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Aleksandra Szwedek dyplomowany podolog 
n Pedicure podologiczny i pielęgnacyjny
n Usuwanie odcisków, modzeli
n Wrastające paznokcie
n Rekonstrukcja płytki paznokciowej
n Terapia brodawek (kurzajek)
n Profilaktyka i pielęgnacja stopy diabetyka
n Terapia pękających pięt
n Badanie mykologiczne
n Grzybica paznokci i stóp
n Refleksoterapia i masaż stóp
n Dobór ortoz
n Kinesio Taping

Wizyty umawiane telefonicznie: 

tel.  501  370  203
ul. Gen. W. Sikorskiego 6 lok. 9 A 

www.podologsuwalki.pl
185/2017

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: info@pmvanessa.eu
lub kontakt telefoniczny w godz. od 8.00 do 16.00 pod tel. 87 610 63 08

IV dArmoWy kurS
zawodowo-językowy w zakresie:

opiekun/ka osoby starszej w Niemczech

od 5.09.2017
Kurs to łącznie 100 godzin zajęć w postaci  

20 godzin szkolenia zawodowego  
i 80 godzin kursu języka niemieckiego.

Kurs trwa ok. 2 miesięcy pod adresem: ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk.

Na zakończenie kursu każdy słuchacz/ka otrzymuje  
certyfikat ukończenia kursu.

Osobom biorącym udział w kursie, które dojeżdżają spoza Ełku,  
zwracane są koszty dojazdu.

9 sierpnia w suwalskim ratuszu Czesław renkiewicz, prezydent 
Suwałk wręczył honorowe odznaczenia nadane przez Prezydenta RP 
– Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 11 parom z Suwałk, które 
świętowały 50-lecie pożycia małżeńskiego.

Medale odebrali:
Helena i Władysław Świtajowie, krystyna i Leonard Florian Prze- 

łomscy, Grażyna teresa i Jan Podziewscy, Jadwiga i Janusz kop- 
ciałowie, teresa Bożena i Jan Bieryło, Stanisława i Józef Zac- 

wspólnie przez 50 lat

kiewiczowie, Helena Stefania i Bogusław Stanisław Wikieł, Anna  
i Władysław ryszard Pielachowscy, Irena i kazimierz Gwiazdowscy, 
Halina i Ireneusz Jankowscy, Czesława i Jan Eksterowiczowie.

– To piękny moment, kiedy mogę złożyć Państwu życzenia z tak pięk-
nej okazji jaką jest 50-lecie pożycia małżeńskiego – mówił w trakcie uro-
czystości Czesław Renkiewicz. – Życzę Państwu przede wszystkim zdro-
wia, a także zadowolenia w życiu osobistym. Chciałbym byście Państwo 
czuli się w naszym mieście jak najlepiej.
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suwalsCy żeglarze 
mistrzami świata

11 sierpnia zakończyły się 
żeglarskie Mistrzostwa Świata 
w klasie CADET rozgrywa-
ne w miejscowości Bruinisse  
w Holandii. Suwalscy żeglarze 
odnieśli tam historyczny suk-
ces – załoga w składzie Eryk  
i kinga martynko wygrała za-
wody i zdobyła tytuł Mistrza 
Świata w klasie CADET.

Po raz drugi zawodni-
c y Uczniowskiego klubu 
Żeglarskiego GROT Suwałki 
stają na najwyższym podium 
Mistrzostw Świata w tej klasie 
żeglarskiej – w 2011 roku Maciej Kamiński i Szymon Ostrowski w regatach 
rozgrywanych w Niemczech pokazali, że Suwałki należą do pierwszej ligi 
żeglarskiej.  Eryk i Kinga dzisiaj to potwierdzają.

12 wyścigów rozegranych od 5 sierpnia przez 64 najlepsze załogi na 
świecie udowodniło, że dwukrotny tytuł Mistrza Polski zdobyty przez Eryka 
(w 2015 roku z Piotrem Topolskim, a w 2016 roku z Kingą w załodze) nie był 
przypadkiem – tytuł Mistrza Świata był tylko kwestią czasu.

Drugą załogą wyekspediowaną przez UKŻ GROT były nasze fantastycz-
ne kobiety – Julia Hościłowicz i Julia kundzicz – ta załoga również za-
prezentowała się świetnie i ostatecznie została sklasyfikowana na 6 miej-
scu uzyskując najlepszy wynik wśród załóg żeńskich. Najlepsza żeglarka na 
świecie w klasie CADET również ma na swoim koncie tytuł Mistrza Polski 
zdobyty w 2016 roku w kategorii dziewcząt.

Wynik naszego teamu jest najlepszym wynikiem sportowym w ponad czter-
dziestoletniej historii Klubu i młodzieżowego szkolenia żeglarzy w Suwałkach. 
Złoty medal i druga załoga w pierwszej dziesiątce – tego jeszcze nie było.

Nad powodzeniem całego przedsięwzięcia na miejscu czuwał trener 
Paweł Cherubin wspierany przez trenera Piotra Szyca – ich opieka była 
nieoceniona i osiągnięte przez suwalskich zawodników wyniki potwierdza-
ją również klasę trenerów współpracujących z UKZ GROT.

Już za chwilę Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i apetyt na kolejne 
tytuły Mistrza Polski.  Źródło: UKŻ GROT Suwałki
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Suwałki 15 sierpnia 2017 r.

Z uwagi na uniemożliwienie zabrania głosu w trakcie uro-
czystości Regionalnych Obchodów Święta Wojska Polskiego  
w Suwałkach, organizowanych przez Dowódcę Garnizonu 
Suwałki ppłk Krzysztofa Świderskiego i Społeczny Komitet 
tych obchodów pod przewodnictwem Wiceministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Posła RP Pana Jarosława 
Zielińskiego, składamy na łamach Dwutygodnika Suwalskiego 
nasze życzenia z okazji tego święta. 

Drodzy żołnierze i pracownicy suwalskiego garnizonu,  
rezerwiści, weterani, kombatanci oraz żołnierskie rodziny.

Obchodzone w rocznicę Bitwy Warszawskiej Święto 
Wojska Polskiego jest wyrazem hołdu dla tradycji i dorobku 
polskiego oręża. Święto Wojska Polskiego to dzień należący 
do wszystkich Polaków, dzień skłaniający do refleksji nad hi-
storią,  tradycją  i wartościami, które określają nas jako Naród. 
Przypomina nam o takich wartościach, jak honor, odwaga i po-
święcenie, wskazuje na znaczenie pokoju i odpowiedzialno-
ści za losy obywateli i państwa. W tym dniu oddajemy cześć 
bohaterom, którzy poświęcając własne życie przyczynili się 
do tego, że możemy żyć w wolnej Polsce.

Reprezentując mieszkańców Suwałk oraz suwalski samorząd, 
z okazji Święta Wojska Polskiego pragniemy przekazać słowa sza-
cunku i uznania wszystkim żołnierzom, a w szczególności żołnie-
rzom i pracownikom cywilnym 14 Suwalskiego Dywizjonu  Artylerii 
Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Słowa podziękowania kierujemy do żołnierzy różnych stopni  
i formacji polskich sił zbrojnych. Dziękujemy za profesjonalną, rzetel-
ną oraz pełną trudów i poświęceń służbę. Dziękujemy za codzienne 
zaangażowanie, determinację, a nierzadko i poświęcenie. Składamy 
podziękowania za odwagę i bohaterstwo w służbie Ojczyzny i jej 
obywateli.

Dziękujemy też za świadectwo patriotyzmu wyrażane podczas 
obchodów uroczystości rocznicowych i świąt państwowych w na-
szym mieście, a także aktywny udział wojska w życiu kulturalnym, 
sportowym i społecznym Suwałk. Jesteśmy dumni, że mamy w mie-
ście wojsko i dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działania  
na rzecz jego obecności i dalszego rozwoju.

Przekazujemy Państwu życzenia zdrowia, pomyślności oraz za-
wodowej satysfakcji w służbie Naszej Ojczyzny.

Z okazji Święta Wojska Polskiego pragniemy także zwrócić się do 
kombatantów i weteranów, żołnierzy rezerwy, do reprezentantów in-
stytucji i stowarzyszeń współpracujących z wojskiem. Dziękujemy za 
to, że wspomagacie Wojsko Polskie swoim doświadczeniem i radą.

Bardzo serdeczne pozdrawiamy również rodziny żołnierzy i pra-
cowników cywilnych wojska. Dziękujemy za Państwa cierpliwość  
i oddanie.

Składamy też gratulacje wszystkim żołnierzom, którzy dzisiaj zo-
stali awansowani, odznaczeni lub wyróżnieni. Niech to motywuje 
Was do dalszej, rzetelnej służby na rzecz naszej Ojczyzny. 

Z wyrazami szacunku

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

 Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

memoriał
i. warakomskiej

W ramach I Memoriału Ireny Warakomskiej jej syn arcymistrz tomasz 
Warakomski rozegrał symultanę na Placu Marii Konopnickiej. 

Więcej o memoriale na str. 14.
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„europa dla obywateli”
Na spotkanie informacyjne doty-

czące unijnego programu „Europa 
dla obywateli” zaprasza w czwar-
tek 24 sierpnia w godz. 16.00-19.30 
Centrum Trójki, przy ul. Kościuszki 71. 
Obowiązuje elektroniczna rejestracja.

Celem spotkania będzie przybliże-
nie przedstawicielom organizacji po-
zarządowych i jednostek samorządu 
terytorialnego, instytucji edukacyj-
nych, badawczych, aktywistom i społecznikom, osobom zaintereso-
wanym realizacją projektów międzynarodowych – zasad ubiegania się 
o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywa-
teli”. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się o celach, założe-
niach i priorytetach programu, zasadach ubiegania się o dofinansowanie. 
Eksperci omówią także kilka zrealizowanych projektów.

Program spotkania:
15.30-16.00 – Rejestracja
16.00-16.45 – Program „Europa dla obywateli” 2014-2020 – informacje 

ogólne i charakterystyka
16.45-17.15 – Na co można dostać dofinansowanie – zasady finansowa-

nia i cykl życia projektu
17.15-17.45 – Przerwa kawowa
17.45-18.15 – Ocena wniosku i projektu
18.15-18.30 – Zasady finansowe
18.30-19.15 – Wniosek krok po kroku – czyli na co zwrócić uwagę (System 

Uwierzytelniania Komisji Europejskiej EU LOGIN, Portal Użytkownika, 
wniosek E-Form)

19.15-19.30 Statystyki, terminy naborów w 2017 i 2018 roku, pomocne 
strony www.

Program jest ramowy, organizatorzy zastrzegają możliwość zmian.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja elektro-

niczna.
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje o pracach in-
westycyjnych i konserwacyjnych W czwartek, czyli 17 sierpnia nastąpi 
wstrzymanie lub czasowe ograniczenie w dostawie wody w rejonie uli-
cy Klasztorna. Utrudnienia najprawdopodobniej potrwają przez sześć 
godzin, od 9.00 do 15.00.

baśniowy szlak 
suwalszCzyzny

Rusza 7. edycja wakacyjnego plebiscytu „7 nowych cudów Polski” or-
ganizowanego przez miesięcznik National Geographic Traveler. O to wy-
jątkowe wyróżnienie powalczą w tym roku aż 32 niezwykłe miejsca w 
naszym kraju. Głosowanie w plebiscycie odbywa się online i potrwa do  
31 sierpnia br. Na głosujących czekają atrakcyjne nagrody.

– Przez cały rok szukamy miejsc niebanalnych, nowo powstałych,  
albo takich, w które tchnięto nowe życie. Odnajdujemy też magiczne  
festiwale i szlaki. Teraz pora na Was. Z 32 propozycji wybierzcie sie-
dem miejsc, które zasługują na miano cudów – mówi Agnieszka Franus,  
redaktor naczelna Travelera.

Głosowanie online trwa od 15 lipca do 31 sierpnia przez stronę http://
7cudow.national-geographic.pl/

7 NOWYCH CUDÓW POLSKI ZAGŁOSUJ I WYGRAJ NAGRODY
Każdy, kto odda głos w plebiscycie i uzasadni swój wybór, ma szansę 

zdobyć nagrody: 20 x zestaw książek + półroczna prenumerata National 
Geographic Traveler.

Wyniki zostaną opublikowane na łamach październikowego numeru 
National Geographic Traveler, który ukaże się 22 września br. Ponadto, 
20 października podczas targów World Travel Show odbędzie się uroczy-
sta gala z udziałem zwycięzców 7. edycji naszego plebiscytu „7 Nowych 
Cudów Polski”.

My głosujemy na Baśniowy Szlak Suwalszczyzny 
Szlak, prowadzący przez najatrakcyjniejsze miejsca regionu zahacza 

o „Wioski Bajek” – pomysłowo zaprojektowane punkty, w których każde 
dziecko znajdzie coś dla siebie.

oddaj krew
Fundacja Promyk w Suwałkach zachę-

ca do wzięcia udziału w oddawaniu krwi. 
20 sierpnia w godz. 8-13 na placu kościo-
ła pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła na  
ul. Wojska Polskiego 36 będzie stał ambu-
lans  krwiodawstwa.

Podzielić się życiodajnym płynem mo-
że każda zdrowa osoba w wieku 18–65 lat. 
Należy zgłosić się po lekkim posiłku i mieć 
ze sobą dowód tożsamości oraz nr PESEL.

Apelujemy do wszystkich, którzy mogą przyczynić się do ratowania 
ludzkiego życia, żeby nie byli obojętni i pomogli cierpiącym.

>>

>>

Coraz bliżej 300-lat 
naszego miasta

W 2020 roku minie 300 lat, kiedy Suwałki otrzymały prawa miejskie. 
W związku z tym Miasto Suwałki postanowiło już teraz rozpocząć przy-
gotowania do tego jubileuszu. Został powołany Komitet Organizacyjny, 
który będzie pracował nad obchodami tego święta. Dlatego przygoto-
wano  specjalną ankietę skierowaną do mieszkańców.

Chcemy zapytać: „Jak, Twoim zdaniem, należy upamiętnić roczni-
cę 300-lecia Suwałk? 

Zapraszamy do wypowiedzi. Czekamy na propozycje do dnia 10 wrze-
śnia 2017 r.”

Propozycje należy przesyłać na: ktp@um.suwalki.pl
Z wnioskiem o przeprowadzenie takiej ankiety wystąpili przedstawi-

ciele Rady Kultury działającej przy Prezydencie Suwałk.

>>
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Ciąg dalszy na str. 7

n Komenda Miejska Policji w Suwałkach, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Suwałkach i Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe zorganizowały kolejną  akcję profi-
laktyczną nad zalewem Arkadia w Suwałkach. 
Był pokaz sprzętu policyjnego, udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kon-
kursy z nagrodami i mnóstwo zabawy.

n We wtorek (8 sierpnia) po godz. 14 dyżurny 
Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach otrzy-
mał zgłoszenie o pobiciu mężczyzny. Suwalscy 
kryminalni zatrzymali mężczyznę, który pobił 
swojego znajomego. W wyniku tego 32-latek 
stracił dwa zęby. Suwalczanin usłyszał zarzut 
pobicia. Teraz za swoje postępowanie odpo-
wie przed sądem.

n Odszedł w wieku 51 lat dariusz Chalecki, 
znakomity zawodnik i instruktor bowlingu, o 
którego sukcesach niejednokrotnie informo-
waliśmy na naszych łamach. Był wielokrot-
nym reprezentantem Polski niepełnospraw-
nych, prezesem Suwalskiego Stowarzyszenia 
Bowlingu i członkiem władz krajowych związ-
ku. Powszechnie lubiany, nazywany był ojcem 
suwalskiego bowlingu. 

n Policjanci zatrzymali mężczyznę, który pró-
bował ukraść figurkę w jednym z suwalskich 
kościołów. Teraz suwalczanin za swoje postę-
powanie odpowie przed sądem.

n Zarząd Województwa Podlaskiego przy-
znał dofinansowanie na aktywną integra-
cję, czyli na wsparcie osób w trudnej sytuacji 
w powrocie do aktywności i samodzielno-
ści. Jak poinformowała  wicemarszałek Anna 
Naszkiewicz (na zdjęciu z Maciejem Żywno) 
piętnaście organizacji pozarządowych i stowa-
rzyszeń działających na Suwalszczyźnie otrzy-
ma ponad 18 mln zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020 na ten cel. 

n Policjanci z suwalskiej drogówki prowa-
dzili działania pn. „Bezpieczny rowerzysta”. 
Policyjna akcja promuje bezpieczne, zgodne  
z przepisami i odpowiedzialne uczestnictwo w 
ruchu drogowym. Została zrealizowana w ra-
mach opracowanego przez MSWiA programu 
„Kręci mnie bezpieczeństwo”. 

n Instytut Meteorologii ostrzega przed fa-
lą upałów. Poczynając od czwartku mają po-
wrócić trzydziestostopniowe upały. Instytut 
ostrzega też przed gwałtownymi burzami po-

Wakacyjny sezon w pełni, a nie-
spotykane wręcz upały sprawiają, 
że Suwalszczyzna jest odwiedza-
na przez coraz większe zastępy tu-
rystów z całego kraju. Witamy ich 
serdecznie. Dziś do odwiedzin w 
Wigierskim Parku Narodowym zapra-
sza Jarosław Borejszo, od niedawna 
dyrektor WPN. Ale zanim to nastąpi 
kilka informacji o samym parku. 

Wigierski Park Narodowy został powołany 1 stycznia 1989 roku. Jego poprzednikiem był 
Wigierski Park Krajobrazowy, utworzony na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w 1976 
roku. Ale to wszystko to tylko finał wieloletnich starań o szczególne potraktowanie unikalnej przy-
rody jeziora Wigry i jego otoczenia. Trzeba tu przypomnieć, że już w okresie międzywojennym zna-
komity uczony Alfred Lityński stworzył nad Wigrami Stację Hydrobiologiczną. On to właśnie jako 
jeden z pierwszych postulował objęcie Wigier i otoczenia jeziora szczególną ochroną i żądał po-
wołania wigierskiego rezerwatu. Dziś jest tam (w Starym Folwarku) muzeum Wigier.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku ogromne zasługi dla rozpropagowania walo-
rów Suwalszczyzny w ogóle, zaś Wigier w szczególności położyli uczestnicy wigierskich plenerów 
„Sztuka i Środowisko”, które gromadziły uznanych artystów i uczonych z kraju i świata. Obradowali 
oni w pomieszczeniach pokamedulskiego klasztoru, w ówczesnym Domu Pracy Twórczej 
Ministerstwa Kultury. Motorem plenerów był dzisiejszy człowiek roku 2017 Andrzej Srumiłło, po-
wszechnie fetowany artysta z okazji pięknego jubileuszu 90-lecia. Jego zasługi dla Suwalszczyzny 
są ogromne. Kto wie, czy nie największą jest fakt, że był on jednym z pierwszych, którzy umiejętnie 
– bo naprawdę wiedzieli o jak wielką stawkę idzie gra – zabiegali o powstanie Wigierskiego Parku 
Narodowego. Dziś potrzeby jego istnienia nikt nie kwestionuje, park stał się sprawą oczywistą.

zaproszenie do parku

Jest pan od niedawna dyrektorem Wpn. 
Lubi pan przyjmować w parku  
gości? nie boi się pan, że przyjdą tłumy  
i wszystko zadepczą?

– Nie boję się, jest wręcz odwrotnie – jak 
najserdeczniej zapraszam. Oczywiście nasi go-
ście musza przyjąć do wiadomości, że na te-
renie parku obowiązują pewne ograniczenia 
i zrozumieć to.
załóżmy, że jestem gościem z polski  
i chcę poznać park, jego przyrodę. Co ta-
ki ktoś powinien zrobić, by jak najwięcej 
poznać i zobaczyć, a jednocześnie być w 
zgodzie z wymogami terenu chronionego?

– Na pewno najlepiej będzie, jeśli nasi go-
ście rozpoczną wizytę u nas od odwiedzin  
w Centrum Informacji Turystycznej w parku  
w naszej siedzibie w Krzywym. To centrum – 
proszę wybaczyć, że się trochę pochwalę – na-
leży do najlepszych w kraju, było wielokrotnie 
nagradzane. Tu można się doprawdy dobrze zo-
rientować co warto zobaczyć i jak to robić, by 
zobaczyć i dotrzeć do rzeczy najciekawszych. 
Pomogą w tym nasi naprawdę profesjonalni 
przewodnicy, którzy o parku wiedzą wszystko, 
bo są to nasi wieloletni pracownicy. 
słowem – potwierdza pan, że turyści  
i goście w parku to nie dopust boży, ale 
ktoś oczekiwany.

– Zdecydowanie tak, tu się nic nie zmieni-
ło z tego powodu, że zostałem dyrektorem. 

Z tym parkiem je-
stem związany od 
wielu lat. Od lat też 
staramy się, by park 
był otwarty dla ludzi, bo przecież jedną z jego 
podstawowych funkcji jest edukacja. Trudno 
edukować teoretycznie i nie pokazać parku. 
z drugiej strony jest funkcja ochronna. 
przed laty głośno było o konflikcie po-
między dyrekcją parku a mieszkańcami 
nadwigierskich wsi, którzy chcieli i chcą 
prowadzić w miarę normalną działalność 
gospodarczą.

– Dobrze, że padło tu określenie „przed la-
ty”, bo dziś sytuacja jest naprawdę inna. Ale naj-
pierw pewna dygresja. Pracowałem również ja-
kiś czas w Suwalskim Parku Krajobrazowym, 
który w 70 procentach to teren prywatny. Tam 
nie sposób funkcjonować bez dobrej współ-
pracy z miejscowymi gospodarzami tej ziemi. 
Staram się od lat przenieść to doświadczenie na 
teren WPN i myślę, że z niezłym skutkiem, kon-
fliktów z mieszkańcami jest teraz o wiele mniej.
skoro już o suwalskim parku 
Krajobrazowym – to wasz rywal,
czy raczej partner?

– Zdecydowanie partner! Nie może być ina-
czej, bo nasze oferty się uzupełniają, razem mo-
żemy pokazać wszystkie walory Suwalszczyzny. 
Zresztą – jestem wiceprzewodniczącym Rady 
SPK, więc trudno tu mówić o rywalizacji. 

park jest dla ludzi
Rozmowa z Jarosławem Borejszo,  

dyrektorem Wigierskiego Parku Narodowego.

>>
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łączonymi z gradobiciem. Tylko przyklasnąć 
PWiK-owi, którego pracownicy rozstawili w 
mieście kurtynki wodne. Gdyby tak jeszcze 
pomyśleć o miskach z wodą dla spragnionych 
zwierząt…

n Adam Zdzisław kowalski od 1 sierp-
nia jest dyrektorem Zespołu Szkół nr 9  
w Suwałkach przy ul. Klonowej. Adam Kowalski 
ma 45 lat. Jest nauczycielem wychowania fi-
zycznego. 

n Kolejne prace konserwacyjne prowa-
dzić będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji. Oznacza to, że w najbliższych 
dniach nie we wszystkich kranach popłynie 
woda. Mieszkańcy której części miasta powin-
ni przygotować się na utrudnienia.

n Policjanci z suwalskiej drogówki kolej-
ny raz przeprowadzili akcję na drogach pn. 
„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. 
Wzmożone działania pod tym hasłem ukie-
runkowane są na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów, bo to właśnie ci użyt-
kownicy dróg ponoszą najtragiczniejsze skut-
ki wypadków. 

n Policjanci z Suwałk, w czasie trwania wa-
kacji, odwiedzają miejsca, w których dzieci  
i młodzież spędzają letni wypoczynek. Tym 
razem zawitali do kilku bibliotek miejskich  
w Suwałkach.

n Na szczęście niegroźny wypadek na tra-
sie Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej; jeden z 
wagoników wypadł z torów i stoczył się z po-
chyłego torowiska. Wezwani ratownicy nie 
stwierdzili poważniejszych obrażeń wśród po-
dróżnych.

n Na początku ubiegłego tygodnia do 
Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wpły-
nęło zawiadomienie o kradzieży 125 kg złomu 
mosiężnego i około 425 kg listew, wykonanych 
z tego metalu, na szkodę jednej z suwalskich 
firm. Z relacji zawiadamiającego wynikało, że 
metal był wynoszony z zakładu najprawdopo-
dobniej przez kilka kolejnych dni, na począt-
ku sierpnia. Kryminalni z suwalskiej komendy 
od razu zajęli się tą sprawą. Jeszcze tego sa-
mego dnia wpadli na trop jednego ze spraw-
ców i zatrzymali 26-latka. W trakcie czynności 
ustalili, że mężczyzna nie działał sam. Okazało 
się, że zatrzymany i jego o rok młodszy wspól-
nik sprzedawali skradziony towar w suwalskich 
skupach złomu. Policjanci odzyskali prawie 200 
kg. utraconego mienia. 26-latek i jego wspól-
nik usłyszeli już zarzuty. Teraz o ich dalszym lo-
sie zadecyduje sąd.

WydArZyło SIę
Wszystko wskazuje na to, że suwalskie lot-

nisko powstanie wcześniej niż ktoś mógłby 
przypuszczać. Powodem tego jest  wejście do 
gry poważnego partnera – firmy Forte, która 
na budowę lokalnego lotniska w Suwałkach 
postanowiła wyłożyć okrągłą sumę 10 mi-
lionów złotych na budowę pasa startowego. 
Stosowną umowę podpisali w środę 2 sierp-
nia Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk  
i maciej Formanowicz, prezes FORTE S.A. (na 
zdjęciu). To kwota przesądzająca o powodze-
niu przedsięwzięcia jeśli wziąć pod uwagę, że 
koszt budowy pasa startowego i niezbędnej in-
frastruktury szacuje się na 15-16 milionów zło-
tych. Wiele wskazuje na to, że budowa rozpocz-
nie się jeszcze w tym roku.

Skalę tego tak wielkiego zaangażowania 
podkreślił prezydent Renkiewicz. – To ewene-
ment na skalę nie tylko naszego województwa 
ale też całego kraju, że  prywatna firma przeka-
zuje samorządowi tak olbrzymie środki finanso-
we. Nigdy nie słyszałem o takim geście.

Zaangażowanie firmy Forte w budowę pa-
sa startowego nie jest przypadkiem. Forte jest 
obecne w Suwałkach już blisko ćwierć wieku, 
zaś obecnie realizuje potężną inwestycję kosz-
tem 700 milionów złotych na terenach SSSE  
w Dubowie.

Będzie to hala magazynowa, zakład produk-
cji płyt wiórowych i planowana fabryka mebli 
wraz z infrastrukturą logistyczną. Docelowo za-
trudnionych zostanie tam ponad 1000 osób.

– Jest to największa tego typu inwestycja re-
alizowana nie tylko w Polsce, ale też Europie – 
mówił prezes M. Formanowicz. – Dlatego w in-
teresie FORTE jest zapewnienie odpowiedniego 
dostępu do zakładów zlokalizowanych na tere-
nie Suwałk. Przy tak ogromnych nakładach musi-
my być dobrze skomunikowani ze światem choć-
by po to, by w porę dostarczać niezbędne części 
do urządzeń fabrycznych. A do tego potrzebne 
jest lotnisko. Cała inwestycja jest bardzo kosz-
towna w związku z czym musimy zapewnić so-
bie ciągłość procesu w pracy fabryk.

– Lokalne, czy też – regionalne lotnisko to 
szansa na przyciągnięcie kolejnych inwesto-
rów do Suwałk – mocno podkreślił prezydent 

Czesław Renkiewicz, który zapowiedział, że 
jeszcze w sierpniu zostanie ogłoszony przetarg 
na budowę pasa startowego. Prace budowla-
ne rozpoczną się na przełomie września i paź-
dziernika tego roku. Nowy pas startowy  powi-
nien być gotowy do użytku we wrześniu 2018 
roku. W listopadzie 2018 roku zostanie wyko-
nana rejestracja zmian na lotnisku w Urzędzie 
Lotnictwa Cywilnego i tym samym obiekt zo-
stanie dopuszczony do użytkowania.

Zakres prac na lotnisku:
• budowa głównej drogi startowej o dłu-

gości 1320 m i szerokości 30 m o nawierzchni 
sztucznej (asfaltowej lub betonowej) z pasem 
drogi startowej o nawierzchni trawiastej 60m 
od każdego progu drogi startowej;

• budowa płaszczyzny do zawracania o na-
wierzchni sztucznej (asfaltowej lub betonowej);

• budowa płyty postojowej o nawierzchni 
sztucznej (betonowej);

• budowa drogi kołowania o nawierzchni 
sztucznej (asfaltowej);

• budowa drogi startowej o długości 800 m  
i szerokości 60 m wraz z jej zabezpieczeniem 
poza progiem po obu stronach po 30 m i z za-
bezpieczeniem krawędzi bocznych po 10 m,  
o nawierzchni naturalnej, darniowej;

• budowa niezbędnej infrastruktury tech-
nicznej, tj.:
– odwodnienia liniowego wraz z separatorem  

i instalacją rozsączającą,
– sieci wodociągowej przeciwpożarowej, ob-

wodowej z hydrantami zewnętrznymi, zasila-
nej z przeciwpożarowego zbiornika,

– dróg pożarowych o nawierzchni żwirowej  
i częściowo sztucznej,

– oświetlenia, w tym nawigacyjnego i płaszczy-
zny do zawracania,

– instalacji elektrycznych do zainstalowania 
dwóch oświetleniowych wskaźników kierun-
ku wiatru,

– budowa ogrodzenia lotniska z bramami prze-
suwnymi.

W ramach realizowanej inwestycji  zostanie 
nie tylko wybudowany nowy pas startowy ale 
także cała infrastruktura pozwalająca na prawi-
dłowe funkcjonowanie lotniska.

10 milionów na lotnisko>>



17.08.2017

DwuTygoDnik SuwalSki

Forte honorowym meCenasem 
suwalskiej kultury

Fabryki mebli FORTE otrzymały honorowy tytuł „Mecenasa Suwalskiej Kultury”. Uroczystość wrę-
czenia statuetki odbyła się przed koncertami muzycznych gwiazd Dni Suwałk 2017. Z rąk prezydenta 
Suwałk Czesława renkiewicza nagrodę odebrał Wiktor Vaina, dyrektor suwalskiego oddziału FORTE.

Fabryki Mebli FORTE od lat aktywnie angażują się we wsparcie wydarzeń kulturalnych w Suwałkach: 
Dni Suwałk i Suwałki Blues Festivalu. Ponadto w tym roku Fabryki Mebli FORTE obchodziły w Suwałkach 
swoje 25-lecie i z tej okazji zorganizowano wielki koncert dla wszystkich mieszkańców Suwałk.

7

NAGrodA PrEZydENtA
mIAStA  SuWAłk

Prezydent Suwałk oznajmić raczył:
„Rajcy będą przemawiać inaczej!
Limerykiem ma radny
Ciągnąć dyskurs układny,
Bo do dziś zwykłą prozą mataczył”.

Raz suwalczan naszła pokusa,
Aby nie grać nic, oprócz bluesa.
Organista ton rzucił,
Zamiast requiem zanucił...
Patrzy... nieboszczyk w rytm się rusza!

Poszła Maria Konopnicka na jagódki,
Wyłapała w lesie wszystkie krasnoludki.
W domu rzekła: „Ło matko!
Przecież to samców stadko!”
(Co sprawdziła, zaglądając do wygódki).

„Ja, suwalczanin”
Wiesław Różański

NAGrodA BIBLIotEkI PuBLICZNEJ    
Im.  mArII  koNoPNICkIEJ

Twierdzi tak z Suwałk Staś że po Dżemie
Bezsilności opuszcza go brzemię
Taką w sobie ma moc
Że bez pokus co noc 
Jest strażnikiem w sułtańskim haremie

Zmiękczał Jasiek Mariolę (wieś Zusno)
Graniem bluesa godzinę już ósmą
W końcu gdy obok legła
To czerwony jak cegła*
Szepnął do niej „Dobranoc” i usnął

* „Czerwony jak cegła” – Dżem

Sprawiał Narcyz – bard ze wsi Sidory
Że kończyły się kłótnie i spory
Kiedy zagrał on bluesa
Z ciała rwała się dusza
A po lasach chowały się potwory

Grajek z Yorku gdy był we wsi Chodźki
Śpiewał „Luz-blues”* wybrance trzy nocki
Dnia czwartego bez sił
Po angielsku się zmył
A na wiosnę zjawiły się boćki

* „Luz-blues, w niebie same dziury” – Urszula i 
Budka Suflera

„Froterka sweterka”
Paweł Szczeciński

nagrody za limeryki wręCzone

NAGrodA   
„dWutyGodNIkA  SuWALSkIEGo”

Gość z Luizjany
Stary blues zawitał do Suwałk z Luizjany
Cieszy się że będzie tutaj w lipcu grany
U chorych na bluesa
Rodzi się pokusa
By na organki zamienić organy

Dziesięć lat
Suwałki Blues Festiwal dziesięć lat się kręci
Cieszą się Suwalczanie tym faktem przejęci
„Śniadania” bluesowe
Pożywne i zdrowe
Spożywają w lipcu liczni konsumenci

Nad Hańczą
W Suwałkach mieście nad Czarną Hańczą
Przy płynącej muzyce ludzie w lipcu tańczą
Nocna Zmiana Bluesa
Robi im psikusa
I częstuje muzyką tak jak pomarańczą

Co jest grane
Pewna pani z Suwałk nazwisko nieznane
Obudziła się rano i nie wie co jest grane
Jakubowicz Martyna
Koncert swój zaczyna
A ona myśli ma nie uczesane

„Baran baran buc”
Zygmunt Królak

W czerwcu 2017 r. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach po 
raz jedenasty ogłosiła konkurs na krótką wierszowaną formę literacką zatytułowa-
ny „Suwalskie limeryki latem. Edycja XI”. Autorzy zwycięskich limeryków  odebra-
li nagrody z rąk prezydenta Suwałk Czesława renkiewicza podczas „Jarmarku 
Kamedulskiego”.

Podobnie jak w latach poprzednich, utwory dotyczyły Suwałk i Suwalszczyzny 
oraz – w tej edycji konkursu, ze względu na 10-tą jubileuszową edycję Suwałki Blues 
Festivalu, specjalnie oceniane były utwory odwołujące się do muzyki „płynącej” 
przez Suwałki w lipcu. 

Na konkurs wpłynęły 102 limeryki od 23 autorów. Komisja oceniająca prace kon-
kursowe  po długiej dyskusji podjęła decyzję o następującym podziale nagród:

Nagroda Prezydenta Miasta Suwałk – Wiesław różański, Białystok;
Nagroda Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej – Paweł Szczeciński, Ostrołęka;
Nagroda „DwuTygodnika Suwalskiego” – Zygmunt królak, Witolubie;
Nagroda Suwalskiego Ośrodka Kultury – Elżbieta Lenic, Stróża.
 Wyróżnienia (dyplomy) otrzymali: Grzegorz Żak, Studniska Dolne; Jarosław 

Andrasiewicz, Łódź; karol Wysocki, Olecko.

>>

>>
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w
Suwałkach

trwają wakacje. Na łamach papierowego wydania 
„dwutygodnika Suwalskiego” oraz na naszej stronie interneto-
wej informujemy o imprezach i działaniach adresowanych do naj-
młodszych suwalczan spędzających wakacje w mieście. 

Poniżej propozycje na najbliższe dwa tygodnie.

2Pracownia „Smykałka” w Bibliotece Publicznej im. m. konopnickiej 
przy ul. E. Plater 33A zaprasza dzieci w godz. 11-13:

– 17 sierpnia na zajęcia literacko-plastyczne „Ja i UFO”, 
– 24 sierpnia na zajęcia literacko-plastyczne „Bajka o kocie na płocie”, 
– 31 sierpnia na zajęcia literacko-plastyczne „Na wyspach Ber- 

gamutach”;

2Filia nr 3 Biblioteki przy ul. Północnej 26 zaprasza w godz. 11-13: 
– 23 sierpnia na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem klocków lego 

„Wydobywamy węgiel”, 
– 30 sierpnia na zajęcia edukacyjne z użyciem klocków lego.
2midicentrum przy ul. Witosa 4A przez całe wakacje zaprasza dzieci  
w godz. 9-12 na zajęcia:

– filmowy wtorek,
– zgrana środa – gry planszowe lub Playstation,
– twórczy czwartek – kreatywne zabawy ze sztuką w tle,
– familijny piątek – dzieci z opiekunami w godz. 10-14 mogą swobod-

nie korzystać z zasobów Midicentrum.

2muzeum okręgowe przy ul. Kościuszki 81 zaprasza 22 sierpnia  
w godz. 10-12 na zwiedzanie wystaw z przewodnikiem dla dzieci i opieku-
nami oraz 28 sierpnia w godz. 10-12 na zabawy historyczne „Poznajemy 

swoje miasto”.
2Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły przy ul. 
Kościuszki 45 zaprasza 18 sierpnia w godz. 10-12 na zajęcia „Tworzymy ja-
pońskie ogrody metoda origami”.

2Suwalski ośrodek kultury przy ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:
– warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci 7-11 lat prowadzone przez 

Ewę Niedźwiecką – 21-25 sierpnia w godz. 11-12.30 w Sali 2.14, zajęcia 
odpłatne;
2Suwalski ośrodek kultury przy ul. Noniewicza 71 zaprasza na:

– warsztaty plastyczne „Wakacyjne spotkania ze sztuką” dla młodzieży 
16-19 lat prowadzone przez Jerzego Malinowskiego – 16-18 i 21-25 sierp-
nia w godz. 9-13, Pracownia plastyczna Kolor.
2ośrodek Sportu i rekreacji w Suwałkach zaprasza na:

– zajęcia „Moja droga do Tokio” – lekkoatletyka w formie zabawy dla 
dzieci 9-12 lat na stadionie lekkoatletycznym – w każdą środę i piątek do 
25 sierpnia w godz. 10-12;

– wycieczkę rowerową szlakiem Green Velo oraz ścieżkami Wigierskiego 
Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego; uczestnicy mu-
szą posiadać własny rower oraz kask – 23 sierpnia w godz. 9.30-14;

– Suwalską Akademię Tenisa Ziemnego (do lat 13 i 8 do 16 lat) – na kor-
tach tenisowych OSiR – zajęcia 17, 22, 24, 29, 31 sierpnia w godz. 10-12 (do 
13 lat), godz. 12-14 (do 16 lat);

– animacje sportowe na wesoło czyli mini-festyn sportowo-rekre-
acyjny nad Zalewem Arkadia w czwartki – najbliższe 17, 24, 31 sierpnia  
w godz. 10-14;

– Suwałki Beach Soccer Cup – turniej piłki nożnej plażowej dla dzieci  
i młodzieży do lat 12 i do lat 15, drużyny sześcioosobowe, zapisy w OSiR 
– 18 sierpnia w godz. 10-15;

– Akademię siatkarską ze Ślepskiem Suwałki – zajęcia prowadzone na 
boiskach do siatkówki plażowej przy Zalewie Arkadia – każdy poniedzia-
łek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 9-16, zajęcia płatne;

– zawody w biegach na orientację połączone z nauką orientacji w te-
renie w tzw. Zielonym Punkcie Nadleśnictwa w Suwałkach – 21 sierpnia 
w godz. 10-14;

– otwarte zajęcia sekcji modelarstwa lotniczego połączone z zawoda-
mi – 21-25 sierpień w godz. 10-14;

– otwarte zajęcia sekcji bokserskiej – 21-25 i 28-31 sierpień w godz. 18-
19.30;

– zajęcia bezpłatne na ściance wspinaczkowej – 24 sierpnia w godz. 
12-14;

– zajęcia rekreacyjne w aquaparku – zajęcia bezpłatne dla dzieci ponad 
10 lat – 25 sierpnia w godz. 11-13 – zapisy na zajęcia; 

– Sportowe zakończenie wakacji – 27 sierpnia;
– Eurofutbol wygraj z nudą – zajęcia bezpłatne z piłki nożnej prowadzo-

ne na czterech boiskach – do 27 sierpnia codziennie od poniedziałku do 
piątku w godz. 10-13 oraz 15-18. 

Szczegóły na stronie: www.osir.suwalki.pl

oGóLNoPoLSkI turNIEJ 
W SZACHACH I WArCABACH

Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki informuje, że w dniach: 
18-25.08.2017 r. odbędzie się Ogólnopolski Turniej w szachach 
i warcabach w Poddąbiu k/Słupska.

 Z naszego Klubu udział 
biorą n/w zawodniczki i za-
wodnicy:

1. Dapkiewicz Petronela;
2. Gorlewska Ewa;
3. Kosk Zofia;

4. Bagan Julia – opiekun 
-przewodnik;

5. Szachniewicz Ryszard;
6. Ignatowski Antoni;
7. Grabala Ireneusz.

Szachniewicz Ryszard, 
członek Rady KS “Jaćwing”

koLEJNy mILIoNEr W SuWAłkACH 

4 042 245,60 zł – taką kwotę po sobotnim lo-
sowaniu Lotto (12.08) wygrał szczęśliwiec, któ-
ry odwiedził kolekturę przy ul. Dwernickiego 15 
w Suwałkach.

Do trafienia „szóstki” wystarczyło zawarcie 
przez gracza jednego zakładu metodą na chy-
bił trafił! Liczbami wartymi ponad 4 miliony zło-
tych okazały się: 8, 25, 30, 36, 37, 47. Gratulujemy!

Warto dodać, że Suwałki już po raz trzeci zna-
lazły się na mapie miejscowości, w których gra-
ją Lottomilionerzy. Poza opisaną powyżej „szóstką”, 20 września 2014 roku odnoto-
wano także wygraną w wysokości 4 405 225,40 zł. Kilka miesięcy później (7 lutego 
2015 roku) w kolekturze przy ulicy Świerkowej  padła natomiast szósta co do wiel-
kości wygrana w historii Lotto, która wynosiła aż 30 216 854,10 zł.

Źródło: www.lotto.pl
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>>
W pierwszym tygodniu sierpnia (5 i 6) mieszkańcy miasta oraz goście bawili się na Jarmarku Kamedulskim – Dniach Suwałk.
Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem miejskiego muralu z psem Reksiem, bohaterem popularnych kreskówek dla dzieci, sympatycznej po-

staci stworzonej przez urodzonego w Suwałkach Lechosława Marszałka. Następnie zgromadzeni w barwnym korowodzie poprzedzani przez Miejską 
Orkiestrę Dętą, ulicami miasta przeszli do Parku Konstytucji 3-go Maja, gdzie prezydent Czesław Renkiewicz uroczyście otworzył Jarmark Kamedulski. 
Na scenie prezentowały się zespoły Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz organizacji seniorów. Najmłodsi  gromadzili się w strefie zabaw, gdzie czekały 
na nich; konkursy, malowanie twarzy, „taaakie” bańki i wiele innych atrakcji. Starsi mogli kupić wyroby artystyczne oraz delektować się przysmakami 
kuchni regionalnej. A wieczorem na dużej scenie przy ratuszu wystąpiła popularna piosenkarka Sylwia Grzeszczak oraz energetyczny zespół Enej. Po 
koncertach zgromadzeni  podziwiali przepiękny pokaz sztucznych ogni.

jarmark kamedulski – dni suwałk 2017

W niedzielę, drugim dniu jarmarku w Parku Konstytucji 3 Maja czynne były stoiska z rękodziełem, produktami spożywczymi. Na scenie w mu-
szli prezentowały się suwalskie zespoły muzyczne. Wieczorem miłośnicy muzyki klasycznej w ramach koncertów przy fontannie wysłuchali koncer-
tu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej.  W SOK-u w wieczorze kabaretowym w programie „Długo i szczęśliwie czyli intymne życie grubasa” wystąpił zna-
ny polski aktor kabaretowy, Grzegorz Halama. Natomiast w Parku Konstytucji 3 Maja licznie zgromadzona publiczność oglądała etiudę teatralną w 
reżyserii Joanny Łupinowicz „Okres carski, powstania narodowe” „Kartki z historii miasta”, cz. III. Na scenie pojawił się na chwilę sam car Mikołaj II. 
Uczniowie gimnazjum męskiego strajkowali przeciwko nauce prowadzonej w języku rosyjskim,  a mieszkańcy miasta protestujący przeciwko  wojnie 
rosyjsko-japońskiej z 1905 roku zostali rozpędzeni przez carskich kozaków.

Liczną publiczność bawili Sylwia Grzeszczak i zespół Enej

Reksio 
zamieszkał 
w Suwałkach

Bańki mydlane fascynowały nie tylko dzieci, ale i dorosłych

Kartka z historii miasta
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Uroczyste wręczenie Włóczni Jaćwingów – dorocznych Nagród Prezydenta Suwałk odbyło się w piątek  
(4 sierpnia) w Suwalskim Ośrodku Kultury. Prestiżowe wyróżnienia trafiły do sześciu osób, firm i instytucji  
szczególnie zasłużonych dla Suwałk w minionym roku.

W w ydar zeniu udział  w zięl i 
Bożena kamińska, poseł na Sejm RP, 
Anna Naszkiewicz, wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego i Stefan 
krajewski, członek Zarządu Wo- 
jewództwa Podlaskiego.

Uroczystość wręczenia nagród uświet-
nił koncert galowy zespołu Tre Voci 
Tenorzy z towarzyszeniem Suwalskiej 
Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją 
krzysztofa Jakuba kozakiewicza, re-
cital Lindy kaukule z łotewskiej Amaty  
i prezentacja multimedialna „Jak powsta-
ły Suwałki” przygotowany przez Irynę 
Popovą i kamila maczułajtysa z SOKu.

włóCznie jaćwingów rozdane

Nagrodę Prezydenta Miasta za działalność 
usługową i sponsorowanie wydarzeń  
o charakterze kulturalnym i sportowym,  
w szczególności „RESO Suwałki 10,5  
– Miejskie Święta Biegania” otrzymała 
firma RESO Europa Service Spółka z o.o. 
Włócznię odebrał prezes firmy Bronisław 
Woźnialis

Włócznię Jaćwingów otrzymała Urszula Rutkowska, dyrektor 
Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach z rąk 
zastępcy prezydenta Ewy Sidorek. Doceniono wzorowe i kreatywne 
zarządzanie placówką oraz codzienną pracę ukierunkowaną 
na wychowanków z różnymi problemami rozwojowymi

Nagrodę Prezydenta Miasta za działalność społeczną 
i kulturalną na rzecz miasta, organizację koncertów 
i akcji „Zbieramy na organy” mającej na celu 
zebranie pieniędzy na renowację najstarszych organów 
w mieście, otrzymał ksiądz Dawid Banach, 
proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy w Suwałkach



17.08.2017

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

11

Rodzinne zdjęcie wszystkich nagrodzonych i przedstawicieli władz samorządowych miasta i województwa 

Włócznię Jaćwingów 
– nagrodę Prezydenta 
Miasta za działalność 
kulturalną, edukacyj-
ną, społeczną, w tym 
międzypokoleniową, 
otrzymli Małgorzata  
Makowska oraz 
Krzysztof Rudowicz 
ze Stowarzyszenia 
Aktywności Społeczno
-Kulturalnej 
„Nie Po Drodze”

Włócznię Jaćwingów za zaangażowanie 
na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości 

lokalnej, tworzenie nowych miejsc pracy 
i nieustanne rozwijanie prowadzonej przez 

siebie firmy, a także działalność filantropijną 
otrzymał z rąk przewodniczącego 

Rady Miejskiej Zdzisława Przełomca, 
Bogdan Dojnikowski, właściciel Zakładu 

Wyrobów Metalowych Dojnikowscy Spółka 
Jawna z siedzibą w Suwałkach

Specjalną Włócznię Jaćwingów z diamentem z rąk 
prezydenta Cz. Renkiewicza za całokształt twórczości 
otrzymał profesor Andrzej Strumiłło
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aukso – do usłyszenia!
Muzycy AUKSO, czyli Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy pod 

prześwietną dyrekcją Marka Mosia koncertowali w Suwałkach i na 
Suwalszczyźnie już po raz osiemnasty. I nie będzie przesady w twier-
dzeniu, że z każdym rokiem witani są oni, i towarzyszący im artyści, z co-
raz większą sympatią, wręcz z entuzjazmem. A że uczucia zwykle są od-
wzajemniane,  więc mamy przekonanie, że tak jak my lubimy i kochamy 
Letnią Filharmonię, tak AUKSO lubi Suwalszczyznę i nas, jej mieszkańców.

DwuTygodnik, a wcześniej „Tygodnik Suwalski” od lat, od samego 
początku, ciepło, wręcz serdecznie witał na swoich lamach znakomi-
tych artystów. Z wielką satysfakcją możemy powiedzieć, że „mieliśmy 
nosa”, że AUKSO to faktycznie wdzięk, profesjonalizm, nieustające dą-
żenie do doskonałości. Po prostu wielka klasa. Jak tu się zresztą nie do-

>>

skonalić, skoro AUKSO, słowo wzięte z greki, znaczy tyle co właśnie dą-
żenie do doskonałości.

Olbrzymim atutem tej orkiestry i jej szefa Marka Mosia jest fakt, że jak 
mało kto potrafią ci muzycy prezentować utwory „klasyczne do bólu”  
– Mozarta, Telemanna, ale także współczesne – Zygmunta Koniecznego, 
czy lidera grupy  ZAKOPOWER Sebastiana Karpiela-Bułecki, jak to właśnie 
było podczas ostatniej edycji Letniej Filharmonii AUKSO.

Tradycyjnie już Filharmonia zawitała pod gościnny dach domostwa  
Andrzeja Strumiłły w Maćkowej Rudzie, w którym znakomity artysta sztuk 
wizualnych i słowa podejmował świetnych muzyków.

A za rok spotykamy się znowu. Do usłyszenia!

Tak jak w całym kraju, także w Suwałkach 15 sierpnia od-
były się obchody święta wojska. Uroczystości  rozpoczęła 
msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Aleksandra. 
Następnie, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wygłoszo-
no okolicznościowe przemówienia, wręczono odznaczenia 
oraz mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Była też defila-
da i pokaz sprzętu wojskowego, i oczywiście wyśmienita żoł-
nierska grochówka.

regionalne obChody święta wojska polskiego>>

Podziw i respekt budziły 155 
mm haubica samobieżna 
KRAB i 152 mm armato-
haubica samobieżna DANA 
11. Pułku Artylerii z Węgo-
rzewa. Pojazdy z tej jednost-
ki wzięły udział także 
w defiladzie w Warszawie

Na uroczystym apelu prezentowali się żołnierze Garnizonu Suwałki

Justyna Rekść-Raubo, dyrektor Letniej Filharmonii AUKSO i gość specjalny 
Zygmunt Konieczny

Charyzmatyczny wiolończelista Dominik Połoński
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BIBLIotEkA PuBLICZNA
 Im. m. koNoPNICkIEJ 

W SuWAłkACH ZAPrASZA:
n na wystawę ilustracji, rysunków i grafik 
„Z Andrzejem Strumiłło dookoła świata” 
w Bibliotece przy ul. E. Plater 33A; 

n  do 2 września do swoich placówek: 
– Biblioteka przy ul. E. Plater 33a: wtorek – piątek w godz. 8-16, sobo-

ta w godz. 9-15, zbiory specjalne (sobota) – nieczynne, Czytelnia Książek 
– nieczynna; 

– Filia nr 1, ul. Szpitalna 60: wtorek – godz. 10-17, środa, czwartek, pią-
tek – godz. 9-15; 

– Filia 2, ul. Klonowa 41: wtorek-piątek – godz. 8-16, sobota – nieczynne; 
– Filia 3, ul. Północna 26: wtorek-piątek – godz. 8-16, sobota – nieczynne; 
– Midicentrum, ul. Witosa 4A:
poniedziałek-piątek – godz. 8-16, sobota – nieczynne; 

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). Film objęty ak-
cją: „Mroczna wieża”. 

muZEum okręGoWE W SuWAłkACH, 
 ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

n  wystawę „Witold Urbanowicz” – ze zbiorów W. Urbanowicza,  
M. Urbanowicza, B. Stettner-Stefańskiej, E. Dudy i s. M. Pstrągowskiej. 

muZEum Im. mArII koNoPNICkIEJ W SuWAłkACH, 
ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na: 

n nową wystawę czasową „Przez tęskność… o Marii Stanisławie 
Konopnickiej z Wasiłowskich” – ukazującą najważniejsze wątki biogra-
ficzne i literackie poetki, ze szczególnym zaakcentowaniem jej związ-
ków z rodzinnym miastem.

CENtrum SZtukI WSPółCZESNEJ
& GALErIA  

ANdrZEJA StrumIłły, 
ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

n wystawę Andrzeja Strumiłły z okazji jubileuszu 
90-lecia urodzin – prace ze zbiorów Centrum Sztuki 
Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły i zbiorów 
prywatnych artysty. 

SuWALSkI oŚrodEk kuLtury zaprasza na: 
 n koncerty z cyklu „Na dywaniku u Marii”, wstęp wolny – wszystkie roz-

poczynają się w piątki o godz. 20 na Placu Marii Konopnickiej: 18.08 –  
Ad Astra (Warszawa), 25.08 – Koniec Listopada (Biała Podlaska);

n Maraton szantowo-folkowy nad Zalewem Arkadia, wstęp wolny za-
grają: 19.08 (sobota) godz. 17: Vieśnova, Shamrock, Marek Majewski, 
Czeremszyna; 20.08 (niedziela) godz. 17.30 zespoły: Zmiana Wachty (na 
zdjęciu), EKT Gdynia, Zejman & Garkumpel;

n „Letnie Koncerty przy Fontannie” – koncert na instrumenty smycz-
kowe zagrają muzycy Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Niedziela, 20.08, 
godz. 19.00, Park Konstytucji 3 Maja, wstęp wolnył

n Filmowe Lato z Orange. ,,Najlepsze najgorsze wakacje”, poniedzia-
łek, (21.08), godz. 20.45 nad zalewem Arkadia w ciepły wieczór na wy-
godnych leżakach!

n Art-Plast: Zielone oczy wilka, familijne plenerowe spotkanie ze sztu-
ką sobota, 26.08, godz. 11.00-13.00 plac Marii Konopnickiej wstęp wol-
ny, prowadzenie: Halina Mackiewicz. Tematem spotkania będą wilki. Te 
niebezpieczne, ale piękne zwierzęta na pewno dostarczą uczestnikom 
warsztatów wielu inspiracji. Przybywajcie całymi watahami... To zna-
czy rodzinami.

n Spektakl „Spóźnieni Kochankowie. Każdemu 
wolno kochać” w wykonaniu Teatru Forum. Emerytka  
i wdowa doświadcza presji ze strony swojej rodziny 
i znajomych. Jej dzieci oczekują od niej bezwzględ-
nie pomocy oraz tego, że będzie po prostu „babcią”, 
która pomoże im w ich codziennych zmaganiach, 
zamiast realizować własne marzenia i potrzeby. 
Konflikt narasta, gdy kobieta poznaje mężczyznę…  
26.08 (sobota), godz. 13.00, Sala Kameralna, ul. Jana 
Pawła II 5, Wstęp wolny. Obowiązują wejściówki – 
rezerwacja: krzysztofrudowicz@poczta.fm lub te-
lefonicznie: 799 791 883. Odbiór wejściówek przed 
spektaklem. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje 
kolejność zgłoszeń.

n Pchli Targ, niedziela, 27.08, godz. 9:00-13:00, parking za SOK-iem
n Studio Tańca RADOŚĆ działające w Suwalskim Ośrodku Kultury za-

prasza dzieci – chłopców i dziewczynki – w wieku 4-8 lat na przesłucha-
nia do zespołu. W programie zajęć: taniec podstawowy i klasyczny, taniec 
współczesny i ludowy, rytmika i akrobatyka oraz… występy na scenie 
SOK-owych produkcji. 29-31.08, godz. 15.00-19.00 oraz 1.09, godz. 16.00-
19.00, Sala Prób, ul. Jana Pawła II 5

n prezentację prac 36 suwalski artystów – III Suwalski Salon Sztuki –  
w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 i Galerii PAcamera, ul. 
Noniewicza 71, wystawa czynna do września; 

n wystawę prac młodzieży z Pracowni Plastycznej CENTRUM prowadzo-
nej przez Halinę Mackiewicz – Galeria na marmurach, ul. Noniewicza 71,  
wystawa czynna do 11 września;

BLACk PuB komIN zaprasza na:
n Koncert drAH i kamikaze 2.09. Na zakończenie wakacji zaprasza-

my w nasze progi. Kamikaze „przyłoji” mocnymi dźwiękami, tego jeste-
śmy pewni. DRAH też nie pozostanie dłużny, będzie dużo nowości, bę-
dzie trochę starości.

„roZmArINo”, ul. T. Kościuszki 75 zaprasza na:
n występ „Wakacyjnej grupy wujka Gienka” 19.08, godz. 19.00. 

Rezerwacja miejsca 5 zł/osoba.
n koncert zespołu „Zmiana Wachty” 25.08, godz. 19.00. Bilet z rezerwa-

cją miejsca 15 zł, wejściówka 10 zł – sprzedaż przed koncertem.

CINEmA LumIErE
ZAPrASZA 
NA FILmy:

17 sierpnia – „Wojna o plane -
tę małp” (akcji/s-f), „Valerian i miasto 
tysiąca” 2D+3D (akcj/s-f); „Moje wa-
kacje z Rudym” (familijny/przygod.), 
„Annabelle: Narodziny zła” (horror), 
„Mroczna wieża” (horror/akcji); 

od 18 sierpnia – „Gang Wiewióra2’ 
(komedia anim./przygod.), „Bodyguard 
Zawodowiec” (komedia sens.). 

od 18 sierpnia „FATIMA. OSTATNIA 
TAJEMNICA”;

od 18 sierpnia „Gang Wiewióra 2” 
(animacja/komedia/prz ygodow y) 
„Bodyguard Zawodowiec” (akcji);

 od 25 sierpnia „Barry Seal: Król prze-
mytu” (dramat/polityczny);  
„Mamuśki mają wychodne” (komedia).

zaproSzeNia SuwaLSkie

w kiNie
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JuBILEuSZoWy mECZ Z GórNIkIEm
Znamy plan obchodów 70-lecia Wigier. W środę 9 sierpnia na konfe-

rencji prasowej Dariusz Mazur prezes klubu SKS Wigry Suwałki przeka-
zał informacje o tym ważnym wydarzeniu.

Obchody 70-lecia Wigier rozpoczną się już w piątek w Suwalskim 
Ośrodku Kultury. Na scenie, oprócz występów artystycznych, odbędzie 
się losowanie drużyn piłkarskich 9-latków do Turnieju im. Grzegorza 
Wołągiewicza, który rozgrywany będzie na murawie stadionu miejskie-
go w sobotę i niedzielę 2 i 3 września. W turnieju uczestniczyć będą naj-
lepsze akademie piłkarskie m.in. Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków, 
Legia Warszawa. Przyjadą także drużyny z Rosji, Litwy Białorusi, i Łotwy.

W niedzielę w godzinach 12-19 przy stadionie zorganizowany będzie 
piknik rodzinny. Będą gry i konkursy z nagrodami, na scenie prezentować 
się będą zespoły artystyczne a także odbędą się wybory Miss Suwałk.

– Tego dnia wręczymy dla przyjaciół naszego klubu honorowe od-
znaki „Zasłużonego dla SKS Wigry Suwałki” – powiedział dariusz mazur.

Kulminacyjnym punktem imprezy będzie mecz z Górnikiem Zabrze. 
Spotkanie pomiędzy Wigrami Górnikiem Zabrze rozpocznie się 3 wrze-
śnia, w niedzielę, nieprzypadkowo o godzinie 19:47. Wstęp na ten mecz 
będzie biletowany. Ceny biletów:

Bilety na nową trybunę: 10 zł (normalny), 5 zł (ulgowy)
Bilety na starą trybunę: 8 zł (normalny), 4 zł (ulgowy)
Dodatkowo posiadacze karnetów będą mogli obejrzeć mecz  

z Górnikiem za darmo. Bilety kupować można codziennie od godz. 9.00 
do 20.00 w sklepiku Wigier w Plazie.

źródło: Wigry Suwałki

W  ostatnim meczu ligowym Wigry zremisowały u siebie z Górnikiem 
Łęczna 0:0. Przypomnijmy, że pierwsze dwa mecze przegrali. Miejmy na-
dzieję, że to początek lepszej passy.

rECmAN CuP 2017
tomasz Sarnecki z Warszawy (na zdjęciu) zwyciężył w III edycji tur-

nieju tenisowego Recman Cup 2017.
W zawodach wystartowało 33 zawodników z Warszawy, Piaseczna, 

Gdańska, Białegostoku, Ełku, Gołdapi, Węgorzewa, Kętrzyna, Sokółki, 
Turośli Kościelnej i  ośmiu suwalczan. W „bratobójczej” walce o  trze-
cie miejsce zmierzy-
l i  s ię  suwa łc z anie: 
Adam Cąkała i robert 
us a r e k .  Zw yci ę ż y ł 
Usarek pokonując swo-
jego przeciwnika 9:2. 
Zwycięzca meczu o 3 
miejsce dodatkowo 
odebrał nagrodę spe-
cjalną dla „Najlepszego 
suwalczanina”, k tó-
rą ufundował Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w 
Suwałkach – współor-
ganizator turnieju.
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WydArZENIA SPortoWE
ŚWIęto SZACHóW NAd HAńCZą

Ponad trz ystu zawodników zjechało na I memoriał Ireny 
Warakomskiej. Przyjechali z Polski, krajów ościennych, ale także z dale-
kich Indii, czy Chin. Są pośród nich arcymistrzowie tej pięknej gry, ale są 
także dzieci, które dopiero za kilka lat dorosną do rangi mistrza, czy arcy-
mistrza. Właśnie w ten sposób, najpiękniejszy z możliwych, uczczona zo-
stała pamięć Ireny Warakomskiej, wieloletniej prezes Klubu Szachowego 
„Hańcza”.

Jej wielkie zasługi w serdeczny, wzruszający sposób przypomniała 
córka Monika, mówił o nich Czesław renkiewicz, prezydent miasta, któ-
ry dokonał otwarcia Memoriału. 

Wiele wskazuje na to, że Suwałki będą gospodarzem jednej z najważ-
niejszych imprez szachowych w naszym kraju, ponieważ już dziś o po-
trzebie kontynuacji tej pięknej imprezy mówią wszyscy zainteresowani 
rozwojem szachów w Suwałkach.

 (Ponieważ w chwili oddania tego numeru do druku nie są jeszcze znane 
ostateczne wyniki, podamy je na stronie internetowej)

irena warakomska – prezes klubu szachowego „Hańcza” Suwałki w 
latach 2002–2012. Mama piątki dzieci w tym dwójki szachistów: WIM Anny 
Warakomskiej i GM Tomasza Warakomskiego. Współzałożycielka Banku 
Spółdzielczego w Suwałkach, pracownik oraz członek zarządu przez 47 lat.

Po dc zas dziesięciu lat p e ł nienia funkcj i  pre zesa pr ze z Irenę 
Warakomską, juniorzy klubu „Hańcza” Suwałki zdobyli ponad 100 me-
dali w rozgrywkach szczebla Mistrzostw Polski. Multimedalistami byli: 
Anna Warakomska (25 medali), Katarzyna Murawko (21), Magdalena 
Kozak (17), Tomasz Warakomski (17), Dominika Ostrowska (10). Drużyna 
juniorska została dwukrotnie Drużynowym Mistrzem Polski Juniorów 
(Koszalin 2005, Szklarska Poręba 2007) oraz zdobyła brązowy medal 
(Szklarska Poręba 2006). Oprócz tego, w tym okresie szachiści „Hańczy” 
ośmiokrotnie zdobyli medale Ogólnopolskiego Turnieju o „Złotą Wieżę”, 
w tym 4 razy zwyciężając (Chotowa 2003, Jarnołtówek 2004, Chotowa 
2006, Ostróda 2009).

Źródło: Biografia na stronie Stowarzyszenia im. Ireny Warakomskiej
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PrZyGArNIJ  PrZyJACIELA 
ZE  SCHroNISkA  „SIANoŻęć”

W DwuTygodniku Suwalskim publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów 
i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schro-
nisku przy ul. Sianożęć 3 A.

Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną: za-
szczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 11.00-16.00, w sobotę od 11.00 do 14.00. 

www.e-schronisko.pl

– Młoda, mała około 
2 letnia 
suczka-arystokratka 
w typie Buldoga
Staroangielskiego.
Umaszczenie białe 
z nielicznymi 
czarnymi łatkami

oGłoSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Północnej 
w Suwałkach

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XII/126/2015 z dnia  
28 października 2015 r., zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego rejonu ulicy Północnej w Suwałkach wraz z prognozą  oddziały-
wania na środowisko, w dniach od 25.08.2017 r. do 22.09.2017 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139,  
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w godzinach: w po-
niedziałki od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejsco-
wego planu odbędzie się w dniu 05.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w godzinach od 9.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte  projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5  
w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1,  
16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
09.10.2017 r. 194/2017

oGłoSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych 

zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy 
w Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwa-
ły Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XIX/220/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych 
zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Suwałkach wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.08.2017 r. do 
22.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 
1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w ponie-
działki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejsco-
wego planu odbędzie się w dniu 04.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w godzinach od 9.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie 
przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 
do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2017 r. 202/2017

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 16 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywie-
szony został na okres 21 dni (od 16.08.2017 r. do 06.09.2017 r.) wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 271/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku). Dotyczy sprzedaży w dro-
dze przetargu działek położonych w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, 
Wigierskiej i Konopnickiej oraz bezprzetargowej sprzedaży działek poło-
żonych w Suwałkach przy ul. Kosynierów i Polnej z przeznaczeniem na po-
lepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych.  203/2017

Pani urszuli rutkowskiej
dyrektorowi Przedszkola nr 8 

z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach 
z powodu śmierci 

mAmy
wyrazy szczerego współczucia

składa Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wraz 
pracownikami Urzędu Miasta

204/2017

Trzymiesięczny kotek 
poszukuje dachu nad głową 

i rodzinnego ciepła

Mała łaciata
(brązowo-biała) 
5-letnia suczka, 
poszukuje 
spokojnego miejsca 
na ziemi  

ogłoszenia „dtS” 
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

www.dwutygodniksuwalski.pl 
tel. 87 566-28-25
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164/2017

dyŻury koNSuLtACyJNE
członków Suwalskiej Rady Seniorów w sierpniuu

(godz. 10.00-13.00)
29 sierpnia – Lucyna Śniecińska

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnie-
niu telefonicznym: 780 540 089

PoLSkI ZWIąZEk GłuCHyCH W SuWAłkACH 
uL. SZkoLNA 7 

Zaprasza członków koła PZG i ich rodziny do korzystania 
z następujących zajęć:

– od dnia 04.09.2017 do 30.10.2017 zadanie: „Bowling dla wszyst-
kich” w każdy poniedziałek w godz. 17.00-19.00 w Centrum „PLAZA”

– od dnia 05.09.2017 do 28.11.2017 zadanie: „Samo Zdrowie” w każ-
dy wtorek w godz. 17.00-19.00, zajęcia rehabilitacyjne w Aquaparku 
ul. Pap. Jana Pawła II-go 7

– od 06.09.2017 do 29.11.2017 zadanie: „Samo Zdrowie” w każdą środę 
w godz. 17.00-18.00, zajęcia w siłowni OSIR ul. W. Polskiego 2

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: Grzegorz Roszkowski 
tel. 509 093 646

Serdecznie zapraszamy
Zajęcia finansowane są przez Urząd Miasta w Suwałkach  199/2017

Cert. 4460

Od II do XII Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” 
Realizuje Projekt „Razem Przeciwko Bezdomności I Uzależnieniom 

FIO -2017” W Ośrodku Profilaktyki I Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, 
Uzależnionych i Bezdomnych ul. Sportowa 24 Suwałki

Działania w ramach projektu:
1. Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne „Trzeźwo patrzę na świat’’ dla 

uczniów suwalskich szkół – przyczyny i skutki uzależnień z wykorzy-
staniem alkogogli.

2. Szkolenie dla streetworkerów. 
3. Akademia Terapii Zajęciowej „Zrób to sam” dla osób bezdomnych 

– społeczna terapia zajęciowa (budki, karmniki)przekazane dla przed-
szkoli, naszycie odblasków na czapki, szaliki dla bezdomnych.

4. Prowadzenie Punktu Wsparcia przy ul. Noniewicza 91 jest to bez-
płatne poradnictwo prawne i psychologiczne osobom z uzależnienia-
mi, bezdomnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin.

5. Telefon Zaufania 800137200 – anonimowa pomoc psycholo-
giczna.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej FIO 2017 oraz budżetu Miasta Suwałki.  126/2017

201/2017
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PILotAŻoWy  ProGrAm  
„AktyWNy SAmorZąd”

FINANSoWANy 
ZE ŚrodkóW PFroN

Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilota-
żowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2017 roku.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Suwałkach ul. Filipowska 20.

Wnioski dostępne są w MOPR w Dziale Pomocy Instytucjonalnej 
pok. nr 2, tel. 875628984 oraz na stronie www.mopr.suwalki.pl 

Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyelimi-
nowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo be-
neficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w do-
stępie do edukacji. 

W 2017 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełno-
sprawnych, które  są zatrudnione. 

moduły, obszary i zadania programu realizowane w 2017 roku: 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społecz-

ną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania 

do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia 

w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub  

jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi  

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i opro-
gramowania,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej  

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której  

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co 
najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej  
posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowocze-
sne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej  
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyż-
szym.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu składa się  
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Filipowska 20,  
pok. nr 2, w następujących terminach:

1) Moduł I (tryb ciągły): 
od dnia 25.04.2017 r. do 30.08.2017 r. 

2) Moduł II (dotyczy roku akademickiego 2017/2018):
od dnia 01.09.2017 r. do 10.10.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego Programu 
„Aktywny samorząd” można uzyskać w miejskim ośrodku 
Pomocy rodzinie w Suwałkach lub na stronie internetowej 
www.pfron.org.pl

191/2017

„NoWE PLACE ZABAW”

Miasto Suwałki 
realizuje projekt 
nr LT-PL-1R-081 

pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy” 
w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubó-
stwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy – „Zwalczanie wyklu-
czenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świad-
czeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”.

Beneficjentem wiodącym jest Przedszkole „Grinukas” w Alytusie, na-
tomiast Miasto Suwałki jest beneficjentem w projekcie. Pozostałymi be-
neficjentami są Administracja Samorządu Miasta Alytus, Administracja 
Samorządu Okręgu Varena, Administracja Samorządu w Druskienikach, 
Przedszkole  „Kregždutė” w Łoździejach.

W ramach projektu powstało dziewięć placów zabaw przy przed-
szkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 w Suwałkach. Place zabaw zostały wypo-
sażone w nowoczesne zestawy integracyjny do zabaw dla dzieci zamon-
towane na nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej lub na nawierzchni 
piaskowej. Zamontowane wyposażenie obejmuje m.in. huśtawki, buja-
ki na sprężynie, domki i zestawy równoważni, tablice edukacyjne, stoli-
ki do szachów, karuzele, bramki piłkarskie. 

Zabawki charakteryzują się nowoczesnym design, funkcjonalnymi 
wzorami oraz „żywymi” kolorami, które pobudzają wyobraźnię dziec-
ka i rozwijają kreatywność. Zabawa z wykorzystaniem zabawek ma na 
celu rozwój zdolności motorycznych i sensorycznych oraz lepszą inte-
grację dzieci. Nowoczesne i bezpieczne place zabaw zmieniają wizeru-
nek przestrzeni miejskiej Suwałk, wnosząc w nią odrobinę koloru i ra-
dosnego śmiechu dzieci.

Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Suwałki): 500.000,00 Eur, 
w tym dofinansowanie z EFRR: 425.000,00 Eur. 

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. – czerwiec 2018 r.
193/2017
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Suwałki, od lewa do prawa,  mówią 
o obchodach Święta Wojska Polskiego. 
Tym razem było ono organizowane ze 
szczególnym rozmachem, bo obcho-
dy pomyślane zostały jako regionalne. 
Zresztą o wadze obchodów decydu-
je ranga Najważniejszej Osoby na nich 
obecnej. W tym roku był to, ze wszyst-
kimi swoimi tytułami, Jarosław Zieliński, 
czyli (baczność!) Sekretarz Stanu w Mi- 
nisterstwie Spraw Wewnętrznych i Ad- 

ministracji i poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. I przyznać trzeba, że 
choć to tylko jeden z bodaj stu wiceministrów obecnego rządu, to prze-
cież prezentował się tak okazale, że nawet cały minister nie dotrzymał-
by mu kroku. Szczególnie mocarnie wyglądał (sam Fajdek mógłby po-
zazdrościć) z młotem w rękach. Kto był i widział, ten wie, o czym mowa. 

Zanim jednak do tego doszło Jarosław Zieliński powołał komitet or-
ganizacyjny obchodów. Na liście zaproszonych do komitetu przewodni-
czący Zieliński znalazł miejsce dla l00 (słownie stu) osób. Zgadnijcie dla 
kogo na tej liście zabrakło miejsca? Tak, oczywiście, dla gospodarzy mia-
sta! To przecież jasne, że jak się organizuje uroczystość w czyimś domu, to 
się gospodarza tego domu nie zaprasza, bo i po co tam niby potrzebny… 

Odbyłem w tej sprawie wiele rozmów. Moi czytelnicy i znajomi jakoś 
nie umieją tego, co się w naszym mieście dzieje, pojąć. – Jak to możliwe 
– pytają, by coś takiego mogło się zdarzyć, przecież jeśli nawet dzieli ko-

Festiwal Siły stanęło dziecięciu zawodników, 
którzy rywalizowali w sześciu konkurencjach: 
spacer farmera 2×125 kg, przenoszenie tarczy 
130 kg, uchwyt herkulesa, przetaczanie opo-
ny 320 kg, wyciskanie axla 110 kg oraz prze-
ciąganie samochodu na czas). Zwycięstwo, 
z wynikiem 52 pkt odniósł michał Węglicki 

Chłodnym
okiem
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 z młotem w dłoniaCh
goś opcja polityczna, to jest coś takiego jak osobista kultura, dobre ma-
niery. Przecież Prezydenta na to stanowisko wynieśli obywatele tego mia-
sta, przecież  Przewodniczący Rady Miejskiej nie reprezentuje siebie, lecz 
całą Radę, a to znaczy znowu, pośrednio, tysiące suwalczan, którzy na 
wszystkich 23 radnych oddali swoje głosy. Słowem takie postępowanie 
to nic innego jak lekceważenie mieszkańców Suwałk. Według reprezen-
tującego pana Sekretarza Stanu pomniejszego działacza PiS,  prezyden-
ta na zaprosili, bo ten jest przeciwnikiem rządu i w dodatku ma czelność 
ubiegać się o rządowe pieniądze na budowę hali sportowo – widowisko-
wej w Suwałkach. Zapomniał biedny, czy jeszcze nie wie, że rząd własnych 
pieniędzy nie ma, lecz tylko wspólne, z naszych podatków? 

Tak, to jest lekceważenie, wręcz pogarda okazana  suwalczanom. Nie 
pierwszy raz. Pozwolę sobie przypomnieć własny tekst sprzed kilkunastu 
już lat, którego bohaterem był ten sam, niezłomny Jarosław Z.  W codzien-
nej gazecie wyczytałem, że suwalska prawica wraca do „dobrego obycza-
ju” urządzania podwójnych obchodów rocznicy majowej konstytucji. Poseł 
Jarosław Zieliński najwyraźniej boi się takiej oto sytuacji; jest kościół, msza 
za Ojczyznę, ksiądz mówi „przekażcie sobie znak pokoju”, a tuż obok ktoś z 
przeciwnej politycznej barykady. I jak takiemu znak przekazać? Na wszelki 
wypadek lepiej mieć „swoją” mszę. Dookoła sami swoi, pokój gwarantowa-
ny, to i znak można przekazać bez obawy, że człowiek skinie głową wrogo-
wi. Prawdziwa głębia chrześcijańskiej pokory.

Tak, to prawda, poseł-minister ma was, drodzy suwalczanie, w powa-
żaniu od wielu, wielu lat…

Stanisław Kulikowski

W sobotę oraz niedzielę (5-6 sierpnia) od-
był się ogólnopolski turniej siatkówki plażowej 
Pogodne Suwałki CUP. W rozgrywkach wzięło 
udział 25 drużyn m.in. z Warszawy, Białegostoku 
oraz Litwy. W bardzo silnie obsadzonym turnie-
ju zwycięstwo odniosła para Jakub Czubiński 
(w. lubelskie)/Zarankiewicz mateusz (w. opol-
skie), która w wielkim finale pokonała parę z 
Wilna Vaskelis/Vasiljevas. Najlepszą parą z 
Suwałk okazał się duet Zaborowski Wojciech/
Szwejkowski mateusz, a MVP turnieju został 
wybrany Zarankiewicz mateusz.

W niedziela (6 sierpnia) zmagali się strong-
manów z Polski oraz Litwy. Na starcie MAJSTER 

>>

z Mławy. Na drugim miejscu uplasował się 
martynas Vaitkevicius (48,5 pkt) zaś na najniż-
szym stopniu podium stanął Piotr kowalewski 
(48 pkt). W przerwie konkurencji odbył się po-
kaz tańca pole dance w wykonaniu Arlety 
Aleksandrowicz oraz Laury marcińczyk.

dni suwałk na sportowo

Publiczność oklaskiwała nie tylko siłaczy
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Centrum Handlowe Plaza 
Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl;

suwalki@cinema-lumiere.pl  
Telefon – rezerwacje, 
kasa: (87) 618 20 23

W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy archiwal-
ne zdjęcia architektury Suwałk ze zbiorów Alicji i Jana roszkowskich 
oraz   te same miejsca współcześnie. Do Czytelników „DTS” mamy pyta-
nia dotyczące tych miejsc.

Mamy nagrodę dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową od-
powiedź. Będzie to bilet ufundowany przez Cinema Lumiere Suwałki. 
Dodatkowo należy polubić i udostępnić najnowsze wydanie „DTS” na na-

szym fanpagu: https://www.facebook.com/dwutygodnik/
Jaką nazwę w czasach prL-u nosiła ulica, przy której stoi ten bu-

dynek? 

Na odpowiedzi czekamy do 25 sierpnia.
Odpowiedzi prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź na ad-

res internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

Archiwalne zdjęcia suwalskie są prezentowane w witrynie zakładu fotograficznego państwa Roszkowskich, przy ul. Chłodnej. Zachęcają do rozpoznawania 
osób, miejsc i wydarzeń z fotografii i proszą o kontakt – tel. 602 106 061, 508 068 431, biuro@art-sos.pl.
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obwodniCa?
już widać!

Bez względu na to, z której strony wjeżdżamy do Suwałk, wjazd do 
miasta jest poważnie utrudniony. Czy to na drodze z Olecka, czy Filipowa, 
czy na  Pułaskiego, czy wreszcie na Reja – wszędzie  potężne wykopki, 
betonowo-stalowe konstrukcje, zarysy nowych rond i węzłów komuni-
kacyjnych. Tak wygląda dziś budowa obwodnicy Suwałk.  Pewnie dlate-
go nasi czytelnicy coraz rzadziej pytają o obwodnicę, bo pytać nie mu-
szą; że budowa trwa – widać gołym okiem.

Najbardziej rzuca się w oczy rozmach prac przy Reja w okolicach 
cmentarza. Tam faktycznie widać już spory kawałek nowej trasy. Potężna 
betonowa wstęga robi prawdzie imponujące wrażenie. I jest to – jak za-
pewniają inżynierowie „Budimexu”, wykonawcy suwalskiej obwodnicy 

– nawierzchnia, która wytrzyma nawet największe możliwe obciążenia. 
Te zaś będą naprawdę ogromne – obwodnica przyjmie na siebie olbrzy-
mi ruch; w skali dnia to tysiące ciężkich tirów, w skali roku to miliony. Dziś 
ciągle jeszcze jadą one przez Suwałki – Utratą i Pułaskiego. Szczególnie 
mieszkańcy tych ulic już niedługo odetchną z ulgą. Ale pozostali suwal-
czanie także. Pewnie dlatego, choć prace przy budowie obwodnicy na-
prawdę mocno utrudniają życie, nikt praktycznie nie narzeka.

Przypomnijmy; suwalska obwodnica ma mieć blisko 13 kilometrów 
i będzie fragmentem drogi S-61, czyli Via Baltiki. Powstanie kosztem 300 
milionów złotych. 

Suwalczanie bardzo długo czekali na swoją obwodnicę. Starania su-
walskiego samorządu i – powstałego z inicjatywy prezydenta Czesława 
Renkiewicza – Społecznego Komitetu Wspierania Budowy Obwodnicy 
Suwałk, przypomniane zostały na oficjalnym portalu Suwałk. Więcej ma-
teriałów także na naszej stronie internetowej.



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

17
0/

20
17

ogłoszenia „Dts”
ul. e. plater 33a (ii piętro), tel. 87 566 28 25 

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl   www.dwutygodniksuwalski.pl

Suwałki, ul. Sejneńska 59
tel. 731 200 310

suwalki@dk-brw.pl    

16 sierpnia – 11 września
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