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GABINET DERMATOLOGICZNY
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
Suwałki, ul. KLONOWA 40 lok. 3U

wtorek i piątek od 15.00

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

Rejestracja telefoniczna

Tel. 606-766-788
www.dermatolog-suwalki.pl 50/2017

16/2017

®

Centrum Obsługi Nieruchomości

ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki, 

+48 87 566 64 14

Międzynarodowy Koncern Obrotu Nieruchomościami

e-mail: suwalki@wgn.pl      www.wgn.pl

tel. 572 400 500

otwarte pn.–pt.10-18

D.H. Wigry
ul. Noniewicza 93 – lok. 1

MASZ SAMOCHÓD, MASZ FIRMĘ, JSTEŚ ROLNIKIEM

DOSTANIESZ U NAS GOTÓWKĘ
EMERYCI, RENCIŚCI MILE WIDZIANI

skupujemy złoto, srebro i monety

GOTÓWKA OD RĘKI
dla każdego

od 10 zł w górę
orzeł     investment
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PRZEBUDOWA
NA OSIEDLU STASZICA

Kolejne drogi na osiedlu Staszica po Ogrodowej i Pięknej doczeka-
ją się przebudowy. Ogłoszono przetarg na przebudowę ulic H. Kołłątaja 
i Miodowej. W ramach inwestycji zostanie wykonane m.in.: utwardzenie 
ulic, powstaną chodniki, oświetlenie, sieć kanalizacyjna i deszczowa.

Roboty mają zakończyć się 31 lipca 2017 r. Na przebudowę tych ulic 
zaplanowano ponad 1 milion złotych. 
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ZDANIEM PREZYDENTA
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DZIEŃ
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Program suwalskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy 
Wyklętych” – Niezłomnych Bohaterów:

28 lutego (wtorek)
godz. 18.30 – Konkatedra Św. Aleksandra w Suwałkach – „Psalmy dla 

Niezłomnych”
Wykonawcy: Suwalski Chór Kameralny „Viva Musica”; Zespół 

Barokowy i Kwintet Klarnetowy PSM I i II Stopnia w Suwałkach; dyry-
gent: Grzegorz Bogdan

1 marca (środa)
godz. 9.00 – II LO im. gen. Z. Podhorskiego, VII Finał Gry Szkolnej 

„Żołnierze Wyklęci”
godz. 9.00, 10.00 i 11.00 – Sala koncertowa PSM I i II stopnia; „Ballada o 

rycerzach lasu”
Wykonawcy: Chór Dziecięcy „Vivat e canto”; soliści i zespoły instru-

mentalne PSM I i II stopnia; dyrygent: G. Bogdan (koncerty dofi nanso-
wane z budżetu Miasta Suwałki)
godz. 12.00 – Konkatedra św. Aleksandra; słowo historyczne – dr Jarosław 

Schabieński
Liturgia Słowa Bożego

godz. 13.00 – Uroczystości patriotyczne przy pomniku Armii Krajowej, 
ul. Sejneńska

ORGANIZATORZY: Związek Pamięci Ofi ar Obławy Augustowskiej 1945, 
Miasto Suwałki, 14. Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 
im. Marsz. J. Piłsudskiego, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica”, 
Areszt Śledczy w Suwałkach, II LO im. gen. Z. Podhorskiego, ZHR, ZHP

XXX sesja Rady Miejskiej
22 lutego o godz. 10 w sali obrad suwalskiego ratusza rozpocznie się 

XXX sesja Rady Miejskiej.

Radni m.in. określą kryteria obowiązujące przy rekrutacji do publicz-
nych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. Zajmą się też opłatami za wodę i odpro-
wadzenie ścieków przez suwalski PWiK, dotacjami na prace konser-
watorskie i restauratorskie przy zabytkach oraz likwidacją IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza. Zapoznają się 
też z informacją z realizacji programu „Ograniczanie niskiej emisji na te-
renie Gminy Miasta Suwałki” w 2016 r.

>>

Przed naszym miastem stoi szansa na rekordowe dofi nansowanie na bu-
dowę dróg. Do końca marca można zgłaszać wnioski w konkursie ogłoszo-
nym przez Urząd Marszałkowski na projekty drogowe i starać się o dofi nan-
sowanie ich budowy ze środków Unii Europejskiej. Miasto Suwałki aplikować 
będzie o 3 projekty, których łączna wartość to prawie 90 milionów złotych.

Pierwszy projekt to przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic miasta do 
torów oraz budowa zupełnie nowej drogi od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata 
z budową mostu i tunelu pod torami. Projekt składa się z dwóch zadań 
inwestycyjnych: przebudowa ulicy Sejneńskiej od przejazdu kolejowe-
go do granic administracyjnych miasta Suwałk o wartości ok. 15 mln zł 
oraz budowa drogi od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z budową mostu 
i tunelu pod torami o wartości ok. 35 mln zł.

Drugi projekt to budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od 
ul. Pułaskiego do ul. Północnej. Budowa drogi to koszt ok. 12 mln zł.

Trzeci ostatni projekt to przebudowa ul. Leśnej na odcinku od 
ul. Utrata do Wojska Polskiego wraz z przebudową fragmentu ulicy Leśnej 
od ul. Krakowskiej do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. Szacunkowa 
wartość projektu to ok. 24 mln zł. 

Wyniki konkursu będą znane już w czerwcu tego roku. Prace budow-
lane będziemy musieli wykonać do końca 2018 roku. O tym czy suwal-
skiemu samorządowi uda się pozyskać dofi nansowanie przeczytacie 
Państwo za kilka tygodni na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego”.
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„bizneSÓWKA” 
PO RAZ DRUGI

Do 28 lutego można zgłaszać się do II edycji konkursu o tematyce biz-
nesowej pn. „bizneSÓWKA”. Konkurs prowadzony będzie w dwóch kate-
goriach: uczestników ubiegających się o nagrodę za biznesplan (uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych mających siedziby na terenie Gminy Miasto 
Suwałki prowadzonych w systemie dziennym – I kategoria) oraz uczest-
ników ubiegających się o nagrodę za pomysł biznesowy (osoby pełno-
letnie do 35 roku życia zamieszkujące w Suwałkach albo zameldowane 
czasowo lub na stałe w Suwałkach – II kategoria).

Nagrody: 12 000 zł w II kategorii oraz 1 600 zł, 1 200 zł i 800 zł w ka-
tegorii I.

Link do całości dokumentacji dot. bizneSÓWEK na BiP Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach: http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/
zarzadzenie-nr-302-2016-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-biznesowki-
oraz-ustalenia-jego-regulaminu.html

Osoba do kontaktu ws. konkursu bizneSÓWKI: Emil Sieńko, Wydział 
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, tel. (87) 562 81 30, mail: esienko-
@um.suwalki.pl
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KONKURS NA PRACE 
DYPLOMOWE

Do końca lutego można 
zgłaszać prace dyplomowe 
w drugiej edycji konkursu 
ogłoszonego przez prezy-
denta Suwałk. W ogłosze-
niu o konkursie znalazła 
się lista zagadnień i obsza-
rów badawczych propono-
wanych do opracowania. 
Studenci, którzy zdecydują 
się na wybór jednego z te-
matów mogą liczyć na wyższą punktację na etapie oceny pracy i w razie 
wygranej wysokie nagrody, których pula podobnie jak w pierwszej edy-
cji wyniesie 10 tys. zł.

Do konkursu można zgłaszać prace w ośmiu obszarach tematycznych: 
gospodarka i rozwój, ekonomia i finanse, edukacja, sport, ochrona śro-
dowiska, kultura, turystyka, problematyka społeczna.

Prace konkursowe będą przyjmowane przez Kancelarię Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki. Autorzy 
najlepszych prac dyplomowych otrzymają następujące nagrody:

· za najlepszą pracę doktorancką – nagroda pieniężna w wysokości 
5000 zł brutto,

· za najlepszą pracę magisterską – nagroda pieniężna w wysokości 
3000 zł brutto,

· za najlepszą pracę licencjacką – nagroda pieniężna w wysokości 
2000 zł brutto.

Więcej na: www.um.suwalki.pl

UL. MŁYNARSKIEGO
JAK NOWA

W tym roku zakończy się przebudowa ul. Młynarskiego w Suwałkach. 
Urząd Miejski ogłosił przetarg na realizację ostatniego odcinka tej dro-
gi od skrzyżowania z ul. Ogińskiego do skrzyżowania z ul. Chopina. 
Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,50 m, parking, miejsca dla osób 
niepełnosprawnych, chodniki, oświetlenie przebudowę kanalizacji desz-
czowej. Dzięki temu 1873 suwalczan mieszkających przy tej ulicy będzie 
mogło korzystać z nowoczesnej infrastruktury drogowej

– Inwestycję realizujemy już trzeci rok z rzędu wspólnie z Suwalską 
Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji. Obie instytucje partycypują w kosztach przebudowy tej dro-
gi – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

W sumie przebudowa ul. Młynarskiego kosztować będzie ok. 
3 700 000 zł. W 2017 r. zaplanowano 600 tys. zł na wykonanie ostatnie-
go etapu przebudowy.

2017

>>

>>

SPOTKANIE 
Z PRZEDSIĘBIORCAMI

W suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach od-
było się spotkanie suwalskiego środowiska biznesowego. Dla ponad 
siedemdziesięciu suwalskich przedsiębiorców było to okazja do pod-
sumowań, ale też i rozmów na temat przyszłości przedsiębiorczości w 
Polsce, a przede wszystkim w Suwałkach.

Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz stwierdził, że to dzięki su-
walskim przedsiębiorcom nasze miasto jest traktowane jako lider regio-
nu. Zaprezentował budżet miejski na 2017 rok oraz główne suwalskie 
inwestycje (np. poprawa układu komunikacyjnego miasta, budowa ha-
li sportowo-widowiskowej, budowa lotniska lokalnego).  

Uczestnikami spotkania byli również: zastępcy Łukasz Kurzyna 
i Ewa Sidorek oraz Dariusz Bogdan, prezes Parku Naukowo-
Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach.

Łukasz Kurzyna omówił m.in. działania samorządu wspierające 
przedsiębiorczość, a prezes Dariusz Mazur przedstawił plany rozwo-
jowe SKS Wigry Suwałki. Z kolei Ewa Sidorek omówiła system edukacji 
i kształcenia zawodowego, a prezes Dariusz Bogdan przedstawił ofertę 
i plany rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód.

>>
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WTOREK Z RADNYM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 21 lutego zapraszają Wojciech Malesiński oraz Andrzej Łuczaj obaj z Prawa 

i Sprawiedliwości. Natomiast 28 lutego na suwalczan czekają Wojciech Pająk oraz Anna 
Ruszewska oboje z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 7 marca za-
praszają Dorota A. Jabłońska z Prawa i Sprawiedliwości oraz Sławomir J. Szeszko z Bloku 
Samorządowego.

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

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

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

W tym numerze „DwuTygodnika Su-
walskiego” dorobek swojej komisji 
przedstawia Z K 
przewodniczący Komisji Strategii 
i Rozwoju Gospodarczego. 

 Komisja zwoływana jest regularnie raz 
w miesiącu, w której uczestniczą  członko-
wie komisji, prezydenci i zaproszeni goście. 
Posiedzenia odbywają się według  planu pracy 
Komisji. Wszystkie sprawy i projekty uchwał są 
dyskutowane i omawiane przez członków 
Komisji, wszystkie rozstrzygnięcia zapada-
ją w drodze głosowania  zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy skła-
du Komisji, w głosowaniu jawnym. Komisja po-
dejmuje rozstrzygnięcia w formie: opinii, wnio-
sków, stanowisk. 

 
Najważniejsze zadania komisji w I poło-
wie kadencji

Komisja wykonywała swoje zadania zgod-
nie z regulaminem pracy przyjętym na posie-
dzeniu Komisji w dniu 16 grudnia 2014 r. oraz 
w oparciu o roczne plany pracy, przyjmowane 
na dany rok kalendarzowy i akceptowane przez 
członków Komisji. 

W okresie sprawozdawczym Komisja od-
była 28 posiedzeń, na których zajmowała się 
omawianiem i opiniowaniem tematów wyni-
kających z planu pracy oraz kierowanych przez 
prezydenta miasta, a także dyrektorów jedno-
stek miejskich oraz radnych. 

Członkowie Komisji zaopiniowali ponad 100 
projektów uchwał, które zostały skierowane na 

RADA ZA PÓŁMETKIEM

sesje Rady, wypracowali 102 opinie dotyczące 
projektów uchwał, które zostały skierowane na 
sesje Rady Miejskiej. 

Do ważniejszych spraw którymi zajmowała 
się komisja można zaliczyć: 

n przyznanie dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki 

n wyrażenia zgody na przystąpienie do re-
alizacji projektu pt. „Opracowanie planu go-
spodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki” 
i określenia zasad udzielania dotacji w ramach 
programu.

n przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów rekreacyjnych zalewu 
Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy 
w Suwałkach. 

Najważniejsze sprawy jakimi komisja 
zajmie się do końca kadencji:

n Projekt uchwały w sprawie zatwierdze-
nia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wo-
dę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 
2017 r.

n Projekt uchwały w sprawie przeprowa-
dzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki kon-
sultacji społecznych w sprawie Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu 
miasta na 2018 rok.

UMOWY
NA DROGI

Czesław Renkiewicz , prezydent 
Suwałk podpisał dwie umowy z suwalskim 
Przedsiębiorstwem – Mostowym, które wy-
grało przetargi na przebudowę ulic Kolejowej 
i Północnej oraz Staniszewskiego w Suwałkach. 
Prace przy tych drogach pochłoną ponad 8 mi-
lionów złotych.  

W ramach tych inwestycji zostanie m.in. wy-
budowana kanalizacja deszczowa, oświetle-
nie uliczne, chodniki i powstanie nowa jezd-
nia ul. Kolejowej i Północnej na odcinku od 
ul. Świerkowej do ul. Wileńskiej. Modernizację 
przejdzie również park przy ul. Kolejowej. 
Zgodnie z przetargiem wszystko ma zakoń-
czyć się do 30 września tego roku. 

Więcej o tej inwestycji pisaliśmy w poprzed-
nim wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Z kolei na ul. Staniszewskiego będą pro-
wadzone m.in. następujące roboty: budowa 
oświetlenia ulicznego oraz ciągu pieszo-rowe-
rowego i budowa nowej jezdni na odcinku od 
skrzyżowania z drogą na Sobolewo do granic 
administracyjnych miasta.

– Wspólnie z suwalskim starostwem 
i gminą Suwałki przygotowaliśmy wnioski 
związane z dofinansowaniem przebudowy 
ul. Staniszewskiego aż do samego Płociczna. 
W tym roku uda zrealizować się obie inwesty-
cje. Dzięki temu kosztem blisko 9 milionów 
złotych powstanie zupełnie nowa droga do 
Płociczna wraz z oświetleniem i ścieżką rowe-
rową – informuje Czesław Renkiewicz.

Cała inwestycja zgodnie z przetargiem 
ma zostać zakończona do 31 sierpnia 2017 r. 
Jednak wykonawca deklaruje, że skróci ten 
czas o 20 dni.

DYŻURY 
KONSULTACYJNE
członków Suwalskiej 

Rady Seniorów 
w lutym i marciu

(10.00-13.00)
21 lutego – Ryszard Rogucki
28 lutego – Irena Pietraszkiewicz
 7 marca – Lucyna Śniecińska
Z lokalu SCIS można korzystać w dowol-

nym terminie po uzgodnieniu telefonicz-

nym: 780 540 089

>>



21.02.2017

DWUTYGODNIK SUWALSKI

21.02.2017

DWUTYGODNIK SUWALSKI

6

>>WYDARZYŁO SIĘ
n 26-letni mężczyzna, kierując osobówką 

na ul. Pułaskiego, najechał na tył poprzedzają-
cego go auta i uciekł. Jak się okazało, miał 1,2 
promila alkoholu w organizmie i kierował po-
mimo sądowego zakazu prowadzenia pojaz-
dów. Teraz ponownie stanie przed sądem.
n Centrum handlowe „Suwałki Plaza” ma 

nowego właściciela. Za 42,3 mln euro cen-
trum kupił węgierski fundusz, któremu dora-
dzała kancelaria prawna Crido Legal. Od maja 
2010 r. „Suwałki Plaza” zarządzała Grupa Plaza 
Centers – deweloper centrów handlowo-roz-
rywkowych, działający na obszarze rynków 
wschodzących.
n Suwałki otrzymały dofinansowanie w wy-

sokości 1 049 000 zł z NFOŚ i GW na przepro-
wadzenie termomodernizacji Zespołu Szkół 
nr 10. Budynek jeszcze w tym roku przej-
dzie modernizację i zmieni elewację. Jej ko-
lorystykę przygotował suwalczanin Adrian 
Piekarski. Zrobił to zupełnie za darmo. 
W głosowaniu przeprowadzonym w szkole 
za jego koncepcją opowiedziało się 251 osób 
na 456 głosujących. Wartość całkowita inwe-
stycji to: 3 828 969 zł. W 2017 r. zaplanowano 
wykonanie robót za blisko 2 mln zł. 
n Funkcjonariusz suwalskiego Aresztu 

Śledczego udaremnił próbę przemytu nar-
kotyków na teren jednostki penitencjarnej. 
Podczas kontroli rzeczy osobistych osadzo-
nego, doprowadzonego do aresztu przez 
policję do odbycia kary pozbawienia wolno-
ści, ujawnił wewnątrz butelki po szamponie 
susz niewiadomego pochodzenia. Po spraw-
dzeniu zawartości narkotestem okazało się, że 
jest to marihuana.
n W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. 

Konopnickiej odbyło się spotkanie z augusto-
wianką Barbarą Ostaszewską, autorką opo-
wiadań, wierszy, rymowanych tekstów hu-
morystycznych, utworów scenicznych dla 
dzieci, artykułów prasowych, m.in. o sztu-
ce, życiu dawnej wsi, edukacji, psychologii 
uzależnień. 

Fot. Teresa Szot
n Policjanci z suwalskiej „patrolówki” za-

trzymali mężczyznę, który podejrzewany był 
o kradzież dwóch telefonów komórkowych 
i radiobudzika w jednym z suwalskich skle-
pów. 29-latek usłyszał już zarzut kradzieży, 
do którego się przyznał.

Ciąg dalszy na str. 7

Miniony rok 2016 okazał się rekordowym 
w dotychczasowej działalności firmy RESO 
Europa Service. W ciągu ostatnich 12 miesię-
cy RESO zebrała ponad 236 mln zł ze sprze-
danych polis, co stanowi wzrost o 170% w 
porównaniu do 2015 roku. Te wyniki czynią 
z suwalskiego przedsiębiorstwa lidera z naj-
prężniej rozwijających się, młodych firm w 
branży ubezpieczeniowej.

– Gdy w październiku 2005 roku pojawili-
śmy się na rynku ubezpieczeń, mieliśmy przed 
sobą wiele wyzwań. Najważniejszym zadaniem 
było pozyskanie partnerów – osób, które za-
ufają naszej sile, uwierzą w ogromny potencjał 
możliwości i postawią na markę RESO Europa 
Service – wspomina Bronisław Woźnialis (na 
zdjęciu), prezes zarządu. 

Na początku w firmie pracowały cztery oso-
by. Wraz z rozwojem RESO ilość pracowników 
rosła. Na koniec grudnia 2016 r. zatrudniano 
127 osób. Do połowy lutego 2017 przyjęto ko-
lejnych 12 pracowników.

– Świadczy to o dynamice rozwoju przed-
siębiorstwa, jednak nie ukrywamy, że wzmoc-
nienie naszych kadr w tak krótkim czasie w 
Suwałkach było nie lada wyczynem – powie-
dział Bronisław Woźnialis. – Poszukujemy wy-
sokiej klasy specjalistów, menadżerów i infor-
matyków. Z tego powodu nasza załoga jest 
międzynarodowa, pracują u nas Polacy, Litwini, 
Łotysze, mamy też jedną osobę z RPA. Zdajemy 
sobie sprawę, że praca jest trudna i wymagają-
ca. Dlatego średnie płace w RESO to 5 tysięcy 
złotych. Doceniamy wkład pracowników w roz-
wój firmy, zarząd RESO postanowił w grudniu 
ubiegłego roku wypłacić każdemu dodatkowe 
premie, które łącznie wyniosły ponad 700 tys. 

 RESO oferuje swoim pracownikom licz-
ne pakiety socjalne. Każdy ma szansę skorzy-
stania z karnetów na siłownię, kursu tańca, 
czy biletów na koncerty lub spektakle teatral-
ne. W firmie funkcjonuje już pracowniczy pro-
gram emerytalny, w trakcie przygotowania 
jest pakiet ubezpieczenia medycznego dla 
pracowników, co pozwoli na wyeliminowa-
nie oczekiwania w kolejkach do specjalistów 

w przychodniach. 
RESO współpracuje też z pośrednikami 

ubezpieczeniowymi w całej Polsce. Ich liczba 
znacząco wzrosła z 3,5 tysiąca w 2015 do 5,2 
tys. w 2016 r. 

– Udało nam się spokojnie przejść przez 
trudną dla rynku wojnę cenową, z którą mie-
liśmy do czynienia od grudnia 2013 do stycz-
nia 2016 r. 

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego 
unormowały rynek ubezpieczeń komunika-
cyjnych, powodując znaczne podwyżki obo-
wiązkowych ubezpieczeń OC.

 – To nie koniec podwyżek jakie czeka-
ją kierowców. Mam złe informacje dla zmoto-
ryzowanych – tłumaczy Bronisław Woźnialis. 
Aby polisy OC stały się rentowne dla towa-
rzystw ubezpieczeniowych, musza wzrosnąć 

o kolejne 30%. 
Rok 2016 był dla RESO najaktywniejszym 

okresem w historii działalności spółki tak-
że w aspekcie społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu i działalności sponsoringowej. 
W styczniu firma rozpoczęła stałą współpra-
cę sponsoringową z dwoma suwalskimi sto-
warzyszeniami sportowymi – Salos Suwałki i 
Akademia 2012.

RESO była głównym sponsorem podczas 
ogólnopolskich zawodów „RESO Gala Karate” 
oraz RESO Wake Cup, a także sponsorem ge-
neralnym jednych z najlepiej zorganizowanych 
zawodów biegowych w północno-wschodniej 
Polsce – „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto 
Biegania”.

– Żyjemy i pracujemy w Suwałkach. 
Swoistym patriotyzmem lokalnym jest na-
sze uczestnictwo w imprezach kultural-
nych i sportowych miasta – mówi Bronisław 
Woźnialis. Uczestniczyliśmy z Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji przy organizacji amator-
skiej ligi halowej piłki nożnej – RESO Suwałki 
Football League, z Suwalskim Ośrodkiem 
Kultury przy organizacji Jubileuszu 65-lecia 
ZPiT „Suwalszczyzna” oraz XIII Ogólnopolskich 
Spotkaniach z Monodramem „O Złotą Podkowę 
Pegaza”. W tym roku będziemy sponsorem ju-
bileuszowej 10. edycji Suwałki Blues Festiwal. 

UBEZPIECZENIOWI PRYMUSI
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WYDARZYŁO SIĘ
n Będzie ciąg dalszy sprawy o zakłócenie 

otwarcia wystawy o generale Andersie w su-
walskim Archiwum Państwowym. Suwalska 
policja odwołała się od wyroku Sądu 
Rejonowego, który w styczniu nieprawo-
mocnie uniewinnił 5 osób oskarżanych przez 
policję o zakłócenie otwarcia wystawy, w któ-
rym uczestniczyli Mariusz Błaszczak – mini-
ster MSWiA, jego zastępca Jarosław Zieliński 
i kandydująca w wyborach do Senatu Anna 
Maria Anders.
n Suwalczanka Michalina Łabacz za rolę 

w fi lmie „Wołyń” znalazła się wśród nomino-
wanych do nagrody za najlepszą główną ro-
lę kobiecą w rywalizacji o Polskie Nagrody 
Filmowe Orły 2017. M. Łabacz została też 
nominowana w kategorii „Odkrycie roku”. 
Wręczenie Orłów odbędzie się 20 marca w 
Warszawie. 
n Od 1 marca Barbara Klimiuk , dyrek-

tor Centrum Transferu Technologii suwal-
skiej PWSZ, będzie wiceprezesem ds. ope-
racyjnych koncernu energetycznego Energa. 
Za poprzednich rządów PiS, w latach 2006-
2007, B. Klimiuk była prezesem tego koncer-
nu energetycznego.
n W suwalskim Muzeum Okręgowym od-

było się spotkanie z Magdaleną Grzebał-
kowską – autorką biografii Zdzisława 
Beksińskiego „Beksińscy. Portret podwójny.”

Fot. Muzeum Okręgowe
n 14 lutego Młodzież Wszechpolska zorga-

nizowała ogólnopolską kampanię społeczną 
Kocham Polskę. W Suwałkach na Placu Marii 
Konopnickiej działacze MW rozdawali plakaty 
nawiązujące do 75. rocznicy powstania Armii 
Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych.
n Suwalscy policjanci na drodze krajo-

wej nr 8 zatrzymali nietrzeźwego kierujące-
go samochodem ciężarowym. Badanie alko-
matem wykazało w organizmie mężczyzny 
ponad 1,4 promila alkoholu. Teraz 40-letni 
obywatel Łotwy za swoje postępowanie od-
powie przed sądem. 
n Fantastic Negrito (USA) – laureat 

Grammy 2017 już w lipcu wystąpi na Suwałki 
Blues Festival 2017. Wydany w ubiegłym roku 
jego album „The Last Days Of Oakland” otrzy-
mał Grammy w kategorii „Najlepszy współ-
czesny album bluesowy”.

WAŻNE BADANIA
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w suwalskim Szpitalu 

Wojewódzkim zamierza objąć szczególną opieką swoich pacjentów, 
umożliwiając im skorzystanie z badania profi laktycznego wykrywa-
jącego choroby w ramach programu profi laktyki chorób układu krążenia (CHUK).

Do kogo jest skierowany program?
Program kierowany jest do pacjentów szpitalnej Poradni POZ, którzy w danym roku kalendarzo-

wym mają 30, 33, 36, 39, 42, 45-55 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba ukła-
du krążenia i cukrzyca oraz dodatkowo w ostatnich 3 latach nie korzystały ze świadczeń udziela-
nych w ramach programu profi laktyki CHUK.

Gdzie się badać?
Świadczenia w ramach programu profi laktyki chorób układu krążenia udzielane są bez skie-

rowania u lekarza rodzinnego, do którego pacjent złożył deklarację wyboru. W tym celu pacjent 
może zadzwonić do szpitalnej Poradni POZ tel. 87 56 29 579 lub przyjść osobiście i uzgodnić z pie-
lęgniarką dogodny termin wizyty profi laktycznej.

Profi laktyczne badania chorób układu krążenia i cukrzycy wykonują też inne suwalskie przychodnie.

>>

jącego choroby w ramach programu profi laktyki chorób układu krążenia (CHUK).

PODZIĘKOWANIE PREZYDENTA
Ruszyła budowa obwodnicy Suwałk. Na ten dzień mieszkańcy naszego miasta czekali napraw-

dę długo, więc nic dziwnego, że dzień, w którym wojewoda podlaski podpisał zezwolenie na bu-
dowę obwodnicy Suwałk, jest dla nich datą historyczną.

Przypomniał o tym Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk podczas spotkania z członkami 
Społecznego Komitetu Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk, podczas którego otrzymali oni z 
rąk prezydenta list przypominający ich zasługi:

„Jako Komitet wykonaliście olbrzymią pracę organizując 3 protesty, które odbiły się echem w całej 
Polsce. (…) W imieniu suwalskiego samorządu i swoim własnym chciałbym serdecznie podziękować 
za tę pracę, którą wykonywaliście – na rzecz wszystkich mieszkańców Suwałk – bezinteresownie, po-
święcając swój wolny czas, przeznaczając na różne działania własne, prywatne środki fi nansowe.” 

Przypomnijmy, że prócz trzech blokad miasta, komitet zorganizował zbiórkę podpisów obywa-
teli Suwałk domagających się budowy obwodnicy; było ich ponad 17 tysięcy. Następnie członko-
wie komitetu dostarczyli te podpisy do najważniejszych osób w państwie, w tym do Ewy Kopacz, 
ówczesnego Marszałka Sejmu RP. Komitet uzyskał wtedy zapewnienie Pani Marszałek o jej wspar-
ciu i pomocy.

Komitet wystosował, między innymi, pisma informujące o dramatycznej sytuacji mieszkańców 
Suwałk do wszystkich parlamentarzystów RP, a także do posłów do Parlamentu Europejskiego 
z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, w których została zwrócona uwaga na fakt, że suwalska obwodnica, 
jako fragment Via Baltici, jest fragmentem transeuropejskiej trasy, łączącej odległe regiony nasze-
go kontynentu i służyć będzie mieszkańcom całej Europy. Nie jest więc przypadkiem, że Komisja 
Europejska przyznała środki na budowę obwodnicy w ramach programu „Łącząc Europę”.

Prace przy budowie obwodnicy Suwałk mają potrwać, wedle umowy, do wiosny 2019 roku. 
Z nieofi cjalnych informacji wynika, że być może Suwałki pozbędą się tirów już jesienią 2018 roku. 

>>

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wraz ze Społecznym Komitetem Wspierania Budowy 
Obwodnicy Suwałk w składzie: Stanisław Kulikowski – przewodniczący, Zdzisław Przeło-
miec, Tomasz Drejer, Zbigniew Wisiecki, Andrzej Chuchnowski, Włodzimierz Marczewski, 
Józef Kimera, Grzegorz Płatonow, Sławomir Szeszko, Wojciech Fortuna, Bogdan Sadowski, 
Mirosław Szyszko, Krzysztof Maciejewski. 
Na zdjęciu brak Henryka Owsiejewa oraz Szymona Kozicza
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Szachy nazywa się grą królewską, która wymaga wiedzy, koncen-

tracji i umiejętności przewidywania strategii przeciwnika. Od 2016 ro-
ku arcymistrzem szachowym jest suwalczanin Tomasz Warakomski.

To pierwszy w historii suwalczanin, który osiągnął najważniejszy 
tytuł w szachach

W jakim wieku rozpo-
czął pan przygodę z sza-
chami, jaką rolę mieli w 
tym pańscy rodzice?

Zacząłem grać w sza-
chy mając 7 lat. Rodzice 
odegrali najważniejszą ro-
lę w moim rozwoju szacho-
wym. Właściwie w naszym, 
ponieważ moja siostra Ania 
również jest szachistką. 
Dojazdy na treningi, wspól-
ne wyjazdy na turnieje – to 
wszystko wiązało się z kosz-
tami, a przede wszystkim 
poświęconym czasem. 
Wykorzystanie urlopu lub 
rezygnacja ze swoich pla-
nów to były wyrzeczenia, 

aby tylko dopasować się pod kalendarz imprez szachowych swojego 
dziecka. Cieszę się, że teraz mogę im powiedzieć – było warto.

Co zawdzięcza pan trenerom? 
Najlepszym przyjacielem młodego miłośnika szachów jest trener. O 

ile nauka ruchów figur szachowych i zasad jest prosta, to wytłumaczenie 
złożoności naszej gry w prosty i zrozumiały sposób do zadań łatwych nie 
należy. Wiem coś o tym, ponieważ od kilku lat sam również jestem tre-
nerem. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim osobom, któ-
re przyczyniły się do mojego sukcesu. W rozwoju szachowym pomogli 
mi szczególnie: Mikołaj Bura, Leszek Ostrowski, Dariusz Gałkiewicz oraz 
Aloyzas Kveinys (arcymistrz z Litwy).

Nie wszyscy uważają, że szachy to dyscyplina sportowa.
Turnieje szachowe trwają ponad tydzień, a profesjonalny szachista każ-

dego dnia spędza przeciętnie 4 godziny przy szachownicy. Szachiści kładą 
nacisk na przygotowanie kondycyjne, aby rozegrać całe zawody na 100% 
możliwości. Mamy tutaj współzawodnictwo i rywalizację. Są to główne ar-
gumenty, dlaczego MKOL uznał szachy za sport. Moim zdaniem słusznie. 
Tu jeszcze ciekawostka, szachy są drugim w Polsce sportem pod względem 
liczby zarejestrowanych zawodników w związkach sportowych.

Czy łatwo zostaje się arcymistrzem w szachach i czego nale-
ży dokonać, by nim zostać?

O tym, że trudno zostać arcymistrzem świadczy fakt, że jestem 42. ar-
cymistrzem na ponad 60 tysięcy zarejestrowanych szachistów w Polsce. 
Na świecie jest ok. 1500 zawodników legitymujących się tym najwyższym 
tytułem. By otrzymać tytuł arcymistrza należy: osiągnąć ranking między-
narodowy 2500 pkt oraz wypełnić 3 normy arcymistrzowskie. Każda z 
norm musi być uzyskana na innych zawodach, gdzie trzeba zagrać z od-
powiednią ilością zawodników utytułowanych oraz zawodników zagra-
nicznych. Trzeba również uzyskać odpowiedni ranking na takim turnieju. 
Koniec końców, jak wypełni się wszystkie wymogi, to trzeba oczekiwać 
na zebranie Rady Prezydenckiej Międzynarodowej Federacji Szachowej 
FIDE, aby tytuł arcymistrza zatwierdziła. Mimo, że jest to formalność, cze-
kam na oficjalne przyznanie tytułu.

Czy da się „przeżyć” grając w szachy? Czy może być to sposób 
na życie?

Tak jak w większości dyscyplin, jeżeli jesteś czołowym zawodnikiem, 
to otrzymujesz odpowiednie wynagrodzenie. Fundusz nagród w meczu 
o mistrzostwo świata wynosi około miliona dolarów. Patrząc na nasze re-
alia, większość polskich arcymistrzów oprócz turniejów gra w zagranicz-
nych ligach, które mają charakter zjazdowy i można tam dobrze zarobić. 
Ponadto wolny czas od własnych startów wypełnia się trenowaniem in-
nych, czy wyjazdami na turnieje swoich podopiecznych. Wielu arcymi-
strzów pisze specjalistyczne książki. Na rozwój szachów bardzo duży 
wpływ mają komputery i programy szachowe. Jednak moim zdaniem są 
to jeszcze słabo rozwinięte narzędzia, a szczególnie w internecie. Dlatego 
też jest co robić i potrafię całe dni wypełnić szachami.

Jest pan współautorem elementarza szacho-
wego – do kogo jest kierowany, jaki ma cel? 

„Szachy. Elementarz z naklejkami ucz się szachów 
razem z nami” jest to książka skierowana do najmłod-
szych, aby poznały ruchy figur szachowych i zasady 
gry. Jest kolorowa, pełna wierszyków, figur szacho-
wych do pokolorowania, naklejek – tak, aby nauka 
szachów sprawiała dziecku radość od samego po-
czątku jego przygody. Jest to pierwszy tom, nad któ-
rym pracowaliśmy z całym zespołem prawie rok. 
Ukazał się on pod koniec ubiegłego roku i już trwa-
ją prace nad kolejną częścią. Jest to pierwsza pozy-
cja wydawnictwa ARACOM, którego jestem właścicie-
lem. Zdjęcia książki oraz wszystkie informacje można 
znaleźć na profilu facebookowym Aracom. W budo-
wie jest strona www.aracom.pl, a zamówienia i zapytania można już prze-
syłać na info@aracom.pl. 

Czy to, że urodził się w pan w Suwałkach – niedużym mieście, 
ułatwiło czy utrudniało uzyskanie sukcesów sportowych?

Trudno jednoznacznie powiedzieć. Na pewno problem pojawia się, 
gdy w niedużym mieście nie ma trenerów oraz nie ma życia szachowego 
tj. działającego klubu, organizowanych turniejów. Takie warunki w klubie 
Hańcza Suwałki zawsze były. Na plus małego miasta można zaliczyć krót-
szy czas codziennych dojazdów oraz chęć wybicia się. Sukcesy odbijają 
się większym echem, niż w dużych miastach. Z kolei utrudnieniem była 
stosunkowo mała liczba turniejów i podróże pociągiem z Suwałk na więk-
sze turnieje. To było zawsze 5 godzin do Warszawy i myślimy jak dalej do-
stać się do stacji docelowej. Podróże do Polanicy Zdroju, Ustronia czy in-
nych miejscowości trwały często z przesiadkami po 15 godzin.

Wyrzeczenia (a takie na pewno były) jakie trzeba ponieść by 
zostać arcymistrzem.

Wyrzeczenie to musieć zrobić coś innego, niż grać w szachy! Jestem 
miłośnikiem naszej królewskiej gry i nie wyobrażam sobie dnia bez partii 
szachowej. Jeśli jest pasja, pomoc ze strony rodziców, dobra opieka tre-
nerska, zaangażowanie i samodzielna praca to sukcesy same przyjdą.
Dziękujemy za rozmowę.

ARCYMISTRZ Z SUWAŁK

Tomasz Warakomski wieloletni zawodnik Klubu Szachowego 
Hańcza Suwałki, absolwent I LO im. M. Konopnickiej. Jest trzykrotnym 
mistrzem Polski juniorów: do lat 12 (Kołobrzeg, 2001), do 14 (Brody, 2003) 
i do 18 (Łeba, 2007), mistrz międzynarodowy (2007) trener i zawodnik 
Akademii Szachowej w Gliwicach, arcymistrz szachowy (2016). 

Trener Dariusz Gałkiewicz z Anną Czarniecką oraz z siostrami – Marią 
i Gabrielą Pałejko utytułowanymi zawodniczkami KS Hańcza Suwałki

– Jestem bardzo dumny z sukcesu Tomka – mó-
wi Dariusz Gałkiewicz trener Klubu Szachowego 
Hańcza Suwałki. – Tomasz ma wielki talent i łatwość 
przyswajania wiedzy. Moją rolą było tylko mu nie prze-
szkadzać, pozwalać na cieszenie się szachami.

Tomasz Warakomski na turnieju w Legnicy 
30.11.2016 r. gdzie wypełnił ostatnią normę ar-
cymistrzowską 

Zdjęcie: Piotr Kowalak
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ROK STRUMIŁŁY
Zarząd Województwa Podlaskiego powołał Komitet Honorowy 

Obchodów Roku Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim. 
W tym roku przypada jubileusz 90-lecia urodzin artysty. 

Z tej okazji zaplanowano m.in. wydanie książki autorstwa A. Strumiłły, 
wystawę „Andrzej Strumiłło w fotografii”, sesję popularnonaukową „Andrzej 
Strumiłło dla Suwałk i regionu”, wystawę malarstwa Andrzeja Strumiłły, or-
ganizację IV Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego „Teatr”, wystawę 
książek i albumów jego autorstwa i wydawnictw, do których wykonał ilu-
stracje oraz wydanie wkładki do „DwuTygodnika Suwalskiego” poświęconej 
Andrzejowi Strumille.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl  
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NASI Z NAGRODAMI
Wśród najlepszych produktów turystycznych województwa podlaskiego znalazły się – Suwalski 

Park Krajobrazowy i WOSiR Szelment. Wyróżnienia i certyfikaty przyznała Podlaska Regionalna 
Organizacja Turystyczna. Przypominamy jednocześnie, że suwalscy radni postanowili, że Suwałki 
przystąpią do tej organizacji. Reprezentuje nas w PROT Ewa Beata Sidorek , zastępca prezyden-
ta miasta.

Paweł Żuk , prezes zarządu WOSiR: – To bardzo ważne dla nas wyróżnienie, 
bo to nie tylko nagroda za naszą pracę, ale znakomita promocja naszego ośrodka. 
Już teraz nie możemy narzekać na brak gości, ale przecież nigdy nie jest ich za wie-
le. Certyfikat PROT to informacja dla wszystkich, że Szelment to miejsce, do którego 
warto przyjechać, że oferujemy naprawdę dobre warunki wypoczynku. Taka infor-
macja idzie w Polskę i świat, co przysparza nam gości. Cieszy i to, że podobne wyróż-
nienie spotkało Suwalski Park Krajobrazowy. Przyjeżdżający do naszego regionu tu-
ryści mają podwójny powód, by nas odwiedzić.

Teresa Świerubska, dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego: – Myślę, że 
jest to przede wszystkim nagroda za to, jak przygotowaliśmy nasz park do odwiedzin, 
za turystyczną infrastrukturę parku, która jest przyjazna turystom. Bardzo to dla nas 
wielka satysfakcja. Oczywiście ogromnie ważny jest efekt promocyjny przyznanego 
nam przez PROT certyfikatu; to kolejne potwierdzenie, że park jest naprawdę dobrze 
przygotowany na przyjęcie gości, że do nas naprawdę warto przyjechać. Bo że jest 
u nas pięknie o każdej porze roku, to przecież wszyscy doskonale wiedzą.

>>

PUCHAR BIEGUNA ZIMNA
Trudno o lepszą nazwę dla tych zawodów; było naprawdę zimno. 

Szelment przyjął uczestników siódmej edycji pucharu mrozem i przeni-
kliwym wiatrem, ale na szczęście także gorąca zupą, kawą i herbatą.

We wszystkich kategoriach 
wiekowych wystartowało ponad 
osiemdziesięciu uczestników i wszy-
scy oni otrzymali pamiątkowe me-
dale. Najlepszym nagrodę wręczał 
Wojciech Fortuna, który dokładnie 
przed 45 laty zdobywał złoty olim-
pijski medal w Sapporo. 

– Choć była to impreza rekreacyj-
na, na trasach doszło do kilku intere-
sujących pojedynków – mówi Janusz 
Andruczyk. Wśród kobiet zwyciężyła 
w pięknym stylu Emilia Romanowicz 
z UKS Puszcza Supraśl. 

Wśród mężczyzn prym wiódł 
„klan” Ciborowskich z KS Seba-Sport 

Pisz. Od samego początku nadawali ton zawodom i między sobą roze-
grali sprinterski finisz. Najmłodszy z „klanu” Itan Ciborowski z Pisza zde-
klasował swoich konkurentów w rywalizacji juniorów.

>>

Wojciech Fortuna był szczęśli-
wy, bo właśnie dotarła z Sappo-
ro informacja o wygranej Ma-
cieja Kota w konkursie skoków 
na tej skoczni, gdzie zdobywał 
swoje olimpijskie złoto

Widok na jezioro Hańcza

Świetny i zwycięski pojedynek stoczył Szymon Szczykowski z UKS 
Puszcza Supraśl z koalicją Hubalczyków wśród juniorów. W tej kategorii 
wiekowej dobrze wypadła Aleksandra Siemieniuk (I miejsce) z Puszczy 
Supraśl. Wśród dziewcząt na pochwałę zasługują podopieczni trenera 
Piotra Zaręby z Malawicz i Starej Kamionki /UKS Start i UKS Orliki.

– Dzięki patronatowi Marszałka Woj. Podlaskiego, Zarządu Głównego 
TKKF, Prezydenta Suwałk oraz Starosty Suwalskiego bieg organizowany 
przez WOSiR Szelment zaczyna być coraz bardziej popularny i jest już 
wpisany do kalendarza POZN – podkreśla J. Andruczyk.

>>

Rzeźba autorstwa A. Strumiłły stoją-
ca przed stadionem przy ul. Zarzecze
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INNY NIŻ WSZYSCY

Zapewne nie byłoby na artystycz-
nej mapie Suwalszczyzny i Polski 
fenomenu malarstwa Tymoteusza 

Muśki, gdyby nie trafił on w swoim czasie 
na właściwą osobę. Była tą osobą Jadwiga 
Błaszczyk-Jurkonis, malarka, która umiała 
w „prymitywnym” samouku dostrzec auten-
tyczny talent i, na szczęście, dała mu szan-
sę malowania w pracowni Wojewódzkiego 
Domu Kultury, która stała się jego drugim 
domem. 

W 1993 roku, w katalogu poświeconym 
wystawie prac Muśki, tak o tym pisała opie-
kunka artysty: (…) „Siedział nieraz w pra-
cowni skulony, smutny, a ja obserwowałam 
co z tego wyniknie. Coś próbował tworzyć, 
ale nic nie wychodziło. Był to już ten etap, 
kiedy opanowanie techniki było wystar-
czające. Cykl pierwszych martwych natur, 
które pomagały mu w opanowaniu formy, 
w znalezieniu odpowiednich barw, miał już 
za sobą. Teraz należało poszukiwać swojej 
drogi. Zaczęły się więc rozmowy. O tym co 
zapamiętał z dzieciństwa, z opowiadań lu-
dzi starszych (o zjawach, duchach, legen-
dach, przysłowiach, zwierzętach, o swo-
ich marzeniach itp. itd…). I tak zaczęły 
się rodzić w bólach twórczych poszcze-
gólne cykle: jednym z nich były „scen-
ki rodzajowe”, które między innymi do-
tyczyły wiejskich spraw gospodarskich i 
obyczajowych, jak np. dojenie krów, pra-
ce w polu, orka, siew, żniwa, świniobicie, 
zagrody wiejskie, tkaczki, prządki, zaba-
wy, wesela, pogrzeby, a także np. komi-
sje poborowe. Powstał także cykl pejzaży 
o tematyce wiejskiej i miejskiej, martwych 
natur, cykl o tematyce sakralnej – świę-
ci, sceny związane z Bożym Narodzeniem 
i Wielkanocą, a także bogaty cykl eroty-
ków, cykl związany ze światem fantazji, 
legend i baśni, a także o tematyce ale-
gorycznej, cykl „uczłowieczonych” zwie-
rząt. Najbogatszym cyklem są portrety. 
Człowiek portretowany przez artystę ży-
je w jakimś odizolowanym od otoczenia, 
własnym świecie. Pensjonariusze domu 
pomocy społecznej są najczęściej boha-
terami tych (przeważnie) rysunków. 

Jadwiga Błaszyk-Jurkonis podsumo-

wuje: „Twórczość Tymoteusza Muśko jest 
twórczością bardzo dynamiczną, o swo-
istej, innej, „muśkowej” perspektywie i ko-
lorystyce.”

 Warto też przypomnieć z tamtego cza-
su słowa Janusza Kopciała, ówczesne-
go dyrektora WDK: (…)  „Obserwowałem 
wówczas to, co można by nazwać rozwo-
jem talentu Tymoteusza Muśki – artysty 
naiwnego. Malował i rysował dużo: do-
brze i źle. Powstawały wtedy najlepsze 
– moim zdaniem – prace, które cieszyły oko 
i poruszały wyobraźnię. Ich siłą była suro-
wość i nieporadność stylu, a jednocześnie 
autentyczność w kreowaniu własnego, we-
wnętrznego i zewnętrznego świata. Ale tak-
że ogarniał żal, gdy powoli – pod wpływem 
środowiska (koło plastyczne, plenery, wy-
stawy) – Muśko jako artysta po prostu ma-
nierował się, a jego obrazy zaczęły tracić 
swą świeżość, oryginalność i naiwną pro-
stotę. I trudno mieć o to do niego lub jego 
opiekunów pretensję. Tak już musiało być. 
Nie można go bowiem było zamknąć, od-
grodzić, wyizolować od innych, nie czyniąc 
krzywdy Muśce jako człowiekowi” (…)

Po kilkudziesięciu latach, które upłynęły 
od tamtych zdarzeń wiemy, że Muśko, po-
równywany często z Nikiforem, jest artystą 
absolutnie oryginalnym, zasługującym na 
szczególne potraktowanie. Wypada wie-
rzyć, że znakomita wystawa malarstwa ar-
tysty to początek przywracania pamięci o 
jego niezwykłym dziele. Wystawie towarzy-
szy świetny (brawo Andrzej Zujewicz) kata-
log. Trzeba też przypomnieć z tej okazji, że 
przed pięcioma laty, dzięki stypendium pre-
zydenta Suwałk, interesującą książkę o arty-
ście pt. „Był sobie Muśko” napisała Grażyna 
Mikłaszewicz, nasza wieloletnia redakcyj-
na koleżanka.

TYMOTEUSZ MUŚKO BYŁ POSTACIĄ NIEZWYKŁĄ. URODZONY PRZED STU LATY, PRAWDO-
PODOBNIE W CZAS WOJNY ŚWIATOWEJ BYŁ RANNY, CZĘŚCIOWO SPARALIŻOWANY.
 I CHOĆ ZOSTAŁA MU TYLKO JEDNA SPRAWNA RĘKA, LEWA RĘKA, POSTANOWIŁ ZOSTAĆ 
MALARZEM. CHOĆ NIE MIAŁ ŻADNEGO WYKSZTAŁCENIA, CHOĆ TRUDNO GO BYŁO ZRO-
ZUMIEĆ, BO MÓWIŁ BARDZO BEŁKOTLIWIE, ZOSTAŁ NIM. NIE BRAK OPINII, ŻE WYBITNYM, 
INNYM NIŻ WSZYSCY. PRZECIEŻ MALARZ NIE POSŁUGUJE SIĘ SŁOWEM. W SETNĄ ROCZ-
NICĘ URODZIN, 7 LUTEGO W SUWALSKIM OŚRODKU KULTURY 0TWARTA ZOSTAŁA WY-
STAWA OBRAZÓW TEGO ARTYSTY, KTÓRY BYŁ MOCNO Z SUWAŁKAMI PRZEZ CAŁE LATA 
ZWIĄZANY. 

Tymoteusz Muśko „Autopor-
tret”, olej, płótno, 90x50 cm, 

1977 r.

>>

„Diabeł i sieja”, olej, płótno, 70x50 cm

„Przystań”, olej, płótno, 72x50 cm, 1982
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Wystawa malarstwa Tymoteusza Muśko, w setną rocznicę urodzin w foyer SOK, I piętro, będzie czynna do 31.12.2017 r.

„Herod cz. I”, olej, płótno, 60x80 cm

„Kłusownik”, olej, płótno, 60x80 cm   
Zdjęcia obrazów Andrzej Zujewicz

„Powódź”, olej, płótno, 72x100 cm

„Męczennicy 1943”, olej, płótno, 51x73 cm „Wojna 1944”, olej, płótno, 50x70 cm

„Kobiety”, olej, płótno, 50x70 cm, 1974
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DRUŻYNOWO ZŁOTY MEDAL
W suwalskiej hali Ośrodka Sporu 

i Rekreacji odbyły się Mistrzostwa Polski 
Modeli Halowych klasy F1N. Startowało 75 
zawodników z 8 klubów. 

W klasyfikacji indywidualnej modela-
rze OSiR Suwałki zajęli w kategoriach wie-
kowych:

 młodziki – Grzegorz Truchan 2 miejsce, 
młodziki – dziewczęta Aleksandra Wojczulis 
4 miejsce;

junior młodszy– Hubert Truchan 3 miej-
sce, senior – Sławomir Truchan 1 miejsce.

W klasyfikacji drużynowej suwalski ze-
spól w kategorii młodzik, młodzik – dziew-
częta, junior młodszy zajął drugie miejsce, a 
w kategorii junior 4 miejsce.

Natomiast zawodnicy (Truchan Sła-
womir/Bilewicz Bartłomiej/Krzywicka Anna) 
w kategorii senior wywalczyli 1 miejsce. 

Tłumnie, gwarno i uroczyście 
było podczas obchodów jubile-
uszowych suwalskich modelarzy 
lotniczych, którzy już od 70 lat 
fantastycznie pracują na renomę 
swoją i Suwałk, zdobywając nie-
zliczone ilości medali i wyróżnień 
w regionie, kraju i na forum mię-
dzynarodowym. Gratulowali im 
tego, między innymi, Czesław 
Renkiewicz , prezydent miasta 
i Zdzisław Przełomiec , prze-
wodniczący Rady Miejskiej.

Szczególnie serdecznie 
i z wielkim szacunkiem przyj-
mowany był Lech Nowikowski, 
który z suwalskimi modelarza-

mi związany jest od samego początku. Dziś pałeczkę po 
nim przejął Stanisław Skibicki, sami wybitny zawodnik 
i – obecnie – znakomity nauczyciel młodzieży. 

Piękną wystawę obrazującą historię i dokonania su-
walskich modelarzy możemy oglądać w Aquaparku przy 
ul. Jana Pawła II.

DWUTYGODNIK SUWALSKI
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Mariola Mitros – animator kultury, Sławomir Filipowicz – historyk, ar-
chiwista, Karina Joanna Sosnowska – plastyczka, scenografka, animator 
teatru oraz Artur Urbanowicz – pisarz, autor osadzonej na Suwalszczyźnie 
powieści grozy „Gałęziste” to tegoroczni stypendyści Miasta Suwałki, zaj-
mujący się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 

Z kolei aż 13 osób i zespołów otrzymało z rąk Czesława Renkiewicza 
i Ewy Sidorek, nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami. Laureaci to: 
Maja Kałęka, Jakub Walendykiewicz, Monika Bogdanowicz, Magdalena 
Lewoc, Kamila Sacharzewska, Iryna Popova, Mihail Nikolov, Studio DANCE 
ACADEMY, Anna Szafranowska, Piotr Skowroński, Zespół OCEAN ŻYCIA, 
fotograficy i blogerzy – Hubert Stojanowski i jego syn Miłosz, „TEAM 
MOTYLE” Studio Tańca Dance Zone.

Były również 4 nagrody jubileuszowe dla Jolanty Hinc-Mackiewicz 
oraz prowadzonego przez nią zespołu Teatru Efemerycznego, Marka 
Zborowskiego-Weychmana i kierowanego przez niego Studia Piosenki 
„Beciaki”. Uroczystość odbyła się w piątek 17 lutego w Suwalskim Ośrodku 
Kultury. 

Lech Nowikowski za-
czynał jako zawod-
nik, a następnie szko-
lił młodszych adeptów 
modelarstwa

„KULTURALNE” NAGRODY I STYPENDIA>>

Ostatnich rad przed startem udziela 
Stanisław Skibicki

70 LAT SUWALSKICH MODELARZY
WSPOMNIEŃ CZAR

Spotkanie zakończył koncert walentynkowy w wykonaniu wirtuozów Macieja 
Frąckiewicza (akordeon), oraz Łukasza Kuropaczewskiego (gitara) z towarzy-
szeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej.



21.02.2017

DWUTYGODNIK SUWALSKI

21.02.2017

DWUTYGODNIK SUWALSKI

13

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ 
w Suwałkach zaprasza:

n  na spotkanie z suwalczanką 
Danutą Matysewicz, autorką wydane-
go w tym roku tomiku poezji  „Schody 

do nieba”. 
Spotkanie rozpocznie 

się 2 marca o godz. 17 
w bibliotece przy ul. E. 
Plater 33A; 

n na spotkanie z kra-
kowskim pisarzem Witem 
Szostakiem – 23 marca 
godz. 17.00 w Bibliotece 
przy ul. E. Plater 33A;

    

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

rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na 
bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bile-
tu do kina na film 2D (w cenie 17 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte ak-
cją: „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, „Ciemniejsza strona 
Greya”, „Milczenie”, „Był sobie pies”, „Maria Skłodowska-Curie”. 

MUZEUM OKRĘGOWE,
 ul.  Kościuszki 81 zaprasza na:

 n wystawę „Zdzisław Beksiński – retrospekcja”. Eksponaty ze zbiorów 
Muzeum Historycznego w Sanoku. Wystawa czynna do 20.03.

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ& GALERIA 
ANDRZEJA STRUMIŁŁO, ul. Kościuszki 45 zaprasza na:
n wystawę fotografii Piotra Malczewskiego „Mongolia. Kraina Błękitu 

i przestrzeni”.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
n spotkanie z cyklu „Na styku kultur”. Przy serwowanej z samowa-

rów herbatce i specjałach kuchni rosyjskiej, zaśpiewa zespół Riabina 
– 21.02 (wtorek), godz. 18.00, Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5; bile-
ty: 15 zł w kasie SOK lub na www.soksuwalki.eu Przed koncertem odbę-
dą się dwugodzinne warsztaty tradycyjnego śpiewu rosyjskiego prowa-
dzone przez członkinie zespołu Riabina. Początek o 15:30. Liczba miejsc 
ograniczona;
n Środy Seniora – spektakl „Jeden dzień z życia seniora” w wykona-

niu Teatru Seniora ZGRYZ, w reżyserii Joanny Łupinowicz – 22.02 (środa), 
godz. 17.00 Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 5 zł w kasie SOK;

n Dyskusyjny Klub Filmowy 13 – film „Człowiek”, 
reż. Yann Arthus – Bertrand – 22.02 (środa) godz. 
18.00 Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5; karnety na 
6 seansów: 30 zł, bilety na pojedynczy seans: 12 zł 

w kasie SOK; 
n spotkanie w wieczór tłustoczwartko-

wy w SOK z Kapelą Zespołu Pieśni i Tańca 
Suwalszczyzna – 23.02 (czwartek), godz. 
19.00 Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5; 
bilety: 10 zł w kasie SOK lub na www.sok-
suwalki.eu
n spotkania warsztatowe Dziecięca Akademia Rękodzieła Rodzinne – 

podczas zajęć Akademii dzieci, razem z babcią, dziadkiem, mamą lub ta-
tą wspólnie wykonają różnorodne dekoracje według własnego pomy-
słu. Podczas pierwszego spotkania zrobią maski karnawałowe – 25.02 
(sobota), godz. 10.00-12.00, Galeria Patio, ul. Jana Pawła II 5, wstęp 5 zł 
(za dziecko) w kasie SOK;

ZAPROSZENIA SUWALSKIE
n TeatRanek – spektakl „Wążżż” wg sztuki Marty Guśniowskiej w wyko-

naniu dorosłych aktorów Teatru Hybrydowego (Narrator – Małgorzata 
Makowska, Chomik – Agnieszka Winnik-Pomichter, Wąż – Joanna 
Łupinowicz, Gekon – Mirosława Krymska, Wróżka Zębuszka – Weronika 
Głośna, Magik – Wojciech Fałtynowicz, Królik – Julia Siłkowska, Pająk – 
Konrad Bydelski oraz gościnnie Bóg – Emil Kulbacki) – 26.02 (niedziela) 
godz. 10.00, Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5; bilety: 7 zł w kasie SOK; 
n TeatrNocka – spektakl „Sztuka o mało co teatralna” w wykonaniu 

Teatru Domorosłego – 26.02 (niedziela) godz. 17.00, Sala Kameralna, ul. 
Jana Pawła II 5, bilety: 10 zł w kasie SOK;
n XVIII KAZIUK SUWALSKI – Kaziukowa 

tradycja liczy sobie ponad czterysta lat. 
W Suwałkach kiermasz odbędzie się po 
raz osiemnasty. Tym razem „jarmark 
odpustowy w nowomiejskich realiach” 
wypada 5 marca (niedziela), godz. 10.00-
15.00, ul. Patli i fragment ul. Witosa 
(obok kościoła pw. św. Kazimierza 
Królewicza);
n Muzyczną Aleję Gwiazd na Dzień Kobiet – widowisko, w którym 

wystąpią: Grażyna Brodzińska, Marcin Jajkiewicz, wirtuoz skrzypiec 
i instrumentalista Bogdan Kierejsza oraz mistrz akordeonu i bandone-
onu Wiesław Prządka. Artystom towarzyszyć będzie Suwalska Orkiestra 
Kameralna pod dyrekcją Mateusza Walacha – 8.03 (środa) godz. 19.00, 
Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5; bilety: 98 zł w przedsprzedaży SOK na: 
www.soksuwalki.eu lub w kasie SOK|cena regularna (od 23.02) – 128 zł;
n wystawę poplenerową IV Suwalskiego Pleneru Malarskiego „Miasto 

i ludzie” – Galeria Na marmurach, ul. T. Noniewicza 71. Wystawa czyn-
na do 31.03;
n wystawę grafik „Beksiński inaczej” – wyjątkowe prace Zdzisława 

Beksińskiego z kolekcji Dariusza Matyjasa; Galeria Patio, ul. Jana Pawła II 
5; wystawa czynna do 3.03;
n wystawę „W Głębi. Las” w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20. 

Wystawa prac dwóch malarek: Karoliny Jarosławskiej i Klaudii Ka, wysta-
wa czynna do 24.02;
n wystawę „Łomżyńskie środowisko fotograficzne” – w Galerii 

PAcamera ul. T. Noniewicza 71, wystawa czynna do 10.03.

BLACK PUB KOMIN zaprasza na:
n sobotę, 4 marca o godz. 19.00, na koncert heavymetalowego ze-

społu Divine Weep z Białegostoku promują album o nazwie „Tour of the 
Ages 2017”, wydany w lipcu 2016 r. przez ukraińską wytwórnię Metal Scrap 
Records Inc. Zespół niejednokrotnie grywał już w Suwałkach, ostatnio we 
wrześniu 2016. Dodatkowo zagra również białostocki zespół The Ripper, 
założony w styczniu 2014 roku, grający metal w swojej pierwotnej, suro-
wej formie oraz augustowski zespół Cryptic Realms, który powstał oko-
ło 4 lata temu. Bilety w cenie: 10 zł;

CINEMA LUMIERE zaprasza na filmy:
– do 23 lutego – „Balerina” (anim./fam.), „Sztuka ko-

chania. Historia Michaliny Wisłockiej” (dramat), „Lego Batman: Film” 2D+3D 
(anim./przygod.), „Ciemniejsza strona Greya” 
(melodr./erotycz.), „Zerwany kłos” (dramat/religijny), 
„Był sobie pies” (kom./fam.), „John Wick2” (akcji/
thriller), „Lekarstwo na życie” (thriller/horror);
– 21 lutego – godz. 18.30 „Amerykańska sielanka” 

(dramat) – Kino Konesera; 
– 23.02 – godz. 15.45 „La la Land”(komedia/

musical) – Kino dla Seniora;
– od 24 lutego – „Milczenie” (dramat hist.), 

„Porady na zdrady” (kom. roman.)
– od 3 marca – „Maria Skłodowska-Curie” (dramat 

biograf.), „Logan: Wolverine” (akcji/s-f), „Bodo” 
(biograficz.);
– 7 marca – „Manchester by the sea” (dramat) 

– Kino Konesera;
– 8 marca – „Dalida” (dram./muzycz./biograf.) 

– seans przedpremierowy.

W KINIE
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WYDARZENIA SPORTOWE
BOJEROWCY NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA

Bojerowcy z UKŻ Grot OSiR 
Suwałki dobrze zaprezento-
wali w Mistrzostwach Świata 
i Europy w kat. DN Junior (do 
24 lat) rozegranych na jezio-
rze Żnińskie Duże. Maciej 
Chmielewski zakończył rega-
ty na znakomitym siódmym 
miejscu, był drugi z Polaków.
Jakub Krynicki po licznych 
przygodach zajął 19 pozycję, 
Ola Chmielewska uplasowa-
ła się na 23 lokacie oraz zdo-

była 4 miejsce w kategorii dziewcząt. Na jez. Żninskim odbyły się również 
Mistrzostwa Europy. Ola Chmielewska walczyła do ostatniego wyścigu o 
brązowy medal w kat. dziewcząt, niestety zawodniczka z Łotwy okazała 
się lepsza o 2 pkt.

BADMINTONIŚCI SKB NA MISTRZOSTWACH EUROPY
Dwoje badmintonistów SKB Litpol Malow Suwałki grało w repre-

zentacji Polski na Mistrzostwach Europy Drużyn Mieszanych rozgry-
wanych w Lubinie. We wszystkich meczach w grze podwójnej męż-
czyzn wystąpił Adam Cwalina, który w meczach z Hiszpanią i Rosją grał 
w parze Pawłem Petryją. Polacy pokonali Hiszpanów Perialver/Zapico 
(21:11, 21:13). Następnie przegrali 0:2 (14:21, 15:21) z jednym z najlepszych 
na świecie debli Sozonow/ Iwanow z Rosji. W ćwierćfinałowym meczu 
z Niemcami A. Cwalina zagrał w parze z byłym zawodnikiem SKB Litpol 
Malow Robertem Mateusiakiem. Polacy wygrali 2:0 (25;23,21;17) z de-
blem Zurwonne/Kaesbauer.

W meczu z Rosją w grze podwójnej kobiet zagrała inna zawodniczka 
SKB Litpol Malow Magdalena Witek, która wystąpiła w parze z Kornelią 
Marczuk . Polki przegrały 0:2 (13: 21, 11:21) z Rosjankami Morozowa/
Bołotowa.  Reprezentacja Polski zajęła 5-8 miejsce.

ZWYCIĘSTWA ŚLEPSKA
Kolejne dwa mecze wygrali siatkarze Ślepska w I lidze. Najpierw 

w Suwałkach pokonali 3:1 (25: 18, 23:25, 25:15, 25:19) Victorię PWSZ 
Wałbrzych w zaległym meczu 18 kolejki. Natomiast w przedostatniej ko-
lejce rundy zasadniczej I ligi w Sanoku po wyrównanym meczu siatkarze 
suwalskiego zespołu wygrali 3:2 (28:26, 25:23, 22:25, 25:27, 13:15) z druży-
ną TSV Mansard. I niewykluczone, że w play-off Ślepsk zagra właśnie ze 
swoim ostatnim rywalem.

Przed ostatnią kolejką już wiadomo, że niezależnie od wyniku ostat-
niego meczu, suwalska drużyna zajmie drugie miejsce w I lidze po rundzie 
zasadniczej i w play-off zagra ze zespołem, który zajmie siódmą lokatę. 
W tej chwili zajmuje ją drużyna z Sanoka. W ostatniej kolejce Ślepsk zagra 
25 lutego (sobota o godz. 16.00) w Suwałkach z SKS Hajnówka.

WIGRY NA CYPRZE
Zwycięstwo, remis i porażka to dotychczasowy bilans piłkarzy Wigier 

rozgrywających mecze kontrolne podczas zgrupowania na Cyprze. 
Suwalski pierwszoligowiec wygrał 2:0 z Piunikiem Erywań, trzecią druży-
ną ekstraklasy Armenii. Pierwszego gola dla Wigier strzelił Damian Kądzior 
w 13 min. z rzutu karnego. Wynik meczu ustalił Mateusz Radecki w 68 min. 
Suwalska drużyna zremisowała 1:1 z młodzieżową drużyną Spartaka 
Moskwa. Gola dla Wigier strzelił Miłosz Kozak. W pierwszym meczu na 
Cyprze Wigry przegrały 1:2 z drugą drużyną FK Krasnodar. W meczu z ro-
syjskim zespołem gola strzelił Kamil Adamek w 83 min. meczu.

Ostatni mecz na Cyprze Wigry rozegrają 22 lutego z armeńską druży-
ną FC Gandzasar. 

WIGRY GOL!
Już za tydzień 28 lutego piłkarze Wigier zagrają swój pierwszy ważny 

mecz po przerwie zimowej. W półfinale Pucharu Polski suwalska drużyna 
rozegra mecz w Suwałkach z Arką Gdynia. Spotkanie rozpocznie się o godz. 

18.00. Rewanż 5 kwietnia zostanie rozegrany w Gdyni.
Awans do półfinału Pucharu Polski to wspaniały prezent na 70-lecie 

Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry, który obchodzimy w tym roku. 
Patrząc na wyniki Wigier w trwających rozgrywkach Pucharu Polski moż-
na powiedzieć, że nie są bez szans w półfinale z Arką Gdynia. Przypomnijmy 
te wyniki:

I runda – Świt Nowy Dwór Mazowiecki – Wigry 0:1, 1/16 – Wigry – 
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:1, 1/8 Górnik Zabrze – Wigry 0:2, 1/4 GKS 
Jastrzębie – Wigry 1:2; 1:1.

W sklepiku Wigier trwa już sprzedaż biletów na mecz z Arką Gdynia  
(godz. 9-21). Tydzień po pierwszym meczu półfinałowym Pucharu 
Polski piłkarze Wigier rozpoczną rundę wiosenną I ligi. Pierwszy mecz w 
Suwałkach rozegrają 5 marca o godz. 17 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. 
Pozostałe mecze rozgrywane w Suwałkach: 18 marca godz. 17 z Miedzią 
Legnica, 1 kwietnia godz. 18 z GKS Tychy, 15 kwietnia godz. 18 z Sandecją 
Nowy Sącz, 29 kwietnia godz. 19 z MKS Kluczbork, 13 maja godz. 19 z 
Bytovią Bytów, 17 maja godz. 19 z Zagłębiem Sosnowiec, 27-28 maja z 
Chojniczanką Chojnice,

Do rundy wiosennej suwalskie Wigry na zgrupowaniu na Cyprze przy-
gotowują się w składzie:

bramkarze: Hieronim Zoch, Damian Podleśny, Krzysztof Sztukowski,
obrońcy: Janusz Bucholc, Paweł Baranowski, Vaclav Cverna, Rafał 

Remisz, Maciej Wichtowski, Frank Adu Kwame, Artur Bogusz, Adrian 
Karankiewicz,

pomocnicy: Damian Kądzior, Robert Dadok, Damian Gąska, Mateusz 
Radecki, Rafał Augustyniak, Łukasz Wroński, Miłosz Kozak, Filip Rusiak, 
Omar Santana, 

napastnicy: Kamil Adamek, Kamil Zapolnik, Kuku, Adam Ryczkowski. 
Jeszcze przed rozpoczęciem rundy wiosennej I ligi odbędzie się walne 

sprawozdawcze zebranie członków suwalskich Wigier. Jeden z punktów 
obrad przewiduje utworzenie spółki akcyjnej Wigry Suwałki SA. Początek 
zebrania 2 marca o godz. 17 w budynku administracyjnym stadionu przy 
ulicy Zarzecze. 

DRUŻYNA SALAG NAJLEPSZA W RESO SFL
RESO Suwałki Football League – rozgrywki amatorskiej halowej piłki 

nożnej sezonu 2016/2017 dobiegły końca. Mistrzem został SALAG, który 
w ostatnim spotkaniu przypieczętował końcowy sukces skromnym zwy-
cięstwem 1:0 nad AQUAEL-em.

W tabeli RESO Suwałki Football League pierwsze miejsce zajął SALAG 
z 27 pkt, przed 14. Dywizjonem – 24 pkt, EUROMASTER GNIEDZIEJKO 
– 22 pkt i AGRODEALER – 21 pkt. 

Patronat medialny na rozgrywkami RESO SFL sprawował „Dwutygodnik 
Suwalski”. 

W klasyfikacji najsku-
teczniejszych strzelców 
ligi wygrał Piotr Gwaj z 
zespołu AGRODEALER, 
który zakończył roz-
grywki z 19 trafieniami 
i o pięć goli wyprzedził 
kolegę z drużyny – 
Wojciecha Mickiewicza 
oraz Adriana Łejmela z 
drużyny EUROMASTER 
GNIEDZIEJKO.

Fot. UKŻ Grot OSiR Suwałki
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DOTACJE NA OGRZEWANIE
Prezydent Suwałk ogłasza nabór wniosków o udzielnie dota-

cji celowej ze środków budżetu miasta Suwałk, na wymianę sys-
temu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, w ramach pro-
gramu „Ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Suwałki”. 
To już II edycja programu.

– W 2016 r. podpisano 47 umów na dotację celową z budżetu 
miejskiego na realizację programu „Ograniczania niskiej emisji na 
terenie Gminy Miasta Suwałki”, z tego: 14 na podłączenie do miej-
skiej sieci cieplnej – na kwotę 62 660 zł, 19 na podłączenie do sie-
ci gazowej – 57.000 zł oraz 14 na wymianę starego źródła na nowe 
– 42.000 zł. Razem na realizację programu przeznaczyliśmy 161 660 
zł – podsumowuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są osoby fizyczne oraz 
wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaści-
cielami budynków (jednorodzinnych i wielorodzinnych) położo-
ne na terenie Suwałk.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów na-
stępujących zadań:

1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym 
źródle ciepła i jego zmiana na:

a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
b) podłączenie do sieci gazowej
2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie 

aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła cie-
pła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach tech-
nicznych.

Wysokość dotacji na realizację pojedynczego zadania wynosi:
1) w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych – 70% 

kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 
3.000 zł brutto,

2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych – 70% kosztów 
kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 10.000 
zł brutto.

Termin składania wniosków: 15 luty – 31 marca 2017 r.
Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na 

stronie internetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej (bip), w zakładce menu tematyczne/ochrona 
środowiska/Program ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach pok. 210 tel. 87 562 82 10.

>>

POSZUKIWANIA RODZINY
 Artur Ochał, historyk ze Szczecina poszukuje rodziny chor. 

Henryka Dąbrowskiego syna Franciszka, ur. w 1924 r., który do 1945 
r. mieszkał w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 4/1. Henryk Dąbrowski 
po wcieleniu do 1 Armii WP został skierowany do szkoły oficer-
skiej, a następnie przydzielono go do Wojsk Ochrony Pogranicza 
na granicy polsko-czeskiej w Kotlinie Kłodzkiej. Był oficerem zwia-
du na strażnicy w Konarach. Zginął w sierpniu 1946 r. od bratobój-
czej kuli wystrzelonej przez innego oficera WOP. Kontakt dr Artur 
Ochał tel. 662274276.

>>

KONKURS JEDNEGO WIERSZA
I Liceum im. Marii Konopnickiej zaprasza młodzież do udziału w XXIV 

Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza.
Wiersze, o dowolnej tema-

tyce, można nadsyłać do 30 
marca. Utwór, nigdzie nie pu-
blikowany, powinien być napi-
sany na komputerze i przesłany 
w trzech egzemplarzach, a tak-
że opatrzony godłem (symbo-
lem), które również musi zna-
leźć się w oddzielnej kopercie 
z umieszczoną wewnątrz in-
formacją: imię, nazwisko, wiek, 
szkoła i adres autora. Zgłoszenia 
należy nadsyłać na adres I Li-
ceum Ogólnokształcące im. Ma-

rii Konopnickiej, ul. A. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki z dopiskiem „OKJW-
XXVI edycja”. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu/wrześniu na Koncercie 
Laureatów. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

>>

POMÓŻMY „BAJCE”
Niepubliczna Terapeu-

tyczna Szkoła Podstawowa 
„Bajka” w Suwałkach została 
zgłoszona do konkursu na re-
mont stołówki o wartości 30 
tysięcy złotych. Konkurencja 
z całej Polski jest duża, ale 
pomóc może każdy – wy-
starczy raz dziennie oddać 
swój głos na suwalską szkołę. 
Dzięki głosom NTSP „Bajka” 
może zawalczyć o odrestau-
rowanie stołówki, a także otrzymać darmowe materiały edukacyjne.

Do 31 maja każdy może oddawać głosy na stołówkę szkolną w suwalskiej  
„Bajce”, należy tylko wejść w link: http://www.extrastolowki.pl/#glosuj 

Głosy mogą oddawać pełnoletnie osoby z zastrzeżeniem, że jedna osoba 
może oddać w ciągu dnia tylko jeden głos. 

>>

UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z wprowadzoną  tymczasową organizacją ruchu drogowego ze 

względu na budowę obwodnicy Suwałk, suwalski Zarząd Dróg i Zieleni infor-
muje o utrudnieniach związanych z wykonywaniem prac związanych z wycin-
ką drzew i krzewów oraz wyjazdem z placu budowy pojazdów ciężarowych: 
droga powiatowa Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo; droga powiato-
wa nr 1142B Suwałki od drogi Biała Woda – Żywa Woda – do drogi nr 1134B – od 
15.02. ; droga wojewódzka nr 652 Suwałki – Kowale Oleckie (ul. 23 Października) 
– od 21.02. ; droga krajowa nr 8 (ul. Pułaskiego) – od 17.02.

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

>>
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PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, o jakości wody dostarczanej mieszkańcom Suwałk.

1. Jakość wody

Badania fi zykochemiczne wody z dnia, 18.01. 2017 r.

Lp Oznaczenie Jednostka Miejsce pobrania próbki Najwyższa dopuszczalna wartość lub kryterium 
określone w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z 
dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1989)Hydrofornia – stacja pompul. Sikorskiego 14

1 Mętność NTU 0,20 1
2 Barwa mg/l Pt mniej niż 5,0 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawi-

dłowych zmian 
3 Zapach (N) - brak zapachu akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawi-

dłowych zmian 
4 Odczyn pH - 7,4 6,5-9,5
5 Przewodność eklektyczna wła-

ściwa w 25oC
µS/cm 539 2500

6 Amonowy jon mg/l mniej niż 0,18 0,50
7 Azotyny mg/l mniej niż 0,008 0,50 2)
8 Azotany mg/l 4,9 50 2)
9 Żelazo µg/l mniej niż 50,0 200
10 Mangan µg/l mniej niż 8,0 50
11 Smak (N) - brak smaku akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawi-

dłowych zmian 

Badania bakteriologiczne wody z dnia, 18.01. 2017 r.

Lp Oznaczenie Jednostka Miejsce pobrania próbki Najwyższa dopuszczalna wartość lub kryterium 
określone w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z 
dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1989)

Hydrofornia – stacja pomp ul. Sikorskiego 14

1 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml jtk 0 0
2 Liczba Escherichia coli w 100 ml jtk 0 0
3 Liczba paciorkowców kałowych 

(enterokoków) w 100 ml 
jtk 0 0

4 Ogólna liczba mikroorganizmów w 
22±20 C, w 1 ml wody, po 72 h

jtk nie wykryto bez nieprawidłowych zmian 

– Wyniki badań objęte są zakresem akredytacji. 
– Wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone są literą (N) 

2. Woda badana była przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach, w ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej.
3. Nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody.
4. Nie nastąpiło pogorszenie organoleptyczne wody. Woda pod względem bakteriologicznym, fi zyko-chemicznym oraz organoleptycznym od-

powiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1989) w sprawie jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi zgodnie z sprawozdaniem nr SWŻ. 51.41.2017 z dnia 23.01.2017 r. 

5. Woda badana jest w następujących punktach:
§ Hydrofornia – stacja pomp ul. Sikorskiego, 14
§ PGK w Suwałkach ul Sejneńska, 82
§ Sklep „Sudowia” ul. Sejneńska, 11
§ Szkoła podstawowa nr 4 ul. Wojska Polskiego, 13
§ Aquapark ul. Jana Pawła II, 7

§ „Swiss Bar” Szwajcaria, 36
§ Szkoła podstawowa nr 11 ul. Szpitalna, 66
§ Przedszkole nr 1 ul. Buczka, 41
§ Urząd Celny ul. Buczka, 183

40/2017

W dniu 3 marca 2017 r. mija druga bolesna rocznica śmierci 
naszego ukochanego

Michała Lecha Markiewicza
Czas mija, a ból i tęsknota trwa.
Dla świata był On tylko częścią
dla bliskich – całym światem.

Dziękujemy wszystkim, którzy nie zapomnieli o Michale
i odwiedzają Jego grób.

Żona, dzieci i wnuki
42/2017
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INFORMACJA O UCHWALENIU MIEJSCOWEGO 
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIE 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 XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 28.12.2016 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego Śródmieście Południe w Suwałkach”.

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

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

 Kassimowi Daghir
Pracownikowi Wydziału Architekturyi Gospodarki 
Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

i Jego Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

BRATA
składa

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Suwałkach
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Panu

Henrykowi 
Barszczewskiemu
Pracownikowi Wydziału Inwestycji 
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

i Jego Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

ŻONY
składa

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Suwałkach
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Panu

Grzegorzowi Gałażynowi
Strażnikowi Straży Miejskiej w Suwałkach

i Jego Rodzinie
wyrazy najgłębszego współczucia 

z powodu śmierci

OJCA
składa

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Suwałkach
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OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego na południe od GPZ „Reja” w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2016 r., poz. 778 
poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXIX/353/2017 z dnia 25 stycz-
nia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego na południe od GPZ 
„Reja” w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miej-
scowego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 
lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki w terminie do dnia 24 marca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy. 48
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Panu

Stanisławowi
Masalskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
53/2017
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MASZEWSCY

Kazimiera i Stanisław Maszewscy byli od 1911 roku właścicielami ka-
mienicy przy ulicy Tadeusza Kościuszki 59 urządzając tu Hotel Polski 
i restaurację znaną jako Maszewskiego. Ich fotografi czne podobizny 
wykonane w 1912 roku przez atelier Jabłońskiego, 
zdobią wnętrze Baru Polskiego, który pod tym sa-
mym adresem do dzisiaj prowadzą ich potomko-
wie. Stanisław Maszewski prowadził również pod 
numerem 82 na ulicy Kościuszki popularny lokal 
swojego imienia w Hotelu Europejskim.

Na kamienicy Maszewskich mieszczących 
obecnie bar znajduje się tablica pamiątkowa po-
święcona pamięci ich syna Zdzisława, żołnierza 
Armi Krajowej zamordowanego przez hitlerow-
ców 11.09.1944 roku. 

 Wacław Pankiewicz

18

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 Suwalskiego”. 

Tradycyjnie mamy nagrodę dla osóby, która jako pierwsza nadeśle 
prawidłową odpowiedź. Będzie to bilet ufundowany przez Cinema 
Lumiere Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić najnow-
sze wydanie „DTS” na naszym fanpagu:  https://www.facebook.com/
dwutygodnik/

Fragment jakiego su-
walskiego obiektu jest 
ukryty w naszm puzlu? 

Na odpowiedzi cze-
kamy do 6 marca.

Nagrodę za roz-
wiązanie fotozagad-
ki z nr 3 „DTS” otrzyma-
ła:  Joanna Bogdańska 
z Suwałk.

Odpowiedzi prosimy 
przesyłać pocztą na ad-

res redakcji bądź na adres internetowy: kontakt@dwutygodniksu-
walski.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

SUWALSKIE CIEKAWOSTKI

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

działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy go-
spodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność 
Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. , poz. 782) podaje do 
publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 8.02.2017 r. do dnia 
28.02.2017 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu 
przy ul. Wigierskiej 32, opublikowany na stronie internetowej www.zbm.su-
walki.pl oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 2/2017 
z dnia 6 lutego 2017 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu. 41/2017

WYPOŻYCZALNIA  SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
Oferujemy najlepsze sprawdzone sprzęty  w rozsądnych cenach, 

osobom z trudnościami w poruszaniu się, lub obłożnie chorym. 
U nas dostaniesz wszystko czego potrzebujesz: 

łóżka rehabilitacyjne,
materace  przeciwodleżynowe,

a także wiele innych.

Zapraszamy Suwałki,
ul. Kościuszki 5, tel. 875655472, 

kom. 791575636

Sprzęt
sanitarny

Łóżka
rehabilitacyjne
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SUWALSCY KARATECY
W RZESZOWIE

Trzy trzecie miejsca 
wywalczyli zawodnicy Su-
walskiego Klubu Karate 
w Rzeszowie na Między-
narodowych Zawodach Ka-
rate Carpathia Cup, w któ-
rych rywalizowali zawodni-
cy z 11 państw.

Damian Biłbak zajął 
trzecie miejsce w katego-
rii seniorów do 65 kg. Drugi 
brązowy medal zdobyła 
Aleksandra Górska w kate-
gorii + 65 kg juniorek. Trzeci 
medal brązowy wywalczył 
Krzysztof Alicki w katego-
rii juniorów do 60 kg. Swoje 
pierwsze walki przegrali 
Daniel Biłbak i Aleksandra 
Mozerys.

>>
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25 luty 2017
godz. 14.00

TARGET STRZELNIA SPORTOWA SP. Z O.O.
Ul. Sportowa 44, 16-400 Suwałki, tel. 87 300 00 33

OTWARCIEWILKIE

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ SIĘ

„DWUTYGODNIK SUWALSKI” POLECA:

START: Muzeum Historii i Tradycji 

                Żołnierzy Suwalszczyzny 
(ul. Wojska Polskiego 40)

META: Park Konstytucji 3 Maja

Dystans: 1963

Brak opłat startowych

Regulamin i zapisy: www.eletronicznezapisy.pl

26.02.2017
godz. 17.00

KONCERT pt. „PANIOM, Z MUZYCZNĄ DEDYKACJĄ”
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MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
ul. Daszyńskiego 25A, 

STAĆ CIĘ – SPRAWDŹ! www.msm.suwalki.pl TEL. 87 567 12 36

AKT NOTARIALNY  i  PIWNICA
W  CENIE  MIESZKANIA

14/2017

Oferta promocyjna „Luty 2017” obowiązuje od 14.02 do 28.02.2017 r. albo do wyczerpania zapasów. Oferta dotyczy wybranego asortymentu objętego promocją „Luty 2017”. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i wyprzedażami z wyjątkiem promocji „30 rat 0%”. Promocja „30 rat 0%” trwa od 14.02 do 
28.02.2017 r. RRSO kredytu bez ubezpieczenia wynosi 0%. Umowa o kredyt konsumencki zawierana jest między kredytobiorcą a kredytodawcą tj. Bankiem, który obsługuje sprzedaż ratalną w salonie meblowym. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredyto-
biorcy przez Bank. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Oferty obowiązują w wybranych salonach. Szczegółowe regulaminy promocji dostępne są w salonach Black Red White.
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 poduszki nie są
wliczone w cenę mebla

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

Kontakt „DTS”, tel. 87 566 28 25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl     www.dwutygodniksuwalski.pl
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