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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.

200/2017

wrześniowe obchody
Czesław renkiewicz Prezydent 

Suwałk zaprasza na uroczystości  
1 września 2017 r. w związku z 78. 
rocznicą wybuchu II wojny światowej  
i obchodami Dnia Weterana oraz  
17 września 2017 r. – 78. rocznicą agre-
sji ZSRR na Polskę oraz obchodami 
Dnia Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej 
i Światowego Dnia Sybiraka.

Program

1 września 2017 r. (piątek)
Pomnik Żołnierzy Września 1939 r.,  

ul. Wojska Polskiego
12.00 – sygnał syren, rozpoczęcie uroczystości
12.05 – wystąpienie Prezydenta Miasta Suwałk
12.20 – Apel Poległych i salwa honorowa
12.30 – modlitwa
12.40 – złożenie kwiatów

17 września 2017 r. (niedziela) 
kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Wojska Polskiego 36

10.30 – msza święta z udziałem pocztów sztandarowych, kombatan-
tów, harcerzy, młodzieży, delegacji i mieszkańców Suwałk Pomnik 
Żołnierzy Września 1939 r., ul. Wojska Polskiego

12.00 – rozpoczęcie uroczystości
12.05 – wystąpienie Prezydenta Miasta Suwałk
12.20 – Apel Pamięci i salwa honorowa
12.30 – złożenie kwiatów
12.50 – przejazd na cmentarz parafialny, ul. Bakałarzewska
13.00 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Sybiraków

98. rocznica wyzwolenia suwałk>>
,,Dzisiaj ziemia Wasza jest wolną. Stąd szły wieści, które mi nie pozwala-

ły być dumnym. Na kresy bowiem spada najcięższy obowiązek reprezento-
wania kultury narodu. Wasze Miasto Panowie jest jedne z przednich placó-
wek w tym kulturalnym zmaganiu się”. 

Tak powiedział Marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa Polskiego na 
spotkaniu z mieszkańcami Suwałk 13 września 1919 r. 

W czwartek (24.08) w Suwałkach odbyły się obchody 98. rocznicy 
Wyzwolenia Miasta. Z tej okazji przybyłe delegacje, na czele z suwal-
skimi kombatantami, złożyły kwiaty pod pomnikami Marszałka Józefa 
Piłsudskiego  oraz Polskiej Organizacji Wojskowej na cmentarzu komunal-
nym przy ulicy Bakałarzewskiej. Podczas wystąpień Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk i Bożena Kamińska, parlamentarzystka z naszego mia-
sta, przypomnieli tło wydarzeń historycznych sprzed 98 lat.
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Szanowni Dyrektorzy, 
Nauczyciele i Pracownicy Szkół,
Drodzy Uczniowie i Rodzice,

dobiega końca czas wakacji, czas wielu wrażeń i wypoczynku.W po-
niedziałek – 4 września  uroczyście rozpocznie się rok szkolny 2017/2018. 

Pomimo wielu zmian, które niesie za sobą reforma oświaty, mam 
nadzieję, że będzie to rok wypełniony spokojną i efektywną pracą.Oświata 
jest priorytetowym zadaniem naszego samorządu. Staramy się, aby za-
chodzące zmiany były jak najmniej odczuwalne wśród uczniów, nauczy-
cieli i rodziców.

Drodzy Uczniowie,
pełni wakacyjnych wrażeń wracacie do szkół, aby usłyszeć pierw-

szy dzwonek.
Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci, radośni, pełni sił oraz  

chęci, gotowi do zdobywania nowej wiedzy i stawiania czoła nowym 
wyzwaniom.

Przed Wami kolejny rok szkolny, czas intensywnej nauki, ale  
również czas ciekawych doświadczeń, zdobywania nowych umiejętności 
i nawiązywania nowych znajomości.

Życzę Wam, aby ten czas upłynął w dobrej atmosferze, a nauka spra-
wiała Wam dużo przyjemności i satysfakcji. Jestem przekonany, że w każ-
dej sytuacji spotkacie się z życzliwością i wszechstronną pomocą nauczy-
cieli, wychowawców, koleżanek i kolegów.

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Szkół,
życzę Wszystkim spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wiele wytrwa-

łości w pokonywaniu wszelkich trudności oraz spełnienia wszystkich  
zamierzeń i planów. Jestem przekonany, że wysiłek i serce wkładane  
w codzienną pracę przyniosą jak najlepsze efekty i staną się źródłem 
Waszego zadowolenia oraz radości i wdzięczności uczniów.

Drodzy Rodzice,
życzę Państwu spokojnego roku szkolnego, dobrej współpracy  

ze szkołą, a przede wszystkim zadowolenia z osiągnięć i sukcesów dzieci.

Wszystkim życzę, aby nowy rok szkolny przyniósł wiele radości  
i satysfakcji z wykonywanej pracy i zdobywanej wiedzy.

Prezydent Miasta Suwałk
Czesław renkiewicz

Suwałki, 4 września 2017 r.

na podium 
ultramaratonu 
w waren!

W sobotę 19 sierpnia w niemieckim Waren (miasto partnerskie Suwałk) 
odbyła się 17 edycja międzynarodowego biegu wokół jeziora Müritz, naj-
większego akwenu znajdującego się na terytorium Niemiec.

Na liczącej ponad 75 km trasie, rywalizowało blisko 1000 zawodników. 
Wśród nich byli również reprezentanci Suwałk, którzy w tym roku odnieśli 
duży sukces zajmując w biegu drużynowym 3 miejsce (startowało 65 szta-
fet). Drużyna Pogodne Suwałki Team na pokonanie trasy potrzebowała 
5:03:33 h. Do drugiego miejsca straciła niewiele ponad 6 minut. Natomiast 
bezpośredniego rywala TEAM LC USTER (GER) reprezentanci Suwałk wy-
przedzili o ponad 21 minut. Warto podkreślić, iż Pogodne Suwałki Team 
była jedyną mieszaną drużyną (drużynę tworzyło 6 mężczyzn i dwie ko-
biety), która uplasowała się w pierwszej „10” biegu w Waren.

Tegoroczny wynik Pogodne Suwałki Team, którą tworzyli uczestnicy 
RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania, jest największym osiągnię-
ciem drużyny w historii startów w tej imprezie. W ubiegłym roku repre-
zentanci Suwałk zajęli 4 miejsce, a w 2015 roku uplasowali się na 5 pozycji.

W tym roku Suwałki reprezentowali: Izabela Szermińska, Joanna 
Karczewska, Arkadiusz Ostaszewski, Tadeusz Walendykiewicz, Leszek 
Wasilewski, Piotr Wasilewski, Paweł Giczewski, Tomasz Ruszewski, Kamil 
Klimek (pacemaker), Miłosz Stachurski (pacemaker).

Organizatorami udziału reprezentacji Suwałk w zawodach w Waren 
byli Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz Urząd Miejski w 
Suwałkach.

>>

papierosy zamiast 
torebek

Największy w tym roku przemyt – niemal 520 tys. paczek papiero-
sów – udaremnili w Suwałkach funkcjonariusze Krajowej Administracji 
Skarbowej z Augustowa. Kontrabanda warta ponad 7 mln. złotych ukry-
ta była w litewskim tirze, który zgodnie z dokumentami miał przewozić 
do Niemiec torebki.  

Funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego pełniący 
służbę na drodze krajowej nr 8 zatrzymali do kontroli ciężarówkę na li-
tewskich numerach rejestracyjnych. Zasiadający za kierownicą tira 32-let-
ni Białorusin twierdził, że wiezie do Niemiec transport torebek. 

Mundurowi podjęli decyzję o sprawdzeniu przewożonego ładunku  
i rewizji naczepy. Podczas kontroli w której uczestniczył również wyszko-

lony do wykrywania wyrobów tytoniowych owczarek niemiecki Coda 
okazało się, że w całej przestrzeni ładunkowej tira znajdują się palety z 
kartonami wypełnionymi przemycanymi papierosami.

W sumie w ciężarówce funkcjonariusze znaleźli blisko 520 tys. pa-
czek papierosów o szacunkowej wartości rynkowej ok. 7 mln. złotych. 
Gdyby zatrzymane wyroby tytoniowe zostały wprowadzone do sprze-
daży straty Skarbu Państwa z tytułu utraconych podatków wyniosłyby 
ponad 11 mln. złotych.

Funkcjonariusze wszczęli w sprawie przemytu postępowanie karne 
skarbowe, które prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej 
w Suwałkach. Kierowca tira został zatrzymany. Nielegalny towar trafił do 
magazynu, a ciężarówka na parking Oddziału Celnego w Suwałkach. Za 
tak duży przemyt grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
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konkurs na prace 
dyplomowe

Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk ogłosił, 28 lipca, III edycję 
konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem 
Suwałki. Idea konkursu pozostaje ta sama. Władze Suwałk chcą nagro-
dzić najlepsze prace o naszym mieście. Dzięki współpracy z Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach gala, na której podsumowana 
zostanie III edycja, zorganizowana będzie z udziałem środowiska nauko-
wego suwalskiej uczelni.

– Studenci, którzy zdecydują się przystąpić do konkursu i opracują cie-
kawy temat związany z Suwałkami mogą liczyć na ciekawe nagrody. Ich 
pula podobnie jak w poprzednich edycjach wyniesie aż 10 tys. zł – infor-
muje Czesław Renkiewicz. – Po dużym zainteresowaniu dwiema pierw-
szymi edycjami konkursu postanowiliśmy nie zwlekać i ogłosić jak naj-
szybciej jego kolejną odsłonę – dodaje prezydent.

Tak jak w roku ubiegłym konkurs nakreśla wstępną  listę tematów i za-
gadnień do zbadania, które są istotne z punktu widzenia suwalskiego sa-
morządu. Lista została opracowana i porusza bardzo szeroki wachlarz za-
gadnień. Mamy nadzieję, że studenci pochodzący nie tylko z Suwałk ale i z 
całego kraju uznają, że te propozycje są ciekawe i warte zainteresowania.

Prace konkursowe będą przyjmowane przez Kancelarię Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w termi-
nie do 28 lutego 2018 r.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi: 10 000 zł brutto. Autorzy naj-
lepszych prac dyplomowych otrzymają następujące nagrody:

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

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

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

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do 
30 kwietnia 2018 roku.

Wręczenie nagród odbędzie się w auli Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Suwałkach podczas specjalnie zorganizowanej z tej oka-
zji uroczystości.

Galę wręczenia nagród poprzedzi wykład naukowy poświęcony te-
matyce związanej z miastem wygłoszony przez pracownika naukowego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i prezentacja fragmentów na-
grodzonych prac wykonana przez ich autorów (zarówno słowna jak i wi-
zualna – zdjęcia, projekty, rysunki techniczne itd.).

Szczegóły, regulamin konkursu oraz listę tematów do opracowania 
można znaleźć  na stronie http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarza-
dzenie-nr-255-2017-w-sprawie-ogloszenia-iii-edycji-konkusu-prezyden-
ta-miasta-suwalk-na-najlepsza-prace-dyplomowa-o-tematyce-zwiaza-
nej-z-miastem-suwalki.html

suwalczanin 
wicemistrzem polski

26. sierpnia  na toruńskim Stadionie Miejskim im. Grzegorza 
Duneckiego odbyły się kolejne zawody memoriałowe przypomina-
jące sylwetkę tego nieżyjącego już utytułowanego sprintera – patro-
na stadionu. W ramach tego lekkoatletycznego mityngu odbyły się też 
Mistrzostwa Polski Weteranów w Trójboju Sprinterskim, w którego skład 
wchodzą biegi na 60,100 i 200 m, a o końcowym wyniku decyduje suma 
punktów przeliczana wg tabeli wielobojowej. Wziął w nich udział suwal-
ski weteran – Jerzy Broc.

Wprawdzie sprint nie jest jego specjalnością (biega głównie na 400  
i 800 m), jednak wypadł przyzwoicie, zdobywając srebrny medal i tytuł 
wicemistrza Polski w trójboju sprinterskim w kategorii M70. W tej kate-
gorii zwycięzcą został wielokrotny mistrz i rekordzista Polski w biegach 
sprinterskich – Alfred Jóżwiak (Mława). Był to pożegnalny start suwalcza-
nina w kategorii M70. Zwycięzców dekorował syn patrona stadionu, też 
były sprinter, Leszek Dunecki, który m.in. zdobył srebrny medal olimpij-
ski w sztafecie 4×100 m na IO w Moskwie. 
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wtorEk Z radNym
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 5 września zapraszają wojciech Pająk oraz anna 

ruszewska oboje z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. 12 wrze-
śnia na suwalczan czekają dorota a. Jab łońska  z Prawa i 
Sprawiedliwości oraz Sławomir J. Szeszko z Bloku Samorządowego. 
Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w biurze Rady Miejskiej,  
w pokoju 146 na pierwszym piętrze ratusza.

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

>>

W siódmą rocznicę śmierci

Śp. Grzegorza Wołągiewicza
Prezydenta Suwałk w latach 1994–2002

Msza św. w intencji zmarłego
zostanie odprawiona 

w Kościele pw. św. Piotra i Pawła
w Suwałkach

1 września 2017 r. o godz. 18:00
O czym powiadamiają:

Rodzina, Koleżanki i Koledzy 
z „Bloku Samorządowego”
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Z opublikowanej przez Polską Akademię Nauk analizy wynika, że nie-
mal połowie z 255 średnich miast w Polsce grozi marginalizacja i zjawiska 
kryzysowe. Wśród tych miast nie ma Suwałk. Niestety, znalazło się tam 
większość miast z naszego regionu.

Miasta średnie w ekspertyzie PAN zostały zdefiniowane jako miejsco-
wości poniżej stolicy województwa i powyżej 20 tys. mieszkańców (po-
wyżej 15 tys., jeśli było to miasto powiatowe).

Problemy rozwojowe dotyczą m.in. spadku liczby ludności, zwłasz-
cza osób młodych i lepiej wykształconych. Towarzyszą temu narasta-
jące problemy społeczne, rozpad więzi społecznych, a także patologie. 
Zachwianie równowagi na rynku pracy powoduje nadmierne dojazdy 
do pracy, które są dodatkowo utrudnione z uwagi na peryferyjność tych 
miejscowości.

Jeżeli chodzi o miasta z naszego sąsiedztwa to na liście 122 miast tra-
cących funkcje społeczno-gospodarcze znalazły się: Augustów, Łomża, 
Zambrów, Grajewo, Giżycko, Olecko, Ełk, Sokółka. Prawie wszystkie du-
że miasta w sąsiedztwie Suwałk. Nasze miasto praktycznie jako jedyne 
w tej części Polski nie znalazło się na tej liście.

– Brak Suwałk na tej liście jest spowodowany tym, że nasze miasto 
jest na bardzo dobrej pozycji jeżeli chodzi o rozwój gospodarki i przed-
siębiorczości. Przypomnę: rekordowa inwestycja Fabryk Mebli FORTE za 
700 mln zł, oddane niedawno do użytku fabryki Malow 4, Padma 3.0, Va 
Varuste.  Najnowsze pozwolenia na budowę wydane w 2017 roku to: roz-
budowa hali produkcyjnej firmy Padma Art., budowa węzła betoniarskie-
go przez firmę Kruszbet , budowa budynku produkcyjno-magazynowego 
firmy Getaks oraz budowa budynku sprzedażowego i serwisowego samo-
chodów ciężarowych – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Dzięki dynamicznemu rozwoju przedsiębiorczości w Suwałkach bar-
dzo szybko spada  bezrobocie. Do Suwałk napływają też nowi mieszkań-
cy. Rok 2016 pod tym względem był wyjątkowy bo po raz pierwszy zano-
towano dodatnie saldo migracji. Oficjalne dane GUS podają, że na koniec 
2016 roku w Suwałkach było 69 626 mieszkańców – to o 256 więcej niż rok 
wcześniej. To zasługa dodatniego przyrostu naturalnego oraz pierwszego 
od ponad kilkunastu lat dodatniego salda migracji, które wynosi dokład-
nie 29. Wg danych GUS w 2016 roku w Suwałkach zameldowało się 622 
mieszkańców, a wymeldowało 593. W poprzednich latach saldo migracji 
nie było tak korzystne bo w 2014 roku było to – 208, w 2015 roku – 151.

Analiza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 
powstała na potrzeby rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Zapowiedziano w niej pakiet działań dla średnich miast, który 
ma pomóc odwrócić niekorzystne tendencje. Ministerstwo Rozwoju pla-
nuje przeznaczyć na wsparcie średnich miast w najbliższych latach po-
nad 2,5 mld zł, skupiając się szczególnie na 122 ośrodkach zidentyfiko-
wanych przez PAN.

Brak Suwałk na liście tych 122 miast, które tracą swoje funkcje społecz-
no– gospodarcze nie oznacza, że nie będziemy mogli skorzystać z pakie-
tu działań dla średnich miast, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju.

–   Przygotowujemy swój projekt związany z terenami kolejowymi  
w Suwałkach – informuje Prezydent Suwałk – W naszych planach jest cały 
czas kompleksowe rozwiązanie kwestii zagospodarowania terenów PKP 
w centrum miasta. Pracujemy nad tym projektem już bardzo długo i liczę, 
że uda się to zrealizować – tłumaczy Czesław Renkiewicz.

„Pakiet dla średnich miast” to jeden z punktów realizacji Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Ministerstwa Rozwoju. Pakiet został 
podzielony na trzy zasadnicze fazy.

Pierwsza z nich przewiduje preferencje w dostępie do funduszy euro-
pejskich w ramach programów krajowych, polityki lokowania inwestycji 
i przyciągania inwestorów oraz pozyskiwania innych źródeł finansowa-
nia w szczególności w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych za-
rządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju. I tak na przykład w krajowych 
programach operacyjnych, którymi zarządza Minister Rozwoju dla miast 
średnich przewidziano dedykowane nabory w wybranych obszarach.

Innym sposobem wsparcia miast w ramach Pakietu będzie Fundusz 
Inwestycji Samorządowych. W ramach tego Funduszu można uzyskać 
wsparcie na inwestycje finansowane w całości ze środków krajowych lub 
zdobycie kapitału na wkład własny do projektów finansowanych ze środ-
ków unijnych. I te pieniądze można otrzymać na drogi, sektor wodno-ka-
nalizacyjny, gospodarkę odpadami, infrastrukturę społeczną, rewitaliza-
cję transport zbiorowy czy na ochronę zdrowia.

Trzecią formą wsparcia w ramach projektu będzie pomoc w skutecz-
nym przyciąganiu prywatnych inwestycji. Chodzi o preferencyjne warun-
ki w wysokości pomocy publicznej dla inwestorów, którzy jako miejsce 
lokalizacji wybiorą miasto średnie. Poza tym to wsparcie będzie się też ob-
jawiało nową polityką funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych, 
a to nas również dotyczy. W tym przypadku dotyczy to zwolnienia nowej 
inwestycji z podatków CIT i PIT.

Te narzędzia zgodnie z deklaracją Ministerstwa Rozwoju mają wejść 
w życie w ciągu najbliższych miesięcy.

(źródło PAN, UM)

dobre perspektywy suwałk>>
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Ciąg dalszy na str. 7

n Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, na 
przejeździe kolejowym przy ul. Klasztornej w 
Suwałkach, przeprowadzili kolejne działania 
pod nazwą „Bezpieczny Przejazd”. Wszystko na 
rzecz kształtowania i utrwalania bezpiecznych 
zachowań na przejazdach kolejowych, a w kon-
sekwencji zmniejszenie liczby wypadków dro-
gowych, związanych z niezachowaniem nale-
żytej ostrożności.

n Edukowano kierowców i pieszych, prze-
kazując im jednocześnie informacje i ulotki o 
zagrożeniach wynikających z niezachowania 
ostrożności w okolicy torowisk. Zwracano rów-
nież uwagę na obowiązek każdorazowego za-
trzymania się przed znakiem „Stop” oraz stoso-
wania się do sygnalizacji świetlnej, znajdującej 
się przy przejeździe. (źródło KMP)

n Zuzanna andruczyk 
zdobyła najwyższy szczyt 
Kaukazu – Elbrus. To kolej-
ny etap na drodze do zdo-
bycia „Korony Ziemi”, czy-
li wejścia na najwyższe 
szczyty na wszystkich kon-
tynentach. O jej wejściach 
na Mont Blanc i Kilimandżaro pisaliśmy na ła-
mach DTS wcześniej. 

n Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach prze-
prowadzili kolejne kontrole na drogach po-
wiatu suwalskiego. Mundurowi sprawdza-
li kierowców oraz ich pojazdy w wybranych 
punktach miasta i powiatu. Funkcjonariusze 
zwracali szczególną uwagę na przekracza-
nie dopuszczalnej prędkości, trzeźwość kie-
rujących oraz stan techniczny pojazdów. W 
sumie mundurowi skontrolowali 81 pojaz-
dów. Ujawnili sprawców 79 wykroczeń. Już 
niemalże tradycyjnie dotyczyły one głównie 
przekroczenia prędkości, nie zapinania pasów 
bezpieczeństwa  oraz wykroczeń kierujących 
wobec pieszych.

n Policjanci z suwalskiej drogówki skontro-
lowali trzeźwość 140 kierujących. Niestety 
aż trzech mężczyzn zdecydowało się wsiąść 
za k ierownicę na „podwójnym gazie”.  
(źródło KMP)

n Około stu absolwentów suwalskich szkół 
nie zaliczyło pozytywnie egzaminu z jednego 
z obowiązkowych przedmiotów w maju. Teraz 
zdają egzaminy poprawkowe. Poprawki doty-
czą głównie matematyki, języka polskiego  i ję-
zyka angielskiego. To kolejna szansa na zdoby-
cie uprawnień do podjęcia studiów.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 34-latka, 
który był poszukiwany trzema listami goń-
czymi. Ukrywający się przed wymiarem spra-
wiedliwości mężczyzna chciał uniknąć kary 
m.in. za rozboje, włamania, uszkodzenie cia-
ła, a także oszustwa i ucieczkę z zakładu kar-
nego. (źródło KMP)

wydarZyło SIę >>
Suwałki unikneły chaosu związanego  

z wdrożeniem reformy oświaty. obyło się 
bez większych problemów: likwidacji szkół, 
masowych zwolnień nauczycieli. 

o tym jak udało się tego dokonać odpo-
wiada Ewa SIdorEk zastępca prezydenta 
Suwałk, odpowiedzialna za sprawy oświa-
ty w naszym mieście.

– Samorząd, już na etapie zapowiedzi re-
formy – od września 2016 roku – przeprowa-
dził dogłębne analizy, również demograficzne, 
dotyczące kolejnych lat szkolnych. To pozwoliło 
na dobre przygotowanie się do zmian wynika-
jących z nowych przepisów. Po zapowiedziach 
rządu dotyczących planów przeprowadzenia 
reformy oświaty, w listopadzie 2016 r., prezy-
dent Suwałk powołał Zespół do spraw reformy, 
którego zadaniem było wypracowanie najlep-
szych dla suwalskich szkół, dzieci i nauczycieli 
rozwiązań. Propozycje gremium były konsulto-
wane zarówno z suwalskimi radnymi, dyrekto-
rami szkół jak i rodzicami. Na podstawie analizy 
dokonanej przez Zespół, prezydent podjął de-
cyzję, że w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie 
zmian w obwodach szkół. Ta kwestia będzie 
podlegała analizie w kolejnych latach.

w  ogólnopolskich mediach mówi się o 
dużej liczbie zwalnianych nauczycieli w gim-
nazjach, zwłaszcza młodych, jak wygląda to  
w Suwałkach?

– Z czystym sumieniem możemy powie-
dzieć, że zrobiliśmy wszystko by pomóc suwal-
skim nauczycielom, szczególnie tym, których 
zatrudnienie było zagrożone. Dla suwalskiego 
samorządu sprawy oświaty to jedno z najważ-
niejszych zadań, bo dbałość o edukację miesz-
kańców to jedna z najlepszych inwestycji w 
przyszłość naszego miasta.

 Aby uniknąć zwolnień nauczycieli w stycz-
niu 2017 r. została podjęta uchwała w spra-
wie włączenia Szkoł y Podstawowej nr 9  
im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach 

do Zespołu Szkół nr 2. Dzięki temu połącze-
niu, dobrej polityce kadrowej oraz z uwagi na 
fakt, że Miasto Suwałki nie prowadzi samo-
dzielnych gimnazjów, z zapowiadanych 20 
zwolnień lub ograniczeń etatów nauczycieli, 
udało się zredukować tę liczbę do 9 osób, któ-
rym nie zostało zapewnione zatrudnienie. 38 
nauczycieli otrzymało ograniczenia wymiaru 
zatrudnienia (z zapowiadanych 87). Poza tym 
dzięki dodatniemu przyrostowi naturalnemu 
oraz pierwszemu od ponad kilkunastu lat do-
datniemu saldu migracji w Suwałkach, utwo-
rzone zostały dodatkowe oddziały przed-
szkolne w szkołach podstawowych i oddziały 
klas pierwszych, a nauczyciele edukacji wcze-
snoszkolnej nie stracili pracy (wg danych za-
grożonych było 20 nauczycieli). 14 nauczycieli 
i 39 pracowników administracji i obsługi sko-
rzystało z uprawnień emerytalnych.

Kolejne zmiany dotyczą gimnazjów. W pla-
cówkach prowadzonych przez miasto Suwałki 
szkoły tego szczebla funkcjonują w zespołach, 
więc uczniowie klas siódmych, a potem ósmych 
będą uczyć się w salach zajmowanych przez 
gimnazjalistów. W przypadku dwóch samo-

reforma oświaty 
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dzielnych szkół podstawowych miasto podję-
ło decyzję o rozbudowie Szkoły Podstawowej 
nr 4 i przeprowadzeniu remontu oraz dostoso-
waniu nowych pomieszczeń na potrzeby np. 
pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej 
nr 6. Łączny szacunkowy koszt zakupu  wypo-
sażenia, sprzętu, pomocy dydaktycznych,wy-
konania remontów pracowni, sal lekcyjnych, 
łazienek, doposażenia kuchni i stołówekwe 
wszystkich szkołach to kwota ok. 2.200.000 
złotych. 

Dyrektor SP nr 6, marek Zborowski-
weychman (na zdjęciu powyżej)  z dumą pre-
zentuje nową pracownie chemiczną. – Do 
szczęścia brakuje nam tylko zamówionych od-
czynników chemicznych – dodaje. 

Więcej jest też oddziałów przedszkolnych. 
W roku szkolnym 2016/2017 funkcjonowa-
ły 73 oddziały w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Uczęszczało do nich 1760 dzieci. W roku szkol-
nym 2017/2018 będzie funkcjonowało 78 od-
działów w przedszkolach i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych, do 
których będzie uczęszczało 1859 dzieci. Łącznie 
będzie funkcjonowało o 5 oddziałów więcej (99 
dzieci więcej). Na prośbę rodziców zmienione 
zostały zasady organizowania pracy przedszko-
li w wakacje. Każde przedszkole będzie czynne 
jeden miesiąc w czasie wakacji. 

Rok  szkolny 2017/2018 rozpocznie też 1187 
nauczycieli (8 mniej) i 521  pracowników admi-

po suwalsku

nistracji i obsługi (8 więcej). Z uwagi na potrze-
by uczniów niepełnosprawnych w szkołach 
zostały zatrudnione dodatkowo pomoce na-
uczyciela oraz zwiększono zatrudnienie spe-
cjalistów do prowadzenia m.in. zajęć logope-
dycznych czy korekcyjno-kompensacyjnych.

 Uczniowie jakich klas i szkół będą uczyli się 
według nowej podstawy programowej?

Nowa podstawa programowa określona  
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z 14 lutego 2017 r. oraz nowe ramowe plany na-
uczania określone w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. 
w roku szkolnym 2017/2018 będą obowiązy-
wały w:

a) klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, 
b) branżowej szkole I stopnia dla uczniów 

będących absolwentami dotychczasowego 
gimnazjum,

c) szkole specjalnej przysposabiającej do 
pracy,

d) semestrach I szkoły policealnej.
Już od 1 września 2017 r. do planów naucza-

nia w ośmioletniej szkole podstawowej będą 
stopniowo włączane nowe przedmioty: geo-
grafia i biologia – od klasy V, chemia, fizyka, 
drugi język obcy nowożytny oraz doradztwo 
zawodowe – od klasy VII, edukacja dla bezpie-
czeństwa – w klasie VIII. Przyroda będzie wy-
łącznie w klasach IV. Zmienią się również nazwy 
niektórych obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych: zamiast zajęć komputerowych – infor-
matyka, zamiast zajęć technicznych – technika,  
a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne 
zajęcia z historii (od klasy IV) i z wiedzy o spo-
łeczeństwie (w klasie VIII).

W roku szkolnym 2017/2018 w Suwałkach 
będzie realizowanych wiele projektów z udzia-
łem środków pozabudżetowych na łączną kwo-
tę ponad 43 milionów zł. Szkoły realizują pro-
jekty z programu Erasmus +, które opiewają na 
ponad 1.600.000 zł. 

n maciej makuszewski został powołany do 
piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze elimi-
nacji Mistrzostw Świata z Danią i Kazachstanem. 
Był gracz Wigier, obecnie grający w Lechu 
Poznań ma szansę zostać czwartym w historii 
zawodnikiem suwalskiego klubu, który zagra w 
pierwszej reprezentacji. Przed nim byli; rozgry-
wający Zbigniew kwaśniewski, który zaliczył 
dwa występy w 1978 roku, bramkarz Wojciech 
Kowalewski – 11 gier w latach 2002-2009 i gra-
jący w Wiśle Kraków Patryk małecki, który ro-
zegrał 8 spotkań w latach 2009-2011.     

n W nocy ze środy na czwartek, około go-
dziny 0.40, dyżurny Komendy Miejskiej Policji  
w Suwałkach otrzymał zgłoszenie, że jakiś męż-
czyzna uderza czymś w samochody na Osiedlu 
Północ w Suwałkach.

n Urząd Miejski w Suwałkach przedłużył ter-
min składania ofert na budowę hali widowisko-
wo-sportowej do 6.09.2017. Budowa ma roz-
począć się jeszcze w tym roku i potrwać do 20 
maja 2019 roku. Przedłużenie terminu składa-
nia ofert wynika z bardzo dużego zaintereso-
wania wykonawców. To dobry sygnał, bowiem 
może to oznaczać ewentualne obniżenie kosz-
tów budowy i skrócenie czasu realizacji inwe-
stycji. Na budowę hali Suwałki zyskały dofi-
nansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w wysokości 10 mln złotych. Hala będzie mo-
gła pomieścić ponad 2 tys. widzów. 

(wizualizacja hali)
n Na miejsce zdarzenia natychmiast zostali 

skierowani mundurowi. Na widok radiowozu 
zaczął on uciekać i próbował się ukryć w wy-
sokiej trawie.

Funkcjonariusze ruszyli w pościg i już po 
chwili zatrzymali uciekającego 18-latka. W trak-
cie prowadzonych czynności okazało się, że 
młodzieniec najpierw wyrwał jeden ze znaków 
drogowych na Osiedlu Północ w Suwałkach,  
a potem uderzał nim w samochody, zaparko-
wane na pobliskim parkingu i w drzwi jednej z 
klatek schodowych.

Ogólna wartość strat to około 3 tysięcy zło-
tych. Badanie stanu trzeźwości 18-latka wyka-
zało w jego organizmie prawie półtora promi-
la alkoholu. (źródło KMP)

Ciąg dalszy na str. 8

Warto dodać, że rok szkolny 2017/2018 
rozpocznie w Suwałkach w poniedziałek 
– 4 września łącznie 11442 uczniów – o 28 
uczniów więcej niż w ubiegłym roku. W kla-
sach pierwszych szkół podstawowych na-
ukę zacznie 664 uczniów (w poprzednim ro-
ku szkolnym 353).
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„dwutygodnik  Suwalski”   PolECa

n Święty Romuald i 
święty Roch byli zało-
życielem zakonu ka-
medułów, a ci z kolei 
założyli Suwałki. Dziś 
są centralnymi posta-
ciami herbu Suwałk. 
R z e ź b y  o b y d w u 
świętych Romualda 
i Rocha będą przed-
miotem prac y ar-

tystów biorących udział w tegorocznym 
Międzynarodowym Plenerze Rzeźbiarskim, 
którego twórca oraz pomysłodawcą jest profe-
sor andrzej Strumiłło. Plener i jego tematyka 
w oczywisty sposób nawiązuje do obchodów 
300-lecia Suwałk. Rzeźby świętych zostaną  
wykonane w piaskowcu.

n Mężczyznę, który włamał się do restaura-
cji zatrzymali, suwalscy policjanci. Do zdarze-
nia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, 
kiedy to dyżurny komendy otrzymał sygnał, o 
włamaniu do jednego z lokali gastronomicz-
nych w Suwałkach. Sprawą zajęli się kryminal-
ni i jeszcze tego samego dnia zatrzymali po-
dejrzanego. Zatrzymany 33-letni mężczyzna, 
przyznał się do zarzutów. Teraz jego postępo-
waniem zajmie się sąd. Grozi mu kara nawet do 
10 lat więzienia. (źródło KMP)

n Na trzy miesiące został tymczasowo aresz-
towany mężczyzna, który kilka dni temu w 
jednym z mieszkań przy ul. Antoniewicza dź-
gnął żonę nożem. Kobieta została przewiezio-
na do szpitala. Najprawdopodobniej między 
małżonkami doszło do kłótni. Sprawą zajmu-
je się Prokuratura Rejonowa w Suwałkach. 
Mężczyźnie grozi od ośmiu lat więzienia do do-
żywocia. (źródło KMP)

n Bezrobocie w Suwałkach systematycznie 
spada. Według ostatnich danych Głównego 
Urzędu Statystycznego wynosi ono w naszym 
mieście zaledwie 6,3 proc. Co oznacza, że bez 
pracy pozostaje 1,8 tys. osób. W Białymstoku 
na koniec lipca odnotowano stopę bezrobocia 
na poziomie 8%  (ponad dziesięć tysięcy osób 
bez zatrudnienia). W Łomży bezrobocie wyno-
si 10,6 proc.  Zarejestrowanych bezrobotnych 
było 2,5 tysiąca osób.

wydarZyło SIę

W tym roku będziemy obchodzić 70 -lecie 
Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry.

Program obchodów:
3 września, Stadion Miejski przy ul. Zarzecze 26
Godz. 13-16.00 – Piknik rodzinny (gry, zabawy, ani-

macje, konkursy z nagrodami
Występ zespołu Coolers
Godz. 12-15.00 – Finały i uroczyste zakończenie 

V Turnieju Piłki Nożnej im.  Grzegorza Wołągiewicza 
(rocznik 2008)

Godz. 15.30 -17.30 I Wybory Miss Suwałk
Godz. 17.45 Uhonorowanie osób zasłużonych dla 

SKS Wigry Suwałki
Godz. 19.45 Mecz Wigry Suwałki – Górnik Zabrze

Pokaz sztucznych ogni

BIBlIotEka
PuBlICZNa

Im. m. koNoPNICkIEJ 
w Suwałkach
zaprasza na

 spotkanie autorskie z karolem 
krl kalinowskim we wtorek (29 
sierpnia) o godzinie 17.00 do bu-
dynku przy  ul. E. Plater 33A, Sala 
im. J. Towarnickiej. Wstęp wolny.

K arol  K al inowsk i  uro dzony  
w Suwałkach. Magister sztuki, twór-
ca komiksów, ilustrator. Autor „Ligi 
Obrońców Planety Ziemia”, „Yoel: 
Święt y Smok i Jerz y”, „Łauma”  
i  „Kościsko”. Zaprojektował je-
den z suwalskich murali przy ulicy 
Noniewicza 81. 

Obecnie mieszka w Olsztynie, 
gdzie oficjalnie jest starszym bi-
bliotekarzem.

tEgoroCZNE okręgowE 
dNI dZIałkowCa

odBędą SIę w SuwałkaCh

Okręgowy Zarząd Podlaskiego Polskiego Związku 
Działkowców w Białymstoku zawiadamia, że tegorocz-
ne Okręgowe Dni Działkowca odbędą się 2 września w 
ROD „Malwa” w Suwałkach ul. Sianorzęć. Serdecznie za-
praszamy do wspólnego świętowania wszystkich dział-
kowców i sympatyków ogrodnictwa działkowego.
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jak na lekarstwo. Dlatego jesteśmy bar-
dzo dumni z naszych żeglarzy. To wielka ra-
dość i przyjemność – mówił podczas spotka-
nia Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk. 
– Chciałbym w imieniu własnym, samorządu, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej bardzo ser-
decznie Wam pogratulować. Podziękować za 
ten czas, który poświęciliście żeby osiągnąć 
sukcesy. W życiu nic nie przychodzi łatwo, cza-
sami trzeba rzeczywiście ponieść wiele wy-
rzeczeń żeby osiągnąć sukces, zwłaszcza taki 
sukces. Zdajemy sobie sprawę ile godzin spę-

11 sierpnia zakońCzyły się że-
glarskie mistrzostwa Świata 
w klasie CaDet rozgrywane w 
miejsCowoŚCi bruinisse w Holan-
Dii – suwalsCy żeglarze oDnie-
Śli HistoryCzny sukCes – załoga 
w skłaDzie eryk i kinga martyn-
ko (roDzeństwo) wygrała Całe 
zawoDy i zDobyła tytuł mistrza 
Świata w klasie CaDet.

Po raz drugi zawodnicy Uczniowskiego 
Klubu Żeglarskiego GROT Suwałki stają na naj-
wyższym podium Mistrzostw Świata w tej kla-
sie żeglarskiej – w 2011 roku maciej kamiński  
i Szymon ostrowski w regatach rozgrywa-
nych w Niemczech pokazali, że Suwałki należą 
do pierwszej ligi żeglarskiej. 

Suwalska załoga zmagała się przez sześć dni 
w 12 wyścigach z 64 najlepszymi załogami na 
świecie i udowodniła swój talent.

Eryk dwukrotnie zdobył też tytuł Mistrza 
Polski (w 2015 roku z Piotrem Topolskim,  
a w 2016 roku z Kingą w załodze) a w tym ro-
ku także z siostrą na Mistrzostwach Polski brą-
zowy medal. 

Drugą załogą UKŻ GROT biorącą udział 
w mistrzostwach w Holandii były kobiety  
– Julia hościłowicz i Julia kundzicz – ta za-
łoga również zaprezentowała się świetnie  
i ostatecznie została sklasyfikowana na 6 miej-
scu uzyskując najlepszy wynik wśród załóg 
żeńskich. Najlepsza żeglarka na świecie w kla-
sie CADET również ma na swoim koncie tytuł 
Mistrza Polski zdobyty w 2016 roku w katego-
rii dziewcząt.

Podczas spotkania (23.08) w ratuszu z żegla-
rzami, trenerem i prezesem klubu UKŻ GROT 
Suwałki władze miejskie przekazały słowa 
uznania, upominki i nagrody pieniężne.

–  Mistrzów świata mamy w Suwałkach 
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dziliście na zajęciach, na różnych regatach, na 
ćwiczeniach. To wspaniała rzecz, jeśli ten wysi-
łek jest nagradzany, że stajecie na najwyższym 
stopniu podium – dodał prezydent.

Na z akońc zenie sp otk ania C zes ław 
Renkiewicz przekazał zawodnikom, trenerom  
i prezesowi upominki i nagrody. Klub otrzy-
mał 3 tys. zł na nowy sprzęt. Padły też dekla-
racje dalszej pomocy finansowej. Trenerom  
– Pawłowi Cherubinowi i Piotrowi Szycowi  
– prezydent przekazał po 2 tys. zł. 

mistrzowskie rodzeństwo

Uczestnicy spotkania, Czesław Renkiewicz praezydent Suwałk, Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Suwałkach, Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk, Janusz Wiszniewski, prezes Uczniow-
skiego Klubu Żeglarskiego „Grot” Suwałki, trener Paweł Cherubin i zawodnicy – Kinga Martynko, Eryk 
Martynko, Julia Hościłowicz i Julia Kundzicz.

Kinga Martynko – uczennica 7 
klasy Szkoły Podstawowej nr 9 w 
Zespole Szkół nr 2. Żegluje od 8 lat,  
a z bratem w załodze od 2

Eryk Martynko – uczeń 2 klasy  
w specjalności technik-mechanik Ze-
społu Szkół Technicznych w Suwał-
kach. Pływa na cadecie od 8 lat

Paweł Cherubin – trener, 
zawodnik UKŻ GROT 
Suwałki, współtwórca sukce-
su rodzeństwa Martynko. 
– Na treningi zawodnicy 
przeznaczają dużo wolnego 
czasu. Pływamy na zalewie  
Arkadia, jeziorze Wigry, 
a przed zawodami na akwe-
nach morskich. Mistrzostwo 
Eryk i Kinga wywalczyli na 
najstarszej na zawodach 
27-letniej łódce z tworzy-
wa. Jej „resurs” bezpowrotnie 
kończy się i trzeba ją zastą-
pić nową
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W spotkaniu wzięli udział Czesław renkiewicz , prezydent 
Suwałk, Jerzy leszczyński, marszałek Województwa Podlaskiego, 
anna Naszkiewicz i maciej Żywno, wicemarszałkowie Województwa 
Podlaskiego, Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej w 
Suwałkach, wiesław Stelmach, skarbnik miasta, naczelnicy wydziałów 
Urzędu Miejskiego.

Rekordowe dofinansowanie to kwota ponad 59 mln złotych. 
Wnioski o unijne pieniądze dotyczyły przebudowy ulicy Sejneńskiej 
i budowy zupełnie nowych dróg: przebicia ulicy Sejneńskiej do uli-
cy Utrata z nowym mostem i tunelem pod torami, przebiciem ulicy 
Leśnej do ulicy Utrata oraz budowy Armii Krajowej na odcinku od uli-
cy Pułaskiego do ulicy Północnej.

– To historyczny moment. Suwałki nigdy nie otrzymały tak dużych 
pieniędzy, nie tylko na inwestycje drogowe, ale nawet na inwestycje 
kubaturowe. To są olbrzymie środki – mówił Czesław Renkiewicz. – 
W wyniku realizacji tych czterech zadań inwestycyjnych, całkowicie 
zmieni się układ komunikacyjny naszego miasta. Do Suwałk trafiło 
ponad 59 mln zł. Za sprawą tego dofinansowania statystyczny suwal-
czanin otrzymał 850 zł na te inwestycje drogowe. Oczywiście jest to 
wielka sprawa. I jest to dowód tego, że władze województwa podla-
skiego traktują miasto Suwałki jako poważnego partnera, który jest w 
stanie realizować tak duże przedsięwzięcia inwestycyjne. W tym miej-
scu dziękuję za to zaufanie – dodał prezydent.

Stosowną uchwałę o przyznaniu pieniędzy Zarząd Województwa 
Podlaskiego podjął w lipcu. 9 sierpnia wykonawca dwóch z dofinan-
sowanych inwestycji – Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 
odebrał place budowy. Lada dzień zostanie także podpisana umowa 
na dwa kolejne zadania.

– Musimy dbać o wsz ystkie miasta naszego województwa, 
stąd nasze wsparcie dla inwestycji w Suwałkach – mówił pod-
czas spotkania w Urzędzie Miejskim Jerzy Leszczyński, marszałek 
Województwa Podlaskiego. – Do Suwałk trafia imponująca kwota. 
Gratuluję prezydentowi Suwałk i samorządowi, że przygotował ta-
kie projekty, że już wcześniej zostały rozstrzygnięte przetargi, a in-
westycje zostały dobrze przygotowane. Dzięki temu będą mogły 
być szybko zrealizowane. Mam nadzieję, że zostaną one oddane do 

użytku w terminie, tego oczekuje i zarząd, i na pewno mieszkańcy 
Suwałk. To ważne drogi i bardzo dobrze spożytkowane pieniądze. 
Samorząd Suwałk i Zarząd Województwa od wielu lat bardzo do-
brze współpracują na wielu płaszczyznach. Bardzo sobie cenię tę 
współpracę – dodał marszałek.

Wszystkie prace budowlane zakończą się jesienią 2018 roku. To 
największe do tej pory inwestycje drogowe w Suwałkach, planowane  
z tak dużym rozmachem.

roZPoCZęCIE PraC

W przypadku poszczególnych inwestycji dofinansowanie wyniesie:
35 603 007,75 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 653 na te-

renie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic 
administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy 
Sejneńskiej do ulicy Utrata z mostem i tunelem pod torami).

Projekt obejmuje dwa zadania:
– Zadanie 1: przebudowa ul. Sejneńskiej usytuowanej w ciągu 

drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku o dł. ok. 1922 m tj. od ulicy 
Młynarskiej do granicy administracyjnej miasta Suwałki. 

Nowy moSt I tuNEl Pod toramI

– Zadanie 2: budowa nowej drogi klasy G na odcinku od ulicy 
Sejneńskiej do ulicy Utrata (dł. 1.512,72 m) wraz z budową tunelu pod 
linią kolejową Suwałki-Sokółka i mostu na rzece Czarna Hańcza, roz-
budowa ulicy Utrata na odcinku od ulicy Staniszewskiego do ulicy 
Mereckiego oraz budowa odcinka ulicy Staniszewskiego (łącznik do 
Płociczna).

Nowa droga klasy G, wybudowana w ramach projektu i po wybudo-

ponad 78 milionów złotych na >>
umowy na rekorDowe Dofinansowanie buDowy Dróg w suwałkaCH z regionalnego programu 
operaCyjnego wojewóDztwa poDlaskiego na lata 2014–2020 poDpisały 17 sierpnia w urzęDzie 
miejskim w suwałkaCH właDze miasta i wojewóDztwa poDlaskiego.

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych

Symboliczne wbicie łopaty pod jedną z czterech dofinansowanych inwestycji  
– przebudowę fragmentu ulicy Leśnej z przedłużeniem do ulicy Utrata
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waniu pozostałych odcinków tzw. „Trasy wschodniej” będzie stanowiła 
część docelowego przebiegu DW nr 655 w granicach miasta Suwałki.

Roboty budowlane: 41 462 698,42 zł

lEŚNą do utraty

13 257 505,54 zł na przebudowę układu komunikacyjnego w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (prze-
budowa fragmentu ulicy Leśnej od ulicy Krakowskiej do ulicy Wojska 
Polskiego wraz z budową odcinka od ulicy Wojska Polskiego do uli-
cy Utrata).

Projekt polega na przebudowie fragmentu ulicy Leśnej od ulicy 
Krakowskiej do ulicy Wojska Polskiego oraz budowie nowego odcinka 
od ul. Wojska Polskiego do ulicy Utrata, w docelowym przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki.

Projekt obejmuje:
– przebudowę ul. Leśnej od ul. gen. Mieczysława Mackiewicza leżącej 

w pobliżu ul. Krakowskiej do ul. Wojska Polskiego o długości 770,42 m;
– budowę nowego odcinka od ul. Wojska Polskiego do ul. Utrata  

o długości 453,19 m;
– przebudowę ul. Utrata o długości 512,83 m.
Roboty budowlane: 17 845 640,06 zł

lEPSZE SkomuNIkowaNIE oSIEdla kamENa

10 312 317,19 zł na przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu dro-
gi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap (odcinek od ul. 
Pułaskiego do ul. Północnej).

Inwestycja dotyczy budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 
nr 655, od ul. Generała Kazimierza Pułaskiego do ul. Północnej wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Północną.

Projekt dotyczy budowy nowego odcinka drogi o długości ok. 2,2 
km, który będzie stanowił dojazd do osiedla mieszkaniowego Kamena 
oraz Fabryki Mebli Forte. Poprawi komunikację wschodniej części mia-
sta z drogą krajową nr 8 i w przyszłości z węzłem „Suwałki Północ” w cią-
gu drogi ekspresowej S-61. Umożliwi wyprowadzenie ruchu ciężarowe-
go ze wschodniej części miasta z pominięciem centrum bezpośrednio na 
drogę krajową nr 8, a w przyszłości na drogę ekspresowa S-61.

Roboty budowlane: 12 079 896,49 zł

***
Szacunkowa wartość wszystkich inwestycji to 78 626 027,28 zł.
Wkład Unii Europejskiej: 59 172 830,48 zł.
Wkład własny Miasta: 19 453 196,80 zł.
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inwestycje drogowe w suwałkach

Z przejazdu kolejowego na ul. Staniszewskiego korzystać będziemy do jesieni 2018

Teraz ul. Leśną można wjechać jedynie na  
ul. Wojska Polskiego. Po zakończeniu inwestycji 
nową drogą pomiędzy terenami należącymi 
do wojska i aresztu śledczego będzie można 
dojechać do ul. Utrata

W tym miejscu na ul. Utrata powstanie duże rondo. Opodal tego budynku zlo-
kalizowany będzie wyjazd z tunelu kolejowego

Za rok po równym asfalcie mieszkańcy os. Kamena dojadą szybko i wygodnie do 
ul. Pułaskiego
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Tradycyjnie także  i w tym roku 19 i 20 sierpnia nad zalewem Arkadia  koncertowały zespoły folkowe i szantowe. Padający non stop deszcz nie znie-
chęcił kilkuset słuchaczy,  którzy w płaszczach i kaloszach z parasolkami nad głowami kiwali się w rytm muzyki, a co bardziej odważniejsi ruszyli w tany.

A było czego posłuchać. W ciągu dwóch dni koncertów wystąpiło siedmiu znakomitych wykonawców. Nad brzegiem Czarnej Hańczy i zalewu 
koncertowali: Marek Majewski, Vieśnova, Shamrock, Czeremszyna, Zmiana Wachty, EKT Gdynia oraz Zejman & Garkumpel.

Pomimo złej pogody publiczność bawiła się fantastycznie

Zmiana Wachty

29.08.2017

EKT Gdynia
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n 8.09 o godz. 19.00 na inaugu-
rację 11. sezonu artystycznego 
2017/2018, Suwalskiej Orkiestry 
Kameralnej. Muzycy orkiestry 
chętnie współpracują z artystami 
nurtu rozrywkowego. Gościem 
koncertu będzie kwintet Vołosi 
– absolutnie oryginalni, energicz-
ni, trochę  szaleni, klasyczno-folkowi, rockowo-jazzowi, wymykający 
się wszelkim klasyfikacjom. Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 
45/25 przez internet lub w kasie SOK

n Studio Tańca RADOŚĆ działające w SOK zaprasza chłopców i dziew-
czynki – w wieku 4-8 lat na przesłuchania do zespołu. W programie za-
jęć: taniec podstawowy i klasyczny, taniec współczesny i ludowy, rytmi-
ka i akrobatyka oraz występy na scenie SOK-owych produkcji. 29-31.08, 
godz. 15.00-19.00, 1.09., godz. 16.00-19.00, Sala Prób, ul. Jana Pawła II 5

n KINEDOK: „Zwyczajny film autystyczny” czwartek (14.09), godzina 
19.00. OPEN, ul. Noniewicza 71. Wstęp wolny.

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 – pra-

ce ze zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły  
i zbiorów prywatnych artysty. 

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.

n 14.09 w godz. 19.00-22.00 zagra Over The Under – Sama idea trasy 
„100% tour” jest bardzo prosta – budowanie polskiej sceny muzycznej  
u podstaw. 100 koncertów w 100 dni... 

roZmarINo, ul. T. Kościuszki zaprasza:
n w piątek (1.09) o godz. 19.00 na jam session. Jak zawsze wstęp wol-

ny, jak zawsze świetni Muzycy i sporo naszych Gości. Gospodarzem wie-
czoru będzie niezastąpiony wojtek wuwu wasilewski. Rezerwacja sto-
lików pod nr tel. 563 24 00. 

Cinema lumiere 
zaprasza na filmy: 

do 31.08 „Barry Seal: 
Król przemytu” (dramat sensacyjny); „Mamuśki 
mają w ychodne” (komedia);  „Bodyguard 
Zawodowiec” (komedia sensacyjna); „Annabelle: 
Narodziny zła” (horror); „Mroczna wieża” (hor-
ror/akcji); „Moje wakacje z Rudym” (familijny/
przygod.); „Gang Wiewióra2” 2D+3D (komedia 
anim./przygod.) „FATIMA. OSTATNIA TAJEMNICA” 
(religijny); od 1.09 „Agentka specjalnej troski” 
(komedia); Habit i zbroja (historyczny); „Mała 
Wielka Stopa” (komedia animowana/przygodo-
wy); „Obdarowani” (dramat); „Renegaci” (thriller/
akcji). Więcej na www.cinema-lumiere.pl

BIBlIotEka PuBlICZNa Im. m. koNoPNICkIEJ 
w Suwałkach zaprasza:

n na wystawę ilustracji, rysunków i grafik „Z Andrzejem Strumiłło do-
okoła świata” w Bibliotece przy ul. E. Plater 33A; 

do 2 września do swoich placówek: Biblioteka przy ul. E. Plater 33a: 
wtorek – piątek w godz. 8-16, sobota w godz. 9-15, zbiory specjalne (so-
bota) – nieczynne, Czytelnia Książek – nieczynna; Filia nr 1, ul. Szpitalna 
60: wtorek – 10-17, środa, czwartek, piątek – 9-15; Filia 2, ul. Klonowa 41: 
wtorek-piątek – 8-16, sobota – nieczynne; Filia 3, ul. Północna 26: wtorek
-piątek – 8-16, sobota – nieczynne; Midicentrum, ul. Witosa 4A: ponie-
działek-piątek – 8-16, sobota – nieczynne; od 5 września godziny praca 
biblioteki tak jak przed wakacjami.

n  wspólnie z Cinema Lumiere w 
Suwałkach do udziału w akcji „Przeczytaj i 

obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź 
kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon Przeczytaj i obejrzyj” upoważ-
nia do zakupu biletu do kina na film 2D (w cenie 17 zł) i 3D (w cenie 19 zł). 
Filmy objęte akcją: „Mroczna wieża” a od 8.09) „To” i „Tulipanowa gorączka”.

SuwalSkI oŚrodEk kultury,  
ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza:

n na wieczorek taneczny z zespołem WSPOMNIEŃ CZAR. Środa (30.08), 
godz. 17.00, restauracji Fresco, ul. ks. J. Zawadzkiego 7. Świetna zaba-
wa przy znanych i lubianych piosenkach. (Edith Piaf, Ireny Santor, Sławy 
Przybylskiej, Zdzisławy Sośnickiej i Zbigniewa Kurtycza). Będzie okazja 
nie tylko posłuchać, ale też potańczyć. Patronat „DwuTygodnik Suwalski”

n na powakacyjny Alfabet Wyobraźni ze Sztuką. Pan Mietek nieustannie 
jest w wysokiej formie więc na pewno zaskoczy Was tematem. Warsztaty 
dla dzieci (5-13 lat) i rodziców wtorek (1.09), godz. 16.00, Galeria Patio, ul. 
Jana Pawła II 5;

n na Serca bicie – usłyszeć ruch. Niezwykła instalacja w SOK. „The 
Heart of the Nation”, czyli dźwięk i światło w rolach głównych. Piotr 
Osuszkiewicz, twórca artystycznych instalacji z pogranicza magii i za-
awansowanych technologii, jest autorem niezwykłego projektu, który 
będzie można dosłownie poczuć przed SOK-iem. Prezentacja instalacji 
i spotkanie z autorem, piątek (1.09), godz. 21.00, SOK, ul. Jana Pawła II 5;

n  D a n c e  A c a d e my 
ogłasza nabór chłopców 
w wieku 7-12 lat na za-
jęcia w roku szkolnym 
2017-2018. Jeśli marzysz 
o występach na profesjo-
nalnej scenie, prezento-
waniu swoich umiejętno-
ści przed publicznością 
i chcesz tworzyć zgrany 

zespół, przyjdź na przesłuchanie. Odbędzie się ono w poniedziałek 
(4.09), od 16.30 do 18.00 w sali 2.15 na II piętrze SOK przy ul. Papieża 
Jana Pawła II 5;

n 5.09. na pierwsze zajęcia aerobowe z elementami tańca – modern, ja-
zzu, hip-hopu, baletu klasycznego i tańca współczesnego. Zapraszamy 
Panie dwa razy w tygodniu. Można poruszać się w rytm muzyki i zadbać 
o zdrowie. (sala 2.14). Kontakt Ewa Niedźwiecka, (87) 563 85 10, ewa.nie-
dzwiecka@soksuwalki.eu. Miesięczna opłata za zajęcia wynosi 40 zł.

n  Wernis a ż w ys t aw y 
rzeźby „Refugium” Marioli 
Wawrzusiak – piątek (8.09), 
godz. 18.00, Galeria Sztuki 
Współczesnej Chłodna 20. 
Świat stworzony przez kra-
kowską rzeźbiarkę jest nie-
zwykły. Wszystko wygląda 
jak żywe – sowa, nietoperze, 
wilk – a jednak jest tylko z że-
laza. A może AŻ z żelaza…

13

zaproszenia suwalskie

w kinie
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wydarZENIa SPortowE

PrZEdoStatNIE mIEJSCE w taBElI
Niestety, nie wiedzie się najlepiej zespołowi suwalskich Wigier. 

Najpierw u siebie 23 sierpnia ulegli Miedzi Legnica 2:0, którą prowadzi 
ex trener Wigier Dominik Nowak , następnie (26.08) na wyjeździe Puszczy 
Niepołomice 2:1. Po sześciu kolejkach I ligi zajmują przedostatnie miej-
sce w tabeli. Miejmy nadzieję, że w najbliższą niedzielę 3 września na sta-
dionie miejskim mecz Wigry Suwałki – Górnik Zabrze będzie dobrym wi-
dowiskiem sportowym.

kolEJNy wIElkI SukCES SuwalSkICh ŻEglarZy
Na zakończonej w niedzielę (20.08) Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży na Zalewie Zegrzyńskim – załogi UKŻ GROT znowu pokazały 
klasę i mistrzowski poziom.

O podium w Mistrzostwach Polski, pod opieką Pawła Cherubina, wal-
czyły cztery załogi na łodziach klasy CADET. Dwie wracają z medalami. 
Julia Hościłowicz z Julią Kundzicz na załodze zajęły I miejsce w klasyfika-
cji kobiet i zdobyły tytuł Mistrza Polski w klasie CADET! To drugie z kolei 
złoto Julii, po ubiegłorocznym zwycięstwie. Natomiast Eryk Martynko z 
Kingą Martynko na załodze wywalczyli brązowy medal w klasyfikacji męż-
czyzn. Dla Eryka, to trzecie podium z kolei, po dwukrotnym Mistrzostwie 
Polski w 2015 i 2016 roku.

Doskonale spisały się również dwie pozostałe załogi, debiutujące na 
imprezie tej klasy. Michalina Hościłowicz z Klarą Tyczkowską uplasowały 
się na IX miejscu, a Amelia Piasecka z Anielą Nowak – tuż za Miśką i Klarą 
– na X miejscu.

Tym samym suwalscy cadeciarze wypracowali w tym sezonie histo-
ryczny wynik sportowy. Mistrzostwo Świata Eryka i Kingi Martynko, szó-
ste miejsce w klasyfikacji ogólnej Mistrzostw Świata i pierwsze wśród za-
łóg żeńskich Julii Hościłowicz i Julii Kundzicz, a teraz doskonały wynik na 
Mistrzostwach Polski wszystkich czterech załóg – tego jeszcze w suwal-
skim klubie nie było.

wyNIkI mEmorIału warakomSkIEJ
Ukrainiec Wołodymyr Wetoshko wygrał rywalizację w najbardziej 

prestiżowej kategorii Open A w I Międzynarodowym Memoriale Ireny 
Warakomskiej rozegranym w Suwałkach. Wywalczył 7,5 pkt w dzie-
więciu rundach. Oprócz pucharu otrzymał nagrodę główną – 10 tys. 
zł. Wyprzedził on Krzysztofa Jakubowskiego z KS Silesia Racibórz – 7 
pkt i Tomasza Markowskiego z Akademii Szachowej Gliwice – 6,5 pkt. 
Czwartą lokatę zajął reprezentujący barwy suwalskiego KSz Hańcza 
Alojzas Kveinys – 6,5 pkt. Osiemnaste miejsce zajął suwalczanin Tomasz 
Warakomski, reprezentujący barwy Akademii Szachowej Gliwice – 5,5 
pkt. Wśród 86 sklasyfikowanych szachistów 37 miejsce zdobył zawodnik 
KSz Hańcza Suwałki Bartosz Sowul– 5 pkt.

Kategorię Open – B wygrał Mariusz Szewczyk z PKS MAT Białołęka– 
7,5 pkt. Jedenaste miejsce zdobył Adam Grabowski z suwalskiego KSz 
Hańcza– 6 pkt. Katarzyna Murawko i Dominik Zianowicz z KSz Hańcza 
Suwałki wywalczyli po 5,5 pkt i zajęli odpowiednio 16 i 18 miejsce. 
Rywalizowało 82 zawodników.

Rywalizację w kategorii Open C wygrał Krzysztof Plichta z KSz Skoczek 
Siedlce – 7 pkt. Z suwalczan najwyższe lokaty wywalczyli: 9. Konrad 
Kutyło (UMKSz Jaćwież) – 6 pkt; 16. Michał Podlewski (KSz Hańcza) – 5,5 
pkt; 24. Paweł Czarniecki (KSz Hańcza) – 5 pkt. Rywalizowało 58 szachi-
stów.

Wśród najmłodszych najlepsi okazali się suwalczanie. Wygrał Dawid 
Jasiulewicz z KSz Hańcza– 7,5 pkt przed kolegą klubowym Błażejem 
Pieczulisem – 7,5 pkt i Pauliną Rojek z UMKSz Jaćwież. Rywalizowało 50 
szachistów.

W I Międzynarodowym Memoriale Ireny Warakomskiej grało 276 sza-
chistów z całego świata, w tym 14 arcymistrzów. W sumie pula nagród 
wyniosła 75 tysięcy zł. Pełna lista wyników na stronie turnieju. Patronami 
honorowymi turnieju byli Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski i 
Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

źródło: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_2464/

Niestety, deszczowa pogoda w ostatnią nie-
dzielę wakacji, 27 sierpnia pokrzyżowała plany 
organizatorom. Większość zaplanowanych im-
prez sportowo-rekreacyjnych  trzeba było prze-
nieść do hali.

Na pożegnanie lata już po raz  trzeci 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach przy-
gotował sportową propozycję dla każdego. 
Zaprezentowały się suwalskie kluby sportowe 
oraz fitness. Na sympatyków piłki nożnej cze-
kała wyjątkowa niespodzianka – warsztaty tric-
ków piłkarskich w wykonaniu Pawła Skóry – ak-
tualnego Mistrza Świata, Mistrza Europy i Mistrz 
Polski we freestyle football.

Odbyły się zmagania siłaczy, trening fit-
ness, zajęcia na mini trampolinach oraz mara-
ton zumby. Dla najmłodszych też były atrakcje, 

malowanie twarzy, pokaz baniek mydlanych, 
modelowanie balonów. 

Dodatkowo na boiskach do siatkówki pla-
żowej już rywalizowali siatkarze oraz siatkarki 
o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk. Oto wyniki:

Kobiety:
1. Popiel Katarzyna / Żylińska Jolanta ,Sejny
2. Rapczyńska Wioleta / Auron Dorota, Sejny
3. Strękowska Beata / Bieryło Aleksandra, 

Suwałki.
Mężczyźni:
1. Maluchnik Rafał / Pietkiewicz Paweł, 

Olsztyn
2. Stankevicius Patrikas / Mazuras Aurimas, 

Litwa
3. Skrzypkowski Kamil / Rudzewicz Łukasz, 

Suwałki

„suwalski ekspres  – sportowe zakończenie wakacji” Zwieńczeniem sportowej części  imprezy  
był  bieg pn. „Rodzinny Ekspres” i marsz rekre-
acyjny nordic walking na dystansie 1,7 km oraz 
bieg pn. „Suwalski Ekspres” na odcinku ok. 3,4 
km. Wyniki biegów:
Rodzinny Ekspres:

1. Wasilewscy Leszek, Piotr, Bartosz
2. Gałażewscy Patryk, Karol, Andrzej
3. Karczewscy Joanna, Igor, Sławomir

Suwalski Ekspres – mężczyźni:
1. Rafał Wronowski
2. Albert Wronowski
3. Tadeusz Walendykiewicz

Suwalski Ekspres – kobiety:
1. Izabela Barwicka
2. Joanna Karczewska
3. Magdalena Rogucka

Zdjęcia na stronie 20
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nionego ar t yst y, k tór y poświęci ł  swe ż ycie s łużbie ubogim.  
Z tej racji uznawany jest za prekursora pracy socjalnej w Polsce.   
Podczas koncertu zebrano 800 zł na rzecz Towarzystwa Pomocy  
im. św. Brata Alberta, Koło w Suwałkach. 

Oprócz wspomnianego koncertu Stowarzyszenie Integracji 
Społecznej „Alternatywa” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach planują zorganizować wystawienie spektaklu teatralnego 
„Brat naszego Boga” w Suwalskim Ośrodku Kultury, pielgrzymkę autoka-
rową pracowników socjalnych do Sanktuarium w Studzienicznej oraz sym-
pozjum z udziałem dr hab. Marka Rymszy z Uniwersytetu Warszawskiego 
na temat św. Brata Alberta jako prekursora pracy środowiskowej. 
25 listopada odbędzie się uroczystość wyświęcenia i nadania sztan-

daru MOPR  z wizerunkiem  
św. Brata Alberta oraz cyta-
tem z jego myśli „Powinno 
się być dobrym jak chleb”. 
Sztandar powstaje jako spo-
łeczna inicjatywa pracowni-
ków MOPR. 

Przewodnictwo Komitetu 
Organizacyjnego Sztandaru 
objął Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk. 
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W kwietniu 2017 r. w Domu Pomocy 
Społecznej „Kalina” w Suwałkach otwarty zo-
stał oddział dziennego pobytu dla seniorów 
„Kalinka”. Jak dotąd jednak dom nie rozpoczął 
pracy. Aby mógł ruszyć, potrzeba choćby 10 
chętnych. Liczba optymalna – to 15. W ciągu 
trzech miesięcy wpłynęły dokumenty od 4 za-
interesowanych.

– Trudno uwierzyć, że w mieście liczącym 
około 70. tysięcy mieszkańców, w tym ponad 
12 tysięcy seniorów, nie ma 15 osób potrzebują-
cych takiej pomocy – uważa dyrektor Krystyna 
Jaśkiewicz. – W Łodzi jest takich domów 20. 
Oferują łącznie 930 miejsc, a w ciągu roku ko-
rzysta z nich około 1000 osób.

W Suwałkach jest to miejsce nowe. Oferuje 
bezpieczny pobyt w dobrych warunkach, w 
godz. 7–17 i 2 posiłki (w tym obiad), przez 5 dni w 
tygodniu – od poniedziałku do piątku. Seniorzy 
będą mogli wspólnie spacerować, ćwiczyć i brać 
udział w zajęciach rehabilitacyjnych. Korzystać 
z terapii zajęciowej, dostosowanej do indywi-

dualnych potrzeb i zainteresowań. Możliwe bę-
dą: robótki ręczne, zajęcia plastyczne, wokal-
ne, taneczne, teatralne, stymulujące pamięć i 
myślenie, relaksacyjne i inne. Planuje się wy-
cieczki i imprezy rekreacyjne oraz uczestnictwo  
w niektórych wydarzeniach kulturalnych miasta. 
Koncentracja na zadaniach i towarzystwo innych 
osób „uwalniają głowę” od myślenia o własnych 
problemach. Tworzą atmosferę dla pożyteczne-
go wykorzystania czasu i nawiązywania przyja-
znych kontaktów. Opóźniają proces starzenia się 
organizmu i psychiki.

Do kogo adresowana jest oferta „Kalinki”? 
Do seniorów, którzy z powodu podeszłego wie-
ku, przewlekłej choroby, niepełnosprawności 
czy zdarzeń losowych nie mogą w pełni samo-
dzielnie sprostać zadaniom stawianym przez co-
dzienne życie. Nie mogą stale lub tylko tymcza-
sowo, bo osłabiły się ich siły i możliwości np. po 
urazach (złamana ręka), po przebytych choro-
bach czy zabiegach operacyjnych. „Kalinka” jest 
także dobrym miejscem dla tych, u których poja-

na smutek – „kalinka” wiające się problemy z pamięcią lub orientacją w 
miejscu i czasie, zwiększają ryzyko spowodowa-
nia lub doznania krzywdy. Jest także w naszym 
mieście bliżej nie rozpoznana grupa seniorów, 
którzy wprawdzie ruchowo i mentalnie mogą  
być jeszcze wciąż wystarczająco sprawni, ale mi-
mo to sami być nie powinni. To seniorzy samotni, 
mało aktywni, przewlekle smutni. „Kalinka” – to 
jedno z tych miejsc, które może nas przed smut-
kiem i jego konsekwencjami uchronić.

Przyjęcie do Domu Dziennego Pobytu 
„Kalinka” wymaga poddania się określonej pro-
cedurze, złożenia odpowiednich dokumentów, 
zgody na wywiad środowiskowy. Także wno-
szenia comiesięcznych dopłat, których wyso-
kość – naliczana indywidualnie, zależy od sy-
tuacji rodzinnej i materialnej. Warto sprawdzić 
i rozważyć.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
osobisty lub telefoniczny w siedzibie Domu 
Pomocy Społecznej „Kalina” (87 562 85 35) 
lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach (tel. 87 562 89 77).

Lucyna Śniecińska
Suwalska Rada Seniorów

>>

pomóc potrzebującym 
W niedzielę 27 sierpnia w  kościele p.w. św. Apostołów Piotra 

i Pawła odbył się charytatywny koncert organowy w wykonaniu 
Magdaleny Lewoc, organizowany w ramach obchodów Roku Adama 
Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta. Organizatorami wyda-
rzenia  byli Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa” 
oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Koncert 
jest jednym z wydarzeń organizowanych w Suwałkach w Roku 
Adama Chmielowskiego – powstańca st yc zniowego, uzdol-

>>



29.08.2017

DwuTygoDnik SuwalSki

16

201/2017

>>
W Urzędzie Miejskim w Su- 

wałkach odbyło się 25 posiedzenie 
Rady Związku Transgranicznego 
Euroregionu Niemen. Podczas po-
siedzenia, któremu przewodniczył 
Jerzy leszczyński – Marszałek 
Województwa Podlaskiego, dele-
gaci podsumowali działania zreali-
zowane przez poszczególne stro-
ny Euroregionu i podjęli decyzję 
o przygotowaniu szczegółowego 
planu wspólnych działań na lata 
2018-2020. W spotkaniu wziął tak-
że udział Czesław renkiewicz, 
prezydent Suwałk. Podczas po-
siedzenia dokonano zmiany na 
stanowisku przewodniczące-
go Rady. Na miejsce Cezarego 
Cieślukowskiego powołany zo-
stał gintaras Skamarocius, dy-
rektor biura Euroregionu Niemen 
w Mariampolu. 

  Zwią zek Transgranic zny 
Euroregion Niemen powstał 
przy współpracy czterech sąsia-
dujących państw: Polski, Litwy, 
Białorusi i Federacji Rosyjskiej 
(obwód Kaliningradzki. Obejmuje 
swoim zasięgiem przygraniczne 
regiony w dorzeczu rzeki Niemen.

Eurore gion p ows t a ł  jako 
wspólna organizacja koordynują-
cą współpracę transgraniczną w 
celu intensyfikacji kontaktów spo-
łecznych, gospodarczych i poli-
tycznych obszarów, które łączy 
wspólne dziedzictwo geograficz-
ne, historyczne i kulturowe. 

W skład Euroregionu Niemen 
wchodzą:

– ze strony polskiej: samorzą-
dy należące do Stowarzyszenia 
„Euroregion Niemen” (w tym wo-
jewództwo podlaskie);

– ze strony litewskiej: sa-
morządy należące do Instytucji 
Publicznej „Biuro Euroregionu 
Niemen w Mariampolu”;

– ze strony białoruskiej: woje-
wództwo grodzieńskie;

– ze strony rosyjskiej: rejony 
Czerniachowsk, Gusiew, Oziersk, 
Krasnoznamiensk i Niestierow 
(Obwód Kaliningradzki.

N a j w y ż s z y m  o r g a n e m 
Euroregionu jest Rada. Posiada 
ona status quasi-parlamentu. 
Każda ze stron (polska, litewska, 
białoruska i rosyjska) deleguje do 
Rady Euroregionu po sześciu swo-
ich przedstawicieli. Pracami Rady 
kieruje Przewodniczący wybiera-
ny na okres roczny spośród człon-
ków Rady na zasadzie rotacji  na-
rodowościowej.

Strona polska reprezentowana 
jest w Radzie Euroregionu Niemen 
przez trzy instytucje: Samorząd 
Województwa Podlaskiego, Woje- 
wodę Podlaskiego oraz Stowa- 
rzyszenie „Euroregion Niemen”. 

 Rada reprezentuje Euroregion 
na zewnątrz. Do jej zadań należy 
przede wszystkim określanie kie-
runków i programów działania, 
zatwierdzanie wspólnych projek-
tów współpracy transgranicznej, 
zapewnienie ich finansowania i 
realizacji. Rada może podejmo-
wać uchwały dotyczące człon-
kostwa Związku w organizacjach 
międzynarodowych, rozszerzenia 
terytorium działania euroregionu, 
przyjmowania nowych członków i 
pozbawiana statusu członka.

wSPólNa SPrawa 
– kaNał

Dla nas, mieszkańców Su- 
walszczyzny, współpraca ta ma cał-

zmiany w euroregionie niemen

kiem konkretny wymiar. Dotyczy 
to między innymi turystyczne-
go zagospodarowania Kanału 
Augustowskiego i jego otoczenia. 
Zanim jednak kanał stał się ogrom-
ną atrakcją turystyczną, miał speł-
nić znacząca rolę gospodarczą. 
Pomysł wybudowania drogi wod-
nej, która miała ominąć pruskie 
komory celne blokujące swobod-
ny przepływ towarów z Królestwa 
Polskiego I Rosji do Niemna i dalej 
do Bałtyku, powstał w latach dwu-
dziestych XIX wieku. Wtedy to ksią-
żę Drucki-Lubecki przekonał cara, 
że kanał jest potrzebny. Jego głów-
nym wykonawcą był późniejszy 
bitny generał Ignacy Prądzyński. 
Prace ruszyły w1824 roku. I choć 
większość prac wykonać trzeba 
było ręcznie, ponad 100 kilome-
trowa droga wodna z 21 śluzami 
była gotowa już w 1838 roku, kie-
dy to zakończono prace przy trzy-
komorowej śluzie w Niemnowie 

(obecnie Białoruś). Warto tu przy-
pomnieć, że przy budowie kana-
łu jednocześnie pracowało nawet 
do 7 tysięcy robotników pod kie-
rownictwem świetnych inżynie-
rów – oficerów armii Królestwa 
Polskiego. Ich nazwiska widnieją 
na tablicach umiejscowionych przy 
śluzach. Najczęściej wystarcało im 
dwa lata, by taka śluza powstała. 
Dziś, przy wykorzystaniu wszyst-
kich współczesnych technik budo-
wania(!), remont śluz trwa zwykle 
kilka lat dłużej, ale to już całkiem 
inna sprawa. 

Przypomnijmy przy okazji i to, 
że niezbędnego przy budowie ka-
nału żelaza dostarczały huty Karola 
Brzostowskiego, postaci związanej 
mocno z naszym miasta.

Los sprawił, że Kanału Au- 
gustowskiego nigdy nie wyko-
rzystywano zgodnie z pierwotny-
mi założeniami ponieważ już sam 
fakt rozpoczęcie budowy skłonił 
Prusy do zawarcia w 1825 roku po-
rozumienia z Królestwem i Rosją,  
w wyniku którego pruskie cła 
tranzytowe zostały bardzo moc-
no obniżone. Tym samym kanał 
nigdy nie spełnił swojego pier-
wotnego zadania i dość szybko 
uległ degradacji jako droga wod-
na o podrzędnym, lokalnym zna-
czeniu.

Dziś jednak jest kanał wspa-
niałym świadectwem myśli tech-
nicznej sprzed prawie dwustu już 
lat. Jest też wielką atrakcją tury-
styczną, szczególnie od momen-
tu, gdy możemy Czarną Hańczą 
i Kanałem dopłynąć do Niemna 
i dalej do Bałtyku. Jest to możli-
we na mocy porozumienia o bez-
wizowym ruchu na kanale pod-
pisanym przez władze Polski  
i Białorusi.

Gintaras Skamarocius (z lewej) odbiera gratulacje od Jerzego Leszczyńskiego
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dyŻury koNSultaCyJNE

członków Suwalskiej Rady Seniorów we wrześniu
(godz. 10.00-13.00)

5 września – włodzimierz marczewski
12 września – krystyna Polkowska

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po 
uzgodnieniu telefonicznym: 780 540 089

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.) poda-
je do publicznej wiadomości, że w dniu 18 sierpnia 2017 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń 
wywieszony został na okres 21 dni (od 18.08.2017 r. do 08.09.2017 r.) wy-
kaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 273/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku). Dotyczy sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej sprzedaży działki stanowiącej własność Skarbu 
Państwa położonej w Suwałkach przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na 
polepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych.

205/2017

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, 

mieszka I, 23 Października i granicami administracyjnymi 
miasta Suwałki

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje się do publicznej wiadomości, że 
Uchwałą nr XXXV/430/2017 w Suwałkach z dnia 26.07.2017 r. przyjęty został 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczone-
go ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, 23 Października i granicami admini-
stracyjnymi miasta Suwałki”.

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

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicz-
nie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.
um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach,  
ul. A. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.  206/2017

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania 
przestrzennego rejonu osiedla Północ II w Suwałkach

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje się do publicznej wiadomości, że 
Uchwałą nr XXXV/429/2017 w Suwałkach z dnia 26.07.2017 r. przyjęty zo-
stał „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla 
Północ II w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowa-
niem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1, pok. nr 139 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-16.00, od wtor-
ku do piątku 7.3015.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicz-
nie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.
um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. 
Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.  207/2017

Błękitny duży pies,  
3 latek. Arystokrata, 
biały krawat i czarny 
nosek. Gdyby nie 
duże oklapłe uszy, mógłby 
uchodzić 
za Amerykańskiego 
Pit Bulteriera.

PrZygarNIJ PrZyJaCIEla ZE SChroNISka „SIaNoŻęć”
W naszym tygodniku publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów i ko-

tów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schroni-
sku 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

Duża, czarna 
3-letnia 
suczka. Na szyi 
biała muszka, 
szuka swojego 
przyjaciela.
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Z analizy dokonanej przez nau-
kowców i ekspertów z Polskiej 
Akademii Nauk (ustalenia rapor-
tu publikujemy wcześniej) wynika, 
że Suwałki mają się na tle innych  
miast o podobnej wielkości i poten- 
cjale dobrze, a nawet bardzo dobrze. 
Okazuje się, że aż 122 spośród 255 
miast średniej wielkości zagrożo- 
nych jest marginalizacją przejawia-
jącą się m.in. spadkiem liczby lud-

ności, zanikiem atrakcyjnych miejsc pracy itp. Wśród miast zagrożonych 
są praktycznie wszyscy nasi „sąsiedzi”: Ełk, Augustów, Łomża, Giżycko, 
Grajewo, Zambrów i inne. Nie ma na tej liście Suwałk, które jako jedyne 
miasto w tej kategorii (średniej wielkości) broni się przed zagrażającą 
marginalizacją. 

Warto się nad zatrzymać nie tylko po to by się pochwalić, choć naprawdę 
jest czym, lecz by się zastanowić, jak to się nam udało. Przecież nie raz i nie 
dwa słyszeliśmy, że taki Augustów, położony nad cudnymi jeziorami i oto-
czony puszczą to nic nie musi robić, by być miejscem atrakcyjnym i chęt-
nie odwiedzanym. To samo dotyczy „letniej stolicy Polski”, czyli Giżycka. 
Otóż wydaje mi się, że tajemnica tkwi w sformułowaniu „nic nie muszą ro-

zaprosili   nas

chłodnym
okiem
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suwałki wykorzystały
swoją szansę

bić”. Okazało się, że szczególnie Augustów mocno na tym przekonaniu 
stracił, że jego kolejni włodarze uwierzyli, że wystarczy być nad jeziorami. 
Nie wystarczy, sezon letni to raptem dwa miesiące. Pozostałe dziesięć to 
smutek wyludnionych tak zwanych miejscowości wczasowych. 

Nieco inne przyczyny spowodowały, że na liście zagrożonych znala-
zła się na przykład Łomża. Tu zadziałał efekt bliskości stolicy, do której 
ruszyli gremialnie łomżyniacy. My, suwalczanie, nie mamy ani tak atrak-
cyjnego położenia jak Augustów czy Giżycko, ani nie jesteśmy blisko cen-
trum. Jesteśmy na peryferiach i… dobrze nam to zrobiło. Wiedzieliśmy, 
że nikt nic nam za darmo nie da, że wszystko musimy sami wypraco- 
wać. Od wielu lat Suwałki najlepiej pośród sąsiadów wykorzystują środki 
unijne, od wielu lat władze samorządowe powtarzają jak mantrę, że mi-
astu potrzebny jest zrównoważony, wszechstronny i harmonijny rozwój. 

Wystarczy prześledzić najważniejsze suwalskie inwestycje, by zau-
ważyć, że tak właśnie jest, że na tej liście są placówki służące upowszech-
nianiu kultury, wypoczynkowi i rekreacji, sportowi wyczynowemu, że 
powstała zupełnie nowa infrastruktura komunikacyjna. Oddzielna spra-
wa, ale bodaj najważniejsza, to przyjazny klimat stworzony przez suwal-
ski samorząd dla przedsiębiorców, którzy w ostatnich latach zainwesto- 
wali w Suwałkach ogromne pieniądze (tylko ostatnia inwestycja Forte to 
ponad 700 milionów złotych) i stworzyli tysiące miejsc pracy. Naprawdę 
mamy się czym pochwalić. Stanisław Kulikowski
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liczy się każda 
złotówka

Stowarzyszenie Aktywni Suwalczanie zorganizowało w niedzielę 
27.08 spływ kajakowy Czarną Hańczą przez Suwałki do Sobolewa na rzecz 
poszkodowanych mieszkańców Sośna. Miejscowość ta położona w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w nocy z piąt-
ku na sobotę (11-12.08) ucierpiała od wichury i nawałnicy,

Opłatę za uczest-
nictwo w spływie sto-
warzyszenie w cało-
ści przekaże jednej  
z wybranych rodzin  
w  m i e j s c o w o ś c i 
Sośno. W pomoc po-
szkodowanym mo -
gli się też zaanga-
żować suwalczanie. 
K a j a k a r z e  p ł y n ę l i  
przez Suwałki – na tra-
sie od stadniny koni 
(na wysokości szpita-

DwuTygoDnik SuwalSki
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>>

tu zaszła zmiana>>

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/

Jaki zakład pracy znajduje się za budynkiem trafostacji (na zdję-
ciu archiwalnym)? 

Nagrodę za odpowiedź z nr 17 „DTS” otrzymała Ewa radzewicz.
Na odpowiedzi czekamy do 9 września.
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.

Fo
t. 

ar
ch

. J
an

 R
os

zk
ow

sk
i

la) do Sobolewa. Mieli w kajaku „wielką puszkę”, do której wszyscy chęt-
ni mogli wrzucić datki pieniężne na rzecz poszkodowanych podczas na-
wałnicy. Stowarzyszeniu udało się nazbierać 808 zł i 8groszy. Pieniądze 
te trafią na konto gminy Sośna i za jej pośrednictwem do wybranej przez 
suwalczan rodziny. 



„suwalski ekspres – sportowe zakończenie wakacji”>>

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
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Pomimo niesprzyjającej pogody wszyscy uczestnicy imprezy dobrze się bawili 

Zdjęcia OSiR Suwałki


