos zabrali przedstawiciele ugrupowań za-
siadających w Radzie Miejskiej.

Grzegorz Gorlo (klub 
Prawo i Sprawiedliwość) 

– Budżet można ocenić 
pozytywnie. Na podstawie 
tego projektu można powie-
dzieć, że rozwój miasta wy-
gląda bardzo dobrze. My ja-
ko PiS wstrzymamy się od 
głosu, ale deklarujemy inten-

sywną pracę nad kreowaniem polityki finansowej 
w przyszłym roku.

Zbigniew Roman De-
Mezer (klub Łączą nas 
Suwałki) 

– Cieszę się, że procedura 
uchwalania budżetu była tak 
szeroka, że wszystkie komisje 
mogły opiniować projekt bu-
dżetu. Budżet jest otwarty na 
środki zewnętrzne.

DOBRY BUDŻET NA 2017
XXVIII  SESJA 
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n W Suwałkach na terenie Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej spadł pry-
watny śmigłowiec. Dwie ranne osoby trafiły 
do suwalskiego szpitala.
n Jubileusz 25-lecia obchodziło Radio 5.
n Uczniowie klasy IIID Szkoły Podstawowej 

nr 5 zajęli pierwsze miejsce w swojej ka-
tegorii w XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Kreatywności.
n Małgorzata Jankowska i Barbara 

Pakuła wygrały I edycję konkursu o tematy-
ce biznesowej „BizneSÓWKA”.
n Prawie 500 znaczków z całego świata 

można było oglądać w Bibliotece Publicznej 
im. M. Konopnickiej na wystawie „Filate-
listyczny pociąg do kina” zorganizowanej w 
90-ta rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy.
n Ewa Karwowska w kategorii pra-

ce licencjackie/ inżynierskie oraz Gabriela 
Tomkiewicz w kategorii prace magisterskie 
wygrały pierwszą edycję konkursu na najlep-
szą pracę dyplomową o tematyce związanej 
z Suwałkami.
n Radni przyjęli Program „Aktywny Senior” 

czyli system ulg i rabatów na towary i usługi oraz 
powołali Młodzieżową Radę Miasta Suwałki.
n Centrum Kształcenia Praktycznego zosta-

ło włączone do Zespołu Szkół nr 6 im. Karola 
Brzostowskiego.
n Zdzisław Przełomiec został wybrany 

nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w 
Suwałkach.

MAJ 

n Żołnierze 14. Suwalskiego Dywizjonu 
Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka 
J. Piłsudskiego wzięli udział w międzynarodo-
wych ćwiczeniach „Hunter 2016”, które odby-
ły się na terenie Litwy.
n Od 1 maja ppłk Tomasz Smoliński zo-

stał nowym dyrektorem Aresztu Śledczego w 
Suwałkach. Dotychczasowa dyrektor suwal-
skiego aresztu płk Bożenna Mazurkiewicz 
przeszła na emeryturę.
n Ewa Markowska została dyrektorem su-

walskiej delegatury Kuratorium Oświaty.
n Działająca w Parku Naukowo-Techno-

logicznym Polska Wschód informatyczna fir-
ma Virtual Travel System S.A. znalazła się w 
pierwszej dziesiątce aplikacji sportowych 
amerykańskiego giganta informatycznego 
– Google.

Zbysław Grajek (Plat-
forma Obywatelska) 

– Zagłosujemy za projek-
tem budżetu. Musimy jednak 
ostrożnie podchodzić do jego 
zmian w przyszłym roku.

Józef W. Murawko (Blok 
Samorządowy) 

– Miasto się rozwi-
ja. Widzą to mieszkań-
cy i osoby przyjezdne. Blok 
Samorządowy zagłosuje za 
projektem budżetu.

Karol Korneluk (Sojusz 
Lewicy Demokratycznej) 

– Największym wyzwa-
niem przyszłorocznego bu-
dżetu będzie reforma oświa-
ty. Cieszę się jednak, że razem 
pracowaliśmy nad kształtem 
tego budżetu. 

W głosowaniu radni opowiedzieli się za bu-
dżetem Suwałk na 2017 w wersji zaproponowa-
nej przez prezydenta Cz. Renkiewicza. To było 
najważniejsze głosowanie w czasie ostatniej w 
2016 r. sesji Rady Miejskiej, ale nie jedyne.

OPŁATY PRZEDSZKOLNE 
Z ULGAMI

Suwalscy radni ustalili też opłaty za świad-
czenia udzielane przez przedszkola publiczne 
prowadzone przez samorząd dla dzieci w wie-
ku do lat 5. Opłata za jedną godzinę świad-
czeń przedszkola wykraczających poza bez-
płatną podstawę programową od 1 stycznia 
2017 r. wynosi 1 zł. 

Z tej opłaty zwolnieni są rodzice/
opiekunowie prawni dzieci, którzy łącznie 
spełniają następujące kryteria:

– oboje rodziców/opiekunów prawnych 
dziecka nie ukończyło 35 roku życia,

– są mieszkańcami Suwałk,
– odprowadzają podatek dochodowy na 

rzecz Miasta Suwałki.

To zwolnienie jest kolejnym elementem 
prorodzinnych działań suwalskiego samorzą-
du, które mają zachęcić młodych ludzi (do 35 
roku życia) do pozostania lub zamieszkania w 
Suwałkach. Rodzice dzieci pochodzących z ro-
dzin wielodzietnych mogą skorzystać z 50% 
zmniejszenia opłaty za świadczenia przed-
szkola wykraczające poza bezpłatną podsta-
wę programową. 

Od 1 stycznia 2017 r. rodzice/opiekunowie 
prawni dzieci w wieku 6 lat i powyżej są zwol-
nieni z opłaty za każdą godzinę świadczeń 
przedszkola ponad bezpłatną podstawę pro-

gramową. Wynika to ze zmiany ustawy o sys-
temie oświaty.

ZWOLNIENIE 
ZA REMONTY ELEWACJI

Radni zdecydowali o zwolnieniu od podat-
ku od nieruchomości budynków lub ich czę-
ści, w których wykonano remont elewacji, roz-
poczęty nie wcześniej niż  po 1 stycznia 2017 
r. Zwolnienie to przysługuje pod warunkiem 
ukończenia remontu do 31 grudnia 2020 r. 
Zwolnienie przysługuje przez okres nie dłuż-
szy niż 5 kolejnych lat podatkowych, a wyso-
kość zwolnienia nie może przekroczyć rów-
nowartości 50% sfinansowanych z własnych 
środków i udokumentowanych wydatków na 
przeprowadzenie remontu elewacji.

Uchwała ma na celu zmotywowanie wła-
ścicieli do przeprowadzenia remontów elewa-
cji budynków frontowych wybudowanych do 
31 grudnia 1950 r. w centrum Suwałk.

WYŻSZE 
STYPENDIA SPORTOWE

W 2017 r. wzrośnie wysokość stypendiów 
sportowych, bo zwiększono kwotę bazową 
stanowiącą podstawę ustalania stypendiów 
i nagród sportowych z dotychczasowej 1600 
zł do 2000 zł.

Wprowadzono też dodatkowe rodzaje sty-
pendiów sportowych: olimpijskie I i II stopnia. 
Sportowcy, którzy spełnią odpowiednie kryte-
ria mogą liczyć na stypendium w wysokości do 
12 tys. zł lub do 8 tys. zł miesięcznie. Takie sty-
pendium może być przyznane na okres do 4 lat 
tj. na czas przygotowań do kolejnych Igrzysk 
Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich. 
Stypendium mogą otrzymać również trene-
rzy, których zawodnicy osiągnęli wyniki umoż-
liwiające przyznanie stypendium olimpijskiego 
I lub II stopnia.

Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne osiągnię-
cia suwalskich sportowców,  wyniki kwalifiku-
jące do otrzymania stypendium olimpijskie-
go I i II stopnia osiągnęły: lekkoatletka Hańczy 
Suwałki Maria Andrejczyk , pływaczka Joanna 
Mendak oraz ich trenerzy.

ZAMIAR LIKWIDACJI IV LO
Jednogłośnie suwalscy radni przyjęli uchwa-

łę w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 
sierpnia 2017 r. IV Liceum Ogólnokształcącego 
im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza funk-
cjonującego w Zespole Szkół nr 3. Powód, brak 
uczniów.

Obecnie w IV LO funkcjonuje jeden oddział 
integracyjny klasy III, do którego uczęszcza 14 
uczniów, w tym 6 uczniów posiada orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na 
rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017 prowadzo-
ny był nabór do klasy I, jednak zainteresowa-
nie nauką w tej szkole było znikome (w roku 
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szkolnym 2015/2016 – 6 osób, w 2016/2017– 
5 osób). Uczniowie obecnie uczęszczający do 
klasy III  IV LO zakończą naukę w bieżącym ro-
ku szkolnym.

Przyjęto uchwałę o zamiarze likwidacji 
szkoły, bo zgodnie z ustawą o systemie oświa-
ty Prezydent Miasta Suwałki jest zobowiązany, 
co najmniej na 6 miesięcy przed terminem li-
kwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji 
szkoły: rodziców uczniów oraz Podlaskiego 
Kuratora Oświaty.

Po likwidacji IV LO od 1 września 2017 r. 
nie będzie funkcjonował Zespół Szkół nr 3 w 
Suwałkach, a ośmioletnia szkoła podstawowa 
z oddziałami gimnazjalnymi (przez dwa lata 
szkolne). Od roku szkolnego 2019/2020 będzie 
funkcjonowała wyłącznie Szkoła Podstawowa 
nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi.

Obecnie rodzice uczniów z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego koń-
czący gimnazjum często wybierają  szkoły 
ponadgimnazjalne ogólnodostępne, a nie 
z oddziałami integracyjnymi. Jednak su-
walski samorząd miejski planuje utworzyć 
od 1 września 2017 r. oddziały integracyjne 
w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Z. 
Podhorskiego. Zatem uczniowie z orzecze-
niem o potrzebie kształcenia specjalnego 
kończący suwalskie gimnazja, a w przyszło-
ści ośmioletnie szkoły podstawowe będą 
mieli możliwość kontynuowania nauki w 
ogólnodostępnych szkołach ponadgimna-
zjalnych, w oddziałach integracyjnych li-
ceum ogólnokształcącego lub w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w 
Suwałkach.

BILANS 
W POŁOWIE KADENCJI

Suwalscy radni podsumowali pracę ko-
misji Rady Miejskiej. Ze sprawozdań wyni-
ka, że najczęściej spotykali się radni z Komisji 
Finansowo-Budżetowej. Od grudnia 2014 r. do 
grudnia 2016 r.:

– Komisja Finansowo-Budżetowa obradowała 
na 30 posiedzeniach, na których zaopiniowała 
166 projektów uchwał,

– Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego 
obradowała na 28 posiedzeniach, na których 
zaopiniowała 102 projekty uchwał,

–  Komisja Spraw Społecznych i Bezpie-
czeństwa obradowała na 26 posiedzeniach, na 
których zaopiniowała 70 projektów uchwał,

– Komisja Oświaty i Wychowania obradowała 
na 23 posiedzeniach, na których zaopiniowała 
32 projekty uchwał,

– Komisja Kultury Sportu i Turystyki obrado-
wała na 23 posiedzeniach, na których zaopinio-
wała 25 projektów uchwał,

– Komisja Rewizyjna obradowała na 22 posie-
dzeniach i dokonała 8 kontroli wynikających z 
Planu kontroli oraz przeprowadziła 17 postępo-
wań wyjaśniających złożone skargi.

Ustalono też harmonogram przyjęć miesz-
kańców przez radnych Rady Miejskiej w 2017 ro-
ku. O terminach dyżurów poszczególnych rad-
nych poinformujemy w kolejnych wydaniach 
„DwuTygodnika Suwalskiego”.
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n Uczniowie klasy III z suwalskiej SP nr 5 
wzięli udział w finale światowym Olimpiady 
Kreatywności rozegranym w USA.
n Dziesięciu suwalczan wygrało nagrody o 

łącznej wartości 30 tys. zł z w pierwszej lote-
rii „Mój podatek Suwałkom”.

n Suwałki zajęły trzecie miejsce w katego-
rii gmin miejskich do 100 tys. mieszkańców, 
a Czesław Renkiewicz otrzymał wyróżnie-
nie dla Włodarza Miasta w rankingu „Perły 
Samorządu 2016” przygotowanym przez 
Gazetę Prawną.
n Suwalska Fabryka Malow 4 otrzymała ty-

tuł Podlaskiej Marki Roku 2015 w kategorii in-
westycje.
n Suwalska Spółdzielnia Mleczarska 

Sudowia połączyła się ze Spółdzielnią 
Mleczarską MLEKPOL w Grajewie. 
n Andrzej Chuchnowski zrezygno-

wał z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Suwałkach.
n Remigiusz Franciszek Kulesza zo-

stał Powiatowym Lekarzem Weterynarii w 
Suwałkach. Jego poprzednik Józef Hańczuk 
przeszedł na emeryturę.
n Grupa Rekonstrukcji Historycznej 

„Garnizon Suwałki” za widowisko historyczne 
„Obława Augustowska. Lipiec 1945” otrzymał 
główną nagrodę w kategorii „Wydarzenie” w 
plebiscycie ogłoszonym przez Muzeum 
Historii Polski.

CZERWIEC 

n Prawdziwe tłu-
mu przyciągnę-
ła na Plac Marii 
Konopnickiej wizy-
ta amerykańskich 
kawalerzystów z 
2. Pułku Kawalerii 
Armii USA.

n Dr Marta Wiszniewska została no-
wym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. prof. E. F. Szczepanika. 
n 180-lecie istnienia obchodziła najstarsza 

suwalska szkoła I Liceum Ogólnokształcące 
im. M. Konopnickiej.
n Srebrny jubileusz obchodził suwal-

ski Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana 
Pawła II.

DYSKUSJA O PLANIE
Najbardziej ożywioną dyskusję wywołała 

uchwała w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Śródmieście 
Południe”, przy którym prace trwały od kilku 
lat. Po raz pierwszy ten plan był wyłożony do 
wglądu w końcu 2013 roku. Obejmuje on cen-
trum miasta ograniczone ulicami: Noniewicza, 
Ciesielską, 1 Maja, Sejneńską, Utratą, a od po-
łudnia rzeką Czarna Hańcza.

– Bez uchwalenia tego planu nic nie będzie 
można zrobić na terenie dawnego browaru, a 
także na terenach nadrzecznych. Niemożliwa 
też będzie rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji. 
Miasto nie zamierza w najbliższym czasie po-
szerzać ul. Wigierskiej i nikt nie zamierza burzyć 
budynków przy tej ulicy. W uchwale jest zapis, 
że do 2020 roku nie zakłada się poszerzenia ul. 
Wigierskiej na odcinku od ulicy Noniewicza do 
ul. 1 Maja, a z kolei na odcinku ul. Wigierskiej od 
ul. 1 Maja do ul. Utrata takiego poszerzenia nie 
zakłada się do roku 2025 – przekonywał prezy-
dent Cz. Renkiewicz.

– Radni klubu PiS będą głosować przeciw tej 
uchwale bo wywołuje ona sprzeciw społeczny 
– poinformował Bogdan Bezdziecki.

– Żadne prace na ul. Wigierskiej nie będą 
możliwe bez zgody radnych – dodał Łukasz 
Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk.

12 radnych zagłosowało za przyjęciem 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Śródmieście Południe”, a 9 by-
ło przeciw.

DAROWIZNA DLA BIBLIOTEKI 
I NOWY STATUT MOPR

Radni zgodzili się na dokonanie darowi-
zny nieruchomości przy ul. E. Plater 33A na 
rzecz Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej 
oraz uchwalili nowy statut Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie. Określili też wydatki, które 
nie wygasają z upływem 2016 r. oraz dokonali 
ostatnich zmian w budżecie Suwałk na 2016 r., 
który po stronie dochodów zamknął się kwotą 
prawie 370 mln zł, a po stronie wydatków kwo-
tą nieco ponad 376 mln zł.

Po raz kolejny radni nie wybrali wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej ze względu na 
brak kandydatów. Ponadto zapoznali się ze 
sprawozdaniami z realizacji: Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego Mieszkańcom Suwałk do 
2015 r. oraz Programu Zabezpieczenia Świadczeń 
Zdrowotnych oraz Realizacji Profilaktyki i Promocji 
Zdrowia Mieszkańcom Suwałk do 2015 r.

JEDNO ZAPYTANIE
Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości 

zapytał o możliwość pomocy jednej z rodzin za-
mieszkałych przy ul. Kościuszki 91. Żyją oni w 
trudnych warunkach – w mieszkaniu zagrzy-
bionym i bez wentylacji. 

Prezydent Cz. Renkiewicz zapewnił, że po 
sprawdzeniu sytuacji, służby miejskie zastano-
wią się nad tym, jak można pomóc w tym in-
dywidualnym przypadku. Jednak stan wielu 
mieszkań z ogrzewaniem piecowym jest nie 
najlepszy, a poprawa tego stanu rzeczy wy-
maga dużych nakładów z budżetu miejskiego.Ciąg dalszy na str. 12
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Huberta Stojanowskiego na Su-
walszczyźnie trzyma magnetyzm ziemi. 
Gdy grot strzały z wykopaliska wibruje mu 
w rękach, to czuje, że to oddech zaginionej 
historii – tak, może trochę pompatycznie, 
o suwalskim nauczycielu i fotografi e, na-
pisali w świątecznym „Newsweeku”.

On sam opowiada trochę skromniej 
o zauroczeniu przeszłością tej ziemi i jej 
pierwotnymi mieszkańcami, Jaćwinga-
mi: – Historia wymarłego plemienia zwy-
czajnie mnie wzrusza. Pewnego razu na 
wykopaliskach ktoś dał mi do ręki tysiąc-

letni grot strzały. Poczułem dreszcze. I że ta ziemia wibruje.

„WARIAT NA MOTOLOTNI”
Dla mieszkańców Suwalszczyzny i samych Suwałk Stojanowski to po-

stać znana i lubiana. I nawet jeśli ktoś go nazwie „wariatem na motolot-
ni”, to więcej w tym określeniu sympatii, niż przygany.

Fotografować 
zaczął jako sied-
mioletni chłopiec. 
Oczywiście była to 
fotografia analogo-
wa. Każde zdjęcie 
trzeba było wywo-
łać w ciemni, więc 
trzeba było być za 
pan brat z chemią, a 
może lepiej powie-
dzieć – alchemią, bo 
tam właśnie, w ciem-
ni, z „niczego” wyła-
niał się obraz wcze-

śniej uchwycony w kadrze. Wszystko – odczynniki potrzebne do wywołania 
zdjęcia i same fi lmy były piekielnie drogie, jak na kieszeń chłopca, więc każ-
de ujęcie musiało być dokładnie przemyślane, wypracowane. – Kiedyś robiło 
się jedno zdjęcie w ciągu godziny, teraz, bywa, kilkaset zdjęć w godzinę. Ale 
tamta dobra szkoła procentuje po dziś, mniej jest ujęć przypadkowych, cał-
kowicie nieudanych – mówi Stojanowski. A wie, co mówi. Jest samoukiem, do 
wszystkiego musiał praktycznie dojść sam. Jest też jednak laureatem wielu 
konkursów, członkiem elitarnego Związku Polskich Artystów Fotografi ków. 
Obok niego są tu jeszcze tylko dwaj nasi: Piotr Bułanow i Andrzej Strumiłło.

MOIM MISTRZEM BYŁ STASZEK WOŚ
Dość późno spotkał znakomitego artystę, jakim był Stanisław Woś, 

człowiek obdarzony wielkim talentem i równie wielką pracowitością. – 
Dziś wiem, że o wiele za późno, że do wielu „tajemnic” fotografi i, jak cho-
ciażby wielokrotna ekspozycja, doszedłbym wcześniej, gdybym go wcze-
śniej poznał. Tym bardziej, że Staszek od samego początku był bardzo 
bezpośredni, był bardziej nieco starszym kolegą, niż mistrzem. Niczego 
przed nami, młodszymi i mniej umiejącymi, nie ukrywał. Odwrotnie, 
chciał nam jak najwięcej przekazać. To, że teraz Suwałki to miejsce, gdzie 

jest wielu naprawdę dobrych fotografi ków, to na pewno zasługa Staszka 
Wosia. Wszyscy wiele mu zawdzięczamy.

A ja sam  od niego nauczyłem się tego, że zdjęcie to skończony obraz. 
Szukam coraz częściej ujęć i tematów, które są takimi obrazami.

FOTOGRAF SUWALSZCZYZNY
Fotografuje w zasadzie tylko Suwalszczyznę. -Tu jest wszystko, czego 

potrzebuję – mówi fotograf, który do niedawana był znany z tego, że lata 
z aparatem, a od pewnego czasu zaczyna być kojarzony jako ten, który z 
aparatem nurkuje. – Suwalszczyzna to historia, w której jestem zanurzo-
ny, piękna i jeszcze taka prawie dziewicza przyroda. A nurkować zaczą-
łem trochę z przypadku – bo nie mogłem latać. Motolotnia pojawiła się 
później. Nurkowanie to 
było takie „latanie pod 
wodą”, coś co dawa-
ło poczucie całkowi-
tej swobody. Ta ziemia 
to także niezliczone 
możliwości fotografo-
wania.

 Klasztor Wigierski 
fotografowali wszyscy 
na tysiące sposobów, 
Stojanowski sfotogra-
fował go z lotu ptaka 
tak, że z nisko zalega-
jącej nad półwyspem i 
jeziorem mgły wystają tylko krzyże wieńczące wieże kamedulskiej świą-
tyni. – I właśnie to zdjęcie, jedno z wielu tysięcy, uważam za najlepsze – 
mówi fotograf Suwalszczyzny.

RODZINNA PASJA
Od jakiegoś czasu pasje taty dzieli dwunastoletni syn Miłosz. Razem 

fotografują, razem nurkują, wreszcie razem blogują. Ich blog zwie się 
„Sudawcy, ojciec i syn”. To nie przypadek. Sudowia to jedna z pierwot-

nych nazw dzisiejszej Suwalszczyzny. W ten sposób blogerzy podkreśla-
ją więź z historią swojej ziemi. Że jest to potrzebne i że trafi a w oczeki-
wania licznych odbiorców świadczy fakt, że blog prowadzony przez tatę 
i syna odwiedziło już ponad 120 tysięcy osób. Są pośród nich goście z ca-
łego świata. Jeśli dodać do tego, że Miłosz lepiej już podchodzi czujne 
żurawie od ojca i że zdjęcia jego są coraz lepsze (ja tak w jego wieku nie 
potrafi łem – mówi dumny tata) to staje się oczywiste, że Suwalszczyznę 
będzie miał kto fotografować również w przyszłości. Bo i to trzeba do-
dać, że od dawna towarzyszy mężowi w jego wyprawach żona Agnieszka, 
a od pewnego czasu zainteresowanie aparatem fotografi cznym wykazu-
je sześcioletnia córeczka Hania. Stanisław Kulikowski

Fotografi e Hubert Stojanowski 

PRZESIĄKNIĘTY SUWALSZCZYZNĄ

Jezioro Jaczno
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Czarna Hańcza okolice Błaskowizny
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Hubert Stojanowski 

Widok na Cisową Górę
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Wszystko rozpoczęło się  Festiwalem Ludzi Północy, który 

odbywał sie w „Rozmarino” oraz w Suwalskim Ośrodku Kultury. 
W „Rozmarino” o swoich wyprawach opowiadali podróżnicy 
Piotr Horzela i Jacek Pałkiewicz. Spotkanie było połączo-
ne z degustacją skandynawskiej kuchni zimowej. Natomiast 
w SOK wybitny alpinista, zdobywca Mount Everest zimą 1980 
r.,  Krzysztof Wielicki opowiadał o wyprawach na wiele szczy-
tów, a o których opowiada także w swojej książce pt. „Mój 
Wybór”. Pierwszy dzień Stacji Pogodne Suwałki zakończył się 
Filmową Eskapadą przygotowana przez DKF 13, w czasie której 
można było obejrzeć dwa filmy dokumentalne: polski „ Jurek” 
i norweski „ Wyspa niedźwiedzia”.

W osadzie psich zaprzęgów, przygotowanej przez Darka 
Morsztyna nad Zalewem Arkadia, można było poznać historię 
psich zaprzęgów i powstania sportu psich zaprzęgów. Były też 
pokazy żywieniowe, pielęgnacyjne i zasady opieki nad psami 
zaprzęgowymi, wystawa oryginalnych eskimoskich ekspona-
tów, wystawa zdjęć z psami zaprzęgowymi, ekspozycja pół-
nocnego zaprzęgu wyprawowego oraz zajęcia dla  dzieci pro-
mującym psie zaprzęgi.

PRZESIĄKNIĘTY SUWALSZCZYZNĄ STACJA POGODNE SUWAŁKI

WIOSKA ESKIMOSKA DLA DZIECI, KĄPIELE MORSÓW, WYŚCIGI PSICH ZAPRZĘGÓW, ICE SHOW CZYLI POKAZ RZEŹBIENIA 
W LODZIE – TO TYLKO NIEKTÓRE ATRAKCJE PIERWSZEJ, DWUDNIOWEJ, ZIMOWEJ IMPREZY POD HASŁEM STACJA 
POGODNE SUWAŁKI.

Nad Zalewem Arkadia powstała osada psich zaprzęgów

Dla rozgrzewki można było wziąć udział w zimowym marszu nordic walking bądź w biegach.

Wielu suwalczan pojawiło się na spotkaniu z podróżnikami w Rozmarino
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Na lodowisku przy SP nr 11 na Osiedlu Północ mecz 
hokejowy rozegrały drużyny „Pogodnych Suwałk” 
i „Białych Niedźwiedzi”.

Trwałym śladem, który pozostanie po pierwszej 
Stacji Pogodne Suwałki, jest  największy termometr 
„Pogodnych Suwałk”, który zamontowano na rogu 
Chłodnej i Kościuszki. 

- Dzięki „Stacji Pogodne Suwałki” chcemy poka-
zać, że mimo dużych mrozów zimą w Suwałkach pa-
nuje gorąca atmosfera. Z satysfakcją można uznać, że 
to nam się udało. Wydarzenie przyciągnęło nad Zalew 
Arkadia i na Plac Marii Konopnickiej setki suwalczan –
ocenił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. 

Jednym z najciekawszych wydarzeń Stacji był 
efektowny pokaz artystycznego rzeźbienia w lo-
dzie przy użyciu m.in. piły mechanicznej w nie-
dzielny wieczór na Placu Marii Konopnickiej. 
A wszystko zakończyło się koncertem Mai Hyży oraz 
pokazem sztucznych ogni.

Przybyli licznie suwalczanie mogli zobaczyć, jak „morsy” kąpią się 
w lodowatej wodzie Zalewu Arkadia. W tym czasie termometry wskazywały 
minus kilkanaście stopni Celsjusza.

Tuż po odsłonięciu największy suwalski termometr wskazywał tempe-
raturę minus 5o C, ale do rekordowych wskazań jeszcze daleko.

Suwalską publiczność na Placu Marii Konopnickiej 
rozgrzewała Maja Hyży

Niezapomniana przejażdżka psim zaprzęgiem.



10.01.2017

DWUTYGODNIK SUWALSKI

10.01.2017

DWUTYGODNIK SUWALSKI

Kamień WOŚP

12

n Po raz 
ostatni swo-
je rodzinne 
Suwałki od-
wiedził wy-
bitny reży-
ser Andrzej 
Wajda wraz 
z żoną Krystyną Zachwatowicz.
n Po raz drugi odbyła się Noc Bibliotek 

w Suwałkach.
n PKP uruchomiło w weekendy kursowanie 

pociągów na trasie z Suwałk do Kowna.
n Ponad 50 miłośników polskiej kawalerii 

uczestniczyło w XVI Pikniku Kawaleryjskim.

LIPIEC

n Po raz dziewiąty odbył się Suwałki Blues 
Festiwal. Największym wydarzeniem festiwa-
lu był koncert Warrena Haynes’a – laureata 
nagrody Grammy. Konkurs zespołów blueso-
wych wygrało krakowskie trio Hot Tamales.

n Bjorn Frode Moen z partnerskiego nor-
weskiego miasta Notodden otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Suwałk.
n 17-letnia mieszkanka Suwałk zosta-

ła ciężko ranna na torze gokartowym w 
Augustowie.
n Wprowadzono zakaz kąpieli w Zalewie 

Arkadia, który obowiązywał do końca wakacji.
n Przez kilka dni w Suwałkach przebywa-

ło ponad 200 uczestników Światowych Dni 
Młodzieży z Angoli, Włoch i Ukrainy.
n Przy Kaczym Dołku na Osiedlu Północ po-

wstał osiedlowy ogród i nowy mural.
n Wykonawca suwalskiej obwodni-

cy Budimex złożył w Podlaskim Urzędzie 
Wojewódzkim wymagana dokumentację i 
wystąpił o wydanie Zezwolenia na Realizacje 
Inwestycji Drogowej.

SIERPIEŃ

n Koncerty, barwna parada i prezenta-
cje artystyczne– to tylko niektóre atrak-
cje czterodniowego święta miasta, nazywa-
nego Jarmarkiem Kamedulskim. W czasie 
tej imprezy znany satyryk Artur Andrus za-
śpiewał balladę, która powstała po lekturze 
DwuTygodnika Suwalskiego. 

DWUTYGODNIK SUWALSKI

SUWALSKIE CIEKAWOSTKI

Ciąg dalszy na str.13

Przy jednej z alejek Parku Konstytucji 3 Maja, w je-
go części bliższej Urzędowi Miejskiemu, nieopodal ul. 
T. Kościuszki, leży na trawie sporych rozmiarów ka-
mień. Na jego frontowej stronie umocowany jest em-
blemat w kształcie serca. Nad nim widnieje liczba 
13, a na dole 2005. Symbolika nawiązuje do 13 Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył 
się w Suwałkach 9 stycznia 2005 r. Kamień ufundował, 
ze środków prywatnych, ówczesny prezydent Suwałk 
Józef Gajewski. Przyozdobił go zaś suwalski kamieniarz 
Jan Góral według projektu Andrzeja Strumiłło.

Wacław Pankiewicz

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY 2017 W NASZYM MIEŚCIE

15 STYCZNIA 2017 R.  HALA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 
W SUWAŁKACH, UL. WOJSKA POLSKIEGO 2

PROGRAM

ZALEW ARKADIA
godz. 11.30 zapisy (hala OSiR, szatnie) na bieg „Policz się z cukrzycą” (Paint Run)
godz. 12.00 bieg wokół zalewu Arkadia „Policz się z cukrzycą” (Paint Run)

HALA OSiR
godz. 12.00-18.00 otwarta strefa na hali, czyli gry, zabawy, koncerty, spotkania ze sportowcami, 

licytacje, czytanie bajek, jasełka i wiele innych, m.in.:
godz. 12.00-12.30 wspólne czytanie bajek dla dzieci 
godz. 13.00-13.30 występ dzieci z Przedszkola „Zielony Zakątek”
godz. 14.00-14.30  koncert Studio Piosenki „Beciaki”
godz. 15.00-15.30 koncert zespołu „Ocean Życia”
godz. 16.00-16.45 wręczenie medali okolicznościowych
godz. 17.00-17.30  minimaraton zumby z Lidią Kulik

Dodatkowo:
n „Pograj z Mistrzem” – zajęcia sportowe prowadzone przez suwalskie kluby: Miejski Klub 

Sportowy Ślepsk Suwałki, Suwalski Klub Badmintona, Klub Sportowy Wigry i Akademia Piłkarska 
Wigry Suwałki

n „Ćwicz pamięć” – zajęcia szachowe z Klubem Szachowym „Javena Hańcza”
n „Aktywne Maluchy” – zajęcia dla najmłodszych z „Socatos – piłkarskie maluszki” i „Brazylijskie 

Szkółki Piłkarskie”
n „Ratujmy życie” – nauka zasad pierwszej pomocy i pomiary ciśnienia z PWSZ w Suwałkach
n „Słodki zakątek” – słodkie przysmaki przygotowane przez suwalskie szkoły
n Licytacje różnych gadżetów

Centrum Handlowe PLAZA SUWAŁKI
godz. 10.00-18.00  m.in. pokaz AIRSOFT – Grupa Rekonstrukcyjna

PARK NAUKOWOTECHNOLOGICZNY
godz. 15.00-18.00  pokazy w laboratorium chemicznym oraz symulacji medycznych

pokazy robotów zbudowanych z klocków Lego przygotowane przez MidiCentrum

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY
godz. 18.00-20.00  Koncert Noworoczny w wykonaniu Alicji Węgorzewskiej, Voytka Soko-

Sokolnickiego i Suwalskiej Orkiestry Kameralnej (koncert biletowany)
godz. 20.00  ŚWIATEŁKO DO NIEBA (plac przed SOK)
godz. 8.00-21.00 WOLONTARIUSZE na ulicach Suwałk 
od. godz. 11.30 Transmisja z XXV FINAŁU WOŚP w Suwałkach w TELEWIZJI INTERNETOWEJ 

www.tvs24.pl
PARTNERZY: Stowarzyszenie „Aktywni Suwalczanie”, Centrum „Trójka”, Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Suwałkach, Grupa biegowa „Paint Run”, Przedszkole „Zielony Zakątek”, Miejski Klub Sportowy Ślepsk Suwałki, 
Suwalski Klub Badmintona, Klub Sportowy Wigry, Akademia Piłkarska Wigry Suwałki, Klub Szachowy „Javena 
Hańcza”, „Socatos – piłkarskie maluszki”, „Brazylijskie Szkółki Piłkarskie”, Studio Dance-Fit Lidia Kulik, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Studio Piosenki „Beciaki”, Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Telewizja TVS24 Suwalszczyzna
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 CINEMA LUMIERE zaprasza na filmy:
– do 12 stycznia – „Po prostu przyjaźń” (komedia) „Królowa Śniegu: Ogień 

i Lód” (anim./przygod.), „Pasażerowie” (s-f/melodramat), „Sing” 2D+3D (komedia anim./musical), 
„Assassins Creed” 2D+3D (akcji/przyg.);
– 10 stycznia – godz. 18.15 „Zwierzęta nocy” (thriller)– Kino Konesera;
– od 13 stycznia – „Powidoki” (dramat), „Konwój” (thriller/akcji), „Autopsja 

Jane Doe” (horror);
– 14 stycznia – Horrorowa Noc Filmowa („Autopsja Jane Doe”, „Zoombie 

Express”); 
– 18 stycznia – „Sprzymierzeni” (melodramat) – Babskie wieczory;
– od 20 stycznia – „Balerina” (anim./familijny), „La la Land” (komedia/

musical), „Dlaczego on? (komedia);
– 24 stycznia – „Lion. Droga do domu” (dramat) – Kino Konesera.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ 
w Suwałkach zaprasza:

n do pobrania i odsłuchania audiobooka „Czarna Hańcza” – fragmentów 
powieści Wandy Miłaszewskiej – warszawianki, która w latach trzydzie-
stych ubiegłego stulecia spędziła wakacje na Suwalszczyźnie. W książce 
autorka opisała swoje wyprawy kajakiem po jeziorach i rzekach oraz prze-
kazane jej przez mieszkańców historie i legendy.

Nagranie audiobooka jest efektem warsztatów z dykcji, wymowy i emi-
sji głosu „Wsłuchać się w słowo” dla młodzieży szkół średnich i doro-
słych. Warsztaty poprowadził aktor – Jerzy Łazewski, który czuwał rów-
nież nad przebiegiem nagrania audiobooka „Czarna Hańcza”.
Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Biblioteka pięciu zmysłów” do-
finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowa-
nego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Kulturalnym BIBLIOFIL.

n wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach do udziału w ak-
cji „Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz i 
przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. 

Filmy objęte akcją: „Królowa Śniegu3: Ogień i Lód”, „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, 
„Ciemniejsza strona Greya”.

MUZEUM OKRĘGOWE, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
n wystawę „Zdzisław Beksiński – retrospekcja”. Eksponaty ze zbiorów Muzeum Historycznego 

w Sanoku. Wystawa czynna do 20.03.2017 r.
n spotkanie z dr Łukaszem Lubicza-Łapińskim na temat badań genetycznych w pracy history-

ka – 10.01., godz. 17.00.

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st., ul. Noniewicza 83 zaprasza na:
n koncert muzyki dawnej w wykonaniu studentów i pracowników Katedry Muzyki Dawnej 

Akademii Muzycznej w Krakowie – 13.01., godz. 18.00 w sali koncertowej PSzM.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
n wernisaż wystawy „W Głębi. Las”– 13.01. godz. 17.00 w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20. 

Wystawa jest odsłoną projektu „W Głębi”, prezentującego dwie różne postawy artystyczne wobec 
natury dwóch malarek: Karoliny Jarosławskiej i Klaudii Ka;

n Spotkania Teatralne „Za Kurtynką” – zabawy karnawałowej „W Cukierni 
pana Marcepana” z Teatrem Pod Orzełkiem z Białegostoku – 14.01., godz. 
10.00, Sala Granatowa, ul. Noniewicza 71; bilety: 16 zł; grupy zorganizowane 
w piątek 13.01. o godz. 8:30, 10:30, 12:30. Rezerwacje tel. 87 563 85 18;
n wernisaż wystawy „Łomżyńskie środowisko fotograficzne” – 20.01. godz. 

17.00 w Galerii PAcamera ul. T. Noniewicza 71;
n spektakl „Alicja w krainie czarów” jako prezent na Dzień Babci i Dziadka 

– 21.01. godz. 17.00;
n Dyskusyjny Klub Filmowy – „Dzieciństwo wodza” z Robertem Pattinsonem 25.01.,  godz. 18.00, 

Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5; karnety na 6 seansów: 30 zł, bilety na pojedynczy seans: 12 zł; 
n na wystawę „Teatralia” Andrzeja Strumiłły w Galerii Patio, ul. Jana Pawła II 5; wstęp wolny;  wy-

stawa czynna do 20.01.

PUB KOMIN ZAPRASZA NA
kolejne Punkrockowe uderzenie pt. „Trzeźwość to stan przejściowy”. Tym razem wystąpią przed 

wami weterani podlaskiej sceny punkowej BŁĘKITNY NOSOROŻEC oraz dobrze już znany suwal-
skiej publiczności LONDYN ‘70. 20.01. w godz. 20.00-23:00, wjazd 10 zł.
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Ciąg dalszy na str. 14

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE

n Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła 
Podstawowa „Bajka”, Cech Rzemieślników 
i Przedsiębiorców, Miejski Klub Sportowy 
Ślepsk Suwałki, Stowarzyszenie Salezjańskiej 
Organizacji Sportowej oraz lekarz diabetolog 
Elżbieta Cipielewska, prezes Suwalskiej Izby 
Rolniczo-Turystycznej Elżbieta Niedziejko 
i Adam Galas, właściciel firmy SALAG – otrzy-
mali „Włócznie Jaćwingów” – doroczne na-
grody Prezydenta Miasta Suwałki.

n Ponownie wspaniale zagrała w Suwałkach 
Letnia Filharmonia AUKSO. Z Orkiestrą 
Kameralną Miasta Tychy pod dyrekcją Marka 
Mosia wystąpili m.in. Stanisław Soyka i wir-
tuoz skrzypiec Mariusz Patyra.
n Po roku od likwidacji otwarto poste-

runek Straży Ochrony Kolei na dworcu w 
Suwałkach.
n Rozpoczął się pierwszy etap budowy 

nadrzecznych bulwarów w Suwałkach.

WRZESIEŃ

n Henryk Owsiejew został wybrany 
Suwalczaninem 2015 r. w plebiscycie Radia 5.
n Suwalska firma CDM dzięki wygrane-

mu przetargowi wymieni i odrestauruje 
okna w budynku Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie.
n Jubileusz 110-lecia obchodził Zespół 

Szkół nr 4.
n W suwalskiej konkatedrze pw św. 

Aleksandra odbył się koncert jubileuszo-
wy z okazji 20-lecia Suwalskiego Chóru 
Kameralnego.
n 25-lecie powstania obchodziło III Li-

ceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego.
n Ponad 13 tysięcy osób czyli trzy razy wię-

cej niż planowano odwiedziło Midicentrum – 
Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii w 
pierwszym roku działalności. 
n Suwalski stadion lekkoatletyczny otrzy-

mał wyróżnienie w konkursie Top Inwestycje 
Komunalne Polski Wschodniej.
n Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia 

Komitet Oddziału w Suwałkach zakończył 
działalność.
n Czarna Hańcza wybrana rzeką roku 2016 

w internetowym konkursie organizowanym 
przez Klub Gaja.
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PAŹDZIERNIK

n Ponad setka pań i panów na Placu M. 
Konopnickiej zaprotestowało przeciwko za-
ostrzeniu ustawy antyaborcyjnej.
n 9 października zmarł pochodzący z 

Suwałk, wybitny reżyser Andrzej Wajda, 
Honorowy Obywatel Suwałk.
n Nowym komendantem suwalskiej 

Wojskowej Komendy Uzupełnień został ppłk 
Jarosław Kowalewski.
n 50 suwalskich nauczycieli otrzymało na-

grody Prezydenta Miasta Suwałki z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele ode-
brali też odznaczenia państwowe, resorto-
we i nagrody MEN oraz Podlaskiego Kuratora 
Oświaty.
n W Suwałkach odbył się specjalny po-

kaz filmu „Wołyń” z udziałem m.in. reżysera 
Wojciecha Smarzowskiego oraz suwalczan-
ki Michaliny Łabacz, która zagrała główna 
rolę kobiecą w tym filmie.
n 125 uczniów suwalskich szkół otrzymało 

stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i 
sporcie w czasie gali „Zdolny Suwalczanin”.
n Odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej 

Rady Miasta Suwałki. Jej przewodniczącym 
został Piotr Wasilewski z I LO. 
n Wybrano w głosowaniu suwalczan in-

westycje, które zostaną zrealizowane w ra-
mach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Zgłoszono 21 inwestycji.
n Jubileusz 90-lecia świętował suwalski 

Zespół Szkół nr 6.
n Z okazji 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca 

„Suwalszczyzna” odbyły się koncerty jubile-
uszowe.

LISTOPAD

n Odbyło się pierwsze w historii Suwałk 
„Forum Biznesowe Pogranicza, na który dys-
kutowano o problemach branży drzewno-
meblarskiej.

n 14 listopada mogliśmy obserwować 
w Suwałkach zjawisko tzw. superksiężyca czy-
li największą pełnię księżyca od 1948 r.

n Na budynku Biblioteki Publicznej 
im. Marii Konopnickiej przy ul. E. Plater 33A 
odsłonięto mural „Biblioteka ze smakiem”.

Ciąg dalszy na str. 15

STYCZEŃ

¿   Na Zalewie 
Arkadia po raz 
pierwszy trenowa-
li zawodnicy upra-
wiający wyścigi 
motocyklowe z an-
gielska nazywane 
ice speeedway’em.

¿  Piłkarze suwalskich Wigier w meczu 
sparingowym pokonali 2:1 Jagiellonię w 
Białymstoku.
¿  Zawodnicy Suwalskiego Klubu Karate 

Daniel i Damian Biłbakowie wywalczyli po 
dwa medale na mistrzostwach Polski Karate 
Shinkyokushin. Daniel zdobył dwa złote krąż-
ki, a Damian jeden.

LUTY

¿ SKB Litpol Malow bez porażki zakończył 
rundę zasadniczą badmintonowej ekstrakla-
sy. W najbardziej wyrównanym meczu poko-
nał UKS Hubal Białystok, przy remisie 3:3 decy-
dującego seta wygrali Adam Cwalina i Łukasz 
Moreń w grze podwójnej mężczyzn. 
¿  Lekkoatletka Hańczy Suwałki Maria An-

drejczyk otrzymała tytuł nadziei olimpijskiej 
w XX Rankingu Podlaskiej Rady Olimpijskiej.

MARZEC

¿  Siatkarze Ślepska Suwałki zajęli drugie 
miejsce po rundzie zasadniczej I ligi siatków-
ki mężczyzn.
¿  Po niepowodzeniach pierwszoligowej 

drużyny Wigier w pierwszych wiosennych me-
czach jej trenerem został Dominik Nowak , 
który zastąpił na tym stanowisku Donatasa 
Venceviciusa.

KWIECIEŃ

¿  Wigry wygrały 3:1 z drużyną Pogoni 
Siedlce. To pierwsze, po ponad ośmiu miesią-
cach, zwycięstwo piłkarzy Wigier w meczu I li-
gi rozegranym na suwalskim stadionie.
¿ Zawodnicy Suwalskiego Klubu Karate zdo-

byli dwa medale w mistrzostwach Polski senio-
rów w karate kyokushin. Mateusz Krejpcio wy-
walczył złoto a Wojciech Żytkiewicz brąz.
¿ Siatkarze Ślepska odpadli w półfinale I li-

gi siatkówki po porażce z SMS PZPS Spała. 
Ostatecznie zajęli czwarte miejsce w rozgryw-
kach I ligi siatkówki w sezonie 2015/2016. 

¿  Badmintonista SKB Litpol Malow Adam 
Cwalina grający w parze z Przemysławem 
Wachą przegrali z rosyjską parą Iwanow/ 
Sazonow w ćwierćfinale mistrzostw Europy.

MAJ

¿ Badmintoniści SKB Litpol-Malow Suwałki 
po raz piętnasty zostali drużynowymi mi-
strzami Polski. W finale wygrali z białostoc-
kim Hubalem.
¿ Dwa medale (srebrny i brązowy) wywal-

czyła pływaczka Joanna Mendak na mistrzo-
stwach Europy niepełnosprawnych.
¿  Kenijczyk Wycliffe Biwot oraz jego ro-

daczka Helen Kimutai wygrali biegi główne 
w czasie Miejskiego Święta Biegania – RESO 
Suwałki 10,5.

¿  Siatkarze SUKSS Suwałki zajęli czwarte 
miejsce w mistrzostwach Polski młodzików.

CZERWIEC 

¿ Piłkarze suwalskich Wigier zajęli dziesiąte 
miejsce w tabeli I ligi w sezonie 2015/2016.
¿ Badmintoniści SKB Litpol-Malow Suwałki 

wywalczyli pięć medali (1 złoty, 1 srebrny i 3 
brązowe) w mistrzostwach Polski elity. Złoty 
medal zdobył Adam Cwalina grający w parze 
z Przemysławem Wachą z Technika Głubczyce 
w grze podwójnej mężczyzn.
¿ Jerzy Broc (na zdjęciu) wygrał 

rywalizację w pięcioboju klasycz-
nym na XXIV Mistrzostwach Polski 
Weteranów.
¿  Zawodniczka Hańczy Suwałki Maria 

Andrejczyk została mistrzynią Polski senio-
rów w rzucie oszczepem.
¿  Młodzi suwalscy lekkoatleci zajęli trzecie 

miejsce w klasyfikacji miast w czasie Ogólnopol-
skiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych.

LIPIEC

¿  Troje zawodników z suwalskich klubów 
znalazło się w reprezentacji Polski na najważ-
niejszą imprezę sportową roku rozgrywaną w 
Rio de Janeiro. Na Igrzyskach Olimpijskich wy-
stąpili: oszczepniczka Maria Andrejczyk oraz 
badmintonista Adam Cwalina. W Igrzyskach 
Paraolimpijskich wystąpiła pływaczka Joanna 
Mendak.
¿  Na zmodernizowanym stadionie lekko-

atletycznym przy ul. Wojska Polskiego ro-
zegrano 70. Mistrzostwa Polski juniorów w 

ROK 2016 W SPORCIE
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lekkoatletyce. Największą gwiazdą tych za-
wodów był rekordzista świata w pchnięciu 
kulą Konrad Bukowiecki. Organizacja im-
prezy przez suwalski OSiR została wysoko 
oceniona przez działaczy Polskiego Związku 
Lekkoatletycznego. Potwierdzeniem te-
go jest przyznanie Suwałkom organizacji 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 23 w 
lekkoatletyce w 2017 r. 

¿  Suwalczanin Piotr Sadłowski wywalczył 
trzy medale (2 srebrne i 1 brązowy) na mi-
strzostwach Polski juniorów do lat 16 w pły-
waniu. Był to jego ostatni występ w barwach 
MUKS Suwałki.

SIERPIEŃ

¿ Na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro 
znakomicie zaprezentowała się zawodniczka 
Hańczy Suwałki Maria 
Andrejczyk (na zdję-
ciu). W finale konkursu 
rzutu oszczepem zaję-
ła czwarte miejsce. Do 
brązowego medalu za-
brakło 2 cm. Wcześniej 
w eliminacjach M. Andrejczyk rzuciła 67,11 cm 
czyli prawie o jeden metr dalej niż mistrzyni 
olimpijska Chorwatka Sara Kolak , która w fi-
nale rzuciła 66,18 m.
¿  Badmintonista SKB Litpol Malow 

Suwałki Adam Cwalina grający wspólnie z 
Przemysławem Wachą w grze podwójnej męż-
czyzn swój występ na Olimpiadzie w Rio de 
Janeiro zakończył w rundzie eliminacyjnej po 
przegraniu trzech meczów.
¿ Zofia Zdancewicz – zawodniczka Sekcji 

Modelarstwa Lotniczego suwalskiego OSiR 
startująca w reprezentacji Polski juniorów wy-
walczyła drużynowy brązowy medal na mi-
strzostwach świata modeli swobodnie lata-
jących.
¿ Po szóstej kolejce I ligi i zwycięstwie 6:0 ze 

Stalą Mielec, piłkarze suwalskich Wigier zajmo-
wali pierwsze miejsce, z przewagą 4 punktów 
nad drugim zespołem w tabeli.
¿ Zawodnik Sekcji Modelarstwa Lotniczego 

suwalskiego OSiR Stanisław Skibicki wywal-
czył dwa medale (srebrny – indywidualnie i brą-
zowy – drużynowo) w mistrzostwach Europy 
modeli swobodnie latających seniorów. 

WRZESIEŃ

¿  Piąte i siódme miejsce wywalczyła su-
walczanka Joanna Mendak w pływaniu na 
Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro.

¿ Dariusz Mazur, prezes SKS Wigry Suwałki 
otrzymał tytuł Mecenasa Sportu Suwalskiego.

PAŹDZIERNIK

¿ Od początku rozgrywek sezonu 2016/2017 
I ligi siatkówki mężczyzn Ślepsk Suwałki zajmu-
je pierwsze miejsce w tabeli.
¿  W Jastrzębiu piłkarze suwalskich Wigier 

wygrali 2:1 z GKS 1962 Jastrzębie w ćwierćfina-
le Pucharu Polski.

LISTOPAD

¿ W hali OSiR odbyła się gala karate z okazji 
jubileuszu 25-lecia Suwalskiego Klubu Karate.
¿ Zawodniczka klubu Hańcza Suwałki Maria 

Andrejczyk została wybrana lekkoatletycznym 
odkryciem Polski w 2016 r. 
¿  W Suwałkach 

Wigry wygrały ze 
Stomilem Olsztyn. 
Tym samym piłka-
rze suwalskiej dru-
żyny przerwali pas-
sę meczów bez 
zwycięstw w I lidze. 
Po rozegraniu 19 
meczów Wigry z 29 
pkt zajmują piątą lo-
katę w tabeli I ligi. 
¿ Piłkarze Wigier zremisowali 1:1 z GKS 1962 

Jastrzębie w ćwierćfinale Pucharu Polski i awan-
sowali do półfinału Pucharu Polski, w którym 
zagrali z Arką Gdynia.

GRUDZIEŃ

¿  Ponad 130 tys. zł zebranych w czasie li-
cytacji, z której dochód trafił do suwalskiego 
Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo oraz zwycię-
stwo suwalskich Wigier – to najważniejsze infor-
macje z 17. Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej 
im. Tomka Godlewskiego. W turnieju wystąpiły 
m.in. reprezentacja Grecji z Euro 2004 oraz re-
prezentacja Polski z Mundialu 2002.
¿ Siatkarze Ślepska na pozycji lidera I ligi siat-

kówki mężczyzn zakończyli rok 2016.
¿  Trzy medale wywalczyły zawodniczki 

Suwalskiego Klubu Karate na mistrzostwach 
Europy kadetek. Aleksandra Rybacka wy-
walczyło złoto w kumite do 50 kg, Aleksandra 
Górska srebro w kumite +65 kg, a Aleksandra 
Mozerys zdobyła brąz w kata do 65 kg. 

Na zdjęciu na pierwszym planie Aleksandry – me-
dalistki Mistrzostw Europy od lewej: Mozerys, Ry-
backa oraz Górska

Najskuteczniejsi piłkarze 
Wigier (od lewej) Kamil 
Adamek i Damian Kądzior  

n ZBM TBS rozpoczął budowę 48 miesz-
kań pod wynajem przy ul. Pułaskiego w ra-
mach programu „Od najemcy do właścicie-
la”.
n Uroczyście wmurowano kamień węgielny 

pod budowę fabryki Tanne należącej do gru-
py FORTE, która powstaje w Dubowie. W fa-
bryce pracę znajdzie ok. 1 tys. osób. Kamień 
węgielny wmurował wicepremier Mateusz 
Morawiecki.
n 20-lecie istnienia świętowała Suwalska 

Specjalna Strefa Ekonomiczna.
n Przed biurem poselsko-senatorskim PiS 

protestowali działacze Komitetu Obrony 
Demokracji, którzy w ten sposób solidaryzo-
wali się z oskarżonymi o zakłócanie porządku 
w suwalskim Archiwum Państwowym na wy-
stawie poświęconej armii gen. W. Andersa.
n W Suwałkach zebrano ponad 4 tys. pod-

pisów przeciw włączeniu suwalskiego PKS do 
białostockiego PKS-u.
n Drużyna z suwalskiego PWSZ wywalczy-

ła wicemistrzostwo Polski w Akademickich 
Mistrzostwach Polski Pierwszej Pomocy.

GRUDZIEŃ

n Tłumy suwalczan pojawiły się na otwarciu 
wystawy „Zdzisław Beksiński – retrospekcja” 
w suwalskim Muzeum Okręgowym.

n PWSZ, Biblioteka Publiczna im. 
M. Konopnickiej oraz Park Naukowo-
Technologiczny Polska Wschód zorganizowa-
ły pierwszy Festiwal Naukowy Dzień Nauki i 
Technologii w Suwałkach.
n Dwóch suwalczan – Cezary Kopiczko 

i Rafał Miszkiel otrzymało wyróżnienia w 
ogólnopolski konkursie Człowiek Bez Barier.
n W wyniku pożaru całkowitemu zniszcze-

niu uległa hala produkcyjna zajmującej się 
produkcją okien i drzwi firmy Ortis, działają-
cej na terenie SSSE.
n W hali OSiR odbyła się jubileuszowa XXV 

Spartakiada Dzieci Specjalnej Troski.
n Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Białymstoku wydała decyzje na oba odcinki 
suwalskiej obwodnicy, a Wojewoda Podlaski 
wszczął procedurę wydania Zezwolenia na 
Realizacje Inwestycji Drogowej.
n 12 głosami za, przy 9 wstrzymujących 

się suwalscy radni uchwalili budżet Suwałk 
na 2017 r.
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Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, 
stanowiących własność Miasta Suwałk:

1. oznaczona działką nr nr 33915/22 o powierzchni 0,1019 ha, położona w Su-
wałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr 
SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy za-
warte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 
roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi dojazdo-
wej, oznaczonej na planie 27KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga do-
jazdowa 27KD jest nie urządzona, uzbrojona jest w sieć wodn.-kan.

Cena wywoławcza: 80 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zło-
tych).

Wadium: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
2. oznaczona działkami nr 33914/35 i 33915/23 o łącznej powierzchni 0,1020 

ha, położona 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 przewiduje się z 
projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej na planie 27KD. Obecnie wy-
dzielona geodezyjnie droga dojazdowa 27KD jest nie urządzona, uzbrojona 
jest w sieć wodn.-kan. 

Cena wywoławcza: 80 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium: 8 100 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych).
3. oznaczona działką nr 33914/36 o powierzchni 0,1021 ha, położona w Su-

wałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr 
SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy za-
warte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 
roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi dojazdo-
wej, oznaczonej na planie 27KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga do-
jazdowa 27KD jest nie urządzona, uzbrojona jest w sieć wodn.-kan. 

Cena wywoławcza: 80 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 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.2016.2147) oraz roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposo-
bu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz.U.2014.1490).

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 24.10. oraz 05.12.2016 roku i zakoń-
czyły się wynikami negatywnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2017 roku o godz. 11.00 w siedzi-
bie 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 07 lutego 2017 roku. W tym dniu kwota wadium 
musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem 
przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych nota-
rialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawien-
nictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez 
pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – 
przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości 
z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowią-
zane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku mał-
żeńskim zobowiązane są złożyć 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.  9/2017

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczo-
nej działką nr 24626/2 o powierzchni 0,7648 ha, położonej w Suwałkach przy 
ul. Wylotowej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00063532/
0, zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej z częścią administracyjno – so-
cjalną. Budynek przeznaczony jest do rozbiórki na wniosek i koszt nabywcy. 
Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr L/554/2014 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 25.06.2014 roku. Na nieruchomości znajdują się sieci wo-
dociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do 
nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wej-
ścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolido-
wania wyżej opisanych sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny do-
kona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci. 

Cena wywoławcza: 310 000 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych).
Wadium: 31 000 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016. 2147) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz.U.2014.1490).

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 27.06., 19.08. oraz 21.10.2016 ro-
ku i zakończyły się wynikami negatywnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lutego 2017 roku o godz. 11.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem 

na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 
8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 08 lutego 2017 roku. W tym 
dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetar-
gowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych nota-
rialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawien-
nictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez 
pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

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

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wa-
dium 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. 11/2017

Ogłoszenie
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. 

ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat 
lokalu użytkowego, położonego w Suwałkach na parterze budyn-
ku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 78 B nr 15 o powierzchni użytkowej 
37,75 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, 
wadium 840,00 zł. 

Lokal będzie przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicz-
nym z przeznaczeniem na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wod-
no-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 r. (środa) w sie-
dzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. 
o. – ul. Wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy 
najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 
32, pokój nr 2 i na stronie www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje 
można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58. 10/2017
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Sprzedam drewno na opał, różne gatunki 
z dowozem. Tel. 608-230-335 238/2016

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

Prezydent Miasta Suwałk
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2016 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tabli-
cy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 29 grudnia 2016 r. 
do 19 stycznia 2017 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Miasta Suwałki przeznaczonych do oddania w dzierżawę na ce-
le rekreacyjne na okres 2 lat Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręgu 
w Białymstoku (Zarządzenie Nr 409/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 
29 grudnia 2016 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w 
Suwałkach przy ul. Stanisława Staniszewskiego. 1/2017

PGK w Suwałkach Sp. z o.o. 
oferuje do wynajęcia ogrzewane pomieszczenie ma-

gazynowe o powierzchni 154 m2, zlokalizowane na terenie bazy 
przedsiębiorstwa przy ul. Sejneńskiej 82 w Suwałkach. 

Tel. kontaktowy: 87 565 32 86. 363/2016

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nierucho-

mości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Przedmiotem przetArgu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości 

gruntowych stanowiących własnośĆ Miasta Suwałki.
1. działka ozn. nr geod: 33797/3 o powierzchni 0,3642 ha, położona w 

Suwałkach, przy ul. Stanisława Staniszewskiego, obręb nr 9, sklasyfi kowa-
na jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3642 ha. Termin dzierżawy na okres 
do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do ko-
rzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki 
rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy klasy „G” łączącej 
Utratę z Sejneńską w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXII/191/08 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.03.2008r., opublikowaną w Dz. Urz. 
Woj. Podlaskiego nr 283 z dnia 19.11.2008 r., poz. 2826 przedmiotowa dział-
ka zawiera się w konturze o symbolu 21R/KD – tereny rolnicze z zakazem za-
budowy. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego przewiduje się możli-
wość alternatywnej lokalizacji drogi głównej o symbolu 1KD.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 73 zł 
(słownie: siedemdziesiąt trzy złote).

Wadium w wysokości 7 zł (słownie: siedem złotych).
2. działka ozn. nr geod: 31246 o powierzchni 2,5695 ha, położona w 

Suwałkach przy ul.23 października, obręb nr 3, sklasyfi kowana jako grun-
ty orne klasy VI o pow. 2,5695 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla 
przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. Część działki o pow. 0,0036 ha objęta 
jest projektem obwodnicy Miasta Suwałk. W przypadku realizacji budowy 
obwodnicy pow. 0,0036 ha zostanie wyłączona z dzierżawy rolnej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 514 zł 
(słownie: pięćset czternaście złotych).

Wadium w wysokości 51 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złoty).
3. działka ozn. nr geod: 34032 powierzchni 0,7810 ha, położona w 

Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfi kowana jako łąki trwałe na gruntach kla-
sy VI o pow. 0,4842 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 
0,2968 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzier-
żawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej 
działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 156 zł 
(słownie: sto pięćdziesiąt sześć złotych).

Wadium w wysokości 16 zł (słownie: szesnaście złotych).
4. część działki ozn. nr geod: 24821/1 o powierzchni 2,1851 ha, poło-

żonej w Suwałkach przy ul. Północnej, obręb nr 10, sklasyfi kowanej ja-
ko pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,9110 ha, grunty or-
ne klasy VI o pow. 1,2741 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 
30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla 
przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 437 zł 
(słownie: czterysta trzydzieści siedem złotych).

Wadium w wysokości 44 zł (słownie: czterdzieści cztery złote).
5. działka ozn. nr geod: 20476 o powierzchni 0,2420 ha, położona w 

Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 1, sklasyfi kowana jako użytki rol-
ne zabudowane na gruntach klasy VI o pow. 0,0192 ha, pastwiska trwa-
łe na gruntach klasy VI o pow. 0,1468 ha. Termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do ko-
rzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodar-
ki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 48 zł 
(słownie: czterdzieści osiem złotych).

Wadium w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 02 lutego 2017 r. o godz. 11.00 w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 
1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierża-
wy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. 
Mickiewicza 1, pokój nr 38.

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

rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 
4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 30 stycznia 
2017 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu;

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

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

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

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

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

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

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocz-
nie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
· do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 

Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38

. 6/2016
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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 ak-
tualnym wydaniu „DwuTygodnika”. 

Tradycyjnie ma-
my nagrodę dla osóby, 
która jako pierwsza na-
deśle prawidłową od-
powiedź. Będzie to bi-
let ufundowany przez 
Cinema Lumiere 
Suwałki. 

Fragment jakiego su-
walskiego obiektu ukry-
tego jest w naszm puzlu? 

Na odpowiedzi cze-
kamy do 20 stycznia. 

Odpowiedzi pro-
simy przesyłać pocztą 
na adres redakcji bądź 
na adres internetowy: 

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

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.

W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody, od 1 stycznia 
2017 r., między innymi znoszącą wymóg uzyskiwania zezwolenia na 
usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących 
własność osób fi zycznych, z wyłączeniem drzew na terenach wpisa-
nych do rejestru zabytków i drzew – pomników przyrody, Prezydent 
Miasta Suwałk informuje, iż zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 
wciąż jest niezbędne w przypadku:

– nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (w przypadku 
Suwałk jest to m. in. centrum miasta),

– rolników (z wyjątkiem usuwania drzew/krzewów nie związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą w branży rolniczej),

– osób użytkujących nieruchomość o nieuregulowanym stanie 
prawnym,

– spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
– użytkowników ogrodów działkowych,
– osób dzierżawiących nieruchomości,
– osób których nieruchomości znajdują się w ich wieczystym użyt-

kowaniu.
– drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych 

nieruchomościach.
– drzew i krzewów stanowiących własność osób fi zycznych, usuwa-

nych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
– drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do 

użytkowania  innego niż   rolnicze.
Na terenach objętych ochroną w formie obszaru chronione-

go krajobrazu, (w przypadku Suwałk jest to rozległy obszar przy ul. 
Krzywólka oraz obrzeża miasta od strony  północnej i wschodniej) ist-
nieje ponadto zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, wynika-
jący z Rozporządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”.   

Należy też zachować szczególną ostrożność usuwając drzewa i 
krzewy na posesjach  graniczących np. z drogą publiczną. Bardzo czę-
sto ogrodzenie nieruchomości nie przebiega bowiem po granicy dział-
ki a drzewa rosną w rzeczywistości na terenie np. pasa drogowego. 
Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lę-
gowym ptaków. W naszym regionie drzewa stanowiące siedliska chro-
nionych gatunków zwierząt (np. w postaci gniazd i budek lęgowych) 
można usuwać od 1 września do 31 marca.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefo-
nu 875628216.

5/2017

Wyrazy głębokiego współczucia

RODZINIE

Śp. Piotra
Warakomskiego

składają Koleżanki i Koledzy
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

Oddział w Suwałkach
7/2017

Informacja o uchwaleniu miejscowego 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy 

ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta 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 XXV/313/2016 w Suwałkach z dnia 30.11.2016 r. 
przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenu pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta 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: poniedzia-
łek 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 adre-
sem: http://bip.um.suwalki.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej. 

2/2017
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KARNAWAŁ 
SENIORÓW

Wykładem o tradycjach karnawałowych na 
Suwalszczyźnie 2017 rok rozpoczęli słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach. 
A po wykładzie były tańce. Suitę tańców rze-
szowskich zaprezentowali tancerze, którzy w 
końcu lat 70-tych ubiegłego wieku znaleźli się 
w składzie reaktywowanego Zespołu Pieśni 
i Tańca Suwalszczyzna.

>>

Pamiętajmy o Środach Seniora – pierwsze 
tegoroczne spotkanie – 25.01. godz. 12.30, 
sala 2.15, ul. Jana Pawła II 5 –  warsztaty  sal-
sy i tanga argentyńskiego, które poprowadzi 
Mihail Nikolov. Koszt 5 zł. Liczba miejsc ogra-
niczona. Zapraszamy do zapoznania się z pro-
gramem na 2017 rok na www.soksuwalki.eu 

Przy kilkunastostopniowym mrozie trzej 
królowie w otoczeniu legionistów, pastusz-
ków i aniołów  oraz kilkuset suwalczan z ko-
ronami na głowach przeszło w suwalskim 
Orszaku Trzech Króli.

Uczestnicy wyruszyli spod 
kościoła pod wezwaniem 
Chrystusa Króla przy ulicy Jana 
Pawła II, gdzie odbyło się pierw-
sze przedstawienie ukazują-
ce wydarzenia w raju  i grzech 
pierworodny Adama i Ewy. 
Później ulicami Dwernickiego i 
Noniewicza dotarli na Plac Marii 
Konopnickiej. Tam była kolejna 
inscenizacja ukazująca paste-
rzy. Następnie przemaszerowa-
li ulicą Chłodną pod konkate-
drę pod wezwaniem świętego 
Aleksandra, gdzie zgromadze-

ORSZAK TRZECH KRÓLI>>
ni obejrzeli przedstawienie bramy anielskiej na 
schodach świątyni. Na koniec scena w Parku 
Konstytucji 3 Maja ze stajenką i inscenizacja na-
dejścia mędrców.

HORROR ZE SZCZĘŚLIWYM FINAŁEM >>
Po wyrównanym i emocjonującym meczu w hali suwalskiego OSiR siatkarze Ślepska wygrali 3:2 (23:

25, 21:25,25:15, 26:24, 15:13) z wiceliderem I ligi Aluron Virtu Warta Zawiercie. Suwalska drużyna wygra-
ła mecz, w którym rywale po dwóch setach prowadzili 2:0. Wprawdzie Ślepsk wygrał trzeciego seta, 
ale w czwartym  drużyna z Zawiercia miała sześć piłek meczowych, bo prowadziła 24:18 i… przegrała.  
Na zagrywkę wszedł Wojciech Winnik i su-
walski zespół zdobył kolejnych osiem punk-
tów. Taka seria na tym poziomie rozgrywek to 
rzadkość. Ślepsk wygrał seta 26:24. 

Emocji nie zabrakło też w piątym se-
cie, w którym drużyna z Zawiercia prowa-
dziła 11:7 i  12:10, ale ponownie to siatkarze 
Ślepska okazali się skuteczniejsi w końców-
ce i wygrali 15:13.

Ślepsk ze zdobytymi 33 pkt nadal pro-
wadzi w tabeli I ligi siatkówki mężczyzn. 
14 stycznia suwalski zespół zagra w Krakowie 
z AGH.



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

34
3/

20
16

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 379/2016

384/2016

ZŁOTE GODY
Dwanaście par w suwalskim ratuszu otrzymało medale za 50 lat poży-

cia małżeńskiego. Wręczył je im prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. 
Były gratulacje, kwiaty i życzenia.

– Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, a także zadowolenia 
w życiu osobistym. Chciałbym byście Państwo czuli się w naszym mieście 
jak najlepiej – powiedział w trakcie uroczystości Cz. Renkiewicz. 

Medale za długoletnie pozycie małżeńskie otrzymali:
Sabina i Stanisław Nazarowscy, Daniela i Piotr Przekop, Irena 

i Lech Hońko, Petronela i Tadeusz Kozłowscy, Krystyna i Wincenty 
Trzasko, Anna i Eugeniusz Szymańscy, Władysława i Józef 
Świerzyńscy, Marianna i Stanisław Skindzier, Bronisława i Czesław 
Gałaszewscy, Edwarda i Bernardyn Bućko, Danuta i Tadeusz 
Zarzeccy oraz Zofia i Henryk Śliwowscy.

>>


