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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

51/2017

tel. 87 566 28 25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

6 milionów to liczba udzielonych przez Bank kredytów gotówkowych, konsolidacyjnych i ratalnych. Dane własne Banku za okres 
od 1.11.2011 r. do 13.02.2017 r. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dotyczących kredytu gotówkowego, konta 
osobistego, ubezpieczenia kredytu (w tym o wyłączeniach i ograniczeniach ODPOWIEDZIALNOŚCI Ubezpieczyciela) 
dostępne są w placówkach Banku, placówkach partnerskich, placówkach CA Express, pod numerem serwisu telefonicznego 
CA24 i na stronie www.credit-agicole.pl. Udzielenie kredytu zależne jest od zdolności kredytowej klienta ustalonej według zasad 
określonych przez bank oraz spełnienia wymagań formalnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66KC.

6 mln udzielonych
kredytów

Zapraszamy!
ul. Kościuszki 64
16-400 Suwałki

Kredyt
gotówkowy
od eksperta

www.credit-agricole.pl Credit agricole Bank Polska S.A.

Dominika Walczak
Doradca Klienta
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ZDANIEM
PREZYDENTA

SAMORZĄDOWY KONKURS
Izabela Borkowska z III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda 

Lityńskiego i Mateusz Juszkiewicz z I LO im. M. Konopnickiej wygrali I Konkurs 
Wiedzy o Samorządzie zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta 
Suwałki.

Wygrana para zwyciężyła najmniejszą możliwą różnicą 1 punktu. Taki wy-
nik świadczy o wysokim poziomie konkursu. Kolejne miejsca zajęli: Paulina 
Daniłowicz i Aleksandra Daniłowicz z I LO im. M. Konopnickiej oraz Piotr 
Sokół i Bartosz Staśkiewicz z Zespołu Szkół Technicznych.

W podsumowaniu konkursu wzięli udział: Czesław Renkiewicz , prezy-
dent Suwałk oraz Zdzisław Przełomiec , przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach.

>> ROK STRUMIŁŁY
Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Profesora Andrzeja 

Strumiłły. Stało się tak dla uczczenia 90. rocznicy urodzin 
wybitnego i niezwykle wszechstronnego artysty. Powołany 
został Komitet 
Honorowy ob-
chodów. 

Jego skład
stanowią: Je-
rzy Leszczyń-
ski, Marszałek 
Województwa 
P o d l a s k i e g o 
(przewodniczą-
cy Komitetu); 
Anna Naszkie-
wicz , Wicemar-
szałek Woje-
wództwa Pod-
laskiego; Bogdan Dyjuk , Członek Zarządu Województwa 
Podlaskiego; Czesław Renkiewicz , Prezydent Miasta 
Suwałki (wiceprzewodniczący Komitetu); Ewa Beata 
Sidorek , zastępca Prezydenta Miasta Suwałki; Krzysztof 
Czyżewski, Dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, 
narodów”; Henryk Kudela, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarna Hańczą”; Ksiądz Jacek 
Marek Nogowski, Prezes Fundacji Wigry Pro; Piotr Bajer, 
Prezes Radia 5. 

Szczegóły w specjalnej wkładce na str. 9-12. 

>>

W Suwałkach powoli ruszają zaplanowane 
na ten rok inwestycje. Najlepsze tempo moż-
na zaobserwować na placu budowy suwal-
skiej obwodnicy. Budimex ekspresowo upo-
rał się z wycinką drzew. Geodeci wyznaczyli 
działki po których przebiegać będzie obwod-
nica. Na wylotach z Suwałk w stronę Filipowa, 
Bakałarzewa i Jeleniewa prowadzone są już 
intensywne prace ziemne, a nawet powstają 
pierwsze betonowe konstrukcje.

Czuję satysfakcję i cieszę się razem z każ-
dym mieszkańcem naszego miasta, że ob-
wodnica jest już budowana. Cieszę się rów-
nież, że prace przy jej budowie postępują w 
takim tempie.

Ruszyły też prace przy budowie suwal-
skich dróg. Z utrudnieniami muszą liczyć się 
mieszkańcy Kameny. W związku z rozbudo-
wą ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach 
wraz z modernizacją parku, od 13 marca na-
stąpiło całkowite zamknięcie ul. Północnej 
(na odcinku od ul. Kolejowej do posesji 
nr 18) w Suwałkach.

Przy inwestycji będą prowadzone m.in. 
następujące roboty: budowa kanalizacji 
deszczowej, budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej, budowa oświetlenia ulicznego oraz 
sieci telekomunikacyjnej, budowa chodni-

ków dla pieszych, ciągu pieszo-rowerowe-
go oraz ścieżki rowerowej, wykonanie ozna-
kowania poziomego i pionowego, trawników 
oraz budowa nowej jezdni na odcinku od 
ul. Świerkowej do ul. Wileńskiej.

W ramach inwestycji modernizację przejdzie 
również park przy ul. Kolejowej.  Wykonane zo-
stanie oświetlenie, chodniki dla pieszych, wy-
konane będą trawniki, ustawione ławki parko-
we oraz śmietniczki.

Cała inwestycja wyniesie 2 641 000 zł, a pra-
ce zgodnie z przetargiem mają zostać zakoń-
czone do 30 września 2017 roku. Jednak wyko-
nawca deklaruje, że skróci ten czas o 20 dni.

Już drugi rok z rzędu konsekwentnie 
inwestujemy w infrastrukturę na osiedlu 

Kamena. W ubiegłym roku obiecałem miesz-
kańcom tej części miasta, że kwestia remon-
tu dróg zostanie wykonana jak najszybciej. 
W tym roku wszystkie ulice na osiedlu 
Kamena będą wyremontowane.  

W ubiegłym roku f irma PGK sp. z o.o. 
Gołdap wygrała przetarg na przebudo-
wę ulic Wileńskiej i Kowieńskiej, za kwotę 
1 397 124,37 zł. Inwestycję ma zakończyć do 
30 czerwca 2017 r.

Trwają też prace przy budowie ul. Sta-
niszewskiego, niebawem ruszą na os Hańcza 
przy ulicach: Wrocławskiej, Legnickiej i Ka-
towickiej. Za tydzień podpiszę też umowę na 
budowę kolejnych ulic: III etap ul. Młynarskiego 
oraz ulice Miodowa i Kołłątaja na osiedlu 
Staszica. Jeszcze w marcu ogłosimy przetarg 
na budowę ul. Krzywólka. 

Jak zawsze będę Państwa na bieżąco in-
formował o naszych planach.

Uwaga! Suwalska Wojskowa Komenda 
Uzupełnień rozpoczęła przyjmowanie 
wniosków do Wojsk Obrony Terytorialnej, 
w tym do batalionu OT w Suwałkach. 
Wynagrodzenie za pełnienie służby w WOT 
– to 500 zł miesięcznie. 

Dodatkowe informacje można uzyskać 
dzwoniąc na numer telefonu 261-347-357.
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REMONT UL. PÓŁNOCNEJ
Trwa remont ul. Północnej. Prace rozpoczęły się od zerwania asfaltu 

i rozbiórki chodników. Oznacza to całkowite zamknięcie ul. Północnej na 
odcinku od ul. Kolejowej do posesji nr 18.

Przetarg na przebudowę ulic Kolejowej i Północnej wraz z moderniza-
cją parku przy suwalskim dworcu PKP wygrało suwalskie Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe. Prace, których koszt wyniesie prawie 2 641 000 zł 
zgodnie z przetargiem mają zakończyć się do 30 września, jednak wyko-
nawca deklaruje, że skróci ten czas o 20 dni. 

W ramach inwestycji zostanie wybudowana m.in. kanalizacja deszczo-
wa, oświetlenie uliczne oraz chodniki, ścieżki rowerowej i nowa jezdnia na 
odcinku od ul. Świerkowej do ul. Wileńskiej.

Modernizację przej-
dzie również park 
przy ul. Kolejowej.  Wy-
konane zostanie oś-
wietlenie, chodniki 
dla pieszych, powsta-
ną trawniki, ustawio-
ne będą ławki parko-
we oraz śmietniczki.

W związku z roz-
poczęciem prac ziem-
nych trasę przejazdu 
zmieniły autobusy 
komunikacji miejskiej 
linii 8, 11, 18, 19, 20 
i 21, które jeżdżą uli-
cami Świerkową, Ka-
sztanową i Różaną.

Przypomnijmy, że 
w ubiegłym roku fi rma 

P.G.K. sp. z o.o. Gołdap wygrała przetarg na przebudowę kolejnych ulic na 
Osiedlu Kamena: Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach, za kwotę prawie 
1,4 mln zł. Inwestycję ma zakończyć do 30 czerwca 2017 r.

PRZEDSIĘBIORCY ŻĄDAJĄ
Trwa dyskusja wokół utwo-

rzenia i przebiegu europejskie-
go korytarza transportowego, 
czyli tzw. Via Carpatii. Droga ta, 
przebiegająca przez tereny Polski 
wschodniej, ma duże znaczenia 
dla mieszkańców województwa 
podlaskiego, w tym niebagatel-
ne dla suwalczan, dla których li-
czy się dobre połączenie drogowe z Białymstokiem. Tymczasem ma-
my kolejne potwierdzenie, że połączenie to jest zagrożone, bowiem 
dla obecnych władz priorytetowym stało się zbudowanie, w ramach 
Via Carpatii, w miejsce drogi Białystok-Augustów-Suwałki drogi eks-
presowej Białystok-Ełk. Przeciw takiemu rozwiązaniu zaprotestowali 
przedsiębiorcy skupieni w Podlaskiej Radzie Przedsiębiorczości, któ-
rzy przyjęli w tej sprawie stanowisko stanowczo żądając zmiany pro-
jektu przebiegu planowanej w przyszłości drogi.

– Chodzi o to – mówi Henryk Owsiejew, suwalski przedsiębiorca 
i przewodniczący Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości – by Suwałki mia-
ły dogodne połączenie ze stolica regionu – Białymstokiem. To ważne 
dla tysięcy suwalczan, którzy w naturalny sposób chcą mieć z tym mia-
stem dogodne połączenie. W innym przypadku, jeśli decydenci utrzy-
mają w mocy postanowienie o budowie Via Carpatii przez Ełk, będzie-
my jeździć do Białegostoku albo fatalną obecną drogą, albo też przez 
Ełk, trasą dłuższą o kilkadziesiąt kilometrów.

Stanowisko Podlaskiej Rady przedsiębiorczości jest zbieżne z tym, 
które przyjęła suwalska Rada Miejska w sierpniu 2016 roku.

4

>>

>> >>

BĘDĄ NOWE
MIEJSCA PRACY

Dziewięć dużych inwestycji jest już na różnym etapie realizacji w pod-
strefi e Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oprócz najwięk-
szej inwestycji w branży meblarskiej w Europie fi rmy Tanne, wartej ok 700 

mln zł, prowadzo-
ne są inne przedsię-
wzięcia inwestycyjne, 
które w efekcie dadzą 
nowe miejsca pracy 
w Suwałkach.

Poczynając od 
2015 r. pozwolenia 
na budowę dotyczą 
budowy: zakładu 
produkcji pił tarczo-
wych fi rmy ASPI, ha-
li produkcyjnej fi rmy 

Va-Varuste produkującej tapicerkę jachtową, hali produkującej lemiesze, 
budynku produkcyjnego fi rmy Piko Bis czy hali wysokiego magazynowa-
nia obok Padmy 3.0.

Najnowsze pozwolenia na budowę wydane w 2017 roku to: rozbu-
dowa hali produkcyjnej fi rmy Padma Art, budowa węzła betoniarskiego 
przez fi rmę Kruszbet, budowa budynku produkcyjno-magazynowego fi r-
my Getaks oraz budowa budynku sprzedażowego i serwisowego samo-
chodów ciężarowych. 

1 kwietnia będziemy obchodzić 73. roczni-
cę straceń 16 mieszkańców Suwalszczyzny. 
Przedstawiamy program obchodów:
9.00 – msza święta sprawowana przez ks. ka-

nonika Wiesława Śliwczyńskiego w ko-
ściele pw. św. Wojciecha (ul. Szkolna 9) 
z udziałem władz samorządowych, 
Powiatu Suwalskiego i Gminy Suwałki, 
organizacji i związków kombatanckich, 
delegacji służb mundurowych, szkół, 
harcerzy, młodzieży, pocztów sztanda-
rowych.

Oprawa mszy świętej: Chór PRIMO pod dy-
rekcją Ignacego Ołowia 
10.00 – uroczystość pod pomnikiem Straceń 

(ul. Sejneńska): wystąpienie prezydenta 
Suwałk,  modlitwa,  złożenie kwiatów;

10.30 – przejazd delegacji, pocztów sztan-
darowych pod pomnik i zbiorową mogiłę 
w Lesie Szwajcarskim, zapalenie zniczy, 
złożenie kwiatów.

>>

73. ROCZNICA STRACEŃ
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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 marca zapraszają Bogdan Bezdziecki i Tadeusz Czerwiecki, obaj z Prawa 

i Sprawiedliwości. Natomiast 28 marca na suwalczan czekają Andrzej  Chuchnowski i Zbigniew  
De-Mezer z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 4 kwietnia zapraszają 
Grzegorz Gorlo i Jacek Juszkiewicz, obaj z Prawa i Sprawiedliwości.

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.

>>
n Mężczyzna z ranami postrzałowymi ple-

ców trafił do suwalskiego szpitala. 9. marca na 
suwalskim parkingu przy ul. Witosa do siedzą-
cego w samochodzie mężczyzny oddano dwa 
strzały. Sprawca celował w plecy. Mężczyzna 
przeżył. Policja szuka sprawcy.

n 15 kierowców i 36 pieszych popełniło 
wykroczenia w rejonie przejść dla pieszych. 
Przewinienia pieszych polegały przeważ-
nie na przechodzeniu przez jezdnię w miej-
scach niedozwolonych lub niestosowaniu się 
do sygnalizacji świetlnej. Policjanci z suwal-
skiej drogówki kolejny raz przeprowadzili ak-
cję na drogach pn. „Niechronieni uczestnicy 
ruchu drogowego”. 

n 8 marca kilkadziesiąt suwalskich kobiet 
i mężczyzn przyłączyło się do ogólnopolskie-
go protestu w obronie praw kobiet. Marsz roz-
począł się na Placu im. Marii Konopnickiej, a 
następnie jego uczestnicy przeszli ulicami: 
Krótką, Noniewicza, Waryńskiego, Kościuszki 
i Chłodną.  

n Suwalski hotel Loft 1898 okazał się dru-
gim najlepszym hotelem w kraju w katego-
rii hoteli trzygwiazdkowych według Trivago 
Rating Index. Otrzymał on 91,17 na 100 moż-
liwych punktów. 

n Członkowie i sympatycy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku koncertem uczcili Dzień 
Kobiet. Były życzenia, kwiaty, prezenty 
a wszyscy zgromadzeni odśpiewali gromko 
tradycyjne „sto lat” dla Zofii Chrulskiej naj-
starszej studentki UTW, która niedawno ukoń-
czyła 95 lat. 

n Policjanci z Komendy Miejskiej Policji 
w Suwałkach zatrzymali dwóch mężczyzn po-
dejrzanych o pobicie 45-latka. Do zdarzenia 
doszło w jednym z suwalskich mieszkań. 40– i 
28-latek usłyszeli zarzuty, a za swoje postępo-
wanie odpowiedzą teraz przed sądem.

n Suwalscy komendanci policji osobiście 
złożyli podziękowania za wzorową posta-
wę obywatelską i wręczyli listy gratulacyjne 
oraz pamiątkową statuetkę kobiecie i męż-
czyźnie, którzy przyczynili się do zatrzyma-
nia nietrzeźwego kierującego. Telefonicznie 
poinformowali policjantów o nietrzeźwym 
31-letnim kierowcy. 

n W Wilnie 51-osobowa grupa suwalskich 
zuchów, harcerzy i instruktorów z Hufca ZHP 

Ciąg dalszy na str. 6

W tym numerze „DwuTygodnika 
Suwalskiego” dorobek swojej komisji 
przedstawia B B 
wiceprzewodniczący Komisji Kultury, 
Sportu i Turystyki. 

Czym komisja zajmowała się w I połowie 
tej kadencji?

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady 
Miejskiej w Suwałkach do marca 2017 roku od-
była 24 posiedzenia. 

Zakres podejmowanych przez Komisję dzia-
łań obejmował:

– opiniowania projektów uchwał, między
innymi w sprawie Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego, określania zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie i restaurator-
skie, w sprawie współpracy z organizacjami po-
zarządowymi oraz zaopiniowania projektu bu-
dżetu miasta,

– przyjmowania informacji i sprawozdań 
z funkcjonowania suwalskich jednostek kul-
tury,

– opiniowanie programów mających na ce-
lu wsparcie organizacji turystycznych, kultural-
nych i sportowych,

– określanie priorytetowych zadań w dziedzi-
nie kultury i turystyki oraz sportu i rekreacji,

– opiniowanie planu obchodów świąt pań-
stwowych i rocznic historycznych,

– opiniowanie wniosków o przyznanie do-
rocznych nagród dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną i upowszechnianiem 
kultury.

Ponadto Komisja pozytywnie zaopinio-
wała ustanowienie roku 2016 Rokiem Czarnej 

Hańczy oraz harmonogram obchodów.

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

Komisja podejmowała wiele innych dzia-
łań o charakterze doradczym i konsultacyj-
nym. Radni będący członkami komisji musieli 
reagować na różnego rodzaju spory i zgłaszane 
inicjatywy. Większość z nich udało się w sposób 
skuteczny rozwiązać lub przeprowadzić.

Najważniejsze sprawy, którymi komisja 
będzie się zajmowała?

W roku bieżącym komisja będzie pracować 
zgodnie z przyjętym planem pracy. Z pewno-
ścią będą podejmowane zagadnienia, o któ-
rych już wspomniałem w opisie dotychczas 
podejmowanych działań. 

Należy jednak podkreślić, że rok 2017 bę-
dzie obfitował w szereg wydarzeń kultural-
nych i sportowych, których organizację trzeba 
będzie przedyskutować na forum komisji. Do 
najważniejszych przedsięwzięć będzie należa-
ła oczywiście kolejna 10, a więc jubileuszowa 
edycja Suwałki Blues Festiwal. Nie mniej waż-
ne będą również wojewódzkie obchody Roku 
prof. Andrzeja Strumiłły i sposób oraz zakres 
w jakim włączy się w nie nasz samorząd.

W moim przekonaniu, dotychczasowa prac 
komisji przebiegała w sposób spokojny i me-
rytoryczny. Wierzę, że uda się taki model pracy 
utrzymać do końca tej kadencji. 

RADA ZA PÓŁMETKIEM
PONAD DWOMA LATY SUWALCZANIE 
WYBRALI NOWĄ RADĘ MIEJSKĄ. 
CO OZNACZA, ŻE WŁAŚNIE PRZEKROCZYŁA 
POŁOWĘ SWOJEJ KADENCJI. TO DOBRA 
OKAZJA, BY PRZEDSTAWIĆ DOROBEK 
POSZCZEGÓLNYCH MERYTORYCZNYCH 
KOMISJI RADY, TYM BARDZIEJ, ŻE TO TAM 
WŁAŚNIE WYPRACOWYWANE SĄ DECYZJE, 
KTÓRE NASTĘPNIE PRZEGŁOSOWUJĄ 
RADNI PODCZAS PLENARNYCH OBRAD.
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im. Tadeusza Lutostańskiego uczciła pamięć 
żołnierzy AK i oddała hołd znanym Polakom 
pochowanym na Litwie poprzez uprzątnięcie 
polskich grobów na cmentarzu na Rossie oraz 
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. 

n Ponad 11 gramów amfetaminy znaleźli 
suwalscy policjanci u 22-letniego mieszkań-
ca gm. Rutka Tartak. Został on zatrzymany w 
centrum Suwałk. Mężczyzna podejrzany o po-
siadanie znacznej ilości narkotyków usłyszał 
już zarzuty, do których się przyznał. Grozi mu 
kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

n Suwalscy policjanci, strażacy oraz 
funkcjonariusze Straży Granicznej z Rutki 
Tartak honorowo oddali krew w ramach ak-
cji „SpoKREWnieni służbą”. Ta akcja potrwa 
przez cały marzec.

n Kacper Rydzewski w kategorii mło-
dzieżowej, Agata Gulbierz wśród śpie-
wających poezję oraz Zofia Antonina 
Mackiewicz w kategorii Wywiedzione ze 
Słowa i Martyna Kleszczewska w Turnieju 
Teatrów Jednego Aktora okazali się najlep-
si w suwalskim etapie 62. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego.

n W suwalskim Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 1 odbyła się 
pierwsza edycja Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego „Pory Roku Wierszem 
Malowane”. Wśród uczniów klas 1-3 szkół 
podstawowych jury najwyżej oceniło Alicję 
Kopko. W kategorii klasy 4-6 szkół podsta-
wowych Marię Polkowską , a wśród gimna-
zjalistów Wiktorię Korzun.

n Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 
uczestniczył w zjeździe przedstawicieli środo-
wisk samorządowych z całej Polski. W trakcie 
zjazdu został przyjęty Apel dotyczący obrony 
samorządności terytorialnej w Polsce.

n Uczniowie suwalskiego Zespołu Szkół 
nr 6 im. Karola Brzostowskiego znaleźli się 
w zaszczytnym gronie 40 szkół z Polski uho-
norowanych tytułem „Szkoły Dialogu”. Na za-
jęciach warsztatowych pod kierunkiem tre-
nerów Forum Dialogu Między Narodami 
młodzież odkrywała historię przedwo-
jennej ludności żydowskiej mieszkającej 
w Suwałkach oraz samodzielnie przygoto-
wała projekt – wycieczkę śladami suwal-
skich Żydów.  

Ciąg dalszy na str. 8

Sezon na budownictwo mieszkaniowe 
w Suwałkach trwa. Tak dużo mieszkań 
nie budowano od lat. Deweloperzy prze-
ścigają się w pozyskiwaniu nowych tere-
nów, realizują bloki na północy, południu 
i zachodzie miasta. Jest w czym wybierać, 
pod warunkiem, że ma się pieniądze, lub 
zaciągnie kredyt na kupno mieszkania. 
A co z osobami młodymi, lub mieszkań-
cami, którzy nie mają zdolności kredyto-
wej. Jak można im pomóc? 

– Brak tanich mieszkań, to nie tylko pro-
blem Suwałk. Sprawa ta spędza sen z powiek 
wszystkim samorządowcom w Polsce – mówi 
Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk. 

– Chcąc zminimalizować ten problem w 2015 
roku podjęliśmy decyzję o wdrożeniu kilku 
działań, które mają wspierać suwalczan, szcze-
gólnie tych młodych w zakresie uzyskania wła-
snego mieszkania. 

W ramach tych działań uruchomiony zo-
stał program budowy mieszkań w formu-
le Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
(TBS). Założono w nim, że pierwszeństwo w 
wynajmie mieszkań będą miały osoby mają-
ce poniżej 35. roku życia wychowujące dzie-
ci, studenci i absolwenci szkół wyższych do 
30 lat, prowadzący na terenie Suwałk działal-
ność gospodarczą oraz osoby niepełnospraw-
ne. Warunkiem było wpłacenie 15% wartości 
mieszkania. Nabywca przez 10 lub 20 lat bę-
dzie spłacał kredyt mieszkaniowy i z chwilą 
ostatniej raty nabędzie do tego lokalu prawo 
własności. Pierwszy blok z 50 mieszkaniami jest 
budowany na terenach pokoszarowych w po-
bliżu Suwalskiego Ośrodka Kultury. Wręczenie 

kluczy najemcom nastąpi w grudniu tego roku, 
przed Bożym Narodzeniem.

– Kolejne bloki TBS-u planujemy wybu-
dować na terenie pomiędzy ulicami Reja 
i Pułaskiego vis-à-vis terenów dawnej jednostki 
wojskowej – mówi Ł. Kurzyna. – Musimy zmie-
nić miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego by dopuścić tam zabudowę wie-
lorodzinną. Do końca roku powstanie projekt 
techniczny na kolejny budynek TBS na około 
50 mieszkań. Jego budowa to prawdopodob-
nie lata 2017/18.

Także jeszcze w tym roku rozpocznie się bu-
dowa za prawie 4 mln zł budynku socjalnego z 
28 mieszkaniami przy ul. M. Reja 51 (tam gdzie 
obecnie znajduje się budynek starej łaźni po-
obozowej). W budynku, który w następnym 
etapie można będzie rozbudować o kolejne 16 
mieszkań, znajdzie się również świetlica środo-
wiskowa. Trwają starania o pozyskanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego dofinansowania w 
wysokości ok 1,4 mln zł, pozostałe 2,6 miliona 
złotych zostanie wyłożonych z budżetu miasta. 

– Budowę planujemy zakończyć w 2018 
roku – informuje Ł. Kurzyna. – Umożliwi nam 
to przekwaterowanie mieszkańców i remont, 
znajdującego się w złym stanie technicznym 
budynku pokoszarowego przy ul. Sejneń-
skiej 22, oraz rewitalizację kwartału centrum 
Suwałk ograniczonego ulicami: Kościuszki, 
Wigierską, Wesołą i Waryńskiego.

Miasto zamierza też skorzystać z rządowe-
go Narodowego Programu Mieszkaniowego, 
Pakiet „Mieszkanie+”, którego głównym celem 
jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem 
o umiarkowanych czynszach.

– Wstępne rozmowy o potrzebie budo-
wy takiego budynku odbyłem w Warszawie 
z przedstawicielami Banku Gospodarstwa 
Krajowego – mówi Ł. Kurzyna. – Do końca mar-
ca mamy podpisać list intencyjny, co w przy-
szłości ma nam zapewnić dofinansowanie te-
go przedsięwzięcia.

Do końca kwietnia ma powstać koncepcja 
zagospodarowania terenu działki miejskiej po-
łożonej pomiędzy ulicami Reja i Armii Krajowej, 
gdzie planowana jest budowa budynku z 50 
mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem. 
Działka jest duża, więc w przypadku zaintere-
sowanie tego typu mieszkaniami możliwe bę-
dzie wybudowanie kolejnych budynków.

MIESZKANIA DLA KAŻDEGO

PROTEST POCZTOWCÓW
Około 30 pracowników Poczty Polskiej, głównie listonoszy, 

protestowało na ulicy Pułaskiego w Suwałkach. Protestujący 
przeszli wzdłuż ulicy niosąc transparenty z napisami m.in.: 
„Przepraszamy, że listy nie dochodzą na czas. Jest nas za ma-
ło!!!” oraz „W celu przywrócenia dobrego imienia Poczcie 
Polskiej i jakości usług żądamy: – podwyżki wynagrodzenia 
zasadniczego o 1000 złotych brutto”. W ten sposób przyłą-
czyli się do ogólnopolskiego protestu listonoszy.

>>
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Na rynku mieszkaniowym zapowia-
da się kolejny dobry rok. Mieszkań przy-
bywa. Użytkownicy zmieniają lokale na 
większe, przeprowadzają się do innych 
miast. Chęci polepszenia warunków 
mieszkaniowych nie zmniejszą się.

  Inwestorzy coraz bardziej interesu-
ją się mieszkaniami do remontu, które 
po modernizacji wracają na rynek wtór-
ny lub są wynajmowane. Wielu klientów 
zwyczajnie nie chce czekać 1-2 lata na od-
biór inwestycji deweloperskiej czy też po-
szukiwać dobrej ekipy remontowej do wy-
kończenia lokalu.

Jak wynika ze statystyk prowadzonych 
przez WGN Suwałki, w 2017 r. transak-
cji będzie przybywać. W ostatnich latach 
zmieniają się i zarobki, i styl życia klien-
tów. Zmieniają oni mieszkanie na większe 
nawet po trzech latach. Część mieszkań 
utrzyma cenę ze względu na lokalizację, 
rozkład, wykończenie. Tanieć będą stare 
lokale z piecami, w nieremontowanych 
kamienicach. Liczbę transakcji podnosić 
będą również sukcesywnie napływają-
cy klienci zza naszej wschodniej granicy. 
Okazuje się bowiem, że Ukraińcy stano-
wią sporą grupę nabywców lokali miesz-
kalnych w obrębie naszego miasta.

W ostatnich kilku miesiącach wzrosła 
liczba klientów poszukujących domów. 
Tendencja do wyprowadzania się z miesz-
kań do domów jest naturalna dla pokole-
nia 30 plus na całym świecie. Klienci szu-
kają zadbanych budynków na dobrze 
skomunikowanych osiedlach z bogatą in-

frastrukturą. Z oferty znikają najszybciej 
w pełni wykończone budynki, do których 
można się od razu wprowadzić.

Oczekiwania kupujących rozmijają się, 
niestety, z ofertą sprzedaży. Klienci szuka-
ją dobrze zlokalizowanych, niewielkich, 
130–150-metrowych, najlepiej partero-
wych z poddaszem użytkowym, góra kil-
kunastoletnich domów. Liczy się także 
dobra infrastruktura. To wszystko trudno 
pogodzić. W dobrych lokalizacjach ofero-
wane są głównie duże, ok. 250-metrowe 
domy z lat 70. i 80. oraz słupki na niewiel-
kich 600 m 2 działkach. Nowocześniejsze 
domy parterowe powstają za miastem. W 
mieście nie ma bowiem działek. Jeśli naj-
ważniejsza jest lokalizacja, bo dzieci cho-
dzą do szkoły, to trzeba się pogodzić z tym, 
że kupuje się szeregowiec lub słupek wy-
magający nakładów. Jeśli szukamy nowe-
go domu i sporej działki, trzeba pogodzić 
się z brakiem infrastruktury i gorszą ko-
munikacją.

Ceny zarówno mieszkań jak i domów 
powinny być w miarę stabilne. Bardzo 
trudno jednak o wiarygodną prognozę. 
Na ceny wpływ mogą mieć bardzo trud-
ne do oszacowania czynniki makroekono-
miczne. Według statystyk WGN Suwałki 
wahania nie powinny wynosić więcej niż 
ok. 5 proc. Ważnym czynnikiem będzie 
oprocentowanie lokat w 2017r.

W 2016 r. obserwowaliśmy wzrost za-
kupów za gotówkę. Narodowy Bank Polski 
oszacował, jaką część zakupów na rynku 

CO NOWEGO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ?

mieszkaniowym będą prawdopodobnie 
stanowić transakcje zawierane bez udzia-
łu kredytu. Przybliżony odsetek uzyskano 
poprzez porównanie wartości transakcji 
mieszkaniowych w siedmiu największych 
miastach z kwotami wypłat kredytów na 
zakup lokalu na tych samych rynkach. W 
IV kwartale 2016 przybliżony udział zaku-
pów gotówkowych był bliski maksimum 
odnotowanego trzy miesiące wcześniej. 
Niewykluczone więc, że w tym roku trans-
akcji gotówkowych będzie jeszcze więcej. 
Klienci przekonali się do inwestowania 
w nieruchomości, bo to bezpieczna loka-
ta kapitału.

Czesław Renkiewicz , prezydent Suwałk 
spotkał się z mieszkańcami ulic Wrocławskiej, 
Legnickiej i Katowickiej, by przekazać szcze-
góły związane z modernizacją dróg w sąsiedz-
twie ich domów.  Przetarg wygrała suwalska fi r-
ma Rem-Bud, która za kwotę prawie 3 mln zł 
m.in. utwardzi ulice, wybuduje chodniki, oświe-
tlenie, sieć kanalizacyjną i deszczową.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy intereso-
wali się głównie konkretnymi rozwiązaniami 
w sąsiedztwie ich domów. Były pytania o budo-
wę wjazdów na działki, budowę zatok parkin-
gowych, czy obniżanie krawężników. Do każdej 
ze spraw wykonawca oraz Wydział Inwestycji 
Urzędu Miejskiego na etapie realizacji budowy 
będzie podchodził indywidualnie.

Firma Rem-Bud prace budowlane zamie-
rza rozpocząć w połowie kwietnia. Całość ro-
bót zakończy się 30 września 2018 r. Jednak wy-
konawca deklaruje, że skróci termin o 20 dni. 

®

Centrum Obsługi Nieruchomości
ul. 1 Maja 1 tel.87 566 64 14

www.wgn.pl

Wioletta 
Sadłowska, 
Pośrednik 
w Obrocie 
Nieruchomościami 
nr licencji 
zawodowej 20442

80/2017
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GŁOSUJMY NA SUWALSKICH 
KANDYDATÓW

Suwałki Blues Festival w kategorii wydarzenie oraz regały przesuwne garderoba LOFT fir-
my Malow w kategorii produkt użytkowy znalazły się w gronie finalistów konkursu Podlaskiej Marki 
Roku. Rozpoczęło się głosowanie internetowe, które potrwa do 2 kwietnia. Szczegóły na stronie 
internetowej Wrota Podlasia.

Finaliści powalczą o osiem szklanych statuetek i nagrody pieniężne w wysokości 10 000 zł. 
W każdej z siedmiu kategorii tematycznych o głosy Kapituły i tytuł Podlaskiej Marki zabiega trzech 
kandydatów. Dodatkowo, jeden z finalistów otrzyma tytuł Podlaskiej Marki Konsumentów – wy-
różnienie przyznawane kandydaturze, która zdobędzie największą liczbę głosów internautów. 
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 27 kwietnia.
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JAKA NAZWA ZAMIAST M. BUCZKA?
Czesław Renkiewicz , prezydent Suwałk spotkał się z mieszkańcami ul. Mariana Buczka. 

Spotkanie dotyczyło konieczności zmiany nazwy tej ulicy w związku z przyjętą przez Sejm usta-
wą o tzw. dekomunizacji. W spotkaniu wziął udział przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec oraz radni: Zbigniew De Mezer, Andrzej Chuchnowski, Wiesław Murawko oraz 
Łukasz Kurzyna zastępca prezydenta Suwałk.

W spotkaniu uczestniczyło ok 40 
mieszkańców (na ponad 800 zamel-
dowanych). Większość z osób dekla-
rowała, że najchętniej wróciła by do 
dawnej nazwy czyli ul. Raczkowskiej. 
Padła też propozycja ul. Żołnierskiej. 
Z. Przełomiec przypomniał także o ini-
cjatywie klubu Prawo i Sprawiedliwość, 
by ul. M. Buczka nadać nazwę Rotmistrza 
Witolda Pileckiego.

Dlatego też po dyskusji postanowio-
no, że zostanie przyjęty podobny model 

jak w przypadku ul. XXX-lecia PRL. Mieszkańcy głosując zdecydują o nowej nazwie.
– Każdy dorosły mieszkaniec ul. M. Buczka otrzyma ode mnie list z kartą do głosowania, na któ-

rej zapisane będą zgłoszone dziś przez Państwa propozycje nazw ulic. Trzeba będzie zaznaczyć 
wybraną przez siebie nazwę, bądź dopisać inną nie wskazaną w piśmie.  Wypełnioną kartę trzeba 
będzie wrzucić do 31 marca do urny, która zostanie ustawiona w przedszkolu przy ul. Buczka – za-
proponował prezydent Czesław Renkiewcz.

Prezydent zadeklarował, że ta nazwa, która uzyska najwięcej głosów, zostanie przedstawiona 
Radzie Miejskiej, która podejmie ostateczną decyzję w sprawie nowej nazwy.

Przypomnijmy, że pierwszą w Suwałkach ulicą, która jeszcze w marcu zmieni nazwę jest uli-
ca XXX-lecia PRL. Mieszkańcy w drodze głosowania zdecydowali, że chcą by ich ulica stała się 
ul. Kawaleryjską.

W Suwałkach zmianę nazwy powinny jeszcze przejść ulice 23 Października, Henryka Mereckiego   
i Tadeusza Paweckiego.

Wrota Podlasia

>>

n Udany start w biegu pn. „Les boucles 
synthoise – Course des As” we Francji za-
notowała czteroosobowa grupa biegaczy 
z Suwałk. W biegu głównym na dystansie 
10 k bardzo dobre 23 miejsce zajął Tadeusz 
Walendykiewicz. Drugi z suwalczan Leszek 
Wasilewski finiszował na 98 pozycji. Równie 
dobrze spisały się suwalczanki: Joanna 
Karczewska 94 lokata, zajmując jednocze-
śnie 3 miejsce w kategorii Masters, natomiast 
Izabela Szermińska przekroczyła linię me-
ty jako 165.

n W Suwałkach będzie pierwsza w regio-
nie stacja ładowania pojazdów elektrycznych. 
Punkt ładowania stanie na parkingu przed ra-
tuszem przy ul. Mickiewicza. Stacja powstanie 
na wniosek Artura Parafinowicza, właściciela 
jedynego zarejestrowanego w Suwałkach po-
jazdu z napędem elektrycznym. 

n Czesław Renkiewicz , prezydent 
Suwałk spotkał się z przedstawicielami su-
walskich służb mundurowych, przedstawi-
cielami miejskich firm i spółek oraz prezesa-
mi spółdzielni mieszkaniowych by omówić 
i zaplanować najważniejsze prace porządko-
we, które są konieczne do zrealizowania po zi-
mie. Do końca kwietnia całe miasto powinno 
być uporządkowane – poczynając od stanu 
dróg po nasadzenia zieleni i kwiatów.

n 19 marca nad zalewem Arkadia odbyła 
się trzecia edycja zawodów Miss Run. Wzięło 
w niej udział 117 pań i panienek. Odbyły się 
dwa biegi: główny na dystansie 3,5 km – dwa 
okrążenia wokół zalewu, w którym zwycię-
żyła suwalczanka Katarzyna Gorlo, i emo-
cjonujący Bieg w Szpilkach na 100 metrów. 
Poprzedziły go trzy biegi eliminacyjne, po 
których sędziowie z 27 zawodniczek wyty-
powali najszybsze panie do udziału w bie-
gu finałowym. Pierwsze miejsce zdobyła 
14-letnia Maria Anuszkiewicz, drugie Anna 
Ruszewska a trzecie Izabela Barwicka – 
wszystkie z Suwałk. Uczestniczki biegów 
zaprezentowały mnóstwo ciekawych sty-
lizacji. Miss Fashion Run 2017 wybrana zo-
stała „Panna Młoda” – Katarzyna Nosal 
z Gdańska. Specjalną nagrodę otrzymała 
Agnieszka Karwel, która biegła w najwyż-
szych szpilkach – 12,5 cm

Wszystkie wyniki biegów opublikujemy na stronie 
internetowej www.dwutygodniksuwalski.pl

POMAGAJ MĄDRZE
Na konferencji prasowej Leszek Lewoc , dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Suwałkach zwrócił uwagę na problem żebractwa w naszym mieście. Takich osób jest 5-8. 
Przebywają głównie przy marketach i kościołach. W okresie letnim dochodzą je też inne osoby przy-
bywające do naszego miasta, licząc na zarobek od turystów. 

Często dając pieniądze – nie pomagasz. Musimy wiedzieć, że żebractwo istnieje ponieważ jest 
społecznie akceptowane a nie zawsze wynika z biedy, ubóstwa, bezrobocia czy też z uzależnienia 
i bezdomności. Dlatego ważne jest zamiast dawania przysłowiowej „złotówki” informowanie osób 
żebrzących o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia, gdyż żebractwo to wybór, a nie ko-
nieczność. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie specjalna akcja plakatowa, by suwalcza-
nie wiedzieli jak pomagać żebrzącym.

Dyrektor zaapelował też do mieszkańców, aby informowali MOPR o osobach starszych z na-
szego najbliższego sąsiedztwa, które  potrzebują wsparcia, wstydzą się prosić o pomoc a często 
nie wiedzą, gdzie się po nią udać. 

>>
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Syn Rafała i Kazimiery, ur. 23.10.1927 r. w Wilnie. Studia w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi i w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zakoń-
czone dyplomem w 1950 r. W latach 1949-1953 wykładowca na obu uczelniach. 
W latach 1977-1980 profesor kontraktowy w ASP w Krakowie, 1982-1984 pracownik 
w Graphic Presentation Unit w sekretariacie ONZ w Nowym Jorku, 1987-1988 – wy-
kładowca na filii ATK w Suwałkach. 

Na początku lat 80. osiedlił się na Suwalszczyźnie, w Maćkowej Rudzie. Od po-
nad 50 lat pozostaje aktywnym twórcą, uprawiając wiele dyscyplin sztuki: malar-
stwo, rzeźbę, rysunek, fotografię, poezję, scenografię, ilustracje książkowe, projekto-
wanie wydawnictw i inne. W dorobku – ponad 120 wystaw indywidualnych w kraju 
i za granicą i blisko 150 wydawnictw. Autor tomików poezji oraz książek o przyro-
dzie i kulturze. W latach 1954-1987 stworzył szereg cykli rysunkowych i fotograficz-
nych, m.in. dotyczących podróży artystycznych do krajów azjatyckich – Chin, Nepalu, 
Indii, Japonii i Tajlandii. 

Aktywny uczestnik działań na rzecz Suwałk i regionu. Organizator i komi-
sarz Spotkań „Kultura i Środowisko” w Wigrach oraz Międzynarodowego Pleneru 
Rzeźbiarskiego „Integrart”. Laureat licznych odznaczeń, nagród i wyróżnień, w tym 
w 2000 r. Orderu Odrodzenia Polski, nagród marszałka województwa podlaskiego 
i prezydenta Suwałk. W 2005 r. otrzymał prestiżowe odznaczenie ministra kultury 
– złoty medal „Gloria Artis”. W uznaniu zasług uhonorowany tytułami „Zasłużony 
dla Miasta Suwałk” w 2001 r. i „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk” w 2002 r. 
Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego.

ROK ANDRZEJA STRUMIŁŁY
Na  XXXIII Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, 

która odbyła się 27 lutego w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej, oficjalnie zainaugurowano Rok 

Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podla-
skim. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele podlaskich 
instytucji kultury, reprezentanci władz wojewódzkich i sa-
morządowych, członkowie Komitetu Honorowego Roku 
Andrzeja Strumiłły, Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-
Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” – pomysłodawcy 
uhonorowania A. Strumiłły, posłowie na Sejm RP, a także 
przyjaciele Artysty. 

Decyzję o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Profesora 
Strumiłły Sejmik Województwa Podlaskiego podjął 30 li-
stopada 2016 r. W uzasadnieniu podkreślano, jak waż-
ną postacią w budowaniu tożsamości, kultury i histo-
rii województwa podlaskiego jest Andrzej Strumiłło. 
„Ustanowienie roku 2017 rokiem profesora Andrzeja 
Strumiłły w województwie podlaskim będzie znakomi-
tym uczczeniem jubileuszu 90. rocznicy tego wybitnego, 
wszechstronnego artysty oraz stanowić będzie dosko-
nałe uhonorowanie jego zasług dla kultury narodowej” 
– czytamy. Rok Profesora Andrzeja Strumiłły w wojewódz-
twie podlaskim samorząd województwa współorganizu-
je z suwalskim samorządem miejskim.

Gratulacje z okazji jubileuszu i uroczystej inaugura-
cji przesłał Piotr Gliński, wicepremier i Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Niezwykłą, poetycką lau-
dację na cześć A. Strumiłły przygotował Krzysztof 
Czyżewski z sejneńskiego Ośrodka Pogranicze: On 
sam szczęśliwie jest pośród nas – strumień czasu otwie-
ra księgę Jego żywota na stronicy dziewięćdziesiątej – cią-
gle pozostaje w pełni mocy twórczych i dalej pracuje bez 
wytchnienia jakby mojry przemijania nie miały nad nim 
władzy, choć przecież czujemy, że Jego obecność na tym 
świecie niepostrzeżenie nabiera innego wymiaru, a w je-
go oczach pojawiają się powidoki wieczności.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz przypomniał 
wypowiedź innego sławnego suwalczanina Andrzeja 
Wajdy dotyczącą Andrzeja Strumiłły: Jest dla mnie przy-
kładem artysty, któremu nie wystarcza sztuka, wciąż szu-
ka co by i gdzie coś zdziałać w kulturze. Nie bez znaczenia 
jest fakt że taki człowiek znalazł swoje miejsce z dala od 
Warszawy w naszych Suwałkach nad Czarną Hańczą.

– Wiem, że nie zrobiłem w życiu wszystkiego co chcia-
łem zrobić, i wiem, że bardzo wielu ludzi dokonało rze-
czy wspaniałych i ogromnych pozostając bezimiennymi… 
– nie kryjąc wzruszenia stwierdził prof. Andrzej Strumiłło.

Inauguracja Roku Andrzeja Strumiłły w Białymstoku
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27 listopada 2016 – 31 stycznia 2017
Prezentacja wystawy „Psalmy” Andrzeja Strumiłły

Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona w Wilnie na Litwie
organizator: Muzeum Okręgowe w Suwałkach

10 lutego – 31 marca 2017
Prezentacja wystawy „Psalmy” Andrzeja Strumiłły

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki
im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 
organizator: Muzeum Okręgowe w Suwałkach

styczeń / czerwiec 2017
Jubileuszowa wystawa rysunku
„Andrzej Strumiłło. Dziennik A-4”

Centrum Sztuki Współczesnej & Galeria Andrzeja Strumiłły
organizator: Muzeum Okręgowe w Suwałkach

27 lutego 2017
Inauguracja Roku Profesora Andrzeja Strumiłły
w województwie podlaskim

Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku
organizator: Urząd Marszałkowski

1 marca
Wystawa ilustracji Andrzeja Strumiłły

Ratusz w Suwałkach
organizator: Miasto Suwałki

21 marca 2017
Wkładka do „DwuTygodnika Suwalskiego”

organizator: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach

30 marca 2017
„Dookoła świata z Andrzejem Strumiłłą”, 
wystawa ilustracji, rysunków i grafi k Andrzeja Strumiłły

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
organizator: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach

2 kwietnia 2017
Inauguracja Roku Andrzeja Strumiłły w Suwałkach

godz. 17.00
• wernisaż wystawy plenerowej plakatów Andrzeja Strumiłły

plac przed Suwalskim Ośrodkiem Kultury

godz. 18.00

• słowo Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza

• rozmowa Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej 

  z Andrzejem Strumiłłą

• koncert Suwalskiej Orkiestry Kameralnej
Sala im. Andrzeja Wajdy, Suwalski Ośrodek Kultury
organizatorzy: Miasto Suwałki, Suwalski Ośrodek Kultury

Fot. Edyta 
Wittchen

KALENDARIUM ROKU 

Wiersze z książki Andrzeja Strumiłły 
pt. „STO” (wiersze, rysunki) 

OCZEKIWANIE
Czekam w ciszy
Wyglądam przez okno
Na pierwszym planie firanki
Dalej szkło czyste
W tle niebo szare
Kwitnąca śliwa
Kaligrafia gałązek na wietrze
Jeszcze dalej wilgotne dachy obcych domów
Pod nimi ludzie obcy
Czekam na kogoś

5 IV 2015
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27 kwietnia 2017
Wernisaż wystawy „Psalmy” Andrzeja Strumiłły

Muzeum „Aušra” w Szawlach na Litwie
organizator: Muzeum Okręgowe w Suwałkach 

21 czerwca
Wernisaż wystawy Andrzeja Strumiłły 
z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin – prace ze zbiorów
Centrum Sztuki Współczesnej & Galerii Andrzeja Strumiłły 
i zbiorów prywatnych artysty

Centrum Sztuki Współczesnej & Galeria Andrzeja Strumiłły
organizator: Muzeum Okręgowe w Suwałkach 

lipiec / sierpień
Wystawa książek autorstwa Andrzeja Strumiłły 
oraz wydawnictw, do których wykonał  ilustracje, 
wystawa fotografi i do książki „DOM – Maćkowa Ruda”

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 
organizator: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach 

wrzesień 2017
IV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Teatr”

organizator: Muzeum Okręgowe w Suwałkach 

29 września 2017
Wernisaż nowych prac Andrzeja Strumiłły 

Galeria Patio, Suwalski Ośrodek Kultury
organizator: Suwalski Ośrodek Kultury 

październik 2017
Opracowanie i umieszczenie na stronie internetowej 
biblioteki zestawienia bibliograficznego poświęconego 
Andrzejowi Strumille „Andrzej Strumiłło – ze zbiorów 
Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach”

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
organizator: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach 

październik 2017
Druga wkładka do „DwuTygodnika Suwalskiego” 

organizator: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach 

21 października 2017
Benefis Andrzeja Strumiłły

Sala im. Andrzeja Wajdy, Suwalski Ośrodek Kultury
organizator: Suwalski Ośrodek Kultury

KALENDARIUM ROKU ANDRZEJA STRUMIŁŁY

Szczegółowe informacje na stronach internetowych organizatorów: www.um.suwalki.pl, 
www.soksuwalki.eu, www.bpsuwalki.pl, www.muzeum.suwalki.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Kulturalnych

Nad
Czarną
Hańczą

Miasto Suwałki Instytucja Kultury Miasta Suwałki

SUWALSKI
OŚRODE K
KULTURY

MUZEUM
w Suwałkach

Biblioteka
Publiczna
im. Marii
Konopnickiej
w Suwałkach

KTOŚ POWIEDZIAŁ
Wspomnieniem żyjesz
Powiedziałem
Żyję tym co moje

31 XII 2014

FACTUM EST

1954, olej, Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu (Summa, s. 25)

1945, tusz, (Summa, s. 232)
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FACTUM EST
(STAŁO SIĘ)

1983, WTC Nowy Jork

Gwasz, 2007 (Summa, s. 82)

Apokalipsa 20  15. A jeżeli kogoś nie znaleziono zapisane-
go w księdze żywota, był rzucony w jezioro ognia.
1993, olej, Muzeum Zieleni Lubuskiej w Zielonej Gó-
rze (Summa, s. 147) 2008, granit (Summa, s. 209)

(Summa, s. 302)
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ 
w Suwałkach zaprasza:

n na spotkanie z krakowskim pisarzem Witem 
Szostakiem – 23 marca godz. 17.00, sala im. Jadwigi 
Towarnickiej w bibliotece przy ul. E. Plater 33A;

n wystawę fotografi i „Ogniwa” Andrzeja Sidora – w bibliotece przy 
ul. E. Plater 33A, czynna do 30.04. 

Wystawa została zorganizowana w ramach zadania publicznego „Luty 
pod znakiem miłości” dofi nansowanego z budżetu Miasta Suwałki reali-
zowanego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym BIBLIOFIL.

n Dyskusyjny Klub Filmowy dla dzieci „Smykałka” zaprasza dzieci w 
świat kinematografi i i dyskusji. „Film prowadzi do książki” pod takim 
hasłem odbywać się będą spotkania w każdą ostatnią sobotę miesią-
ca w pracowni Smykałka w bibliotece przy ul. E. Plater 33A. Ekranizacje 
dziecięcych książek mają za zadanie wprowadzić małych czytelników 
w świat literatury. Każdą obejrzaną historię dziecko będzie mogło od-
naleźć w książce znajdującej się w bibliotece. Spotkanie rozpocznie 
krótka prelekcja wprowadzająca w tematykę fi lmu i elementy, na któ-
re warto zwrócić uwagę podczas seansu. Po fi lmie zapraszamy dzieci 
na dyskusję dotyczącą problematyki książki i fi lmu. 25 marca, 9.30, za-
praszamy na fi lm oparty na powieści przygodowej autorstwa szkoc-
kiego pisarza Roberta Louisa Stevensona „Wyspa skarbów”, opowia-
dającej o losach piratów, poszukujących ukrytego skarbu.

n wspólnie z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do udziału w akcji 

„Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz fi lm, wypożycz i przeczytaj 
książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj 
i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na fi lm 2D (w cenie 17 zł) 
i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: „Piękna i bestia”, „Chata” i „Azyl”. 

MUZEUM OKRĘGOWE, 
ul. Kościuszki 81 zaprasza na:

n finisaż wystawy „Zdzisław Beksiński. 
Retrospekcja” z udziałem dyrektora Muzeum 
Historycznego w Sanoku Wiesława Banacha 
– 4.04.,  godz. 18.00;

AUGUSTOWSKOSUWALSKIE TOWARZYSTWO
NAUKOWE zaprasza na:

n promocję Rocznika Augustowsko-Suwalskiego – 22.03., godz. 
18.00 w Archiwum Państwowym przy ul. T. Kościuszki 69;

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ & GALERIA
ANDRZEJA STRUMIŁŁO, ul. Kościuszki 45 zaprasza na:
n otwarcie wystawy plakatów poetyckich Juliusza Erazma Ciołka 

„Obrazy ze słów”. Podczas otwarcia wystawy wystąpi Wiesław B. 
Bołtryk , który przedstawi poemat „JA” Juliusza Erazma Ciołka – 29 
marca godz. 18.00;

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
n spektakl „Dzisiaj i dzisiaj” w reżyserii Grażyny Filipowicz-Karp 

w wykonaniu aktorów Teatru LUSTRO – 22.03. (środa) godz. 18.00, Sala 
Granatowa, ul. Noniewicza 71, bilety: 7 zł, spektakl dla grup zorgani-
zowanych o godz. 11.00 (III klasy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjal-
ne), rezerwacje tel. 87 563 85 18;
n DKF 13 – fi lm „Podejrzany Ai Weiwei” reż. Andreas Johnsen – 22.03. 

(środa) godz. 18.00, Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, bilety na poje-

ZAPROSZENIA SUWALSKIE dynczy seans: 12 zł;
n spotkanie z cyklu „Na Styku Kultur”: wielkopostne tradycje na 

Suwalszczyźnie – spotkanie edukacyjne i warsztaty śpiewu tradycyj-
nego – 23.03. (czwartek) godz. 11.00, Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, 
wstęp: 5 zł w kasie SOK; rezerwacje grupowe tel. 87 563 85 18;
n  na Rozgrzewkę przed Suwałki Blues Festival 2017 czyli kon-

cert amerykańskiego wokalisty bluesowego Big Daddy Wilson. 
Podczas koncertu przedstawione zostaną gwiazdy tegorocznej 
edycji SBF i będzie zapowiedziany konkurs Polish Blues Challenge 
2018 – 23.03. (czwartek) godz. 21.00, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana 
Pawła II 5, bilety: 35 zł; transmisja na antenie radiowej Trójki w au-
dycji Jana Chojnackiego „Bielszy odcień bluesa”; patronat medial-
ny „DwuTygodnik Suwalski”;
n Mikrokosmos – wernisaż wystawy uczestników zajęć Pracowni 

Makro– i Mikrofotografi i, piątek, 24.03., godz. 18.00, Galeria Patio, 
ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny;
n cykl fi lmowy KineDok – fi lm „Królowa ciszy” w reżyserii Agnieszki 

Zwiefki, 27.03. (poniedziałek) godz. 19.00, Sala Kameralna SOK, ul. Jana 
Pawła II 5, wstęp wolny;
n Środy Seniora – koncert zespołu Vieśnova 

i Zespołu Wokalnego Suwalskiego Klubu Seniora 
– 29 marca (środa) godz. 17.00, Sala Kameralna, 
ul. Noniewicza 71, bilety: 5 zł; 
n koncert Kuby Badacha „TRIBUTE TO ANDRZEJ ZAUCHA. OBECNY” 

– 30.03. (czwartek) godz. 19.00, Sala im. A. Wajdy, SOK, ul. Jana Pawła 
II 5, bilety: 79 zł, 89 zł i 99 zł; 
n Sobotę Teatralną z Fabryką Monodramów – w programie wieczoru 

dwie premiery. „Nie-żyj chwilą” z Aleksandrą Łukowską oraz „Czego 
szukam?” z Pauliną Cieraszko. Oba spektakle w reżyserii Jolanty 
Hinc-Mackiewicz; 1.04., godz. 17.00, Sala Kameralna, ul. Jana Pawła 
II 5, bilety: 15/10 zł; 
n pokaz fi lmów 10. Międzynarodowego Festiwalu Grand Off  – 4 go-

dziny oglądania fi lmów nagrodzonych na tym Festiwalu – 4-5.04., 
godz. 18.00, Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny;
n wystawę „Cicer cum caule” Radosława Jastrzębskiego – GSW 

Chłodna 20, ul. Noniewicza 71, wystawa czynna do 21.04.; 
n wystawę fotografii Waldemara 

Brzezińskiego i Marka Giersy „Podróż sen-
tymentalna” – Galeria Jednego Obrazu (plac 
J. Piłsudskiego przy parku Konstytucji 3 Maja), 
wystawa czynna do 13.04.;

n wystawę poplenerową IV Suwalskiego Pleneru Malarskiego 
„Miasto i ludzie” – Galeria Na marmurach, ul. T. Noniewicza 71. Wystawa 
czynna do 31.03.

BLACK PUB KOMIN zaprasza na:
n Koncert BACHOR + support 08.4., godz. 19.001.00

CINEMA LUMIERE 
zaprasza na filmy:

– do 23 marca – „Ozzy” (komedia anim.), „Chata” (dramat), „Wyklęty” 
(dramat wojenny), „Kong: Wyspa czaszki” 2D+3D (fantasy/przygod.), 
„Piękna i bestia” 2D+3D (przygod./musical), „Wszystko albo nic” (kome-
dia romantycz.), „Zło we mnie” (horror), „Wrota bohaterów” (fantasy/
przygod.);

– 21 marca – godz. 18.15 – „Las,4 rano” (dramat)– Kino Konesera;

– od 24 marca – „Zając Max ratuje Wielkanoc” (familijny/anim.), 
„Power Rangers” (akcji/s-f), „Azyl” (dramat/biograf.);

– 30 marca – „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” 
(dramat/biograf.) – Kino Seniora;

– od 31 marca – „Ghost in the Shell” (thriller/s-f); „Baba Jaga” (hor-
ror); 

W KINIE

Fot. str. internetowa SOK
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WYDARZENIA SPORTOWE
ZWYCIĘSTWO I PORAŻKA WIGIER 

Ze zmiennym powodzeniem piłkarze suwalskich Wigier walczą w I li-
dze. Najpierw wygrali 1:0 z Wisłą w Puławach. Gola dla Wigier strzelił w 
70 min. Mateusz Radecki. W 45 min. rzutu karnego nie wykorzystał pił-
karz suwalskiej drużyny Damian Kądzior. W 22 kolejce I ligi w Suwałkach 
Wigry przegrały 0:1 z Miedzią Legnica. Gola dla zespołu z Legnicy strze-
lił w 44 min. Bartczak. 

W 22 meczach Wigry zdobyły 35 pkt i zajmują piątą lokatę w tabeli. 
W najbliższą sobotę suwalska drużyna rozegra mecz w Mielcu ze Stalą, 
która zajmuje 12 lokatę w tabeli z dorobkiem 27 pkt. Piłkarze z Mielca bar-
dzo dobrze spisują się po zimowej przerwie. W trzech meczach zdobyli 
7 pkt, czyli o jeden więcej niż Wigry.

Z WIGIER DO REPREZENTACJI POLSKI
Bramkarz suwalskich Wigier Damian Podleśny 

został powołany do reprezentacji Polski U21. Trener 
Marcin Dorna powołał bramkarza Wigier na marcowe 
mecze reprezentacji Polski z Włochami i Czechami. 
Będą to ostatnie sprawdziany reprezentacji Polski 
U21 przed rozgrywanymi w czerwcu w Polsce mi-
strzostwami Europy.

CWALINA W SZWAJCARII
Na ćwierćfinale występy w turnieju Yonex Swiss Open zakończył de-

bel, w którym zawodnik SKB Litpol Malow Suwałki Adam Cwalina grał w 
parze z Miłoszem Bochatem. W meczu, którego stawką był awans do pół-
finału polska para przegrała 15:21, 15:21 z Chińczykami Cheng Liu/Nan 
Zhang. W ćwierćfinale, polski debel pokonał klasyfikowaną na 18. miej-
scu na świecie parę z Tajpei Ching Yao Lu/Po Han Yang.

ŚLEPSK PRZED HISTORYCZNĄ SZANSĄ
Po pokonaniu w dwóch meczach zespołu AGH Kraków siatkarze 

Ślepska Suwałki po raz czwarty awansowali do półfinału play-off I ligi. 
W pierwszym meczu półfinałowym rozegranym w Siedlcach Ślepsk wy-
grał 3:0 (25:22, 25:22, 25:22) z KPS. 

Drużyny rywalizu-
ją do dwóch zwycięstw. 
Siatkarzom Ślepska do 
pierwszego w historii awan-
su do finału I ligi brakuje 
jednego wygranego meczu 
z KPS Siedlce. Drugi mecz 
(25.03., godz. 17) i ewentu-
alnie trzeci (26.03., godz. 17)
zostanie rozegrany w Su-
wałkach.

Zdjęcie z wygranego 3:0 meczu z AGH Kraków

SUKCESY MODELARZY
Doskonały start modelarzy OSiR Suwałki w Pucharze Polski. W zawo-

dach rozegranych w Zielonce k. Warszawy w konkurencji młodzików zwy-
ciężył Grzegorz Truchan. W rywalizacji seniorów bezkonkurencyjny oka-
zał się Sławomir Truchan. 

Zawody w Zielonce zakończyły tegoroczny Puchar Polski Modeli 
Halowych, na który złożyły się zawody rozegrane w Hrubieszowie, 
Chrzanowie, Mielcu, Krośnie, Krakowie, Pyskowicach oraz właśnie w 
Zielonce. Wśród seniorów klasyfikację generalną pewnie wygrał suwal-
czanin S. Truchan. W rywalizacji młodzików G. Truchan został sklasyfiko-
wany na trzecim miejscu, a inny zawodnik Sekcji Modelarstwa Lotniczego 
suwalskiego OSiR-u Filip Rudziński zajął czwartą lokatę.

Start suwalskich modelarzy w tegorocznym sezonie zimowym był nie-
zwykle udany, co dobrze rokuje na ich starty w sezonie letnim, który roz-
pocznie się w kwietniu.

BADMINTONIŚCI NA PLUS
W kategorii do lat 15 drugie miejsce debla Paweł Cipielewski/

Grzegorz Hołub, trzecie debla Gabriela Grosz/Dominika Siłkowska 
oraz miksta Grzegorz Hołub/Aleksandra Radziszewska, a w katego-
rii do lat 19 srebro Michała Sobolewskiego i brąz w deblu z Jakubem 
Gireniem to najlepsze lokaty zawodników suwalskiego SKB na roze-
granym w Suwałkach turnieju Grand Prix Juniorów i Młodzików w 
badmintonie. Gospodarze występ w turnieju, w którym zaprezento-
wało się ponad 130 zawodników z Polski, Białorusi i Łotwy, mogą za-
pisać na plus.

Z SUWAŁK NA OLIMPIADĘ
Dwóch uczniów Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Suwałkach – Tomasz Dowtort – 
uczeń 3 klasy i Wojciech Górnicki – 
uczeń 2 klas (na zdjęciu) są członka-
mi reprezentacji Polski na Światowych 
Zimowych Igrzyskach Olimpiad 
Specjalnych w Austrii – 18-24.03.

Życzymy powodzenia. Więcej informacji na stronie:
http://www.olimpiadyspecjalne.pl/…/polska-reprezentacja-oli…

„OTYLIADA” W SUWAŁKACH
Zwycięzcą suwalskiej „Otyliady”, czyli nocnego maratonu pły-

wania w SP nr 10, został Krzysztof Wandzioch z wynikiem 35,5 km. 
Tuż za nim i z bardzo bliskim kilometrażem był Piotr Nowiczenko (35 
km). Na trzecim miejscu uplasował się Litwin Linas Samaska (27 km).
Wśród kobiet najwięcej przepłynęły Angelika Koniecko – 16 km i Marlena 
Butkiewicz 15,5 km. Na uwagę zasługują również Julia Gwaj i Dominika 
Burdyn, które jako jedne z młodszych uczestniczek osiągnęły imponu-
jący wynik – 12,8 km.

W nocnym maratonie w Suwałkach wzięło udział 46 osób. Łącznie 
przepłynęli oni 328,24 km. K. Wandzioch i P. Nowiczenko znaleźli się 
w czołówce wyników z całej Polski – odpowiednio 5 i 6 miejsce.

NASTĘPCY PIERWSZOLIGOWCÓW 
Czwarte miejsce zajęli młodzi siatkarze SUKSS Suwałki w turnieju 

1/4 mistrzostw Polski kadetów rozegranym w Bydgoszczy. SUKSS prze-
grał po 0:3 z Wolą Warszawa i Chemikiem Bydgoszcz oraz uległ 1:3 dru-
żynie AZS UWM Olsztyn. Młodzi siatkarze z Suwałki wygrali 3:0 z druży-
ną z Grudziądza. Do półfinału mistrzostw Polski kadetów awansowały 
drużyny: Chemika Bydgoszcz i Wola Warszawa.

Na turnieju rozegranym w Białymstoku drużyna SUKSS 1 Suwałki 
prowadzona przez Artura Łabacza wygrała 2:0 z BAS 1 Białystok  (25:17 
i 25:18) oraz 2:0 z BAS 2 Białystok (25:15 i 25:16). Tym samym młodzi su-
walscy siatkarze zapewnili sobie tytuł mistrza województwa i awans do 
ćwierćfinału mistrzostw Polski, który odbędzie się w Suwałkach w hali 
sportowej Zespołu Szkół nr 10 w dniach 7-9.04. Przed rokiem drużyna 
SUKSS Suwałki prowadzona przez Bartosza Jasińskiego zajęła czwarte 
miejsce w Polsce w kategorii młodzików. 
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PRZYGOTOWANIA 
DO BUDOWY HALI

Gotowa dokumentacja techniczna, wydane po-
zwolenie na budowę oraz złożony do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie in-
westycji. To już zrobiono. Teraz władze miejskie 
czekają już na ostateczną decyzję dotyczącą 
przyznania Suwałkom środków, od których zale-
ży rozpoczęcie budowy hali sportowo-widowi-
skowej. Szacowana na ok 25 mln zł hala ma po-
wstać przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze. 
Rozstrzygnięcie ze strony ministerstwa i przyzna-
nie dofinansowania w wysokości prawie 13 milio-
nów złotych powinno prawdopodobnie nastąpić 
w maju tego roku. 

Jak wielokrotnie podkreślał prezydent Czesław 
Renkiewicz realizacja inwestycji uzależniona 
jest od przyznania przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki dofinansowania z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. 

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
Panie, które w 2017 r. kończą 50 lat właśnie w tym ro-

ku wchodzą do Programu Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi, który umożliwia badania bezpłatne i bez skiero-
wania dla kobiet w wieku 50-69 lat. Bezpłatne bada-
nia mammograficzne w mammobusie odbędą się od 
28 do 30 marca w Suwałkach przy aquaparku przy ul. 
Jana Pawła II 7. 

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na 
zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pamiętajmy, że tylko 
regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, 
czy w naszym organizmie nie zachodzą niebezpieczne 
zmiany chorobowe. 

Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr 
tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formu-

larz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Po naszej publikacji w poprzednim wydaniu „DwuTygodnika 
Suwalskiego” otrzymaliśmy list od Społeczności I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Jego treść 
publikujemy w całości.

W informacji zamieszczonej w „Dwutygodniku Suwalskim” z 7 marca 
2017 r. „Suwalskie szkoły wśród najlepszych” znalazło się pyta-
nie o osiągnięcia innych suwalskich szkół w kontekście sukcesów III 
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Li-
tyńskiego. W związku z tym przypominamy, że w rankingu miesięcz-
nika „Perspektywy” I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach zajęło 135 miejsce w Polsce i 5 w województwie pod-
laskim w kategorii liceów, III Liceum Ogólnokształcące 328 miejsce 
w kraju i 12 w województwie, a żadne inne suwalskie liceum nie znala-
zło się ani w tym roku, ani w minionych wśród 500 najlepszych liceów 
w Polsce. Podstawą tego rankingu są wyniki osiągnięć uczniów na egza-
minie maturalnym z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, 
a także ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. I właśnie bardzo 
wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz sukcesy w olimpiadach de-
cydują co roku o najwyższym miejscu naszej szkoły wśród suwalskich lice-

ów w ogólnopolskim i wojewódzkim rankingu. W 2016 r. uczniowie nasze-
go liceum nie tylko osiągnęli bardzo wysokie średnie na maturze, ale też 
zdali ją w 100%. O rezultatach egzaminów maturalnych mówią ogłasza-
ne corocznie wyniki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Co roku też uczniowie naszego liceum odnoszą ogólnopolskie sukce-
sy w olimpiadach przedmiotowych i jest ich wielokrotnie więcej niż we 
wszystkich pozostałych liceach w Suwałkach razem wziętych. W 2016r. na-
si uczniowie zdobyli tytuły laureatów w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie 
Języka Łacińskiego, tytuły finalistów w Olimpiadzie Literatury i Języka 
Polskiego (dwóch), Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Olimpiadzie 
Geograficznej, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Teologii Katolickiej, 
Olimpiadzie Artystycznej. Tytuły laureatów i finalistów oraz wyróżnienia 
na szczeblu centralnym nasi licealiści zdobyli też w wielu innych olimpia-
dach i konkursach, nieuwzględnianych w rankingu „Perspektyw”, takich jak: 
Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, 
Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z ortografią na co dzień”, Ogólnopolski 
Konkurs Histotyczny „Polska Piastowska”, Konkurs Matematyczny Pangea, 
Mistrzostwa Polski w Grach Matematycznych i Logicznych, Konkurs Fizyczny 
Eureka 2016, Konkurs Fizyczny Lwiątko 2016, Ogólnopolska Olimpiada 
„O diamentowy indeks AGH” z fizyki, matematyki i geografii. Warto dodać, 
że I LO zajęło 18 miejsce w Polsce w rankingu szkół za lata 2014–2016 z in-
formatyki, stworzonym przez Centrum Rozwoju Strategicznego im. Jana 
Łukasiewicza. Nie sposób jest wyliczyć sukcesy naszych uczniów w olimpia-
dach i konkursach na szczeblu okręgowym i regionalnym.

Lsty d „DwTygok Sig”

>> >>

2 KWIETNIA BĄDŹ NIEBIESKI
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Suwałk i okolic na obchody 

Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu organizowane przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach oraz Fundację „SYNERGIA”. 
Wydarzenie odbędzie się 2 kwietnia na Hali OSiR w godzinach 12.00-16.00.

W programie m.in.:
n Wiele atrakcji dla dzieci: malowanie twarzy, modelowanie balonów, kolorowanki, dmucha-
ne zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, Socatots – Szkółka Piłkarska dla Maluchów, Akademia 
Piłkarska Wigry Suwałki, animacje. n Kiermasz Wielkanocny (rękodzieło, wypieki, napoje).
n Loteria fantowa „NIEBIESKA LOTERIADA” z atrakcyjnymi nagrodami – każdy los wygrywa! 
n Konkurs „10 pytań o…” – główna nagroda karnet na zajęcia hipoterapii Stajnia Quest Bożena 
Banachowska. n 2 MINI konkursy dla dzieci z nagrodami.

 12.00 – rozpoczęcie Wydarzenia; 12.30 – MINI konkurs I dla dzieci; 13.30 – MINI kon-
kurs II dla dzieci; 14.00-15.30 – Występy suwalskich grup tanecznych i muzycznych: „Dzieci 
Suwalszczyzny”, Studio Tańca Dance Zone, Studio Piosenki „Świetlik”, Magda Brecht 
i Arkadiusz Andrulewicz; 14.30 – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Autyzm na co dzień”; 
15.30 – rozstrzygnięcie konkursu „10 pytań o…”; losowanie nagród uczestników Kiermaszu 
Wielkanocnego; 16.00 – podsumowanie i zakończenie Wydarzenia.

Oprawa muzyczna: DJ Słoma Mariusz Słomiński
NIE BĄDŹ ZIELONY W TEMACIE AUTYZMU. 2 KWIETNIA BĄDŹ NIEBIESKI.

>>
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DYŻURY KONSULTACYJNE
członków Suwalskiej Rady Seniorów 

w marcu (10.00-13.00)
21 marca – Włodzimierz Marczewski
28 marca – Krystyna Polkowska

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgod-

nieniu telefonicznym: 780 540 089

Fundacja „Złotowianka” ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów
Zbiórka odbyła się na podstawie zgłoszenia MAC nr 2015/1306/OR, 

numer pozwolenia nadanego przez Fundację 158/2015/1306/OR. 
Zbiórka została przeprowadzona 5 marca 2017 r. Cel zbiórki – leczenie 
i rehabilitacja Tadeusza Furmana. Miejsce zbiórki: ul. Patli i ul. Witosa. 
Zbiórkę przeprowadzono do puszek. Zebrano 1257,02 zł.  70/2017

Serdeczne podziękowania ordynatorowi, dr Bukowskiemu, 
anestezjologom, całemu zespołowi lekarzy z chirurgii ogólnej, 
pielęgniarkom za fachowa i troskliwą opiekę

składa wdzięczna pacjentka Janina Dąbrowska
68/2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, 

ul. Reja 80A ogłasza przetarg nieograniczony na następujące 
usługi i roboty remontowe:

1. Zagospodarowanie terenu – nawierzchnie utwardzone 
2. Remont (malowanie) klatek schodowych wraz z wymianą opraw 

oświetleniowych
3. Remont posadzek i ścian balkonów w budynku mieszkalnym
4. Docieplenie ścian zewnętrznych
5. Wykonywanie drobnych robót remontowo-budowlanych i insta-

lacyjnych
6. Przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A 
do dnia 31.03.2017 r. godz. 9.00, otwarcie ofert tego samego dnia 
o godz. 9.05.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe 
informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pod numerami tele-
fonów 87-567-60-05 lub 87-567-73-00.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważ-
nienia przetargu bez podania przyczyn. 79/2017

LISTY MIŁOSNE 
Z BIBLIOTEKI

100 takich unikatowych listów z wierszem o miłości otrzymali czytel-
nicy Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Mają one za-
chęcić do sięgania po dobrą poezję najznakomitszych poetów polskich 
i dzielenia się miłością do literatury z innymi.

Ze zbiorów suwalskiej Biblioteki korzysta rocznie ponad 10,5 tys. 
osób. Liczba ta utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie.

Listy wysłano w ramach realizacji zadania, „Luty pod znakiem miło-
ści” dofinansowanego z budżetu Miasta Suwałki realizowanego przez 
Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” we współpracy z  suwalską biblio-
teką.

BĘDĄ KORTY TENISOWE
W tym roku w sąsiedztwie Zalewu Arkadia zostaną wybudowane no-

we korty tenisowe. Fani tego sportu z nowego obiektu będą mogli ko-
rzystać już od sierpnia. 

Powstanie kort o nawierzchni z trawy syntetycznej o współczynniku 
tenisowym od 35 do 39 jak dla nawierzchni o średniej prędkości.

– Inwestycję będziemy realizować dzięki wsparciu finansowemu, które 
Miasto Suwałki otrzymało na ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wy-
sokości 180 tys. zł – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Urząd Miejski w Suwałkach ogłosił przetarg na realizację tej in-
westycji.  Oferty można składać do 27 marca.

Zarząd Powiatu w Suwałkach,
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 marca 2017 r. w 
siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przy ul. Świerkowej 
60, na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni wykaz nie-
ruchomości stanowiącej własność Powiatu Suwalskiego, położonej w 
obrębie Dowspuda gmina Raczki, przeznaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nie-
ruchomości przyległej. 81/2017

>>

>>

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

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 marca 2017 roku 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 09.03.2017 r. 
do 30.03.2017 r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-
ży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 83/2017 z dnia 09 mar-
ca 2017 roku). Dotyczy sprzedaży w drodze przetargu działek budow-
lanych położonych w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego. 74/2017
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Cert. 4460

Agencja Pracy „RODZINA”
Agencja Pracy „RODZINA” istnieje na rynku od 2008 roku.

Z największą starannością świadczymy usługi w zakresie opieki nad osobami doro-
słymi na terenie Suwałk i okolic. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie 
i wspólnie z rodziną Podopiecznego ustalamy zakres potrzeb oraz doradzamy w 

wyborze najlepszego rozwiązania. Mamy wykwalifi kowa-
ną kadrę, jesteśmy rzetelni oraz troskliwi co 
gwarantuje najwyższą jakość usług. 

W zależności od Państwa potrzeb 
proponujemy opiekę kilkugodzinną, 
całodniową lub całodobową.

i wspólnie z rodziną Podopiecznego ustalamy zakres potrzeb oraz doradzamy w 
wyborze najlepszego rozwiązania. Mamy wykwalifi kowa-

Kościuszki 5/2, 16-400 Suwałki
tel. 87 565-54-72, kom. 791 575 636

63/2017

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
Oferujemy najlepsze sprawdzone sprzęty w rozsądnych cenach, oso-

bom 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

50
/2

01
7

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 
gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wła-
sność Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) poda-
je do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 6.03.2017 r. 
do dnia 27.03.2017 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, opublikowany na stronie interneto-
wej www.zbm.suwalki.pl oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl 
wykaz nr 3/2017 z dnia 3 marca 2017 r. nieruchomości przeznaczonych 
do najmu. 67/2017

Szanownej Pani

Bożenie Łapińskiej
Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
Romualda Urbanowicza

składają Pracownicy SPSPZOZ w Suwałkach
71/2017

Nasza Firma to:
n Największa Sieć Biur Nieruchomości w Polsce
n miliony zainteresowanych naszymi ofertami 

    z Polski i zagranicy (2016 r.)
n bezpieczeństwo i rodzinna atmosfera. 
n darmowe doradztwo i kredyty
n współpraca tylko ze sprawdzonymi i najlepszymi 

Chcesz bezpiecznie kupić, sprzedać 

lub wynająć nieruchomość

ZAPRASZAMY!!!

Suwałki – Dworzec PKS II piętro
od poniedziałku do piątku w godzinach  9.00 do 17.00

Tel. 505 028 870
75/2017

Panu

Janowi Konopko
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA
Składają Rada Nadzorcza, zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
78/2017

RODZINIE
śp. Janusza Płońskiego

wyrazy głębokiego
żalu i współczucia

składają 
przyjaciele z Muzeum Okręgowego w Suwałkach

i Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”

Pamięć o Nim pozostanie w naszych sercach.
82/2017
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TABLICE KONOPNICKIEJ
8 października 1935 roku w frontową ścianę domu przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 31 wmurowano tablicę upamiętniającą miejsce urodzenia 
wielkiej poetki i pisarki Marii Konopnickiej. W 1939 r. tuż przed wybu-
chem II wojny światowej została ona ukryta przez nieznaną osobę na 
strychu budynku suwalskiego volksdeutscha Kisiela przy ul. Ciesielskiej. 
Znalazły ją tam dopiero w 1953 r. pracownice spółdzielni krawieckiej 
„Liżanka". Wcześniej 8 października 1950 r. wmurowano na zewnątrz bu-
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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 

CHŁODNYM
OKIEM

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl;   suwalki@cinema-lumiere.pl  

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

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 
współpracownicy. Opracowanie komputerowe: Agnieszka Bieryło. Reklamy i ogłoszenia: Katarzyna Myszukiewicz.
Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Nakład: 5.000 egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. Tekstów niezamó-
wionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

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 suwalskiego obiektu jest ukryty w naszm puzlu? 
Na odpowiedzi czekamy do 3 kwietnia.
Nagrodę za rozwiązanie fotozagadki z nr 5 „DTS” otrzymał: Jerzy 

Jaworowski z Suwałk.
Odpowiedzi prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź na 

adres internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

dynku drugą tablicę, która jest do dzisiaj. Przedwojenną tablicę wmuro-
wano powtórnie w holu muzeum 8 października 2000 r.

Wkrótce budynek w którym urodziła się Maria Konopnicka zostanie 
wyremontowany. Wacław Pankiewicz

Miałem okazję nie raz już pisać o 
tym jak się buduje (a może lepiej po-
wiedzieć – jak się nie buduje) drogi w 
naszym regionie. Przypomnijmy; nasz 
region to Polska północno-wschodnia, 
a więc jest to jeden z najbiedniejszych, 
najbardziej ubogich w techniczną in-
frastrukturę zakątków naszego kraju. 
Oczywiście dotyczy to również infra-
struktury kolejowej i drogowej. 

Wszystkie kolejne ekipy, a już na 
pewno w czas kampanii wyborczych, obiecują niezmiennie, że tym razem 
to już na pewno, na 100 i więcej procent powstanie to, siamto i owamto. 
Nas, suwalczan, interesuje przyzwoite połączenie drogowe i kolejowe z 
Warszawą i Białymstokiem. To chyba dość oczywiste i wcale nie wygó-
rowane oczekiwania. Przyzwoite to znaczy takie, które pozwoli w miarę 
szybko i bez narażanie się na śmierć dojechać do celu.

Droga do stolicy powoli, ale jednak, zaczyna nabierać kształtu. Mowa 
oczywiście o Via Baltice. Nikt nie spodziewa się, że powstanie ona natych-
miast, ale jest nadzieja, że będzie. Gorzej z połączeniem z Białymstokiem, 

który dla Suwałk jest być może nawet ważniejszy niż stolica kraju, bo to 
tam, a nie w Warszawie załatwiamy większość naszych spraw. Tymczasem 
już nie od dziś wiadomo, że na dogodne połaczenia kolejowe nie mamy 
co liczyć, zaś z na dobrą drogę do stolicy regionu też się chyba nie docze-
kamy. Wszystko to za sprawą kolejnych zmian w sieci autostrad i dróg eks-
presowych.

Wróćmy do początku. Jedną z wyborczych obiecanek zawsze była Via 
Carpatia, czyli droga, która pobiegnie tzw. ścianą wschodnią. Logika wska-
zuje, że powinna ona biec od Suwałk przez Augustów do Białegostoku i da-
lej na Lublin i granicę południową państwa. Wiedzą o tym wszyscy, którzy 
choć raz uważniej spojrzeli na mapę. A jednak Ministerstwo Infrastruktury 
i Transportu uznało, że Via Carpatia będzie budowana troszkę inaczej i po-
biegnie przez Ełk, co oznacza, że Suwałki, po staremu, znowu zostaną po-
minięte. 

Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta jak budowa cepa: bo 
człowiek, który decyduje o tym, jak pobiegnie trasa, pochodzi z Olsztyna. 
Niech was nie zwiedzie myśl, że przecież liczy się jakaś logika, ekonomia, 
faktyczne potrzeby. Żeby coś dostać, trzeba mieć ministra swojaka. My też 
mamy, ale – cóż za pech – nasz nie buduje dróg.

STANISŁAW KULIKOWSKI

MINISTER SWOJAK
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Suwałki, ul. Sejneńska 59; tel. 731 200 310; suwalki@dk-brw.pl    76/2017
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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

72/2017

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 
  www.dwutygodniksuwalski.pl

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 44/2017

®

Centrum Obsługi Nieruchomości

Międzynarodowy Koncern Obrotu Nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?
Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 87 566 64 14. Zapraszamy do współpracy!

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki

CO NOWEGO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI? – czytaj str. 7


