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Obwodnica Suwałk w budowie - rondo na ul. Pułaskiego
 Źródło strona Urzędu Miejskiego

>> kweSta na zabytki
Po raz piąty w dzień Wszystkich 

Świętych suwalczanie zbierali pienią-
dze na renowację starych nagrobków 
na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej. 
Z puszkami chodzili samorządow-
cy, politycy, ludzie kultury i młodzież.

Organizatorem zbiórki, tak jak  
w latach poprzednich, był Oddział 
Akcji Katolickiej przy parafii konka-
tedralnej św. Aleksandra przy dużym 
wsparciu ks. Kazimierza Grybosia, pro-
boszcza parafii.

Za pieniądze zebrane z poprzed-
nich kwest: odnowiono jeden z naj-
starszych na parafialnym cmentarzu  
dziewiętnastowieczny nagrobek ko-
misarza Sylwestra Obrębskiego, wy-
konano tablice oraz odlewy żeliwne, 
głównie krzyży, renowacji poddano 
ogrodzenie żeliwne i pomnik Franciszka 
Lotuszyńskiego, kopułę nagrobka dok-
tora Feliksa Drzewińskiego i grób ro-
dziny Drzewińskich oraz nagrobek 
Pauliny Święcickiej, pomnik małżonków Sulnickich oraz odrestaurowano 
obelisk Kazimierza Monkiewicza (zm. 1891 r.). W czasie  tegorocznej kwe-
sty zebrano rekordową sumę 11 439, 15 zł.

>>

jeSt okuliStyka!
Od kilku dni już jest, mowa oczywiście o właśnie otwartym w suwal-

skim szpitalu oddziale okulistycznym. Sam oddział jest niewielki, zaledwie 
na osiem łóżek, ale nie liczbą miejsc należy mierzyć wagę tego wydarzenia.

– Najważniejsze jest to, że mamy lekarzy i bardzo nowoczesny, wręcz 
najnowocześniejszy z możliwych, sprzęt – mówił doktor Przemysław 
Pawłowski, koordynator oddziału. – Liczba łóżek nie jest dziś tak istot-
na, ponieważ większość zabiegów nie wymaga hospitalizacji. W 90 proc. 
przypadków pacjenci opuszczają oddział po zabiegu tego samego dnia.

Dla suwalczan, którzy jeszcze nie tak dawno musieli po okulistyczną 
pomoc udawać się do odległych miast, otwarty oddział to naprawdę du-
że wydarzenie; po pierwsze jest oddział czynny przez całą dobę, jest więc 
gdzie się udać w razie nagłej potrzeby, a po drugie można tu będzie ope-
rować zaćmę i wykonywać inne skomplikowane zabiegi.

Środki na specjalistyczny sprzęt pochodzą po części z kasy Zarządu 
Województwa, który dofinansował przedsięwzięcie kwotą 600 tys. zło-
tych. Kolejne 400 tys. złotych na potrzeby oddziału przeznaczył samo-
rząd Suwałk.

powStaje obwodnica
Na tę inwestycję suwalczanie czekali naprawdę długo. I nie czeka-

li bezradnie; zniecierpliwieni gołosłownymi obietnicami władz zorgani-
zowali i przeprowadzili trzy kolejne blokady miasta, które uświadomiły 
rządzącym, że obwodnica powstać musi. Pierwsza blokada odbyła się 
dokładnie 5 lat temu, 6 listopada 2012 roku. (Historię protestów przypo-
minamy na stronie 10). 

Dziś, dosłownie na naszych oczach, obwodnica Suwałk powstaje. 
Widać to na każdej głównej drodze prowadzącej do miasta.

narodowe święto 
niepodległości

W ł a d z e  s a m o r z ą d o -
we Suwałk mają zaszczyt za-
prosić na miejskie uroczy-
stości z okazji Narodowego 
Św i ę t a  N i e p o d l e g ł o ś c i  z 
udziałem Sekretarza Stanu 
w  M i n i s t e r s t w i e  S p r a w 
Wewnętrznych i Administracji, 
posła na Sejm RP Jarosława 
Zielińskiego.

Uroczystości rozpoczną się 
11 listopada o godz. 10.30 mszą 
św. w intencji Ojczyzny w kon-
katedrze pw św. Aleksandra 
z udziałem duchowieństwa, 
przedstawicieli władz pań-
stwowych i samorządowych, 
kompanii honorowej wojska, 
służb mundurowych, pocztów 
sztandarowych, kombatantów, 
harcerzy i młodzieży szkolnej 
oraz mieszkańców Suwałk.

W samo południe rozpocz-
ną się uroczystości pod po-
mnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w tym m.in. wy-
stąpienia zaproszonych gości, 

Apel Pamięci i salwa honorowa oraz złożenie wieńców i wiązanek kwiatów.
O 13.30 w Muzeum Marii Konopnickiej rozpocznie się gra miejska  

„W drodze do niepodległości”, a o 19 koncert „Suwalszczyzny” w Sali  
im. A. Wajdy w SOK przy ul. Papieża Jana Pawła II 5. 

Więcej o tym na stronie 12.

>>>>

Obchody Święta Niepodległości 
w 2016 roku

Bogdan Dyjuk, członek Zarządu Województwa Podlaskiego (po prawej) i Adam 
Szałanda, dyrektor szpitala w Suwałkach

Kwestuje Andrzej Chuchnowski
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święto 
niepodległości młodych

W Suwałkach 11 listopada odbędzie się XII Młodzieżowy Marsz 
Niepodległości organizowany przez  różne środowiska młodzieżowe. 
Szczególnie zaangażowani w organizację są członkowie Związku Ofiar 
Obławy Augustowskiej 1945 roku, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 
Młodzieżowej Rady Miasta, Klubu historycznego „Zaza” przy ZS nr 2  
w Suwałkach, Stowarzyszenia FORZA Wigry, Związku Harcerstwa 
Polskiego oraz Stowarzyszenia „Gaudium et Spes”.

Poprzedzająca przemarsz msza świę-
ta, która odbędzie się o godzinie 16  
w Konkatedrze Św. Aleksandra, będzie do-
datkowo wzbogacona obecnością i wystę-
pem Chóru żeńskiego „Adoremus” z suwal-
skiej parafii p.w. Bożego Ciała. Następnie po 
odśpiewaniu hymnu, złożeniu kwiatów i oko-
licznościowym przemówieniu pod Dębem 
Wolności, uczestnicy przejdą pod pomnik 
Polskiej Organizacji Wojskowej na cmenta-
rzu parafialnym ulicami ks. K. Hamerszmita, 
A. Mickiewicza i Bakałarzewską. Marsz za-
kończy okolicznościowe przemówienie, mo-
dlitwa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 
pod pomnikiem POW.

Marsz jest pierwszym zarejestrowanym 
cyklicznym zgromadzeniem w całym woje-
wództwie podlaskim. Decyzją Wojewody 

Podlaskiego z dnia 27.10.2017 r., wydano zgodę na cykliczne organi-
zowanie Młodzieżowego Marszu Niepodległości w Suwałkach, w celu 
uczczenia Narodowego Święta Niepodległości na okres najbliższych 3 lat,  
tj. do 2020 roku. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, na Patronki Młodzieżowego Marszu 
Niepodległości, organizatorzy wybrali osoby młode, związane z naszym 
regionem, które wczesne lata swojego życia poświęciły na rzecz dążenia 
do wolności Polski. Patronkami tegorocznego Marszu zostały córki suwal-
skiego lekarza Zofia i Hanna Nieciuńskie, które wraz z wybuchem II wojny 
światowej zaangażowały się w działalność konspiracyjną w Warszawie. 
Zostały aresztowane, poddane okrutnym przesłuchaniom i zamordowa-
ne przez Niemców.

Więcej na: facebook.com/MMNSuwalki

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach za-
prasza wszystkich chętnych do udziału w  szczególnym przedsięwzięciu 
– wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych pod hasłem „Patriotyczne  
Śpiewanie 2017”, które odbędzie się 9 listopada 2017 r. o godz. 10.00,  
w SP nr 6.

11 listopada 2016 r. pod Dę-
bem Wolności przemawiała 
Sylwia Urbanowicz, prze-
wodnicząca zgromadzenia

Tak było na Młodzieżowym Marszu Niepodległości przed rokiem

Szkoły do remontu
Umowy na termomodernizację dwóch budynków tworzących Zespół 

Szkół nr 2 podpisał Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk. Budynek 
Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Hamerszmita za 2 873 233,41 zł wy-
remontuje firma AUtIMEX 
z Augustowa. Natomiast bu-
dynek Zespołu Szkół nr 2 przy 
ul. Kościuszki do końca lipca 
przyszłego roku wyremontu-
je firma rEM BUD z Suwałk  
za 3 429 994,19 zł.  

Za te pieniądze w obu bu-
dynkach przy ul. Hamerszmita 
i Kościuszki m.in. zostanie 
przeprowadzona renowacja 
elewacji frontowej, moderni-
zacja instalacji centralnego 
ogrzewania, ocieplenie fundamentów styropianem, ocieplenie ścian ze-
wnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych i zostaną wymienione insta-
lacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Jak deklaruje wy-
konawca, prace rozpoczną się lada dzień. Inwestycje zgodnie z umowami 
zakończą się 31 lipca 2018 roku.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków 
RPO Województwa Podlaskiego. Na ten cel do suwalskich szkół i przedszkoli  
z pieniędzy unijnych trafii ponad 4,6 mln zł. Dzięki tym środkom termomo-
dernizację przejdą 4 przedszkola, budynki II LO i SP nr 9 oraz budynek porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niebawem planowane są do podpisania 
kolejne umowy – tym razem na termomodernizację suwalskich przedszkoli.

>>

pomóżmy 
potrzebującym

Każdy bezdomny w Suwałkach może skorzystać ze schronienia, po-
mocy żywnościowej i rzeczowej, bezpłatnego poradnictwa prawnego  
i psychologicznego. 

Prezydent zaapelował na spotkaniu do mieszkańców Suwałk, by nie by-
li obojętni, aby informowali odpowiednie służby o bezdomnych koczują-
cych w ogródkach działkowych, śmietnikach, czy na klatkach schodowych. 
Na dworcach i w innych miejscach gdzie gromadzą się osoby potrzebują-
ce pojawią się plakaty i ulotki z informacją gdzie mogą szukać pomocy.

Z danych suwalskiego MOPR-u wynika, że w Suwałkach (dane na 30 
września) jest 107 bezdomnych, w tym 6 kobiet. Na pomoc im w tym roku 
wydano łącznie ponad 345 tys. zł. Pieniądze przeznaczono na zasiłki stałe, 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, schronienie, posiłki, zasiłki celowe 
na zakup żywności, pokrycie kosztów leczenia, odzieży i zasiłki okresowe.

Pomoc bezdomnym jest szczególnie potrzebna w okresie zimowym – zgodnie 
uznali uczestnicy spotkania wszystkich służb i instytucji pomagających bezdom-
nym, zorganizowanego przez prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza

Od prawej prezydent Suwałk Czesław Ren-
kiewicz oraz Ireneusz Butkiewicz, prezes 
firmy REM BUD

>>>>
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>>
n Dwie osoby ponownie uniewinnione, wo-

bec trzech sprawa wraca do ponownego roz-
poznania – tak zdecydował Sąd Okręgowy  
w Suwałkach, w procesie pięciu osób obwi-
nionych o zakłócenie otwarcia wystawy o gen. 
Władysławie Andersie w suwalskim Archiwum 
Państwowym w marcu 2016 r. Oskarżeni twier-
dzili, że protestowali przeciwko przekształce-
niu tego wydarzenia w wiec wyborczy kan-
dydatki na senatora Anny Marii Anders. Na 
otwarciu wystawy byli wtedy obecni, oprócz 
A. M. Anders, także minister spraw wewnętrz-
nych i administracji Mariusz Błaszczak i wicemi-
nister Jarosław Zieliński. To już kolejny wyrok w 
tej sprawie. Wcześniej suwalski Sąd Rejonowy 
dwukrotnie uniewinnił wszystkich oskarżo-
nych od stawianych zarzutów.

n Komendant Wojewódzki 
Policji powołał 44-letnie-
go nadkomisarza Sławomira 
Kołakowskiego na stanowi-
sko I Zastępcy Komendanta 
Miejskiego Policji w Suwałkach. 
Jest on absolwentem Wyższej 

Szkoły Policji w Szczytnie. Wcześniej służbę pełnił 
w Czarnej Białostockiej, Wasilkowie, Białymstoku, 
a ostatnio w Bielsku Podlaskim jako zastępca ko-
mendanta powiatowego.

n Suwalski dworzec znalazł się w Programie 
Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 przy-
gotowanym przez PKP. Ważne, że znalazł się  
w tym programie, bo to oznacza, że nie będzie 
likwidowany. W ogłoszonym programie w na-
szym regionie, obok suwalskiego, znalazły się 
jeszcze dworce w Ełku, Białymstoku i Olsztynie.

n Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 
wraz ze swoim zastępcą Ewą Sidorek zapa-
lili znicze na grobach znanych i zasłużonych 
suwalczan. Znicze zapalono na grobach by-
łych prezydentów m.in. Józefa Gajewskiego, 
Grzegorza Wołągiewicza,  Jana Schmidta  
i Jana Kaszuby oraz grobach zasłużonych dla 
Suwałk: Teofila Noniewicza, Wawrzyńca Gałaja, 
prof. Edwarda Franciszka Szczepanika, księdza 
Jerzego Zawadzkiego.

n Suwalczanka Marlena Borowska otrzy-
mała nagrodę Marszałka Województwa 
Podlaskiego. To sopranistka, kameralistka, or-
ganizatorka wydarzeń artystycznych, peda-
gog wokalistyki. M. Borowska. została uhono-
rowana za 25 lat pracy na rzecz rozwoju sztuki 
muzycznej w województwie podlaskim, a na-
de wszystko w Suwałkach.

>>

WyDArZyło SIę

Ciąg dalszy na str. 5

Szkoły zawodowe
Pierwsze klasy patronackie powstaną w suwalskich szkołach zawodowych w: Zespole Szkół 

nr 4, Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego, Zespole Szkół Technicznych i w Suwalskim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. W szkołach  powstaną klasy patronackie czterech suwalskich 
firm: Salag, Malow, Animex i Forte. 

Wszystko w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy mo-
del modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, na realizację które-
go suwalski samorząd pozyskał prawie 5 mln zł z Unii Europejskiej. Umowy na dofinansowanie pro-
jektu podpisali w Urzędzie Miejskim w Suwałkach Anna Naszkiewicz, wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego, Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk i Wiesław Stelmach, skarbnik.

– Ten projekt to krok milowy w kształceniu zawodowym w województwie podlaskim. W jego 
ramach powstaną w Suwałkach pierwsze klasy patronackie. To zwiastuje odrodzenie kształcenia 
zawodowego. Gratuluje, miastu inicjatywy – stwierdziła Anna Naszkiewicz.

W ramach tego projektu do końca sierpnia 2020 r. odbędą się staże zawodowe dla uczniów i na-
uczycieli organizowane u pracodawców, szkolenia specjalistyczne, zajęcia pozalekcyjne i wyrównaw-
cze dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli czy doposażenie pracowni do kształcenia zawodowego.

opłaty zgodne z prawem
 Suwalska strefa parkowania  jest oznakowana zgodnie z obowią-

zującymi przepisami, a opłaty są pobierane zgodnie z obowiązującym 
prawem– twierdzi Tomasz Drejer, dyrektor suwalskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni. Inaczej uważa Aleksandra Madej ze Stowarzyszenia Prawo Na 
Drodze z/s w Lublinie. Twierdzi, że strefa jest oznakowana nieprawi-
dłowo, a opłaty pobierane są z naruszeniem prawa.

Dyrektor T. Drejer zdecydowanie twierdzi, że żądanie A. Madej 
jest pozbawione jakichkolwiek racji. Wyjaśnia, że miejsca i stanowi-
ska postojowe w Strefie Płatnego Parkowania w Suwałkach zostały 
wyznaczone za pomocą odpowiednich znaków drogowych, zgod-
nie z przepisami rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

Z kolei w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami  wskaza-
no, że na znaku D-44 obok napisu „Postój płatny” wskazuje się sposób wnoszenia opłaty za postój po-
jazdu samochodowego przez umieszczenie napisu lub symbolu parkometru, karty zegarowej lub biletu.

Panu Władysławowi Popis
Starszemu Inspektorowi w Straży Miejskiej w Suwałkach

i całej 

rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci 

MAtkI
składają Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
276/2017
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koniec Specjalnych Stref 
ekonomicznych?

3 listopada w Parku Naukowo-Technologicznym 
Polska-Wschód  w Suwałkach, odbyła się konferen-
cja, zorganizowana przez Suwalską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną, poświęconą różnym formom wsparcia 
przedsiębiorców w latach 2017– 2020. 

Zostały omówione zagadnienia związane z krajowymi 
i europejskimi funduszami, zmianami w funkcjonowaniu 
specjalnych stref ekonomicznych oraz Siecią Otwartych 
Innowacji. 

W konferencji wziął udział Jerzy kwieciński (na 
zdjęciu), Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego, przed-
stawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Jarosław Zieliński wiceminister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji.

– Specjalne strefy ekonomiczne działają dobrze i są potrzebne. Przed 20 laty kiedy je powoły-
wano, walczono z wysokim bezrobociem sięgającym 20%. Obecnie średnia bezrobocia w Polsce 
to 6,8% a w Suwałkach 6,3 – mówił na spotkaniu minister. Ale są regiony w Polsce, gdzie bezrobo-
cie jest nadal wysokie. 

Dlatego ministerstwo planuje rozszerzenie działalności  istniejących w Polsce 14 stref ekono-
micznych na obszar całego kraju i wydłużenie okresu, w którym inwestor korzysta z ulg podatko-
wych, z 9 do nawet 15 lat. Warunkiem uzyskania preferencji będzie zobowiązanie inwestora do 
współpracy z instytucjami badawczymi czy uczelniami, rozwoju naukowego, czy wprowadzania 
opracowanych innowacji technologicznych. 

Przed konferencją wiceminister zwiedzał zakłady pracy w Suwalskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej, SALAG oraz budowaną fabrykę Tanne w Dubowie.
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>> forum bizneSowe pogranicza
9 i 10 listopada w suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym Polska Wschód odbędzie się 

druga edycja Forum Biznesowego Pogranicza. Tym razem poświęcona branży rolno-spożywczej 
„FOOD, INDUSTRY, LIFE”.

Forum Biznesowe Pogranicza to wydarzenie, którego celem jest zgromadzenie ekspertów, 
przedstawicieli instytucji okołobiznesowych, przedsiębiorców, przedstawicieli rządów i samorzą-
dowców, aby wspólnie pochylić się nad problematyką, wiodącej w regionie północno-wschodniej 
Polski oraz w regionie całego pogranicza, branży rolno-spożywczej. 

– W Suwałkach mamy 
wiele dużych zakładów 
tej branży m.in.: Mlekpol, 
Animex, Laktopol, Mispol, 
Mąka Polska, Janza, czy 
Cymes, a do tego wiele 
mniejszych firm, które zaj-
mują się przetwórstwem 
r o l n o - s p o ż y w c z y m . 
Chcemy dowiedzieć, się 
jakie są zagrożenia i szan-
se rozwoju tej branży. 
Dlatego też zaprosiliśmy 
wielu partnerów, w tym 
z zagranicy, by dyskuto-
wać o tym. Przyjadą m.in. 

Litwini, którzy w ostatnich latach znacząco rozwinęli rolnictwo. A ze względu na różnice cen wspie-
rają nasz handel. Szacują się, że jedna trzecia dochodów suwalskich sklepów pochodzi właśnie od 
Litwinów– uważa prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Podczas pierwszego dnia Forum odbędą się m.in. prelekcje, panele dyskusyjne, spotkania B2B 
organizowane przy wsparciu ośrodków Enterprise Europe Network. Drugi dzień poświęcony bę-
dzie prezentacji stoisk wystawienniczych firm i instytucji z Polski i zagranicy oraz spotkaniom bran-
żowym i prezentacji artykułów naukowych, które zostaną wydane po konferencji w formie recen-
zowanej publikacji.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka 
Województwa Podlaskiego oraz Wojewody Podlaskiego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Przed rokiem na Forum dyskutowano o problemach przemysłu meblarskie-
go i drzewnego

n Tragiczny wypadek drogowy wyda-
rzył się na krajowej ósemce, w miejscowości 
Żubryn na trasie Suwałki – przejście graniczne  
w Budzisku. W wyniku zderzenia z samocho-
dem ciężarowym śmierć poniósł 31-letni su-
walczanin kierujący samochodem osobowym.

n Wybite szyby i uszkodzone karoserie  
w ponad dwudziestu zaparkowanych sa-
mochodach. Suwalscy policjanci zatrzymali 
dwóch mieszkańców Suwałk, podejrzanych o 
dokonanie tego bezmyślnego wandalizmu, do 
którego doszło w nocy z 1 na 2 listopada na su-
walskich ulicach: Korczaka, Klonowej, Bukowej 
i Brzozowej. Zatrzymani w wieku 20 i 32 lat są 
podejrzani również o pobicie 31-latka.

n Dziesięcioro uczniów suwalskiego I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej wzię-
ła udział w projekcie edukacyjnym zorganizo-
wanym przez IPN. Młodzież uczestniczyła w 
edukacyjnym wyjeździe do Włoch śladami żoł-
nierzy II Korpusu Polskiego gen. Władysława 
Andersa. Uczniowie odnaleźli groby żołnie-
rzy, którzy pochodzili z Suwałk. Wyjazd suwal-
skiej młodzieży do Włoch został sfinansowany 
przez Prezydenta Miasta Suwałk.

n W Suwalskim Ośrodku Kultury 30 paź-
dziernika gościł Adam Bodnar, Rzecznik Praw 
Obywatelskich na zaproszenie Stowarzyszenia 
Kulturalnego Kostroma. Podczas spotkania 
wiele emocji u jego uczestników wywołał 
problem elektrowni wiatrowych, konieczność 
zwiększenia wsparcia osób z autyzmem i nie-
pełnosprawnością oraz problemy dnia co-
dziennego przedstawicieli różnych środowisk.

n Cztery suwalskie szkoły podstawowe nr 2, 
6,10 i 11 otrzymały pieniądze na zakup pomocy 
dydaktycznych (m.in. na zakup tablic interak-
tywnych, projektorów, głośników, interaktyw-
nych monitorów dotykowych) z rządowego 
programu „Aktywna tablica”.

n Aleksandra Ida Mi- 
kołajczyk (na zdjęciu) z VII 
LO została wybrana prze-
wodniczącą Młodzieżowej 
Rady Miasta Suwałki, a wi-
ceprzewodniczącą została 
Gabriela Grygieńć z I LOim. 
M. Konopnickiej. Decyzje zo-
stały podjęte w czasie X sesji 
Młodzieżowej Rady Miasta  
w Suwałkach. Opiekunami Młodzieżowej 
Rady Miasta zostali Patrycja ołów i Piotr 
Wasilewski.
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>>Podczas październikowej sesji rady 
Miejskiej suwalscy rajcowie najwięcej cza-
su poświęcili sprawom oświatowym. Zajęli 
się też regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Suwałk, opłatami za 
przedszkola oraz miejscowymi planami za-
gospodarowania przestrzennego i zmiana-
mi w składach komisji.

BEZPłAtnE PrZEDSZkolA
Bardzo dobra wiadomość dla rodziców 

przedszkolaków w Suwałkach. Suwalscy rad-
ni jednogłośnie przyjęli uchwałę o tym, że w 
przyszłym roku kalendarzowym zostaną oni 
całkowicie zwolnieni z opłat za pobyt dziec-
ka w przedszkolu. Rodzice muszą spełnić dwa 
warunki: mieszkać w Suwałkach i odprowa-
dzać podatek dochodowy PIT na rzecz Miasta 
Suwałk. Do tej pory ulga dotyczyła tylko rodzi-
ców dzieci 5- i 6-letnich, którzy nie ukończy-
li 35 roku życia. Teraz kryterium wieku nie bę-
dzie brane pod uwagę, a zwolnienie z opłaty 
dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych 
wszystkich przedszkolaków.

Z tą propozycją w ystąpił do radnych 
Czesław Renkiewicz, prez ydent Suwałk . 
Suwalski samorząd oszacował skutki finan-
sowe zniesienia opłaty za przedszkola na 263 

ZAPytAnIA I IntErPElACJE

W czasie październikowej sesji dziesięcioro radnych zadało pytania 
i zgłosiło interpelacje.

Anna ruszewska z Klubu „Łączą nas Suwałki” prosiła o wyjaśnie-
nie dlaczego cztery projekty warunkowo wpisano na listę głosowania 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Prezydent Suwałk 
Czesław renkiewicz wyjaśnił, że te cztery projekty zgłoszone przez su-
walczan z różnych względów nie są zgodne z prawem budowlanym, ale 
te inwestycje mogą być zrealizowane pod warunkiem uzyskania zgody  
z Ministerstwa Budownictwa na odstępstwo od przepisów. W przypadku 
wybrania w głosowaniu tych projektów, suwalscy urzędnicy wystąpią do 
resortu o uzyskanie takiej zgody i projekty będą miały szansę na realiza-
cję. Radna zapytała też o przetarg na budowę hali sportowo-widowisko-
wej przy stadionie piłkarskim. Cz. Renkiewicz stwierdził, że kosztorys in-
westorski budowy tej hali wynosił 27 mln zł. Natomiast wszystkie oferty 
zgłoszone w przetargu były znacznie wyższe. Najtańsza z nich była prawie  
o 10 mln zł wyższa niż kosztorys inwestorski. Na realizację tej inwestycji 
brakuje 10 mln zł. Prezydent poinformował, że z prośbą o pomoc zwrócił 
się do Zarządu Województwa Podlaskiego, wystąpił też do Ministra Sportu  
i podlaskich parlamentarzystów. Ma nadzieję, że uda się zrealizować tę 
potrzebną inwestycję. Już w tej chwili brakuje miejsc w suwalskich halach 
sportowych. Nie wszyscy chętni mogą z nich skorzystać.

Wojciech Pająk z Klubu „Łączą nas Suwałki” zapytał o nasadzenia 
drzew w Suwałkach w zamian za drzewa wycięte w czasie realizacji inwe-
stycji drogowych, np. teraz na ul. Sejneńskiej. Cz. Renkiewicz stwierdził, że 
w Suwałkach jest znacznie więcej nowych drzew zasadzonych niż wycię-
tych. Radny zapytał też o miejsca w suwalskich przedszkolach i czy w kon-
tekście zwiększonej liczby urodzeń będzie budowane nowe przedszkole. 
Prezydent Suwałk poinformował, że 90% suwalskich dzieci jest w przed-
szkolach. Dzieje się tak też za sprawą przedszkoli prywatnych. W przyszło-
ści powstanie przedszkole przy fabryce Forte. Samorząd miejski zamierza 
rozbudować Przedszkole nr 1 przy ul. Raczkowskiej. W. Pająk zapropono-
wał wprowadzanie nowych programów wychowawczych w suwalskich 
przedszkolach, tak by dzieci więcej czasu spędzały na podwórku. Zastępca 
prezydenta Suwałk Ewa Sidorek przypomniała, że zgodnie z podstawą 
programową dzieci powinny spędzać co najmniej 1 godzinę dziennie na 
podwórku. Każde z suwalskich przedszkoli ma nowe place zabaw wybu-

dowane przy wsparciu z funduszy unijnych, zaś dyrektorki przedszkoli są 
zachęcane do wprowadzania innowacji pedagogicznych.

Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości zgłosił problem jednej 
z posesji przy ul. Władysława Łokietka, która jest systematycznie pod-
tapiana, nawet przy średnich opadach deszczu. Problem powiększył się 
po utwardzeniu tej ulicy. Cz. Renkiewicz zadeklarował możliwość pod-
niesienia chodnika przy tej posesji, co powinno rozwiązać problem, 
ale może z kolei spowodować pogorszenie wjazdu do garażu. Prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Grzegorz kochanowicz 
stwierdził, że lokalizacja tej nieruchomości jest dość nieszczęśliwa, ale spół-
ka próbuje rozwiązać problem, jednak jest to niełatwe i będzie kosztowne.

tadeusz Czerwiecki z Prawa i Sprawiedliwości powrócił do spra-
wy wątpliwości prawnych dotyczących opłat za odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych. Jego zdaniem PWiK nie ma teraz podstawy 
prawnej do naliczania opłat za tzw. deszczówkę. Prezes PWiK Grzegorz 
Kochanowicz odpowiedział, że trwa teraz okres przejściowy przed wej-
ściem w życie nowych przepisów prawnych, a jego spółka domaga się 
pieniędzy, tylko za to co robi. Dotąd tylko 3 suwalskie spółdzielnie miesz-
kaniowe kwestionują rozwiązania zaproponowane przez PWiK. Prezes 
Grzegorz Kochanowicz przypomniał, że po wejściu w życie niedawno 
uchwalonego przez Sejm Prawa wodnego, od 1 stycznia przyszłego roku 
wszyscy mieszkańcy Suwałk będą musieli płacić za odprowadzanie wód 
opadowych. Radny zwrócił też uwagę na problem z wnoszeniem opłat za 
parkowanie w strefie płatnego parkowania w sytuacji, gdy parkometr jest 
zepsuty. Prezydent wyjaśnił, że na każdym parkometrze jest informacja  
z numerem telefonicznym firmy prowadzącej suwalską strefę parkowa-
nia. Przypomniał też, że jest możliwość wnoszenia opłat za parkowanie  
z wykorzystaniem telefonu.

Zdzisław koncewicz z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę na zbyt 
szybko zmieniające się światła na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Wigierskiej 
przy lewoskręcie. Cz. Renkiewicz zapowiedział przeanalizowanie problemu. 
Radny zapytał też o możliwość wydłużenia czasu oświetlenia suwalskich 
ulic, w tym ul. E. Plater. Prezydent Suwałk stwierdził, że też zwrócił uwagę na 
ten problem i zadeklarował wydłużenie czasu oświetlenia suwalskich ulic.

Zbigniew De-Mezer z Klubu „Łączą nas Suwałki” powrócił do proble-
mu zbyt długiego zamknięcia przejazdu kolejowego na ul. Sejneńskiej i za-
apelował do strażaków, policji, straży miejskiej i pogotowia ratunkowego o 
wspólne wystąpienie do PKP w tej sprawie, które może być skuteczniejsze 

oświatowa SeSja

Październikowa sesja rozpoczęłą się od prezentacji nowego filmu promującego Suwałki

tys. w przyszłorocznym budżecie miejskim. 
Przed głosowaniem Irena Schabieńska stwier-
dziła, że prezydent Suwałk pięknie wpisał się  
w „dobrą zmianę”, którą wprowadza rząd 
Prawa i Sprawiedliwości. Dodała, że ten rząd 
zapewnił dotacje dla przedszkolnych oddzia-

łów pięciolatków i sześciolatków. W odpowie-
dzi Czesław Renkiewicz wyraził wdzięczność 
za to wsparcie, ale zauważył, że rządowa do-
tacja przedszkolna to ok.3,8 mln zł, a utrzy-
manie suwalskich przedszkoli kosztuje 14 
mln zł.



7.11.2017

DwuTygoDnik SuwalSki

7

PrZEkSZtAłCEnIA SZkół
Radni jednogłośnie dokonali formalnych 

przekształceń 15 suwalskich szkół zgodnie  
z wymogami zmian jakie wprowadził rząd i Sejm  
w organizacji polskiej oświaty; m.in. znikną zespo-
ły szkół, w których były gimnazja, a w ich miejsce 
powstaną szkoły podstawowe, a sześcioklaso-
we szkoły podstawowe zostały przekształcone  
w ośmioklasowe. Powstaną też szkoły branżo-
we w miejsce zasadniczych szkół zawodowych.

Efekt tego jest m.in. taki, że zmienią się na-
zwy niektórych suwalskich szkół. I tak:
– Zespół Szkół nr 7 powróci do nazwy Szkoła 

Podstawowa nr 7,
– Zespół Szkół nr 8 stanie się ponownie Szkołą 

Podstawową nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej,
– Zespół Szkół nr 9 powróci do nazwy Szkoła 

Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz– 
Kowalskiego,

– Zespół Szkół nr 10 stanie się Szkołą Pod- 
stawową nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Olimpijczyków Polskich.

ZMIAny PlAnóW I W BUDżECIE
Radni przyjęli dwie uchwały w sprawie miej-

scowych planów zagospodarowanie prze-
strzennego oraz dwie uchwały w sprawie 
zmiany miejscowych planów. Zmienili też te-

niż dotychczasowe monity. Cz. Renkiewicz zapowiedział, że komendant 
Straży Miejskiej przygotuje takie wystąpienie do PKP o skrócenie czasu za-
mknięcia zapór na przejeździe kolejowym. Ten problem zostanie ostatecz-
nie rozwiązany po zakończeniu trwającej już inwestycji, czyli budowy łącz-
nika pomiędzy ulicami Sejneńską i Utratą z tunelem pod torami kolejowymi.

Irena Schabieńska z Prawa i Sprawiedliwości poprosiła o popra-
wę bezpieczeństwa na ul. Świerkowej przy skrzyżowaniu z ul. Chabrową  
i oświetlenie drugiej strony ul. Świerkowej, zwłaszcza przy przystanku 
komunikacji miejskiej. Prezydent Suwałk stwierdził, że prace już trwają  
i wkrótce druga strona ul. Świerkowej będzie oświetlona, a przy skrzy-
żowaniu z ul. Chabrowa pojawi się lustro ułatwiające przejazd pojazdów  
w tym miejscu. Radna zapytała o możliwość skorzystania z bonów szkole-
niowych np. przez nauczycieli z programu dofinansowania szkoleń zawo-
dowych, nauki języków obcych i studiów podyplomowych dla mieszkań-
ców regionu. Zastępca prezydenta Suwałk Ewa Sidorek odpowiedziała, że 
projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020 r. w Suwałkach i powiatach: 
suwalskim, augustowskim, monieckim, grajewskim i sejneńskim. To jest 
projekt pionierski w regionie. Powstało Centrum Edukacyjno-Doradcze,  
a teraz trwa dopracowywanie szczegółów realizacji tego projektu i lada ty-
dzień wystartują tzw. bony na szkolenie, dzięki którym zainteresowani bę-
dą mogli uczestniczyć, m.in. w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kur-
sach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach  
i kursach uzupełniających lub podwyższających umiejętności.

I. Schabieńska stwierdziła, że z informacji, które otrzymała z suwalskie-
go Urzędu Miejskiego wynika, że w tym roku szkolnym tylko 9 nauczycieli 
straciło pracę i trudno w większości przypadków uznać, że ma to związek 
z reformą oświaty, bo przeważnie są to nauczyciele szkół średnich, gdzie 
reforma wkroczy dopiero za 2 lata. Zapytała, czy nauczyciele, którzy stra-
cili pracę, otrzymali jakieś propozycje pracy. E. Sidorek odpowiedziała, że 
wielomiesięczne działania podjęte przez suwalski samorząd spowodowa-
ły, że nie było dużych zwolnień z pracy wśród suwalskich nauczycieli. Nie 
wszyscy jednak nauczyciele mogli otrzymać inne propozycje zatrudnienia, 
bo brakuje pracy np. dla polonistów. Zwróciła też uwagę na duży przyrost 
liczby zastępstw nauczycieli w suwalskich szkołach oraz spadek liczby na-
uczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych.

Grzegorz Gorlo z Prawa i Sprawiedliwości i karol korneluk z Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej zapytali o zamieszanie wokół wyboru kandydata 
na nowego prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz po-

wody unieważnienia konkursu. Prezydent Cz. Renkiewicz wyjaśnił, że już 
po zaakceptowaniu wyników konkursu pojawiły się nowe okoliczności, o 
których wcześniej nie wiedział np. o tym, że kandydat na prezesa jeszcze 
jako członek Rady Nadzorczej PWiK-u uczestniczył w procedurze ustala-
nia warunków konkursu. Wprawdzie przed przystąpieniem do konkur-
su kandydat na prezesa tej spółki zrezygnował z udziału w pracach Rady 
Nadzorczej, ale niewłaściwym było to, że brał udział na wczesnym eta-
pie przygotowań konkursu, chociaż nie nastąpiło tutaj złamanie prawa. 
Prezydent Suwałk wystąpił do Rady Nadzorczej PWiK o ponowne ogło-
szenie naboru na stanowisko prezesa tej spółki. Prezydent jednocześnie 
stwierdził, że ma zaufanie do obecnego składu Rady Nadzorczej PWiK-u.

karol korneluk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprosił o in-
formację na temat skali problemu z odmowami szczepienia dzieci w 
Suwałkach. Prezydent Cz. Renkiewicz zapowiedział, że poprosi Sanepid 
o informację w tej sprawie. Radny zapytał też o podejmowane działa-
nia w sprawie spalania śmieci w piecach w domach jednorodzinnych. 
Zdaniem radnego niektórzy suwalczanie śmieci dzielą na: śmieci pal-
ne i niepalne, a śmieci palne na: śmieci palne w dzień oraz palne w no-
cy. Prezydent Suwałk poinformował, że Straż Miejska będzie monitoro-
wać ten problem, chociaż trudno złapać kogoś na gorącym uczynku. 
Przypomniał też, że w Suwałkach realizowany jest program wymiany 
źródeł ogrzewania dofinansowany z budżetu miejskiego. K. Korneluk 
zapytał o przyszłość placu przy ul. Świerkowej w pobliżu aquaparku.  
Cz. Renkiewicz odpowiedział, że poznańska firma, która kupiła ten plac 
zapłaciła karę 300 tys. zł za niezrealizowanie zapowiadanej inwestycji  
w deklarowanym terminie. Teraz samorząd nie ma wpływu na to, co firma, 
zgodnie z prawem zrobi, z tym placem. Radny zainteresował się też wzro-
stem wydatków na utrzymanie schroniska dla zwierząt. Prezydent poin-
formował, że z kasy miejskiej na ten cel wydawanych jest prawie 600 tys. 
zł. W ciągu roku wydatki wzrosły o ok. 200 tys. zł. Nie ma tutaj konkurencji 
bo w Suwałkach schronisko jest jedno. Zdaniem Cz. Renkiewicza schroni-
ska nie powinna prowadzić firma komunalna, ale mogłaby podjąć się tego 
jedna z organizacji pozarządowych np. Zwierzęta Niczyje. 

Bogdan Bezdziecki z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę na brak 
koordynacji prowadzonych remontów na suwalskich ulicach. W czasie re-
montu ul. Kościuszki rozpoczęto prace na sąsiedniej ul. E. Plater. Prezydent 
Cz. Renkiewicz stwierdził, że też tego nie rozumie. Za suwalskie ulice od-
powiada dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni.

goroczny budżet miejski m.in. zwiększono wy-
datki na Państwową Straż Pożarną, przekazano 
pieniądze na organizację Europejskiego Dnia 
Seniora oraz na przyłączenie budynku główne-
go Muzeum Okręgowego do sieci energetycz-
nej. Przeciwko zmianom w budżecie miejskim 
zagłosowało 8 radnych z PiS-u.

ZMIAny W koMISJACh rADy
Rajcowie zmienili składy stałych komisji 

Rady Miejskiej, które wynikły z pojawienia 
się nowego radnego. Na poprzedniej sesji 
Zdzisław Stanisław Ścięgaj zastąpił Dorotę 

Jabłońską, która zrezygnowała z pracy w sa-
morządzie po wyborze na dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej. 

Wybrali też nowego przewodniczącego 
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. 
Został nim Kamil Lauryn z klubu „Łączą nas 
Suwałki”, który zastąpił D. Jabłońską. Jacek 
Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, 
że ten wybór narusza zasadę proporcjonalności 
w radzie, bo największy klub ma tylko jednego 
przewodniczącego komisji. Poinformował też, 
że kandydatem jego klubu na stanowisko prze-
wodniczącego komisji był Bogdan Bezdziecki

Od lewej Bożena M. Kamińska, Karol Korneluk, Józef  W. Murawko i Piotr Wasiukow
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StyPEnDIA ZA WynIkI nAUCZAnIA otrZyMAlI: 
Korneliusz Julian Lenczewski, Luiza Zawistowska, Karol 

Rytwiński (SP4), Aleksandra Sobolewska (SP 6), Gabriela 
Wasilewska (SP 2), Alexander Mark Wiktor (SP 7), Krzysztof 
Taraszkiewicz, Łukasz Wojczulis (SP 10); 

Maryla Perkowska, Paweł Piotr Tylenda, Patrycja Winniczuk, 
Gabriela Zakrzewska (Gimnazjum 3), Zuzanna Kułak (Gimnazjum 
4), Anita Strzyżewska, Sebastian Taraszkiewicz (Gimnazjum 6), 
Bartosz Nowialis, Karolina Sawicka, Katarzyna Trusiło, Jakub 
Wróblewski (Gimnazjum nr 7), Agata Bukowska, Mateusz 
Bukowski, Kinga Burnejko, Monika Dyczewska, Joanna Jabłońska, 
Aleksandra Jamróz, Maciej Jarmułowicz, Piotr Kowalczyk, Piotr 
Kowalewski, Wojciech Romotowski, Joanna Słuchocka, Gabriela 
Węsierska, Dawid Woźniak, Hubert Ziajka (Gimnazjum Marii 
Konopnickiej); 

Klaudia Falejczyk, Wiktoria Cichosz, Aleksandra Jodzis, Filip 
Ejlak, Piotr Wasilewski, Piotr Gaiński (z I LO), Kacper Amadeusz 
Rusiński, Julia Śliwińska (z II LO), Floris Florian Nawrocki (Prywatne 
LO), Maja Dominika Przybysz, Weronika Jałbrzykowska (III LO).

StyPEnDIA ZA oSIąGnIęCIA SPortoWE otrZyMAlI: 
Korneliusz Julian Lenczewski, Mateusz Rzodkiewicz, Paweł 

Gulbierz, Piotr Konopko, Filip Kosiński (SP 4), Julia Sawicka, 
Miłosz Stojanowski (SP 6), Adrian Daniło (SP 7), Jakub Królczyk, 
Martyna Węgrzynowicz, Adam Balukiewicz, Dominik Bartłomiej, 
Adrian Marek Bugieda, Adrian Hołoweńko, Oliwier Jurkun, 
Paweł Michaluk, Eryk Murawko, Patryk Ostaszewski, Jakub 
Siedlecki, Adrian Stankiewicz, Maciej Śliwiński, Fabian Węcek, 
Aleksandra Juszkiewicz (SP 10), Wiktoria Więcko, Julia Słabińska, 
Weronika Bierdzio, Julia Dorochowicz, Oliwia Biziewska, Wiktoria 
Miłowicka, Anna Kapla, Oliwia Jonio, Paulina Rojek (SP 11); 

Julia Rypińska, Dominika Siłkowska, Debora Maria Choińska, 
Maciej Popławski, Michalina Rudzińska, Filip Rudziński, Sebastian 
Sapiński, Zofia Zdancewicz (Gimnazjum 3), Daria Bobrowska, 
Konrad Kutyło, Natalia Sak, Zuzanna Patrycja Strzyżewska, Michał 
Wierzbicki, Daniel Kachnowski, Aleksandra Rybacka, Gabriela 
Agnieszka Śniadkowska (Gimnazjum 5), Amelia Ciszewska, 
Aleksandra Domoradzka, Jan Artur Filipowicz, Gabriela 
Grosz, Grzegorz Hołub, Mateusz Hołub, Marcin Miszkiel, Anna 
Ostrowska, Karolina Szyszko (Gimnazjum 7), Paweł Cipielewski, 
Filip Stanisław Grabowski (Gimnazjum Marii Konopnickiej).

102 uczniów suwalskich szkół otrzy-
mało stypendia za szczególne osiągnięcia  
w nauce i sporcie w roku szkolnym 2016/2017. 
Gratulacje otrzymali również ich rodzice. 
Gala wręczenia stypendiów, listów gratu-
lacyjnych, nagród finansowych w ramach 
realizacji Programu „Zdolny Suwalczanin” 
odbyła się w Suwalskim ośrodku kultury.  

Stypendia przyznano 39 uczniom szkół 
podstawowych po 500 zł (w tym 1 stypendysta 
zarówno za osiągnięcia w nauce, jak i sporcie), 
52 gimnazjalistom po 1.000  zł  oraz 11 uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych po 1.500 zł. Pełna li-
sta stypendystów poniżej.

– Pracujemy obecnie nad podwyższeniem 
wysokości stypendium. Sądzę, że w kolejnym 
roku szkolnym będą one wyższe. W tej spra-
wie zwróciła się do mnie m.in. Młodzieżowa 
Rada Miejska   – poinformował Czes ław 
renkiewicz, prezydent Suwałk.

W tym roku na stypendia dla najzdolniej-
szych młodych suwalczan przeznaczono 88,5 
tys. zł z miejskiej kasy. 

ZDolny SUWAlCZAnIn
Program „Zdolny Suwalczanin” to też m.in.:
– zajęcia pozaszkolne „Wszystko jest chemią” 

dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych w Parku Naukowo-Technologicznym 
Polska–Wschód,

– klasy dwujęzyczne w  Gimnazjum nr 1 
im. Marszałka J. Piłsudskiego oraz w III Liceum 
Ogólnokształcącym im. A. Lityńskiego,

w roku szkolnym 2016/2017 suwalskie szkoły 
zdobyły 46 medali, w tym: 11 złotych medali; 
19 srebrnych i 16 brązowych (w roku szkolnym 
2015/2016 suwalskie szkoły zdobyły 30 medali).

Suwałki zajęły czwartą lokatę wśród po-
wiatów we współzawodnictwie sportowym 
województwa podlaskiego w roku szkolnym 
2016/2017. Najlepiej wypadły suwalskie szkoły 
podstawowe, słabiej gimnazja i szkoły ponad-
gimnazjalne. Suwalska SP nr 11 zajęła drugie 
miejsce w województwie, a SP nr 10 uplasowa-
ła się na piątym miejscu. 

Według szacunkowych wyliczeń suwal-
skiego Urzędu Miejskiego w tym roku suwal-
scy sportowcy najprawdopodobniej zdobędą 
310,5 pkt w ogólnopolskiej klasyfikacji Systemu 
Sportu Młodzieżowego. Niestety już od kilku 
lat  zdobywają oni coraz mniej punktów w tej 
rywalizacji: 

– 2014 r. – 499,5 pkt, 
– 2015 r.  –  446,5 pkt,
– 2016 r. – 344,12 pkt.
W działalność na rzecz sportu aktywnie 

włączają się również kluby i stowarzyszenia 
sportowe, które przy wsparciu finansowym sa-
morządu szkolą dzieci i młodzież. W tym ro-
ku największe sukcesy sportowe, oprócz lek-
koatletów odnieśli żeglarze z Uczniowskiego 
Klubu Żeglarskiego „GROT”, którzy wywalczyli 
tytuł mistrzów świata w klasie Cadet oraz kara-
tecy, Karolina Zakrzewska z Olimpika Suwałki,  
którzy zdobywali medale na europejskich i kra-
jowych mistrzostwach. Z powodzeniem starto-
wali też badmintoniści i pływacy.

– konkursy na zajęcia naukowe pozalekcyj-
ne i „Rozwijam swoje pasje”.

Dzięki realizacji tego programu zwiększy-
ła się liczba uczniów biorących udział w eli-
minacjach szkolnych konkursów przedmioto-
wych z 1628 do 2 057 uczniów w roku szkolnym 
2016/2017. Łącznie na realizację programu 
od 2016 r. wydano ponad 800.000 zł z miej-
skiej kasy.

ryWAlIZACJA SPortoWA
Suwalscy młodzi sportowcy osiągają rów-

nież sukcesy na sportowych arenach w regio-
nie, kraju i w Europie. Najważniejsze w roku 
szkolnym 2016/2017 to:

–  pięć medali w XXIII Ogólnopolskich 
Czwartkach Lekkoatletycznych w Łodzi   
(w tym: złoty medal Weroniki Bierdzio w skoku 
wzwyż dziewcząt z wynikiem 156 cm; srebrne  
– Julii Dorochowicz w skoku wzwyż oraz Jakuba 
Królczyka w biegu na 60 m; brązowe meda-
le Mateusza Rzodzkiewicza w biegu na 60 m  
i Oliwii Jonio w skoku wzwyż);

–  srebrny medal w Finale Krajow ym  
w Czwórboju Lekkoatletycznym w Olecku  
– drużynowo (Anna Kapla, Wiktoria Miłowicka, 
Weronika Bierdzio, Julia Słabińska, Julia 
Dorochowicz, Wiktoria Więcko);

–  brązowy medal w Drużynowych Mis- 
trzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w sza-
chach w Pokrzywnej (Julia Murawko, Natalia 
Popiel, Dawid Moćkun, Kacper Surażyński oraz 
Krzysztof Tylenda);

– w Wojewódzkiej Rywalizacji Sportowej 

zdolni młodzi Suwalczanie>>
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Laureaci stypendiów z gimnazjów nr 6 i 7

Stypendyści z Gimnazjum Marii Konopnickiej Laureaci stypendiów z suwalskich liceów

Nagrodę z rąk prezydenta 
Cz. Renkiewicza odbierają 
Karolina Zakrzewska  
z Olimpika Suwałki,  
zawodniczka uprawiająca 
sumo wraz z trenerem  
Andrzejem Koncewiczem

Laureaci stypendiów ze szkół podstawowych nr 2, 4, 6, 7 i 10 Stypendyści ze Szkoły Podstawowej nr 10

Laureaci stypendiów ze Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 3

Stypendyści z gimnazjów nr 3, 4 i 5



7.11.2017

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

10

>>
Minęło już 5 lat od chwili gdy suwalczanie wyszli na ulice, by wal-

czyć o obwodnicę miasta. Cierpliwość wyczerpała się ostatecznie we 
wtorek 6 listopada 2012 roku. tego dnia ruch na Utracie i Pułaskiego 
na kilka godzin zamarł całkowicie. tysiące tirów, które codziennie 
przewalają się przez Suwałki, musiały na jakiś czas zatrzymać się 
przed miastem.

Tymczasem Utratą i Pułaskiego ruszył marsz milczenia. Setki suwal-
czan szło z ronda przy Kauflandzie w kierunku centrum. Jednocześnie ko-
lejne setki zdesperowanych mieszkańców miasta ruszyło w kierunku cen-
trum z ronda Unii Europejskiej. Głównym motywem było żądanie budowy 
obwodnicy. Obydwie grupy spotkały się przy dworcu PKS. 

Było zimno, padała listopadowa mżawka, ale uczestnicy marszu 
nie narzekali, byli pewni, że rządzący, którzy wielokrotnie obiecywali 
Suwałkom obwodnicę i nigdy słowa nie dotrzymywali, będą musieli po-
traktować protest poważnie, bo suwalczanie tym razem nie dadzą się 
zbyć obietnicami bez pokrycia. 

I rzeczywiście tak się stało, choć mieszkańcy miasta jeszcze dwukrot-
nie, w 2013 roku, blokowali Suwałki. W marcu, w pierwszy dzień wiosny, 
była to blokada muzyczna, zaś 20 czerwca urządziliśmy blokadę miasta 
na sportowo na ulicy Armii Krajowej i sąsiednich rondach. O Suwałkach  
i blokadach zrobiło się głośno w całym kraju. 

piąta  rocznica  blokady

Jednocześnie Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy 
Suwałk, organizator blokad, zbierał podpisy suwalczan pod petycją do-
magającej się budowy obwodnicy. Dosłownie w ciągu kilku dni zebrano 
ich blisko 20 tysięcy(!). Listy z podpisami trafiły do najwyższych władz 
kraju: Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Premiera, Ministra Komunikacji 
i innych centralnych urzędów. Pisma informujące o dramatycznej sytu-
acji rozjeżdżanego przez tiry miasta dotarły do wszystkich parlamenta-
rzystów i euro parlamentarzystów z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, a więc 
krajów szczególnie zainteresowanych  powstaniem Via Baltiki, której frag-
mentem jest obwodnica Suwałk.

W tym samym czasie ogromną pracę wykonał suwalski samorząd na 
czele z prezydentem; Czesław renkiewicz potrafił dotrzeć do „wszyst-
kich świętych” co walnie przyczyniło się do sukcesu w postaci pozytyw-
nej decyzji o powstaniu obwodnicy. Oczywiście najważniejsza była de-
terminacja mieszkańców Suwałk, bez której ta walka nie zakończyłaby 
się sukcesem.

Dziś możemy na własne oczy oglądać już nie 
pisma z obietnicami, ale obwodnicę w budowie. 
I choć utrudnia ona ruch na wszystkich głównych 
drogach prowadzących do miasta, w tym przy-
padku kierowcy nie narzekają. Warto trochę po-
cierpieć, by już naprawdę wkrótce uwolnić miasto 
od zmory tirów.

Społeczny Komitet Wspierania Budow y 
O b wo d n i c y  Su w a ł k  t wo r z y l i :  St a n i s ł aw 
kulikowski – przewodniczący Komitetu, Zdzisław 
Przełomiec, tomasz Drejer, henryk owsiejew, 
Zbigniew Wisiecki, Andrzej Chuchnowski, 
Włodzimierz Marczewski, Józef kimera, 
Grzegorz Płatonow, Sławomir Szeszko, Szymon 
kozicz, Wojciech Fortuna, Bogdan Sadowski, 
Mirosław Szyszko, krzysztof Maciejewski.

21 marca 2013 roku protestujący suwalczanie spotkali się przy dworcu PKS

O obwodnicę miasta walczyli również najmłodsi suwalczanie
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Na suwalskim budynku przy 
ul. Wojska Polskiego 27 (na zdję-
ciu obok), w którym 6 marca 1926 r. 
na świat przyszedł Andrzej Wajda, 
pojawiła się pamiątkowa tablica 
poświęcona wybitnemu reżyse-
rowi, Honorowemu Obywatelowi 
Miasta Suwałk. Najważniejszym go-
ściem uroczystości była krystyna 
Zachwatowicz-Wajda ,  żona 
zmarłego przed rokiem reżyse-
ra, która wspólnie z Czesławem 
renkiewiczem, prezydentem Su- 
wałk i Zdzisławem Przełomcem, 
przewodniczącym Rady Miejskiej  
w Suwałkach dokonała odsłonię-
cia tablicy (na zdjęciu poniżej).

– Dziś w tym miejscu, ta tablica przypomi-
na nam o wspaniałym suwalczaninie, o miejscu  
w którym się urodził. Należy kontynuować tę pa-
mięć. Być może w przyszłości uda się tu postawić 
ławeczkę poświęconą reżyserowi – stwierdził pre-
zydent Cz. Renkiewicz.

Wzruszenia podczas uroczystości nie kryła 
Krystyna Zachwatowicz-Wajda.

– Jestem ogromnie wzruszona, dumna i szczę-
śliwa z powodu tej tablicy. W ubiegłym roku by-
liśmy tu wspólnie z Andrzejem, w tym domu,  
w którym się urodził. On bardzo dobrze wspomi-

nał  Suwałki, spędzone tu dzieciństwo, swoich ro-
dziców, te miejsca zawsze dobrze się mu kojarzy-
ły – powiedziała.

To nie jedyne w Suwałkach przypomnienie  
o rocznicy śmierci A. Wajdy. W Suwalskim Ośrodku 
Kultury do 12 listopada można oglądać dwie wy-
stawy: „Ostatnia sentymentalna podróż Andrzeja 
Wajdy do Suwałk” oraz drugą „Andrzej Wajda  
– Honorowy Obywatel Miasta Suwałk”. Obie 
wystawy można obejrzeć w galerii na pierw-
szym piętrze w foyer Sali im. A. Wajdy SOK przy  
ul. Papieża Jana Pawła II 5. W suwalskim Cinema 
Lumiere odbyła się projekcja filmu „Powidoki”, 
ostatniego obrazu reżysera.

AnDrZEJ
WAJDA

6 marca 1926 r. w Suwałkach 
Jakubowi Wajdzie, porucznikowi 41. 
Pułku Piechoty urodził się syn. Z żoną 
Anielą postanowili dać mu na chrzcie 
imiona: Andrzej Witold Stanisław. 

Tak zaczyna się życiorys późniejsze-
go laureata Oscara. W 1934 r. rodzi-
na Wajdów przeniosła się do Radomia. 
Okres okupacji Wajda spędził w 
Krakowie u swoich stryjów. Po II woj-
nie wstąpił do krakowskiej ASP na wy-
dział malarstwa, a w 1949 r. zdał do 
łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej i Filmowej na wydział reży-
serski. W 1955 r. świeżo upieczony ab-
solwent „filmówki” zadebiutował peł-
nometrażowym „Pokoleniem”. Potem 
A. Wajda reżyserował m.in.: „Kanał”, 
„Popiół i diament”, „Popioły”, 
„Wesele”, „Panny z Wilka”, „Ziemię 
obiecaną”, „Człowieka z marmuru”, 
„Człowieka z żelaza”, „Katyń”. W 
2000 r. w Hollywood odebrał statu-
etkę Oscara za całokształt twórczości.

W  latach 70-tych Andrzej Wajda 
uczestniczył w Spotkaniach Kultura  
i Środowisko, które odbywały się  
w zespole poklasztornym nad 
Wigrami. W 1989 r. został senatorem 
Ziemi Suwalskiej. W 1998 r. reżyser 
nagrywał plenery do „Pana Tadeusza”  
w Smolnikach na terenie Suwalskiego 
Parku Krajobrazowego. W październi-
ku 2000 r. odebrał tytuł Honorowego 
Obywatela Suwałk. W XXI wieku kil-
kukrotnie odwiedzał Suwałki. Po raz 
ostatni na kilka miesięcy przed śmier-
cią. Zmarł 9 października 2016 r.

>> wajda in memoriam

Ostatnia wizyta w rodzinnym mieście 
Andrzeja Wajdy z żoną

Zdjęcia z pobytu reżysera w Suwałkach w paździer-
niku 2000 r.

 Witold Wołyniec, pomysłodawca zamontowania tablicy na 
budynku przy ul. Wojska  Polskiego 27
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„Dwutygodnik  Suwalski”   PolECA

SUWAlSZCZyZnA PAtrIotyCZnIE
Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert „W świecie tańców naro-

dowych Rzeczpospolitej” Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” oraz soli-
stek  z pieśniami patriotycznymi XVIII i XIX wieku i chóru PrIMo pod dyrek-
cją Ignacego ołowia – 11 listopada (sobota) o godz. 16.00 i 19.00 w Sali im. 
A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 15 zł.

Prezentowane tańce, jak też ich odmiany oraz pieśni patriotyczne zostaną 
ukazane przez wszystkie grupy taneczne zespołu, czyli: Filary – grupę koncer-
tową, Patronów – zacnych obywateli Suwałk i Suwalszczyzny z dumą kultywu-
jących lokalne tradycje, Dinozaury – tancerzy z pierwszych składów i Dzieci 
Suwalszczyzny – najmłodszych artystów. Na scenie zobaczymy i usłyszymy 
solistki Justynę ołów i natalię ołów oraz chór PRIMO pod dyrekcją Ignacego 
Ołowia, z pieśniami takimi jak „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”, czy „Oj, nasi jadą”. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Osiemdziesięcioro najmłodszych suwalczan, w wieku od 6 do 10 
lat, zainaugurowało naukę w Uniwersytecie Dziecięcym suwalskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. W inauguracji uczestniczy-
li m.in. rodzice oraz prezydent Suwałk Czesław renkiewicz i jego za-
stępca Ewa Sidorek.

– Mam dla was niespodziankę – indeks Uniwersytetu Dziecięcego 
upoważnia do bezpłatnego wstępu do Aquaparku. Korzystajcie więc, 

dziecięcy uniwerSytet
zapraszam. Mam też informację dla rodziców. Od nowego roku w 
Suwałkach przedszkole dla dzieci do lat 5 będzie bezpłatne. Taką de-
cyzję, na mój wniosek, podjęli ostatnio miejscy radni – poinformował 
Czesław Renkiewicz. 

Przez kilka miesięcy młodzi studenci będą poznawać tajniki nauki. 
Nie zabraknie też zajęć sportowo-rekreacyjnych i mnóstwa dodatkowych 
niespodzianek. Urząd Miejski jest partnerem Uniwersytetu Dziecięcego.

Uroczystego pasowania na studenta 
dokonała rektor PWSZ 
dr Marta Wiszniewska Młodzi studenci wcielą się w role ratowników medycznych, inżynierów, biologów czy fotografów

>>

rAPort WItolDA
Spotkanie z Małgorzatą kupiszewską, pisarką, animatorem 

kultury, koordynatorem projektu „Rotmistrz Pilecki – Bohater 
Niezwyciężony” odbędzie się w Bibliotece Publicznej im. M. 

Konopnickiej w Suwałkach 
z  o k a z j i  N aro d owe g o 
Święta Niepodległości. 
Spotkanie  połączone z 
prezentacją wydawnictwa 
„Raport Witolda” i  otwar-
ciem wystawy plakatów 
poświęconych rotmistrzo-
wi Witoldowi Pileckiemu 
rozpocznie się 16 listopa-
da o godz. 17 przy ul. E. 
Plater 33A. Będzie to je-
dyna w regionie prezenta-

cja tej wystawy, która  od kilku lat krąży po Polsce. Prezentowana 
była m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Szczecinie  
i Legnicy. 

„Raport Witolda”  został wydany pod Honorowym Patronatem 
i z przedmową Prezydenta RP Andrzeja Dudy  przez krakow-
ską Fundację Gdzie, Studium Polski Podziemnej w Londynie i 
Wydawnictwo APOSTOLICUM. Książka jest dokładnym odwzo-
rowaniem maszynopisu pozostawionego gen. Tadeuszowi 
Pełczyńskiemu, na chwilę przed wyjazdem W. Pileckiego do Polski 
rządzonej przez komunistów. Był odpowiedzią rotmistrza na nie-
pewność, co do losów sporządzonego przezeń wcześniej, w 1943 
r., tuż po ucieczce z niemieckiego obozu w Auschwitz  raportu, zna-
nego jako „Raport W” i „Teren S”. 10 tysięcy nakładu niekomercyj-
nego wydania „Raportu Witolda” ma  trafić m.in. do bibliotek pu-
blicznych i szkolnych. Zespół podczas próby
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n wystawę prac laureatów 13. edycji konkursu fotografii dokumentalnej 
BZ WBK Press Foto 2017, której towarzyszyć będzie autorskie spotkanie 
„Od pasji do profesjonalizmu” z tegoroczną laureatką konkursu Karoliną 
Jonderko oraz bezpłatne warsztaty fotograficzne – 17 listopada (piątek) 
o godz. 18.00 w foyer SOK, I p., ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny, wystawa 
czynna do 29. listopada;

n wystawę V Suwalski Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej – wer-
nisaż wystawy pokonkursowej – 18 listopada o godz. 11.00 w Galerii Na 
Marmurach przy ul. Noniewicza 71;

n seans filmowy w DKF 13 – film „Facebookistan” – 22 listopada (środa) 
o godz. 18.00 w Sali Kameralnej, ul. Jana Pawła II 5, bilet: 12 zł;

n na wystawę osiemnastu wielkoformatowych obrazów z cyklu LOT au-
torstwa Andrzeja Strumiłły – w Galerii Patio SOK-u, ul. Jana Pawła II 5, wy-
stawa czynna do 10 listopada; 

n wystawę prac Stanisława J. Wosia – w Galerii PAcamera, SOK, ul. 
Noniewicza 71, wystawa czynna do 31 grudnia;

n wystawę trzydziestu pięciu plastyków z litewskiej Olity – miasta part-
nerskiego Suwałk – w galerii Chłodnej 20, ul. Noniewicza 71, wystawa 
czynna do 30 listopada;

„roZMArIno”, 
ul. T. Kościuszki 75 zaprasza na:

n koncert zespołu „Zmiana Wachty” – 10 listopada o godz. 19.00, bi-
lety: 15 zł (z rezerwacją miejsca) i 10 zł (wejściówka przed koncertem);

n koncert Projekt Dżem – 11 listopada  
o godz. 19.00, rezerwacja miejsc 5 zł/osobę;

BlACk PUB koMIn, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
n KINEDOK Lato-Jesień: seans filmowy „Para na wodzie” – 9 listopada 

(czwartek) o godz. 20.00, wstęp wolny;
n  k o n c e r t  „U n d e r g r o u n d o w y  D e s a n t  

z Grodna”, w którym zagrają: zespół punk-folko-
wy DZIECIUkI, a z nimi inni przedstawiciele go-
dzieńskiego podziemia: punk-rockowy zespół 
SnD i synthe-popowy projekt UltrA PUltrA. 
11 listopada godz. 20.17, bilety: w dniu koncertu  
– 20 PLN, przedsprzedaż do 15.11 – 10 PLN, po 
15.11 – 15 PLN (przedsprzedaż w Black Pub Komin 
lub 787 335 252 – Piotrek.

CInEMA lUMIErE 
zaprasza na filmy:

– 7 listopada godz. 18.00 – „The Square” (komedia) – Kino Konesera;

– od 9 listopada – „Emotki. Film” (komedia anim.), „Thor:Ragnarok” 
2D+3D (fantasy/przygod.), „Między nami wampirami” (przygod./kom. 
anim.), „Piła: dziedzictwo” (horror), „Złe Mamuśki 2. Jak przetrwać świę-
ta” (komedia); „Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem” (dramat), 
„Pierwszy śnieg” (thriller/krymin.), „Listy do M.3” (komedia)

– od 10 listopada – „O czym szumi las” 
(anim./familijny), „Subirbicon” (kom. 
krym.);

– 15 listopada – „Powiernik królowej” 
(dramat biograf.) – Babskie wieczory;

– od 17 listopada – „Najlepszy (dra-
mat biograf.),  „Liga Sprawiedliwości” 
(akcji/s-f);

– od 18 listopada – „Kumple z dżungli 
(kom. anim./familijny) – seanse przed-
premierowe;

– 21 listopada – „Twój Vincent” (anim./
dramat) – Kino Konesera.
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BIBlIotEkA PUBlICZnA  IM. M. konoPnICkIEJ 
W SUWAłkACh zaprasza:

n na wystawę książek Andrzeja Strumiłły połą-
czoną z prezentacją znaczków pocztowych dedy-
kowanych ludziom związanym z Suwałkami w Sali 
im. J. Towarnickiej przy ul. E. Plater 33A;

n uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6) do 
udziału w konkursie recytatorskim „Śmieszna 
sprawa”. Termin zgłoszeń: 17 listopada. Przegląd 
finałowy i wyłonienie zwycięzców odbędzie się 

23 listopada o godz. 9.00 w suwalskiej Bibliotece przy ul. E. Plater 33A.
Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 87– 565-

62-46 wew. 17 lub adresem: metodyka@bpsuwalki.pl;
n na spektakl „Bahar znaczy Wiosna” w wykonaniu opowiadaczy 

z Grupy Studnia O., Agnieszki Aysen Kaim (opowiadanie) i Sebastiana 
Wielądka (muzyka) – przy ul. E. Plater 33 A – 20 listopada (poniedziałek), 
o godz. 17:00.

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
n do Midicentrum przy ul. W. Witosa 4A na ogólnodostępne zajęcia 

(bez zapisów):
* LEGOdzinki – dla dzieci pasjonujących się budowaniem z klocków – w 

poniedziałki i piątki w godzinach w godz. 15-17;
* Planszówki – gry planszowe – w czwartki godz. 17-18.30;
*  Familijne soboty – zajęcia otwarte dla rodzin w godzinach 10-14. 
Więcej na: www.midicentrum.pl;

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

rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na 
bilety do kina. Kupon “Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bile-
tu do kina na film 2D (w cenie 17 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte ak-
cją: „Pierwszy śnieg”, „Morderstwo w Orient Expressie” i „Między nami 
wampirami”. 

CEntrUM SZtUkI 
WSPółCZESnEJ & GAlErIA 

AnDrZEJA StrUMIłły, 
ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

n  wernisaż w ystaw y Przemysława 
karwowskiego, romana Borawskiego, 
karola karwowskiego „Chaos, Kosmos, 
Labirynty” – 8.11, godz.18.00. 

MUZEUM okręGoWE W SUWAłkACh, 
 ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

n wystawę „Solus Christus Sola Fide – Ewangelicy na Suwalszczyźnie”.

SUWAlSkI ośroDEk kUltUry zaprasza na:
n seans filmowy KINEDOK Lato – Jesień: film dok. „Wolni” reż. Tomislav 

Žaja – 8 listopada (środa), godz. 18.00 w SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 
wstęp wolny;

n Tańce świata show – autorski 
program stanowiący zbiór trady-
cyjnych tańców opracowanych 
przez Woytka Mrozka, któremu 
na scenie będzie towarzyszyła 
Suwalska Orkiestra Kameralna – 
10 listopada (piątek) godz. 19.00 
w Sali im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła 
II 5, bilety: 35 i 25 (ulgowe);

n wystawę „Ostatnia sentymentalna podróż Andrzeja Wajdy do Suwałk” 
i „Andrzej Wajda – Honorowy Obywatel Miasta Suwałk” – w galerii na 
pierwszym piętrze w foyer Sali im. A. Wajdy, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 
wystawy czynne do 12 listopada;

zaproszenia suwalskie

w kinie
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SkB lItPol-MAloW nIEPokonAnE
Od trzech zwycięstw nowy sezon badmintonowej ekstraklasy rozpo-

czął drużynowy mistrz Polski SKB Litpol-Malow Suwałki. W turnieju ro-
zegranym w suwalskiej hali OSiR SKB Malow-Litpol wygrało 6:1 z Yonex 
Team Lublin, 5:2 z Akademią Badmintona Roberta Mateusiaka Warszawa 
i 7:0 z AZS UM Łódź. 

Z zawodników SKB Litpol-
Malow wszystkie swoje gry wy-
grały: Kamila Augustyn (5 gier), 
Magdalena Witek (4 gry) i Monika 
Bieńkowska (2 gry). Dwie gry wy-
grał Maciej Poulakowski, któ-
ry pokonał 3:2 Dariusza Ziębę. 
Po 3 zwycięstwa odnieśli Febby 
Angguni oraz Michał Łogosz  
i Łukasz Moreń, którzy przegrali 
2:3 najbardziej wyrównany poje-
dynek w grze podwójnej z zawod-
nikami Akademii Badmintona RM 

Christianem Thomsenem i Adamem Cwaliną. Teraz badmintoniści gra-
ją do trzech wygranych setów, a każdy set do 11 zdobytych punktów.

Najdłuższy mecz w czasie suwalskiego turnieju rozegrał SKB Litpol-
Malow z warszawską Akademią Badmintona Roberta Mateusiaka. Trwał po-
nad 5 godzin. Taka dawka badmintona była nie do wytrzymania dla kibiców. 
Organizatorzy rozgrywek badmintonowej ekstraklasy muszą coś zmienić w 
ich systemie (np. mecz rozgrywany na dwóch kortach) jeżeli chcą by więcej 
kibiców obserwowało rywalizację o drużynowe mistrzostwo Polski.

Następny turniej badmintonowej ekstraklasy SKB Litpol-Malow 
Suwałki rozegra 25-26. listopada w Białymstoku, a ich rywalami będą: 
OSSM Białystok i UKS Plesbad Pszczyna. Więcej na: www.dwutygodnik-
suwalski.pl 

ślEPSk lIDErEM
Po dwóch zwycięstwach z TSV Sanok i MKS Aqua Zdrój Wałbrzych 

siatkarze Ślepska Suwałki zajmują pierwszą lokatę w I lidze. Najpierw w 
Suwałkach Ślepsk wygrał 3:1 (25:21,25:18, 23:25, 25:17) z TSV Sanok. 

Natomiast w Wałbrzychu po niezwykle trudnym meczu suwalski ze-
spół pokonał 3:2 (25:20,25:23, 19:25, 20:25, 15:11) drużynę MKS Aqua Zdrój. 
O zwycięstwie naszego zespołu zdecydowało większe doświadczenie  
i opanowanie w końcówce piątego seta.

Po siedmiu kolejkach Ślepsk ma 18 pkt. 12. listopada Ślepsk rozegra 
kolejny mecz na wyjeździe, tym razem w Krakowie z AZS AGH.

WIGry ZWyCIęSkIE
Po najlepszym meczu rozegranym w Suwałkach w obecnych rozgryw-

kach I ligi piłkarskiej, Wigry zdecydowanie pokonały 3:0 Podbeskidzie Bielsko 
Biała. Suwalska drużyna szybko, bo już w 1 minucie objęła prowadzenie po 
indywidualnej akcji Mateusza Radeckiego. Na 2:0 w 32 min. strzałem z ponad 
30 metrów podwyższył Artur Bogusz. Wynik meczu ustalił w 55 min. w za-
mieszaniu podbramkowym Patryk Sokołowski. Piłkarze Wigier zagrali agre-
sywnie i szczególnie w drugiej połowie meczu mieli zdecydowaną przewagę. 
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Wigry w 15 meczach zdobyły 19 pkt i zajmują piętnastą lokatę w ta-
beli I ligi. Teraz przed suwalskim zespołem dłuższa przerwa, bo najbliż-
szy mecz w Chorzowie z Ruchem został przełożony z powodu powoła-
nia piłkarzy gospodarzy do młodzieżowych reprezentacji Polski. Mecz 
ten zostanie rozegrany dopiero 22 listopada. 

Wcześniej, bo już 18 listopada Wigry zagrają pierwszy mecz rundy re-
wanżowej w Tychach z GKS. Później jeszcze w listopadzie (25.11) Wigry 
zagrają w Suwałkach z Olimpią Grudziądz. Suwalskiej drużynie pozosta-
nie jeszcze do rozegrania zaległy mecz ze Stomilem z piętnastej kolej-
ki, przełożony ze względu na zły stan murawy na stadionie w Olsztynie. 
Jego nowy termin nie został jeszcze ustalony.

WIGry II PokonAły lIDErA
Piłkarze Wigier II Suwałki na bocznym boisku przy ul. Zarzecze 26 po-

konali 2:1 lidera IV ligi podlaskiej Wissę Szczuczyn. Oba gole dla Wigier II 
zdobył Przemysław Żukowski.

Po 13 meczach z 26 pkt Wigry II zajmują czwartą lokatę w tabeli Saltex 
IV ligi podlaskiej. Przed podopiecznymi Kamila Lauryna jeszcze dwa me-
cze w rundzie jesiennej. W najbliższy weekend zagrają w Suwałkach 
ze Spartą 1951 Szepietowo, a następnie na wyjeździe z zespołem Dąb 
Dąbrowa Białostocka.

nAGroDy ZA oBIEkty SPortoWE
Suwałki stawiają na rozwój infrastruktury sportowej. Potwierdzają 

to nagrody. Ostatnie z nich to „Sportowy Obiekt Roku” oraz prestiżo-
we wyróżnienie, które otrzymał prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz – 
„Budowniczy Polskiego Sportu” podczas XVIII edycji Gali Sportowa Polska 
w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

Natomiast tytuł Sportowy Obiekt Roku, otrzymało 12 różnych obiektów 
z całej Polski. Wśród nich budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole 
Szkół nr 10 w Suwałkach. Boisko przy „dziesiątce” to inwestycja za prawie 
2,9 mln zł. 50% tej kwoty pochodziło z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

PłyWACy nA GrAnD PrIX
Pływacy MUKS „Olimpijczyk” Suwałki wystartowali w Grand Prix na 

nowo otwartym basenie w Łodzi. 6 zawodników z rocznika 2003 (14-lat-
kowie) i 1 zawodniczka (1989 r.), rywalizowało z ponad 1000 zawodni-
ków z całej Polski. Amelia Ciszewska, Aleksandra Domoradzka, Michał 
Owsiejew, Karolina Szyszko, Miłosz Węgrzynowicz, Kamil Życzkowski oraz 
Joanna Mendak, udanie wystartowali, ponieważ pływacy poprawili swo-
je wyniki „życiowe” i mieli kolejną okazję, aby rywalizować z najlepszymi 
zawodnikami z całego kraju w imprezie rangi ogólnopolskiej. Najlepsze 
lokaty wywalczyli: Kamil Życzkowski: 50 m stylem grzbietowym (1 miej-
sce), Michał Owsiejew: 
100 m stylem zmien-
nym (2 miejsce), Karolina 
Szyszko: 50 m stylem 
motylkowym (2 miejsce) 
i 100 m stylem motylko-
wym (3 miejsce). 

W ię cej  na:  w w w.
dwutygodniksuwalsi.pl 

W suwalskim turnieju wszystkie swoje 
gry wygrał Kieran Merrilees zawodnik 
SKB Litpol-Malow  (Fot. Jerzy Szuliński)

Atakuje Jan 
Lesiuk wybra-
ny najlepszym 
zawodnikiem 
meczu z TSV  
Sanok

Strzela Artur Bogusz
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taniej i bez kolejek
W Suwałkach można już kupować bilety komunikacji miejskiej za pomocą 

mPay – darmowej aplikacji na telefony komórkowe. Standardowo ceny bile-
tów nabywanych za pomocą aplikacji są takie same, jak w tradycyjnych punk-
tach sprzedaży. Dzięki trwającej obecnie promocji pasażerowie mogą jed-
nak liczyć na duże oszczędności i kupować bilety za symboliczną złotówkę. 

Aplikacja mPay to szybki spo-
sób na kupowanie biletów jedno-
przejazdowych, dekadowych i mie-
sięcznych telefonem komórkowym. 
Pasażerowie mogą nabywać je  
w dowolnym miejscu i czasie, bez 
potrzeby stania w kolejach, odlicza-
nia drobnych czy szukania otwarte-
go kiosku.

Kupowanie biletów za pomocą 
karty płatniczej jest bardzo proste. 

Wystarczy uruchomić mPay w komórce, a następnie wybrać Suwałki z li-
sty miast i potrzebny bilet. Kolejny krok to wybór mPay Wallet jako for-
my płatności i zatwierdzenie operacji. Pasażerowie mogą też płacić za 
bilety środkami, którymi wcześniej zasilili swoją elektroniczną portmo-
netkę (np. zwykłym przelewam bankowym). Wszystkie zakupione bile-
ty zostają automatycznie zapisane w aplikacji. Podczas kontroli wystar-
czy wejść do zakładki „Kontrola biletów”, wybrać aktywny bilet i okazać 
go kontrolerowi. Można to zrobić nawet wtedy, gdy telefon nie ma połą-
czenia z Internetem – opisują organizatorzy akcji.

Pełny regulamin promocji jest dostępny na stronie www.mpay.pl
Aplikacja mPay jest darmowa i dostępna na telefony łączące się z in-

ternetem. Żeby ją pobrać, wystarczy w dedykowanym sklepie z aplika-
cjami wpisać „mPay płatności mobilne”. Innym sposobem jest wpisanie 
w przeglądarce internetowej telefonu adresu www.app.mpay.pl. Podczas 
pierwszego uruchomienia aplikacja przeprowadza użytkownika przez 
krótki proces rejestracji. Więcej na stronie www.dwutygodniksuwalski.pl
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przedSzkolaki 
poznają laS

Po raz kolejny w suwalskim Przedszkolu nr 3 odbył się  konkurs przy-
rodniczy pt. „Las i jego mieszkańcy”. Konkurs przeprowadził leśnik 
Waldemar Czaplis przy współudziale Elżbiety romanowskiej na-
uczycielki z tegoż przedszkola. Po raz pierwszy w konkursie uczestni-
czyły 4-latki. 

Największe zainteresowanie wśród przedszkolaków wywołały m.in. 
zagadki słowno-obrazkowe, odgłosy lasu, zbieranie szyszek na czas, 
puzzle o tematyce leśnej i wiele innych. Nagrody ufundowane przez 
Nadleśnictwo Suwałki otrzymały wszystkie grupy uczestniczące w kon-
kursie.

harcerSkie harce
Zuchy i harcerze 6. Suwalskiego Szczepu Harcerskiego „Zorza” spotka-

li się przy suwalskim klasztorze o. franciszkanów, aby harcować na świe-
żym powietrzu, a motywem przewodnim zabaw był ziemniak. Z jego 
udziałem odbyły się zawody, rzuty do celu, obieranie na czas, kreatyw-
ne konstrukcje, poznawanie gwar oraz szukanie ziemniaków w piasku. 

Przy okazji święta pieczonego ziemniaka zuchy, które 
osiągnęły wiek harcerski pożegnały się z gromadami 
zuchowymi, aby wejść w szeregi drużyn harcerskich. 

Tego dnia przechodziły zuchy 6. Gromady 
Zuchowej „Prz yjaciele” do 6. Suwalskiej 
Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej „Polaris” 
– najstarszej drużyny suwalskiego hufca oraz zuchy z 9. Suwalskiej 
Gromady Zuchowej „Łowcy Przygód” do 9. Suwalskiej Drużyny Harcerskiej 
„Sykamore”. W imprezie wzięło udział blisko 80 harcerzy oraz liczna gru-
pa rodziców wspierających działania suwalskich harcerzy.

ogłoszenie
o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza pu-
bliczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych 
stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy uli-
cy Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A:

1. lokal  o powierzchni użytkowej 56,81 m2 – wywoławcza wysokość 
stawki czynszu – 14,50 zł/m2 netto, wadium 1 220,00 zł,

2. lokal o powierzchni użytkowej 17,80 m2 – wywoławcza wysokość staw-
ki czynszu – 14,50 zł/m2 netto, wadium 390,00 zł,

Lokale położone na parterze przeznaczone są na cele usługowe, handlo-
we, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w 
siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. 
Wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy naj-
mu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, po-
kój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51 lub 58.   274/2017

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

działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. 
zm. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami sta-
nowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że 
na okres 21 dni tj. od dnia 24.10.2017 r. do dnia 13.11.2017 r. został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 
32, opublikowany na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl oraz  
w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 12/2017 z dnia 23 paździer-
nika 2017 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu.   275/2017

Konkurencje były bardzo ciekawe, wzbudzały u dzieci wiele entuzjazmu i radości

>> >>

>>
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Kotek ok. 5 miesięcy, 
szary dachowiec chętnie 
zamieszka w ciepłym mieszkaniu.

Suczka mała, czarna pod-
palana z białym krawatem. 
Wiek ok. 6 miesięcy. Pilnie 

poszukuje opiekuna.

Pies duży czarny z białym 
pyszczkiem, krawatem, skar-
petkami i końcówką ogona. 
Wiek ok. 2 lata. Odwzajemni 
się wiernością i oddaniem za 
kąt i miskę strawy.

16

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ograniczonego ulicami: t. kościuszki, Wigierską, t. 

noniewicza oraz rzeką Czarną hańczą 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 (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wia-
domości, że Uchwałą nr XXXVI/451/2017 w Suwałkach z dnia 25.09.2017 r. 
przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogra-
niczony ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną 
Hańczą 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 7.30-15.30.

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. 
Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej. 271/2017

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

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stano-
wiących własność Miasta Suwałki:

1. oznaczona działką nr 33928/11 o powierzchni 0,1892 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzeda-
ży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczo-
nej na planie 29KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 
29KDW jest nie urządzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 151 400 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt jeden ty-
sięcy czterysta złotych).

Wadium: 15 140 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto czterdzieści złotych).

2. oznaczona działką nr 33928/12 o powierzchni 0,1589 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzeda-
ży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczo-
nej na planie 29KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 
29KDW jest nie urządzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 127 200 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia siedem 
tysięcy dwieście złotych).

Wadium: 12 720 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia 
złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 roku o godz. 11.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1  
w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 30 listopada 2017 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestni-
ków przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie 
aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych 
notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste sta-
wiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowa-
nie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego 
notarialnie;

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

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wa-
dium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 

Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

272/2017
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DyżUry konSUltACyJnE
członków Suwalskiej Rady Seniorów w listopadzie

(godz. 10.00-13.00)
Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po 

uzgodnieniu telefonicznym: 780 540 089

Panu 
leszkowi Dąbrowskiemu

nauczycielowi konsultantowi 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

 
słowa wsparcia i wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

oJCA
składają Dyrektor oraz Pracownicy

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
262/2017

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 25 
października 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 25.10.2017r. do 15.11.2017 r.) wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta Suwałki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetar-
gu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 342/2017 z dnia 25 paździer-
nika 2017 roku).  264/2017

oGłoSZEnIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na południe 
od GPZ „reja” w Suwałkach

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXIX/353/2017 z dnia 25 stycznia 
2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położone-
go na południe od GPZ „reja” w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach od 16.11.2017 r. do 15.12.2017 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w godzinach: w poniedziałki od 
8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 27.11.2017 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 przyję-
te w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5  
w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. A. Mickiewicza 1, 
16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
10.01.2018 r.  266/2017

PrEZyDEnt MIAStA SUWAłk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 
października 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 27.10.2017 r. do 17.11.2017 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta Suwałki, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany 
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 346/2017 z dnia 27 październi-
ka 2017 roku). 267/2017

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, 
2260, z 2017 r. poz. 820, 1509, 624, 1595, 1529) podaje do publicznej wia-
domości, że w dniu 27 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony  
został na okres 21 dni (od 27 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r.) 
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki 
przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze  na okres do 3 lat, w drodze 
przetargu (Zarządzenie Nr 347/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 27 
października 2017 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w 
Suwałkach – Sianożęć.  268/2017

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: t. kościuszki, 

A. Mickiewicza i rzeką Czarną hańczą w Suwałkach
Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnie-

niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr 
XXX/363/2017 w Suwałkach z dnia 22.02.2017 r. przyjęty został „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego 
ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą 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 7.30-15.30.

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. 
Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.  269/2017

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu osiedla Północ I w Suwałkach

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnie-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1405 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, 
że Uchwałą nr XXXVI/450/2017 w Suwałkach z dnia 25.09.2017 r. przyjęty 
został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla 
Północ I 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 7.30-15.30.

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. 
Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.  270/2017

WtorEk Z rADnyM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 7 listopada zapraszają kamil lauryn z Klubu Radnych 

„Łączą nas Suwałki” oraz Józef W. Murawko z Bloku Samorządowego. 
Natomiast 14 listopada na suwalczan czekają Wojciech Malesiński oraz 
Andrzej łuczaj z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 21 
listopada zapraszają Wojciech Pająk oraz Anna ruszewska z Klubu 
Radnych „Łączą nas Suwałki”.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony 
przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje w każdy poniedziałek, od 
15.30 do 17.30 w pokoju 145 na I piętrze Urzędu Miejskiego.
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lIStoPADoWE 
PrZEśMIEChy W BIBlIotECE 

W najbardziej ponurym i przygnębiającym miesiącu czyli listopadzie su-
walska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej organizuje literacki festiwal 
śmiechu pt. LISTOPADOWE PRZEŚMIECHY W BIBLIOTECE.

Wszystko przy ul. E. Plater 33A rozpocznie się 21 listopada o godz. 10 spek-
taklem „ Dlaczego miód jest słodki” w wykonaniu Grupy Studnia O. (ilość 
uczestników ograniczona, zgłoszenia grup pod nr tel. 87 565 62 46). Spektakl 
zostanie powtórzony o godz. 17. 

Program festiwalu: 
21 lIStoPADA (WtorEk)

10-17 – Studio Fotograficzne „Pozer z Książką”(Selfie Z Własną Książką)
11-11.45 – „Targowisko Próżności” – Przegląd Książek Czytanych I Polecanych 
Przez Bibliotekarzy

22 lIStoPADA (śroDA)
10 – Spektakl „Asmodeusz i inne łobuziaki” w wykonaniu Grupy Studnia O. 
Studnia O. (Ilość uczestników ograniczona, zgłoszenia grup pod nr tel. 87 565 
62 46)
12, 14, 16 – Pokazy Filmów Komediowych
17 – Spektakl „Asmodeusz I Inne Łobuziaki” w wykonaniu Grupy Studnia O.

23 lIStoPADA (CZWArtEk)
9-15 – „Śmieszna Sprawa” – konkurs recytatorski
10 – „Szczęście Okiem Naukowca” – wykład Jacka Golańskiego (ilość uczest-
ników ograniczona, zgłoszenia pod nr rel. 87 565 62 46)
16 – Warsztaty śmiechu dla małych i dużych
17– Występ Niespodzianka (wejściówki do odebrania w Bibliotece Publicznej 
w Suwałkach, ul. E. Plater, pokój 13)

 Wstęp na wszystkie spotkania bezpłatny. Więcej informacji na stronie in-
ternetowej www.bpsuwalki.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIBlIOTeKA POleCA
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>> święto Seniorów 
Suwalska Rada Seniorów i Prezydent Miasta Suwałk zapraszają na 

Europejski Dzień Seniora, czyli doroczne spotkanie suwalskich środo-
wisk senioralnych, który odbędzie się we wtorek (7 listopada w SOK) 
przy ul. Jana Pawła II 5 (sala im. Andrzeja Wajdy). 

Program spotkania:
godz. 10.00-11.00 – uroczyste otwarcie
godz. 11.00-13.00 – prezentacje artystyczne suwalskich zespołów 

senioralnych (Wspomnień czar, Ocean życia (na zdjęciu), Złota Jesień, 
Chór Seniora z Klubu Centrum, Suwalskie Starszaki, Chór Canto, Srebrne 
pierwiosnki)

godz. 13.00-13.30 – przerwa, wystawa fotograficzna Teresy 
Wysockiej-Kluczny, stoiska z informacjami dla seniorów

godz. 13.30-14.30 – widowisko „Cygańskie czary” w wykonaniu 
Eleny Rutkowskiej z zespołem

WSZyStko ZACZęło SIę W SUWAłkACh
W Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 

przy ul. E. Plater 33A 9 listopada o godz. 17.00 rozpocznie się 
spotkanie z Beatą Bużan – autorką „Żyjemy jeno w snach  
o sobie”. To niezwykły debiut z oryginalnym sposobem narracji.  
A wszystko zaczyna się w Suwałkach.

Bohaterka książki B. Bużan na swoją tułaczkę, trwającą 
całe życie, wyrusza właśnie z Suwałk.  Powieść jest oparta  
o dokumenty suwalskiego Archiwum Państwowego, wy-
wiady ze świadkami wydarzeń i opowieści babci autorki. Tak 
m.in. pisze o wydarzeniach z września 1939 r. w Suwałkach:

„Matka jej powiedziała, że gdy wtedy, w niedzielę sie-
demnastego, wybrała się z Antkiem do kościoła, to krasno-
armiejcy szli drogą do Szczebry – tacy byli przerażający, 
ich kroki na bruku dudniły złowieszczo, Helenka słysza-

ła je w myślach, a brzmiały tak samo, jak podczas przemarszu w Suwałkach. 
(…)  Nie była pewna, kto jest wrogiem, a kto … jeszcze większym wrogiem.”

Beata Bużan jest nauczycielką, podróżniczką, obserwatorką życia. Uczy ję-
zyków obcych. Pewnego dnia podglądając przyrodę, zorientowała się, że po-
śpiech w życiu codziennym pozbawia ją mnóstwa przyjemności. Zatem zwol-
niła, także zwolniła się z pracy na akord, usiadła przy biurku i zaczęła pisać.
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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 
archiwalne zdjęcia Suwałk ze zbiorów Archiwum Państwowego 
w Suwałkach oraz te same miejsca współcześnie. Autorem zdję-
cia poniżej, pochodzącego z lat 80-tych jest Roman Łysionek. Do 
Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową 
odpowiedź, będzie bilet ufundowany przez Cinema lumiere 
Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić najnowsze 
wydanie „DTS” na naszym fanpagu: https://www.facebook.com/
dwutygodnik/

kiedy rozegrano pierwszy mecz na stadionie przy ulicy  
zarzecze 26 po ostatniej modernizacji? 

Na odpowiedzi czekamy do 17 listopada.
Odpowiedzi prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź 

na adres internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

Nagrodę za odpowiedź z nr 22 „DTS” otrzymała Alina Uchan.
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ewangelicy
w muzeum

„Ewangelicy na Suwalszczyźnie” – pod takim tytułem otwarto w 
Muzeum Okręgowym wystawę poświęconą chrześcijanom wyznania 
ewangelickiego, którzy przed wiekami przybyli na Suwalszczyznę. Data 
otwarcia ekspozycji – 31 października, nie jest, rzecz jasna, przypadko-
wa. Dokładnie 500 lat wcześniej Marcin Luter ogłosił 95 słynnych tez do-
tyczących życia kościoła. Fakt ten uznawany jest za początek Reformacji. 

Wystawa w suwalskim muzeum zgromadziła nadspodziewanie dużą 
liczbę zainteresowanych, którzy mogli nie tylko obejrzeć niezwykle cieka-
we eksponaty z terenu Suwalszczyzny i Mazur, ale także wysłuchali kon-
certu ewangelickich pieśni religijnych w wykonaniu chóru Viva Musica 
pod kierownictwem Grzegorza Bogdana i kwintetu złożonego z uczen-
nic suwalskich szkól muzycznych.

>>marSz świętych
W wigilię Wszystkich Świętych suwalskimi ulicami przeszedł Marsz 

Świętych – Holy Wins (Święty Zwycięża).
Wieczorem z kościoła pw. Anieli Salawy  w strugach deszczu wyru-

szyło kilkadziesiąt osób, niosąc krzyż Światowych Dni Młodzieży, portre-
ty Świętych oraz zapalone pochodnie i lampy. Uczestnicy Marszu przeszli 
przez Bramę Miłosierdzia w świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Marsz zakończył się nabożeństwem uwielbienia przy krzyżu ŚDM w ko-
ściele pw. św. Wojciecha.

Marsz ku czci Wszystkich Świętych organizowany jest przez Parafię 
pw. bł. Anieli Salawy, Parafię. pw. św. Wojciecha, Szkołę Liderów Grup 
Parafialnych i Animatorów Ewangelizacji „Ludzie spod Damaszku” oraz 
Ruch Światło-Życie.

>>

 O przeszłości 
i dniu dzisiej-
szym ewan-
gelików na 
Suwalszczyź-
nie mówili pro-
boszcz parafii 
ewangelickiej 
ksiądz Dawid 
Banach i dr 
Krzysztof Snar-
ski (na zdjęciu 
od prawej)
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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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„wilki w nocy”
Obraz Alfreda Wierusza-Kowalskiego „Wilki w nocy” jest własnością 

suwalskiego Muzeum Okręgowego. Został zakupiony dzięki pieniądzom 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (225 tys. zł) i z suwal-
skiego Urzędu Miejskiego (125 tys. zł).

Suwalskie Muzeum Okręgowe posiada 51 prac Alfreda Wierusza-
Kowalskiego z których aż 26 jest jego własnością. W ciągu ostatnich 
trzech lat zakupiono 6 prac malarskich artysty: „Portret Jadwigi – żo-
ny A. Wierusza-Kowalskiego, „Przed meczetem”, „Orszak wieśniaków”, 
„Śmiejąca się dziewczyna”, „Pocztarek” a w tym roku „Wilki w nocy”.  Z su-
walskiej kasy miejskiej wydano ponad 450 tys. zł na zakup obrazów naj-
wybitniejszego malarza urodzonego w Suwałkach.

Prezentację obrazu w suwalskim Muzeum uświetnił  koncert uczniów 
szkoły muzycznej. Wystąpili skrzypaczka Małgorzata Makarewicz oraz 
akordeoniści, Bartłomiej Sawicki i Marcin Frydrych.

Obraz „Wilki w nocy” 
w 1910 r. został 
wyróżniony 
na wystawie 
w Paryżu 
złotym medalem


