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>> złote Gody
Dziewięć par otrzymało medale i listy gra-

tulacyjne z okazji 50-lecie pożycia małżeń-
skiego. Medale z rąk Czesława renkiewicza, 
prezydenta Suwałk odebrali:

Krystyna Helena i Zdzisław Stabińscy, 
Czesława i Jan Eksterowicz, teodozja  
i Wacław Kozłowscy, Janina i Edward Józef 
Siwiccy, Helena i Henryk Butkiewicz, 
Cecylia i Zbysław Kazimierz Śmiejkowscy, 
Jadwiga i Eugeniusz Wincenty Grynie- 
wiczowie, Julianna Aniela i Franciszek Pre- 
lewiczowie, Jadwiga i Antoni Jasionowscy.

Gratulujemy szczęśliwie przeżytych 
wspólnie lat. 

Mikołajkowy tUrniej
Gwiazdy polskiego rocka, futbolu i ekranu zabłysną 15 i 16 grudnia 

na suwalskim biegunie zimna. Sala koncertowa SOK oraz  hala OSiR bę-
dą arenami 18. już Mikołajkowego Turnieju im. Tomka Godlewskiego.

Uroczyste otwarcie nastąpi 15 grudnia o godz. 19.30, a uświetni 
je koncert legendarnej grupy Lombard, która wykona swoje najwięk-
sze przeboje.        

Mikołajkowy Turniej w Suwałkach jest jedną z najstarszych, naj-
większych  i najbardziej znanych charytatywnych imprez sportowych  
w Polsce. Podczas siedemnastu dotychczasowych edycji organizato-
rom, na czele z SKS Wigry Suwałki i Agencji Promocji Sportu Polski 
Sport, udało się zebrać ponad 600 tys. zł, które zostały przeznaczone 
na pomoc najbardziej potrzebującym.

W piątek (15 grudnia) o godzinie 9.00 rozpocznie międzynaro-
dowy turniej dzieci z rocznika 2009. Do Suwałk przyjadą ekipy aka-
demii piłkarskich takich klubów, jak: Legia Warszawa, Wisła Kraków, 
Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok i Varsovia Warszawa. Będą gospo-
darze z AP Wigry Suwałki oraz zawodnicy litewskiego Żalgirietis Wilno 
i białoruskiego FK Mińsk.

Początek rywalizacji sław futbolu i ekranu został wyznaczony na so-
botę, 16 grudnia o godzinie 13.00 w hali OSiR. W tym roku na zielonej, 
sztucznej  murawie wystąpi pięć zespołów.

Najmocniej, tak w ubiegorocznym turnieju, wygląda Reprezentacja Polski na 
Mundial 2002.  Maciej Szczęsny w bramce, przed nim Michał Żewłakow 
i Tomasz Kłos, a w przodzie Tomasz Sokołowski, Kamil Kosowski, Maciej 
Żurawski i Marcin Żewłakow. Drużynę poprowadzi Jerzy Engel

W turnieju zagrają też: Reprezentacja Artystów Polskich, drużyna 
dziennikarzy, reprezentacja Litwy, drużyna Prezydenta Suwałk w skła-
dzie z zawodnikami Wigier i byłymi reprezentantami Polski.
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Urzędowe sPrawy 
Przez nternet

Od dłuższego czasu w Suwałkach zauważalne jest 
zjawisko dotyczące braku wysoko wyspecjalizowanych 
kadr do pracy – mam tu na myśli zawody typowo tech-
niczne. Taki problem zgłaszają mi suwalscy przedsię-
biorcy, widzę to również po ogłoszeniach o pracę do 
suwalskiego Urzędu Miejskiego. Poszukujemy osób  
z wykształceniem technicznym i uprawnieniami bu-
dowlanymi i, niestety, po raz kolejny nie możemy roz-
strzygnąć naborów na wolne stanowiska.

Dlatego jako samorząd podejmujemy coraz więcej 
działań by zainteresować młodzież kształceniem za-
wodowym. Ponadto uruchamiamy specjalne progra-
my, które pomogą już obecnym na rynku pracy oso-
bom dorosłym podnieść swoje kwalifikacje.

W Suwałkach obecnie realizujemy projekt wart 
5 milionów złotych, w ramach którego w suwalskich 
szkołach zawodowych powstaną między innymi pierw-
sze klasy patronackie czterech suwalskich firm: Salagu, 
Malowa, Animexu i Forte. Wszystko za sprawą projek-
tu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kom-
pleksowy model modernizacji systemu kształcenia 
zawodowego na terenie Miasta Suwałki”. Oprócz klas 
patronackich odbywać się będą staże zawodowe dla 
uczniów i nauczycieli organizowane u pracodawców, 
szkolenia specjalistyczne, zajęcia pozalekcyjne i wy-
równawcze dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli czy 
doposażenie pracowni do kształcenia zawodowego.

Ten projekt jest pierwszym etapem dostosowa-
nia szkolnictwa zawodowego w Suwałkach do wy-
zwań XXI wieku i oczekiwań miejscowych przedsię-
biorców. Teraz czekamy na kolejne konkursy Urzędu 
Marszałkowskiego na pozyskanie środków z Unii 
Europejskiej, w ramach których będziemy mogli popra-
wić bazę infrastrukturalną Zespołu Szkół Technicznych 
i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach.

Ponadto od 1 grudnia można już rejestrować się 
do projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregio-
nu suwalskiego”. Projekt skierowany jest do osób doro-
słych, a w ramach jego realizacji uczestnicy otrzymają 
tzw. „Bony na szkolenie”, w ramach których będą mogli 
uczestniczyć, m.in. w kwalifikacyjnych kursach zawo-
dowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach 
podyplomowych, szkoleniach i kursach uzupełniają-
cych lub podwyższających umiejętności. Do wydania 
jest aż 30 mln zł! Pieniądze są przeznaczone dla miesz-
kańców Suwałk oraz powiatów subregionu suwalskie-
go. Zachęcam do podnoszenia swoich kwalifikacji tym 
bardziej, że można to zrobić z udziałem pieniędzy po-
chodzących właśnie z tego projektu. Szczegóły znajdą 
Państwo na stronie www.bonnaszkolenie.pl.
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Paczka dla bezdoMneGo
Do 12 grudnia osoby dobrego serca mogą przekazywać przedmioty na prezenty dla bez-

domnych. Można je przekazywać do Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, 
Bezdomnych i Uzależnionych przy ulicy Sportowej 24 lub do Straży Miejskiej przy ulicy 
Noniewicza 71A (w soboty w godz. 10.00–13.00).

D o w ł ąc z e nia  s i ę  d o akcj i 
„Paczka dla Bezdomnego” zachę-
ca suwalczan Spółdzielnia Socjalna 
„Perspektywa”, prowadząca Ośrodek 
przy ul. Sportowej 24, w którym znaj-
duje się suwalska noclegownia.

Najbardziej trafionymi prezen-
tami dla osób bezdomnych będą 
przedmioty codziennego użytku – 
skarpetki, bielizna, maszynki i kremy 
do golenia, środki higieniczne, czapki, rękawiczki, szaliki, buty, podkoszulki, piżamy, pleca-
ki, latarki, radioodbiorniki na baterie, grzebienie, proszki do prania oraz słodycze. Jako pre-
zent mogą być przekazane także używane rowery i odzież.

Pamiętajmy o bezdomnych, zwłaszcza w okresie świątecznym. Dla nich to jeden z naj-
trudniejszych momentów w roku

techklub zaPrasza
Na kolejny TechKlub zaprasza w czwar-

tek 7 grudnia o godzinie 17 Centrum Trójki, 
przy ul. T. Kościuszki 71. Ideą TechKlubów jest 
przybliżenie wykorzystania nowoczesnych 
technologii w celach społecznych. Tym ra-
zem uczestnicy będą mogli dowiedzieć się 
jak globalny projekt „Missing Maps” pomaga 
ratować życie i jak można się w to włączyć? 
Jak Microsoft i  jego rozwiązania chmuro-
we przyczyniają się do zgodności z RODO? 

Jak wprowadzić w organizację usługę Office365 i Azure? Prowadzący przypomną też, jak 
bezpłatnie uzyskać Office365 dla organizacji. Prelegentami będą: Wojciech Pająk  i tom 
Szupszyński.

Większość spraw w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 
można załatwić w wygodny sposób bez wychodzenia  
z domu przez Internet! Pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd 
Wrót Podlasia. Na stronie https://cu.wrotapodlasia.pl   
można uzyskać informacje o usługach świadczonych 
drogą elektroniczną.

Jakie sprawy można załatwić przez Internet?
Urząd Miejski w Suwałkach udostępnia ponad 160 

spraw, które można załatwić droga elektroniczną. 
Podstawowe usługi, udostępniane przez Cyfrowy Urząd 
Wrót Podlasia to:

– pismo ogólne do podmiotu public znego  
– Elektroniczna Skrzynka Podawcza,

– skargi i wnioski,
– wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Warunkiem załatwiania spraw urzędowych przez Internet jest posiadanie kwalifikowa-

nego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Jak go wyrobić i inne szczegóły na: www.u.suwalki.pl i www.dwutygodniksuwalki.pl 

>>
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rozPoczęła się 
budowa hali

Rozpoczęła się budowa największej hali widowiskowo-sportowej   
w Suwałkach. Powstanie ona w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu miej-
skiego przy ul. Zarzecze. Za ponad 36 mln zł wybuduje ją i wyposaży war-
szawskie Przedsiębiorstwo Budowlane UnimAX Sp. z o.o.

W pierwszym etapie wykonawca zajmuje się przygotowaniem terenu 
do rozpoczęcia prac budowlanych i właściwego jego zabezpieczenia. Ma 
to szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo kibiców meczów 
piłkarskich rozgrywanych na stadionie miejskim.

Przypomnijmy, iż powierzchnia użytkowa Suwałki Arena to ponad 6600 m².  
Hala o wysokości 12,8 m będzie miała powierzchnię sportową wielkości 
1745 m², w tym boiska do: siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, a także try-
buny na 2165 miejsc. W planach jest także sala treningowa o wysokości 8 m 
i łącznej powierzchni 340 m².

Część kosztów budowy pokryje dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Na razie mowa o kwocie 10 mln zł. Jednak po tym jak okazało się, 
że inwestycja wyniesie więcej niż zakładał kosztorys inwestorski miasto szu-
ka możliwości zwiększenia dofinansowania. Prośby w tej sprawie już trafiły 
do resortu sportu, a także do Zarządu Województwa Podlaskiego.

W całym województwie podlaskim, ale też w promieniu o koło 200 km 
od Suwałk, nie ma hali o projektowanych parametrach funkcjonalno-prze-
strzennych. Budowa obiektu powinna zakończyć się w maju 2019 roku.       
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anateX odbuduje łaźnię
Wiadomo kto podejmie się rewitalizacji byłej łaźni w Suwałkach, to 

firma AnAtEX Sp. z o.o. Białostockie przedsiębiorstwo jako jedyne zło-
żyło swoją ofertę. Urząd Miejski w Suwałkach właśnie rozstrzygnął prze-
targ na to przedsięwzięcie. ANATEX to firma, która ma doświadczenie 
w rewitalizacji obiektów zabytkowych. Jedną z ich inwestycji jest cho-
ciażby suwalski Hotel LOFT 1898.

Oferta ANATEXu opiewała na ponad 8,1 mln zł. Miasto na ten cel 
przeznaczyło prawie 6, r mln zł. Oferta przewyższa kosztorys o 25%.

– Inwestycje rozkładamy aż na 3 lata i w międzyczasie będziemy 
starali się pozyskać na ten cel pieniądze z Unii Europejskiej, z funduszy 
przeznaczonych na rewitalizację – powiedział Czesław renkiewicz, 
prezydent Suwałk.

W budynku znajdzie się przestrzeń pod cele gastronomiczne i wy-
stawiennicze. Po przebudowie obiekt będzie miał powierzchnię użyt-
kową prawie tysiąca metrów kwadratowych. Wszystko ma powstać do 
końca maja 2019 r.

Malow z Politechniką 
Porozumienie o współpracy podpisali roman Kaleta, prezes za-

rządu suwalskiej firmy MALOW i prof. dr hab. Aleksander Asanowicz 
(po prawej) z Politechniki 
Białostockiej. Porozumienie 
określa ramy współpracy po-
między czołowym produ-
centem mebli metalowych  
a pracownikami i studenta-
mi Wydziału Architektury PB. 
– Spodziewam się, że wielu 
z was zechce podjąć współ-
pracę z naszą firmą – mówił 
do studentów politechni-
ki Henryk Owsiejew, prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 

Malowa. – Już dziś zachęcam was do tego; macie dobre pomysły, zgłaszaj-
cie je. Słowa te kierował również do uczniów suwalskich szkół średnich, któ-
rzy także byli gośćmi Malowa. Niektórzy z nich zapewne będą studiować 
właśnie na białostockiej uczelni i – być może – podejmą w przyszłości pra-
cę w Malowie.

Bliska współpraca pomiędzy Malowem a politechniką to także 
efekt tego, że H. Owsiejew został powołany do Rady Rozwoju Wydziału 
Architektury PB. 

>>

Powstaną boiska
Przy zst

Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk podpisał umowę na bu-
dowę boiska przy Zespole Szkół Technicznych. Kolejny profesjonalny 
obiekt przyszkolny, który powstanie w Suwałkach do 12 październi-
ka 2018 roku. Całość wybuduje warszawska firma DBM Service za pra-
wie 3,9 mln zł.

– Warto zaznaczyć, że inwestycja jest możliwa dzięki przyznanemu 
Miastu Suwałki dofinansowaniu w wysokości 1 mln zł z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Realizację tego zdania uzależniałem właśnie od po-
zyskania tego dofinansowania – tłumaczy Cz. Renkiewicz. 

Obiekt generalnie będzie bliźniaczo podobny do tego, który w  tym 
roku został otwarty przy suwalskim Zespole Szkół nr 10. Powstanie m.in. 
bieżnia wraz z zeskokiem do skoku w dal, boiska do piłki nożnej i wie-
lofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej, siłownia plenerowa 
oraz budynek z zapleczem sanitarno-szatniowym.

>>
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Od dzisiejszego wydania dwutygodnika 
zaczynamy prezentację małych, średnich 
i dużych przedsiębiorstw oraz firm funk-
cjonujących w Suwałkach lub w Suwalskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

W tym numerze o firmie SALAG rozmawiamy 
z jej właścicielem Adamem Galasem oraz pre-
zesem zarządu radosławem mroczkowskim.

Kiedy powstała firma SALAG?
Adam Galas – Barwne początki zaczęły się 

w 1997 r. w Białymstoku, w niewielkim garażu 
mego ojca. Jednak zapotrzebowanie rynkowe 
na produkt i chęć pokonania pewnych granic 
sprawiły, że w 2000 r. rozpoczęła się przygoda 
w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
Wtedy – 10 osób, 1000 m2, teraz 240 pracowni-
ków i 15 000 m2 powierzchni. 

Znani jesteście przede wszystkim jako 
producent elementów wykończeniowych 
z tworzyw sztucznych.

rados ław mroczkowski (na zdjęciu)  
– Naszymi f lagowymi 
produktami są listwy 
przypodłogowe, progo-
we, schodowe, instala-
cyjne, profile meblowe, 
czy glazurnicze – wylicza 
prezes. W naszej ofercie 
znajduje się ponad 1000 
produktów wpisujących 
się w obowiązujące tren-
dy i potrzeby. Jakość, bogata kolorystyka, wzor-
nictwo oraz praktyczność to nieodłączne cechy 
naszych towarów. Produkujemy z PVC, PE nie-
obce są nam mosiądz i aluminium a ostatnio 
również bardzo ciekawy – kompozyt. Dzięki 
niemu poszerzyliśmy naszą ofertę o kompo-
zytowe deski tarasowe, beznarzędziowe syste-
my układania, ogrodzenia, płoty i wiele innych. 
Obecnie mocno zaangażowani jesteśmy w ba-
dania nad różnymi materiałami i ściśle współ-
pracujemy z Instytutem Chemii Przemysłowej 
w Warszawie. 

Czyli firma rozwija się w mgnieniu oka. 
R.M. – Efektywnie działamy przy pozyskiwa-

niu środków z Unii Europejskiej. Dodatkowo je-
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steśmy zwolennikami wprowadzania nowo-
czesnych technologii, nieustannie stosujemy 
komputeryzację i robotyzację w celu optyma-
lizacji produkcji. Być może będzie to zasko-
czenie, ale posiadamy własny dział budowy 
maszyn. Nasi konstruktorzy, mechanicy wytwa-
rzają maszyny nie tylko na potrzeby firmy Salag, 
ale także na zamówienie i potrzeby innych firm. 

Wasz nowy ekologiczny produkt 
na wiosnę ma szansę podbić rynek pol-
ski a może i europejski.

R.M.– Mamy taką nadzieję. Jest to innowa-
cyjna deska tarasowa Bergdeck – w 100% wy-
twarzana w Suwałkach. Została opracowa-
na przez naszych technologów. Posiada 25 lat 
gwarancji, wyjątkowe właściwości: brak potrze-
by malowania i renowacji oraz wysoką odpor-
ność na warunki atmosferyczne. 

Skąd biorą się sukcesy firmy?
A.G. – Zawsze powtarzam, że sukces to 

ludzie – z ożywieniem mówi Adam Galas. 
Zaangażowany, pełen pasji zespół, kreatyw-
ność to klucz do postępu. Design thinking po-
łączony z wiedzą i chęcią rozwoju dają oczeki-
wane efekty. Wysyłamy naszych pracowników 
na specjalistyczne kursy, szkolenia. Nieraz fi-
nansujemy studia! Dajemy możliwość pozna-
nia świata, wyjazdów zagranicznych, nie tyl-
ko w sprawach firmowych. Zależy mi na dobru 
moich pracowników, dlatego osobiście dokła-
dam wszelkich starań, by czuli się oni docenieni, 
gratyfikowani i spełnieni zawodowo. Związane 
jest to z ułożoną ścieżką kariery i awansu finan-
sowego. Oczywiście, inwestujemy w naszą ka-
drę dbając również o wypoczynek i zdrowie. 
Finansujemy choćby karty multisport, gdzie 
każdy może wybrać coś dla siebie. 

Czy to, że zakład położony jest w pół-
nocno-wschodniej Polsce w pobliżu 
Litwy, krajów nadbałtyckich, Rosji  
i Białorusi to atut?

A.G. W naszym przypadku – nie. Brakuje tu 
lotniska. Współczesny business wymaga szyb-
kiego przemieszczania się. Bycie na wysta-
wach i targach międzynarodowych to nie mo-
da a konieczność, bo tam najłatwiej podpisać 
umowy handlowe. Dlatego popieramy budo-

wę lotniska w Suwałkach. Nasza pro-
dukcja trafia do całej Europy. 50% wy-
robów sprzedajemy w Polsce, Anglii 
i Francji. Ciągle prowadzimy walkę  
z konkurencją, dużymi firmami świa-
towymi. Temat lotniska jest nam nie-
zmiernie bliski, dlatego założyliśmy 
Stowarzyszenie Suwalska Akademia 
Lotnicza Alfa Golf, które ma w swo-
im statucie m.in.: propagowanie lot-
nictwa. 

Jesteście coraz bardziej zauważalni  
w Suwałkach, wspieracie kulturę i sport 
w mieście, macie też w ZST swoją klasę 
patronacką.

R.M: Z naszej inicjatywy powstał kierunek 
„Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych”. Najlepszym uczniom od-
bywającym praktyki w naszej firmie wypłaca-
my stypendia. Pochwalę się, że jesteśmy jed-
ną z trzech firm, która ma przyznany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej tytuł ośrod-
ka egzaminacyjnego. Szkolimy nauczycieli, 
sponsorujemy nagrody w konkursach nauko-
wo-technicznych. A kultura i sport od zawsze są 
nam bliskie, dlatego chętnie wspieramy prze-
różne eventy. 

Wasze działania zostały docenione. 
W zeszłym roku został pan laureatem 
„Włóczni Jaćwingów”, nagrody prezy-
denta Suwałk.

A.G. – Tak, to jest piękne wyróżnienie i tym 
bardziej cieszę się, że nasz wkład został zauwa-
żony. Od wielu lat sponsorujemy obsypany na-
grodami Suwałki Blues Festival, przeróżne fe-
stiwale dziecięce, koncerty, czy wydawnictwa. 
Chcemy, by w naszym mieście pojawiały się 
wartościowe wydarzenia.

Macie też osiągnięcia sportowe, druży-
na SALAG została mistrzem w amator-
skich rozgrywkach halowej piłki nożnej 
2016/2017. Mało kto wie, że wspieracie też 
najmłodszych potrzebujących pomocy.

R.M: Sport spełnia rolę integracyjną wśród 
naszych pracowników. Drużyna zgrana jest za-
równo na boisku jaki i w pracy. Natomiast dzia-
łalność charytatywna nieustannie i naturalnie 
wpisuje się w kulturę naszej firmy. 

Dziękuję za rozmowę

dobre bo suwalskie

Adam Galas (po prawej) prezentuje wiceministro-
wi rozwoju Jerzemu Kwiecińskiemu produkty firmy 
SALAG
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Podatki, programy społeczne i miejsco-

we plany zagospodarowania przestrzenne-
go – to główne tematy XXXViii sesji rady 
miejskiej w Suwałkach. Ponadto radni wy-
słuchali wyczerpującej informacji o realiza-
cji zadań oświatowych w poprzednim roku 
szkolnym przedstawionej przez zastępcę 
prezydenta Ewę Sidorek oraz zapoznali się 
z informacją o zatrudnieniu więźniów w su-
walskich firmach, instytucjach, szkołach, 
przedszkolach oraz w kościele.

StABilnE POdAtKi 

Radni ustalili, że w przyszłym roku nie wzro-
śnie w Suwałkach podatek od nieruchomości. 
Stawki tego podatku pozostaną na poziomie 
2017 r. Przedłużyli też czas obowiązywania do-
tychczasowych stawek podatku od środków 
transportowych. Te stawki nie ulegają podwyż-
szeniu od 2013 r.

Radni uchwalili też zwolnienie od podat-
ku od nieruchomości gruntów zrekultywowa-
nych po górniczych wyrobiskach, na których 
będzie prowadzona działalność rekreacyjna, 
turystyczna lub sportowa.

BEZPłAtnE SZCZEPiEniA 
PrOFilAKtyCZnE

Jednogłośnie radni przyjęli do realizacji w 
2018 r. „Program szczepień przeciwko wiru-
sowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek 
Suwałk”. Obejmie on dziewczęta zameldowa-
ne w Suwałkach, które w 2017 r. ukończą 12 lat. 
Realizacja programu będzie polegała m.in. na: 
przeprowadzeniu akcji informacyjno-edukacyj-
nej, badaniu lekarskim i kwalifikacji do szcze-
pienia i wykonaniu pełnego cyklu szczepień.

Podobnie jak w 2017 r., koszt szczepienia bę-
dzie w 100% finansowany z budżetu miejskie-
go. W 2018 r. ze szczepień skorzystać może 338 
dziewcząt. Na realizację tego Programu w przy-
szłorocznym budżecie zaplanowano 40 000 zł. 
W 2016 r. na uprawnionych 348 dziewcząt ze 
szczepień skorzystało 61. W 2017 r. szczepienia 
są w trakcie realizacji.

PrOGrAm AntyAlKOHOlOWy

Radni przyjęli Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 
2018 r. Jest on kontynuacją działań realizowa-
nych w naszym mieście w latach poprzednich. 
Na ten cel w następnym roku zaplanowano 
1 650 000 złotych z tzw. korkowego. 

Z informacji przedstawionej radnym wyni-
ka, że w porównaniu do lat poprzednich wy-
raźnie zmniejszyła się liczba nietrzeźwych, 
którzy przebywali w suwalskim Pogotowiu dla 
Osób Nietrzeźwych. W 2016 r. odnotowano tam 
1904 pobytów, z czego około połowa to wie-
lokrotne pobyty tych samych nietrzeźwych. 
Zmniejszyła się też liczba zatrzymanych nie-
trzeźwych kierowców – z 218 w 2015 r. do 186 
w 2016 r. Zwiększyła się za to liczba interwen-
cji policjantów wobec osób spożywających al-
kohol w miejscach publicznych oraz liczba pa-
cjentów w poradni leczącej uzależnionych od 
narkotyków.

miEJSCOWE PlAny i POmOC 
POSZKOdOWAnym

Rajcowie uchwalili miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy 
Północnej. Zdecydowali też o przystąpieniu do 
sporządzenia planu miejscowego dla północ-
nej części Krzywólki oraz ulicy Sianożęć i tere-
nu pomiędzy ulicami: Północną, Armii Krajowej, 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Radni zdecydowali o podziale kwoty 80 tys. 
zł przeznaczonej na pomoc dla osób poszkodo-
wanych w czasie sierpniowej nawałnicy w gmi-
nie Sępólno Krajeńskie.

Kolejna sesja odbędzie się 20 grudnia.

bez Podwyżek Podatków

Od prawej 
Zdzisław Sta-
nisław Ścięgaj, 
Andzej Łuczaj, 
Irena Schabień-
ska, Grzegorz 
Gorlo, Bogdan 
Bezdziecki, 
Wojciech Male-
siński i Tadeusz 
Czerwiecki

Należy podkre-
ślić, że podatek 

od nierucho-
mości nie był 

podwyższa-
ny od 2014 r. 
– powiedział 

Czesław Ren-
kiewicz, prezy-

dent Suwałk

n Kierującą samochodem posłankę Bożenę 
Kamińską zatrzymali policjanci – przekroczy-
ła prędkość o ponad 50 km/h na drodze kra-
jowej nr 61 w okolicach Szczuczyna. W prze-
słanym do mediów oświadczeniu B. Kamińska 
zadeklarowała, że nie będzie zasłaniała się im-
munitetem poselskim i przyjmie mandat oraz 
opłaci go zgodnie z taryfikatorem. Za zaistnia-
łą sytuację przeprosiła.
n Aż 87 kierowców i pieszych popełniło wy-

kroczenia na przejściach dla pieszych w czasie 
akcji pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ru-
chu drogowego”, którą przeprowadzili suwal-
scy policjanci. Przewinienia pieszych polegały 
przeważnie na przechodzeniu przez jezdnię  
w miejscach niedozwolonych lub niestosowa-
niu się do sygnalizacji świetlnej.
n 60 granatów oraz 96 zapalników z czasów 

II Wojny Światowej zostało odnalezionych na 
posesji przy ul. Mickiewicza w Suwałkach. Do 
czasu przyjazdu saperów miejsce to zabezpie-
czali policjanci. Ewakuowano uczniów I LO im. 
M. Konopnickiej oraz inne osoby przebywające 
w pobliżu   miejsca  zagrożenia – w sumie ok. 
450 osób. Niebezpieczne materiały trafiły na 
poligon, gdzie zostały zdetonowane.

n Pracownicy DPS Kalina obchodzili Dzień 
Pracownika Socjalnego. Z pracownikami  
i dyrekcją placówki spotkali się m.in. pre-
zydent Suwałk Czesław renkiewicz i jego 
zastępca Ewa Sidorek. Były życzenia, kwia-
ty i nagrody. DPS „Kalina” specjalizuje się  
w opiece nad osobami przewlekle soma-
tycznie chorymi. Obecnie mieszka w nim 
195 pensjonariuszy. Mieszkańcami opieku-
je się 113 osobowa załoga wspierana staży-
stami, praktykantami, wolontariuszami oraz 
pracą więźniów.
n  L a u r e a t a m i  „ Po d l a s k i e g o  L a u r u 

Muzealnego 2016” w dziedzinie wydarzenie  
pozawystawiennicze zostali magdalena 
Wołowska-rusińska i Krzysztof Skłodowski 
z suwalskiego Muzeum Okręgowego za realiza-
cję projektu edukacyjnego „Wspólnie opowie-
dziana historia…”.  W „Konkursie na najciekaw-
sze wydarzenie muzealne 2016 roku w regionie 
podlaskim” wyróżnienie w kategorii wystawa 
otrzymali renata maskowicz-Sikorowska, 
Jerzy Siemaszko i Jerzy Brzozowski za wy-
stawę „Od płacideł po juany. Podróż przez  
4 tysiące lat mennictwa chińskiego”.
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n Suwalski Sąd Rejonowy zwrócił do pro-

kuratury sprawę 55-latka z Suwałk, który  
w internetowym komentarzu na stronie Radia 
5 w lipcu tego roku nawoływał do popełnie-
nia przestępstwa wobec wiceszefa MSWiA 
Jarosława Zielińskiego. Oskarżony chce do-
browolnie poddać się karze, ale wnioskuje też 
o zwolnienie z kosztów sądowych. W związ-
ku z tym sąd postanowił zwrócić sprawę do 
prokuratury. 
n Suwalscy policjanci zatrzymali 31-lat-

ka, podejrzanego o dokonanie rozboju. 
Mężczyzna zmusił kierowcę taksówki do od-
dania biżuterii, którą miał na sobie. Teraz za-
trzymany suwalczanin za swoje postępowa-
nie odpowie przed sądem.
n W samo południe 29 listopada na ulicy 

Chłodnej suwalscy mężczyźni, w ramach trwa-
jącej kampanii „Białej wstążki”, wręczali kobie-
tom białą różę, jako symbol szacunku i sprze-
ciwu wobec stosowanej wobec nich przemocy. 
Natomiast mężczyźni otrzymywali białą wstąż-
kę z prośbą, aby nigdy nie stosowali, nie ak-
ceptowali oraz nie milczeli na temat przemo-
cy wobec kobiet. 
n Ponad 300 wolontariuszy z: I LO im. 

Marii Konopnickiej, II LO im. gen. Zygmunta 
Podhorskiego, Zespołu Szkół nr 4, Gimnazjum 
nr 3,  Centrum Ak t y wności Spo łec znej 
Pryzmat, Polskiego Związku Niewidomych i SP  
w Płocicznie przez dwa dni w suwalskich skle-
pach prowadziło Świąteczna Zbiórkę Żywności 
zorganizowaną przez Stowarzyszenie Bank 
Żywności Suwałki – Białystok.
n Kolejny sukces suwalskie-

go Studia Piosenki Beciaki. 
Kuba Walendykiewicz zajął 
drugie miejsce, a w duecie z 
Zuzią łazarską zdobyli też 
wyróżnienie na Konkursie 
Piosenki Polskiej „Wielc y 
Nieobecni” w Malborku. 

n Suwalski Specjalny Ośrodek Szkolno– 
Wychowawczy nr 1 zdobył drugą nagrodę, 
a suwalskie Technikum nr 4 trzecią nagro-
dę w konkursie teatralnym dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodsta-
wowych „Patriotyzm dawniej i dziś”. Nagrodę 
za najlepszą żeńską kreację aktorską otrzy-
mała  magdalena Zygmunt  z suwalskiego 
Technikum nr 4. Nagrody wręczono w bia-
łostockim Teatrze Dramatycznym im. Al. 
Węgierki.

n Suwalscy kryminalni zatrzymali czterech 
mieszkańców miasta, podejrzanych o doko-
nanie kilku kradzieży z włamaniem na terenie 
Suwałk. Znany policjantom ze swojej wcze-
śniejszej działalności przestępczej 28-latek, 
wspólnie z trzema wspólnikami w wieku od 22 
do 24 lat, usiłował włamać się do garażu oraz 
włamał się do dwóch sklepów i samochodu 
skąd ukradł artykuły spożywcze, przemysłowe 
i elektronarzędzia o wartości blisko 20 tys. zł. 
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PytAniA rAdnyCH

Podczas listopadowej sesji pięcioro radnych zadało pytania.

Józef Wiesław murawko z Bloku Samorządowego poinformował m.in. o skardze mieszkań-
ców jednego z budynków przy ul. Hamerszmita zgłoszonej podczas dyżuru radnego w sprawie 
interwencji policji, która w ich ocenie była niewłaściwa. Radny był zaskoczony nieobecnością 
przedstawiciela policji na sesji, który mógłby odnieść się do zgłoszonej skargi. Prezydent Suwałk 
Czesław renkiewicz poinformował, że mieszkańcy tego budynku zgłosili się też do ratusza, ale 
załatwienie skargi nie leży w kompetencji samorządu. Sprawa trafiła do prokuratury. Radny zgło-
sił też problem, w jego ocenienie niewłaściwej, konserwacji boiska przy ul. Szpitalnej i niepo-
rządków wokół niego. Jego administratorem jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
Wiceprezes tej spółdzielni tadeusz Czerwiecki odpowiedział, że jest to jedno z najstarszych  
w Suwałkach boisk o sztucznej nawierzchni przeznaczone do gry w koszykówkę. Niestety, wciąż 
w jego otoczeniu wieczorami nielegalnie spożywany jest alkohol. Sprawa została zgłoszona do 
policyjnej Krajowej Mapy Zagrożeń.

Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości poprosił o przedstawienie informacji o efektach 
Roku Czarnej Hańczy, który kosztował 100 tys. zł. Zasugerował, że jego organizacja to były „pląsy 
nad rzeką, puszczanie papierowych łódeczek”. Te słowa zbulwersowały radnego Wojciecha Pająka.  
– Tak się buduje tożsamość lokalną – mówił Wojciech Pająk. – Chodzi o to, aby mieszańcy wie-
dzieli, że jest to świetne miejsce do rekreacji. I kiedy sprowadza się Rok Czarnej Hańczy do plą-
sów, to obraża się pracowników instytucji kulturalnych, seniorów i wszystkich, którzy zaangażo-
wali się w organizację – nie krył emocji. Poinformował też, za 100 tys. zł udało się zorganizować 
szereg działań, w których uczestniczyło kilka tysięcy suwalczan. Dzięki którym powstała spo-
łeczność zainteresowana sprawami Czarnej Hańczy. Ponadto Czarna Hańcza została wybrana 
polską rzeką roku 2016, a suwalski samorząd otrzymał nagrodę Fundacji Gaja, za to, że najlepiej 
dba o swoją rzekę. Prezydent Suwałk stwierdził, że istotnym punktem Roku Czarnej Hańczy by-
ła promocja naszego miasta. J. Juszkiewicz dodał, że nie obrażał nikogo, a jedynie pytał o koszty. 

Radny zaproponował też podjęcie działań, które doprowadzą do usunięcia samochodów 
ciężarowych z ul. Mieszka I i skierowania ich ruchu na ul. Grunwaldzką. tomasz drejer, dyrek-
tor Zarządu Dróg i Zieleni, zapowiedział kontrolę ruchu samochodów ciężarowych na Osiedlu 
Piastowskim (i nie tylko) oraz wystąpienie w tej sprawie do suwalskiego komendanta policji, która 
też powinna zająć się tym problemem. Ponadto J. Juszkiewicz zwrócił uwagę na wytwórnię masy 
bitumicznej przy Osiedlu Piastowskim, która zanieczyszcza powietrze. Prezydent Cz. Renkiewicz 
poinformował, że wytwórnia PDM działa już od wielu lat i to osiedle domów jednorodzinnych się 
przybliża do niej, a nie odwrotnie. Zadeklarował, że problem zostanie przeanalizowany i przeka-
zany Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska. 

Bogdan Bezdziecki z Prawa i Sprawiedliwości zapytał o działania podjęte w sprawie niepra-
widłowości zgłaszanych przez  związkowców zatrudnionych w Suwalskim Ośrodku Kultury w cza-
sie, gdy kierowała nim Bożena Kamińska. Radny zaproponował również niezwłoczne ogłosze-
nie konkursu na dyrektora SOK. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że do niego nie wpłynęło 
żadne zgłoszenie nieprawidłowości od pracowników SOK-u. Prezydent zapewnił też, że konkurs 
na dyrektora SOK odbędzie się w terminie zgodnym z obowiązującym prawem. 

irena Schabieńska z Prawa i Sprawiedliwości zaapelowała o nadanie jednej z głównych su-
walskich ulic imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Prezydent Suwałk zapewnił, że rotmistrz  
W. Pilecki i ks. Jerzy Popiełuszko wkrótce powinni być patronami suwalskich ulic np. mogą to być 
nowe ulice budowane pomiędzy ulicami Północną i Pułaskiego lub pomiędzy Utratą i Sejneńską 
albo ulica, która powstanie za konkatedrą pw św. Aleksandra. 

Karol Korneluk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej zapytał o funkcjonowanie w Suwałkach 
nowego systemu rejestracji samochodów CEPiK wprowadzanego przez rząd. Prezydent  
Cz. Renkiewicz poinformował, że system nie działa tak jak powinien i pomimo interwencji  
w Ministerstwie Cyfryzacji nie ma poprawy. Na szczęście suwalczanie są wyrozumiali i wiedzą, że 
to nie wina samorządu, ale kogoś wyżej, kto podjął taką decyzje.

WtOrEK Z rAdnym

W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i po-
mysły.

We wtorek 5 grudnia zapraszają Andrzej turowski z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” 
oraz Piotr Wasiukow z Bloku Samorządowego.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez niego wice-
przewodniczący przyjmuje w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na I pię-
trze Urzędu Miejskiego.
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Pieniądze 
na rehabilitację

Ponad 200 tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego do 
Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach przekazał samorząd wojewódz-
ki. Za te pieniądze zostanie zakupiony sprzęt, który zastąpi zużyte 
wyposażenie ośrodka, tj. wózki, elektryczne łóżka do rehabilitacji, 
urządzenia do ćwiczeń i krioterapii, aparaty do ultradźwięku czy 
stacjonarne rowery. 

Umowę w sprawie 
dofinansowania 
podpisał Bogdan 
Dyjuk, członek Za-
rządu Wojewódz-
twa Podlaskiego 
i Irena Łukaszuk 
dyrektor Ośrodka 
Rehabilitacji w 
Suwałkach. Kwota 
dotacji wynosi 206 
782,39 zł

Z usług Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Waryńskiego korzysta 
teraz ok. 400 pacjentów dziennie, większość to suwalczanie. Na 
miejsce do rehabilitacji w oddziale dziennym świadczącym usługi  
o charakterze ambulatoryjnym trzeba czekać nawet rok. Problem 
rozwiązałaby rozbudowa suwalskiego Ośrodka Rehabilitacji. 
Placówka ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych na roz-
budowę. Potrzeba na to 6 mln zł. W placówce jest też oddział sta-
cjonarny z 51 łóżkami. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

>> woŚP w sUwałkach
 W tym roku w Suwałkach organizacją 

26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zajmuje się Fundacja EGO, 
Szefem Sztabu jest Anna Walijewska-
maksymowicz (kontakt: sztabwos-
psuwalki@gmail.com). Suwalski sztab 
znajduje się w Centrum Trójki (ul. T. Koś- 
ciuszki 71), wtorek: 12.00-20.00, środa 
8.00-12.00, czwartek: 12.00-16.00.

– Poszukujemy zespołów muzycz-
nych sponsorów, ludzi z energią i po-
mysłem – mówi Anna Walijewska-
Maksymowicz, chcemy powrócić do 
plenerowych występów w muszli kon-
certowej w parku Konstytucji 3 Maja. 
Prezentować się tu będą nasze miejsco-
we zespoły grające muzykę m.in. disco polo, rap, pop czy rock.

Obecnie Sztab pracuje nad programem 26 Finału WOŚP, który przypomnij-
my odbędzie się 14 stycznia 2018 roku, a jego celem będzie pozyskanie fundu-
szy „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Wiadomo już, że 120 wolontariuszy będzie zbierać pieniądze w Suwałki Plaza, 
tu też będą zlokalizowane stanowiska organizacji pozarządowych. W hali OSiR 
tradycyjnie  odbywać się będą zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych, orga-
nizowane przez suwalskie kluby. Na lodowisku przy SP 11 „Białe Niedźwiedzie” 
rozegrają mecz hokejowy. A na zakończenie dnia suwalski Sztab zamiast poka-
zu pirotechnicznego „Światełko do Nieba” planuje zorganizować pokaz lasero-
wy z towarzyszeniem muzyki.

DwuTygodnik Suwalski objął patronatem  medialnym 26 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suwałkach.

Będziemy starali się przekazywać państwu najświeższe informacje związa-
ne z tym wydarzeniem na naszej stronie internetowej, jak też w wydaniach pa-
pierowych „DwuTygodnika Suwalskiego”.

>>

raz do rokU taki cUd
To już trzeci przedświątecz-

ny koncert, podczas którego 
zaprezentują się zdolni artyści 
działający w SOK-u. Tym razem 
w bożonarodzeniowy nastrój 
wprowadzą nas muzycy zespo-
łu tHE WAy, którzy zaprezentują 
utwory z premierowego albumu 
„Raz do roku taki cud”. Podczas 
koncertu w specjalnym progra-
mie zobaczymy również aktorów 
Teatru Efemerycznego. Koncert 
rozp o c znie s ię  16 grudnia  
o godz. 19 w Sali im. A. Wajdy przy  
ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 15 zł.

THE WAY działa w SOK-u od trzech lat, początkowo pod nazwą 
„Milena Band”. Tworzą go: wokalistka milena łukasiewicz-miszkiel, 
perkusista leszek Wiszniewski, gitarzysta basowy Andrzej Jasiński, 
klawiszowiec Krzysztof Filipkowski i gitarzysta, lider zespołu, Wiesław 
Jarmoc. 

Na nowej płycie zespołu, zatytułowanej „Raz do roku taki cud”, 
znajdzie się 12 utworów w ciepłym klimacie zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia. Niewątpliwym atutem wydawnictwa jest fakt, 
że to rodzima, suwalska produkcja – autorem tekstów jest mieszka-
niec Suwałk  Zbigniew Gniedziejko, a muzykę napisał suwalczanin 
Wiesław Jarmoc. Podczas koncertu, reżyserowanego przez Jolantę 
Hinc-mackiewicz, obok zespołu THE WAY, zaprezentują się aktorzy 
Teatru Efemerycznego w specjalnym, świątecznym programie.

>> >> kolejny oddział 
wyreMontowany

W poniedziałek 4 grudnia na parterze Szpitala Wojewódzkiego im. dr 
Ludwika Rydygiera uroczyście otwarto nowy oddział urologiczny. Za pra-
wie dwa miliony zł,  pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, 
przeprowadzono prace remontowe oraz zakupiono 25 łóżek szpitalnych  
z materacami i szafkami przyłóżkowymi, wyposażono salę zabiegową, za-
kupiono myjnię-dezynfektor. Dzięki pomocy władz województwa a także 
lokalnych władz samorządowych m.in. Suwałk, oddział za prawie pół mi-
liona złotych wyposażono w nowoczesny sprzęt medyczny. Także suwal-
scy przedsiębiorcy, Fabryka Mebli Forte SA, Malow, PEWiK, PEC wsparli fi-
nansowo i rzeczowo inwestycję. Pierwsi pacjenci pojawią sie na oddziale 
jeszcze w tym tygodniu.

Przecięcie wstęgi 
(od lewej) Czesław 

Renkiewicz – prezy-
dent Suwałk, Bożena 
Kamińska – poseł RP, 

Cezary Cieślukow-
ski – radny Woje-

wództwa Podlaskie-
go, Adam Szałanda 
– dyrektor szpitala, 

Bogdan Dyjuk 
– członek zarządu 

Województwa 
Podlaskiego



5.12.2017

DwuTygoDnik SuwalSki

Rozmowa 
z iwoną 
rzatkowską, 
pracownicą  
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie, 
zajmującą się 
osobami bezdom-
nymi.

O bezdomnych mówi się „ludzie bez ad-
resu”. Ilu takich podopiecznych ma pa-
ni?

– Wszystkich bezdomnych mamy 110, z te-
go ogromna większość to suwalczanie, a trzy-
naście osób to bezdomni spoza Suwałk. Są to 
przede wszystkim mężczyźni, bezdomne ko-
biety to wyjątki,  ale i takie przypadki zdarza-
ją się.
Co jest najczęstszą przyczyną bezdom-
ności? Czy faktycznie – o czym często 
się mówi – jest to własny wybór tych lu-
dzi, którym ten sposób na życie odpo-
wiada?

– Nie jest to prawda. Tych, którzy są bez-
domnymi z wyboru, jest garstka. Ogromna 
większość to ludzie, który stracili swoje domy, 
bo tak im się nieszczęśliwie ułożyło życie. Są to 
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MoPr ze sztandarem
zydent Suwałk ze swoim zastęp-
cą Ewą Sidorek oraz Zdzisław 
Przełomiec ,  przewodniczący 
Rady Miejskiej i radni.

– Dla pracowników Ośrodka 
sztandar będzie drogowskazem 
do pełnienia służby społecznej, 
która wiąże się z odpowiedzialno-
ścią, empatią, wytrwałością i wraż-
liwością na potrzeby drugiego 
człowieka. Dla osób potrzebują-
cych wsparcia niech ten sztan-
dar będzie rozpoznawalnym zna-
kiem miejsca, gdzie otrzymają 
pomoc – powiedział prezydent  
Cz. Renkiewicz.

Suwalsk i Miejsk i Ośrodek 
Pomocy Rodzinie ma sztandar. 
Otrzymał go w czasie tegorocz-
nych obchodów Dnia Pracownika 
Socjalnego. Uroczystości rozpo-
częły się mszą św. odprawioną  
w konkatedrze pw św. Aleksandra. 
Głównym punktem obchodów 
w sali koncertowej Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia by-
ło nadanie MOPR-owi sztandaru  
z wizerunkiem św. Brata Alberta. 
Z taką inicjatywą na początku ro-
ku wystąpili sami pracownicy.  
W uroczystościach uczestniczyli 
m.in. Czesław renkiewicz, pre-

piąta to wydatki na pomoc spo-
łeczną. W 2017 r. wydatki MOPR-u 
wyniosły 94.056.252 zł, co stano-
wi 23 % ogólnego budżetu miasta. 

Pracownicy suwalskiego MOPR 
udzielają pomocy społecznej 
3 839 osobom. Są to głównie za-
siłki, pomoc w  naturze, pomoc  
w usługach, pomoc instytucjonal-
na, poradnictwo oraz praca so-
cjalna. Wypłacają też pieniądze  
z programu 500 Plus dla od. 8 tys. 
suwalskich dzieci.

lUdzie bez adresU MOPR i instytucje współpracujące nio-
są pomoc doraźną, ale także tę długofa-
lową, której celem jest wydobycie pod-
opiecznych z bezdomności. Udaje się ta 
sztuka?

– To bardzo trudne zadanie, ale bywa, że się 
udaje. To cieszy najbardziej.

W takim razie życzymy, aby takich przy-
padków udanego powrotu do normalne-
go życia było jak najwięcej.

Głównym motywem sztanda-
ru jest wizerunek świętego Brata 
Alberta wraz z jego przesłaniem 
„Powinno się być dobrym jak 
chleb”. 

– To co Brat Albert robił 150 
lat temu, my robimy dziś. Kon- 
tynuujemy te wartości – strwier-
dził leszek lewoc ,  dyrektor 
MOPRu.

Od 1 stycznia 2017 r. suwalski 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
zastąpił Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. MOPS realizował 
większość zadań związanych z po-
lityką społeczną dotyczącą rodzin. 
Około 80 % budżetu MOPS stano-
wiły wydatki związane z zadania-
mi na rzecz rodziny, a tylko jedna 

często ludzie uzależnieni od alkoholu, z rozbi-
tych rodzin, po wyrokach sądowych, które na-
kazują im opuszczenie mieszkania, zdarzają się 
również tacy, którzy stracili swoje domy z po-
wodu nadmiernego zadłużenia.

Co im MOPR może zaoferować?
– Za naszym pośrednictwem bezdom-

ni mogą znaleźć miejsce w noclegowniach, 
otrzymać pomoc finansową w postaci zasiłku,  
a także znaleźć płatne zatrudnienie. Bardzo 
ściśle współpracujemy z innymi instytucjami, 
przede wszystkim z „Caritasem” i spółdzielnią 
„Pespektywa”, które prowadzi noclegownie, 
parafiami, stowarzyszeniem Monar. Wszędzie 
tam bezdomni mogą zyskać pomoc w posta-
ci noclegów, posiłków. Oczywiście bardzo ści-
śle współpracujemy z policją, strażą miejską  
i strażą pożarną.

 Czy bezdomni chętnie przyjmują tę po-
moc?

– Większość tak, szczególnie teraz, w okre-
sie zimowych chłodów. Ale są też  i tacy, dla 
których rygor panujący w miejscach opieki jest 
nazbyt trudny do zniesienia. Z reguły są to oso-
by uzależnione od alkoholu, bo jak wiadomo  
w noclegowniach pić nie wolno. Oni też są naj-
bardziej narażeni na skutki zimy. 

Bezdomni mogą tu szukać pomocy:
MOPR, Filipowska 20, tel. 87/562 89 70, 87/565 

28 91; Komenda Miejska Policji, Pułaskiego 26, 
tel. 87/564 14 61, 87/564 15 73; Straż Miejska, 
Noniewicza 71A, tel. 87/563 15 20; Straż 
Pożarna, Pułaskiego 73, tel. 87/566 02 05 (ca-
łodobowy)
Jadłodajnie, pomoc rzeczowa
Paraf ia św. Aleksandra, E. Plater 2, tel. 

517  792  395„Caritas” 881  320  880; Parafia 
Bożego Ciała , 11 Listopada 6, tel. 87/567 77 39; 
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła, Wojska 
Polskiego 36, tel. 575 504 684
Schronienie
Noclegownia, Sportowa 24, tel. 87/566 34 19 

(całodobowy); Dom „Perspektywa”, Papiernia 
18, tel. 87/563 00 83; Stowarzyszenie Monar, 
Garbas Drugi k. Filipowa, tel. 87/569 62 40

Poczet sztandarowy MOPR

Wyróżnieni 
pracownicy 
suwalskiego 
MOPR
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Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku… Suwalskie przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia, czyli 
najmilszej zabawki, najlepszego przyjaciela dzieci i niezastąpionej przytulanki.
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sUkces 
Pianistki

Uczennica suwalskiego Zespołu Szkół 
nr 2 Kamila Sacharzewska otrzymała III 
nagrodę na XIV Ogólnopolskim Festiwalu 
Pianistycznym Chopinowskie Interpretacje 
Młodych w Koninie.

W festiwalowym konkursie uczestniczy-
li młodzi pianiści mający znaczne osiągnię-
cia w konkursach, zarówno krajowych jak i 
międzynarodowych. Pianistów oceniało ju-
ry pod przewodnictwem prof. Katarzyny 
Popowej-Zydroń z AM w Bydgoszczy – była 
ona jurorem ostatniego Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. Fr. Chopina  
w Warszawie.

Gratulujemy Kamili tak wspaniałego 
osiągnięcia.

>>bal U krężołka
Atrakcji dla dzieci na „Balu u Krężołka” w bibliotecznej pracowni „Smykałka” nie brakowało. Był film, 

spektakl papierowego teatru Kamishibai z krasnoludkami oraz występ iluzjonisty dawida Świstka (na 
zdjęciu obok). Ale najważniejsza była dobra za-
bawa i wspaniałe humory uczestników.

W czasie balu wręczono też nagrody lau-
reatom konkursu plastycznego „Sny Marii 
Konopnickiej” w ramach zadania „Kapelusze 
Marii Konopnickiej” realizowanego przez suwal-
ska Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej 
w e  w s p ó ł p r a c y  z e  S t o w a r z y s z e n i e m 
Kulturalnym Bibliofil. Na konkurs nadesłano 
125 prac uczniów szkół podstawowych. W po-
szczególnych kategoriach pierwsze nagro-
dy otrzymali: Klaudia Korenkiewicz (SP nr 6), 
Weronika Żyniewicz (SP nr 4) i Aleksandra 
trzcianowska (SP w Przebrodzie).

dzień PlUszoweGo Misia

W Przedszkolu nr 6 ten dzień był pełen atrakcji, konkursów i 
dobrej zabawy przy muzyce. Nikt nie był smutny i nie tęsknił za 
rodzicami, ponieważ każde dziecko miało przy sobie najlepszego 
przyjaciela – Misia

Również w Przedszkolu nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w tym dniu dzieci z uśmie-
chem przekraczały próg przedszkola, bo towarzyszyły im ulubione pluszaki. Każdy z dumą 
opowiadał o swoim misiu. Wszystkie grupy specjalnie na ten dzień wykonały piękne portrety 
misiów, które umilały dzieciom zabawę

>>

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zadanie publiczne 
„Kapelusze Marii Konopnickiej” jest współfinansowane przez Miasto Suwałki.

Dzieci u Krężołka wspaniale się bawi-
ły, tańczyły oraz uczestniczyły w wielu 
zabawach
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Moje Miasto sUwałki

Laureaci konkursu z Andrzejem Strumiłło

W Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli rozstrzygnięto  
IV Miejski Konkurs „Moje miasto Suwałki”.  Hasło tegorocznego konkursu 
to „Andrzej Strumiłło – As Suwalszczyzny i świata”. Wybór bohatera  był 
nieprzypadkowy, ponieważ przegląd odbywa się w ramach obchodów 
Roku Andrzeja Strumiłły w Suwałkach. W gali rozdania nagród uczest-
niczył A. Strumiłło oraz Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk  
i Wioletta Cieślukowska dyrektor SODN. 

W tym roku na konkurs  wpłynęło  aż   140 w pięciu kategoriach. 
Wśród przedszkolaków pierwszą nagrodę otrzymał Filip Czarniecki  
z Przedszkola nr 2. W kategorii uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych 
(praca literacka – list do Andrzeja Strumiłły) pierwszą nagrodę otrzymała 
Oliwia Ubowska z SP nr 10. Wśród uczniów gimnazjów i VII klasy szko-
ły podstawowej (praca literacka – recenzja dowolnego dzieła plastycz-
nego Andrzeja Strumiłły) najwyżej oceniono pracę moniki łabędzkiej 

z SP nr 2. Natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli przygo-
tować film „Śladami Andrzeja Strumiłły na Suwalszczyźnie”. Pierwszą na-
grodę otrzymała monika Suchocka z Zespołu Szkół nr 4. 

Szczegółowe wyniki na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Spośród uczniów klas I 
– III szkół podstawowych 

najwyżej oceniono 
pracę Gabrieli Kolesińskiej 

z SP nr 4

Organizatorem  konkursu był Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a patronat nad wydarzeniem objął  Prezydent Miasta Suwałk.

>>

Z godną podziwu konsekwencją w Suwałkach dysku-
tujemy o wspólnocie kulturowej Polaków i ich sąsiadów. 
Przed dwoma laty słuchaliśmy o więzach kulturowych  
z Litwinami, przed rokiem z Białorusinami, zaś teraz su-
walska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa była miej-
scem dyskusji o przeszłości i teraźniejszości Ukrainy. 

Licznie zebrani słuchacze (co trzeba z satysfakcją od-
notować) wysłuchali bardzo interesujących wykładów 
naukowców z Polski i Ukrainy; Jarosław Poliszczuk  
– profesor uniwersytetów w Kijowie i Poznaniu mówił 
o „Ukrainie na rozdrożu”, Jarosław ławski, profesor  
Uniwersytetu w Białymstoku, przypomniał „Mitologie 
Odessy” i polskie ślady w tym niezwykłym mieście, zaś 
prof.  igor Hałagida z  Uniwersytetu w Gdańsku wy-
głosił wykład o „Ukraińcach na Warmii i Mazurach po 
1947 roku.

I to nie koniec poszukiwań wspólnych korzeni kul-
turowych. Za rok – jak zapowiada dr Barbara nowacka  
z PWSZ, organizatorka konferencji – poszukamy wspól-
nej przeszłości z krajami kiedyś bardzo z Rzeczypospolitą 
powiązanych, z Łotwą i Estonią.

wsPólne korzenie Ukraińców i Polaków>>

Prof. Jarosław Poliszczuk, prof. Igor Hałagida, prof. Jarosław Ławski oraz dr Barbara Nowacka i 
dr Ida Schabieńska z PWSZ
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Przyjaciele zwierząt
W Szkole Podstawowej nr 10 podsumowano akcję „Przyjaciel 

Zwierząt”. Najbardziej aktywni otrzymali wyróżnienia. W spotka-
niu uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami, na czele z Krystyną Chylińską, prezes Zarządu 
Oddziału w Suwałkach.

W czasie akcji zorganizowanej przez samorząd SP nr 10 ucznio-
wie zebrali kilkadziesiąt kilogramów karmy i dowiedzieli się, jak na-
leży opiekować się zwierzętami. Wyróżnienia otrzymali ci, którzy 
przynieśli najwięcej żywności i karmy m.in. klasy OA, OB., III a i VII b 
oraz uczniowie Urszula Ostrowska i Aleksander Racław.

Festiwal ŚMiechU
Śmiech to zdrowie, zwłaszcza w listopadzie– przekonać się o tym mo-

gli uczestnicy Festiwalu „Listopadowe prześmiechy w bibliotece” zorga-
nizowanego w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej. Przez trzy 
dni suwalczanie mogli bezpłatnie uczestniczyć w spektaklach, warszta-
tach, wykładach i konkursach.

W czasie pierwszego spektaklu najmłodsi dowiedzieli się „Dlaczego 
miód jest słodki”, i jak to właściwie z tym miodem było. Z kolei „Asmodeusz 
i inne łobuziaki” to opowieść dla grzecznych i niegrzecznych dzieci  
i grzecznych i niegrzecznych rodziców o urwisach, wisusach, drapichru-
stach i innych nicponiach. 

Każdy też mógł wykonać swo-
je zdjęcie z ulubioną książką (tzw. 
sleeveface) w jednodniowym pro-
fesjonalnym studiu fotograficz-
nym. Jak to zrobić doradzał Piotr 
malczewski. Odbył się też konkurs 
recytatorski „Śmieszna sprawa”, 
przegląd książek czytanych i pole-
canych przez bibliotekarzy. „O szczę-
ściu okiem naukowca” opowiadał 
Jacek Golański.

Były też warsztaty śmiechu dla 
dużych i małych prowadzone przez 
doświadczonego trenera śmiechu. 

A na finał występ niespodzianka, czyli komediowy monolog w wykona-
niu Katarzyny Pakosińskiej – osoby, która potrafi się śmiać, jak nikt in-
ny w Polsce. 
Festiwal „Listopadowe prześmiechy w bibliotece” dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DwuTygoDnik SuwalSki

12

>>

>>

Najmłodsi obejrzeli spektakle w wykonaniu opowiadaczy z Grupy Studnia O. 

Co to jest Sleeveface? To fotogra-
fia osoby z zasłoniętą przez okładkę 
książki częścią ciała.

Śmiech Kata-
rzyny Pakosiń-
skiej to polski 
wzorzec śmie-
chu, którym po-
trafiła zarazić 
suwalską pu-
bliczność  
w Sali im.  
J. Towarnickiej  
w bibliotece

czary Mary
Około 550 osób bawiło się na X Regionalnym Balu Andrzejkowym Osób 

Niepełnosprawnych pn. „Czary Mary – zmieniamy świat na weselszy”. Gośćmi 
balu byli m.in.: Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk, maria metelska, za-
stępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, radny Józef Wiesław 
murawko. 

Na balu  bawiły się osoby ze środowiskowych domów samopomocy, do-
mów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia z województwa podlaskie-
go i warmińsko-mazurskiego. Gwiazdą był dJ mariusz Słoma i zespół muzycz-
ny KEYS. Jak przystało na jubileusz, przed sceną pojawił się tort.

Bal Andrzejkowy Osób Niepełnosprawnych organizowany jest już po raz 
dziesiąty. Finansowany jest głównie ze środków Stowarzyszenia Integracji 
Społecznej „ALTERNATYWA” oraz sponsorów, którymi są firmy suwalskie.

>>
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BiBliOtEKA PUBliCZnA im. m. KOnOPniCKiEJ 
W SUWAłKACH zaprasza:

n na spotkanie z podróżniczką 
Anną Grebieniow – 14 grudnia o godz. 17.00 w Sali 
im. J. Towarnickiej przy ul. E. Plater 33A;

n  na wystawę plakatów poświęconych rotmistrzowi Witoldowi 
Pileckiemu w galerii Na Schodach, przy ul. E. Plater 33 A;

n do Midicentrum przy ul. W. Witosa 4A na ogól-
nodostępne bezpłatne zajęcia „Poniedziałkowe 
rozmaitości” w godzinach 17.15-18.45 – zaję-
cia tematyczne, na które obowiązują zapisy pod tel. (87) 565 62 47. 
Tematy najbliższych zajęć dla młodzieży i dorosłych: 11.12 – Tworzenie 
ozdób choinkowych; 18.12 – Ozdobne pakowanie prezentów;  
Więcej na: www.midicentrum.pl;

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

obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżko-
wy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zaku-
pu biletu do kina na film 2D (w cenie 17 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy obję-
te akcją: „Najlepszy”, „Barbie: delfiny z magicznej wyspy” i „Morderstwo  
w Orient Expressie”. 

mUZEUm OKręGOWE W SUWAłKACH, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

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

CEntrUm SZtUKi WSPółCZESnEJ& GAlEriA 
AndrZEJA StrUmiłły, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
n wystawę Przemysława Karwowskiego, Romana Borawskiego, Karola 

Karwowskiego „Chaos, Kosmos, Labirynty”.

ArCHiWUm PAńStWOWE W SUWAłKACH,
ul. T. Kościuszki 69 zaprasza na:

n promocję książki Tadeusza Radziwonowicza i Barbary Bojaryn-
Kazberuk pt. „Obława augustowska 1945 okoliczności i ofiary w doku-
mentach archiwalnych” – 5 grudnia o godz.11.00.

SUWAlSKi OŚrOdEK KUltUry zaprasza na: 
n premierę spektaklu „Zuzia i przyjaciele” – 5 grudnia o godz. 18.00  

w Sali im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 20 zł; 
n spektakl „Różewiczogranie”, który zainaugu-

ruje XIV Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem  
w wykonaniu Wiesława Komasy – 7 grud-
nia (czwartek) godz. 19 w Sali Kameralnej przy  
ul. Jana Pawła II 5, bilety:20 zł;

n spektakl „Supermenka” w wykonaniu Jowity Budnik – 9 grudnia (so-
bota) o godz. 17 w Sali im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 25 zł; 

n XIV Spotkania z Monodramem 
„O Złotą Podkowę Pegaza” – 7-9 
grudnia w SOK przy ul. Jana Pawła 
II 5. Spotkania rozpoczną się pre-
zentacjami konkursowymi w kate-
gorii młodzież – 7 grudnia (czwar-
tek) o godz. 9.00 W Sali kameralnej 
(o godz. 9.00 wystąpi Paulina 
Cieraszko (Suwałki), o 10.10 – małgorzata Agata Abbas (Suwałki), o 
13.30 – Zofia Antonina mackiewicz (Suwałki). Uroczyste zakończenie 
Spotkań 9 grudnia (sobota) o godz. 14.30;

n wernisaż wystawy prac Wiesława Prędysia – 8 grudnia (piątek), o 
godz. 18:00 w GSW Chłodna 20, ul. Noniewicza 71, wystawa czynna do 
28.01.2018;
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n mikołajkowy maraton taneczny 
– 9.12. (sobota) w godz. 18.00-24.00  
w salach tanecznych SOK, ul. Jana 
Pawła I I  5.  Do tańca z aprasz a-
ją:  Katarzyna Agafonow, Kinga 
K o b i e l a ,  E w a  n i e d ź w i e c k a , 
i r y n a Po p ov a ,  E m i l  Ku l b a c k i  
i mihaił nikolov. (szczegóły na stronie 
soksuwalki.eu), bilety: 30 zł.

Dla naszego Czytelnika, który ja-
ko pierwszy zadzwoni lub napi-
sze do „DTS” mamy dwa bilety (je-
den bezpłatny, drugi 50% ceny) na 
Mikołajkowy Maraton Taneczny; 

n KineDok: bułgarski film dokumentalny „Wujek Tony, trzej głupcy  
i służba bezpieczeństwa” – 13.12. (środa), godz. 18.00 w Sali Kameralnej, 
ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny;

n koncert Filharmonii Suwałk: Saksofonowa magia świąt w wykona-
niu saksofonisty daniela Kobielskiego, któremu towarzyszyć będzie 
Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa J. Kozakiewicza 
– 17.12. (niedziela) godz. 19.00 w Sali im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bi-
lety: 30 i 15 (ulgowe); 

n legendy rocka – muzyka Serc. Sylwester 2017 symfonicznie – 31.12. 
(niedziela), godz. 21.30 w Sali im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 115 
zł w przedsprzedaży w kasie SOK, sprzedaż regularna od 22.12 – 125 zł, 
szczegóły na: soksuwalki.eu 

n wystawę rysunków satyrycznych „Natura Matką Ludzi” – Galeria Patio, 
ul. Jana Pawła II 5, wystawa czynna do 21.stycznia 2018 r.;

n  wystawę prac laureatów 5. Suwalskiego Przeglądu Dziecięcej 
Twórczości Plastycznej – Galeria Na Marmurach, ul. Noniewicza 71, wy-
stawa czynna do 15 stycznia 2018 r.;

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

BlACK PUB KOmin, ul. E. Plater 1, zaprasza:
n na rebel red riding tour – 8 grudnia, koncert w godz. 20.00-0.00. 

Zagrają: Rebel Riot (heavy metal – Finlandia), świętujący swoje 10-lecie 
kawał solidnego heavy metalu z mroźnej Skandynawii. Rebel Riot za-
bierze was kilka dekad wstecz w czasie! oraz madred (Thrash Metal – 
Finlandia) – kapela thrashowa z Finskiego Lappeenranta. Aktywni od 
2009, uderzą w Polskę po raz pierwszy! Wjazd tylko: 10 PLN.

„rOZmArinO” przy ul. T. Kościuszki 75 zaprasza na:
n koncert zespołu Fret Blues Band – 8 grudnia (piątek), godz. 19.00, re-

zerwacja miejsc – 5 zł osoba, tel. 87 563 24 00;

CinEmA lUmiErE zaprasza na 
filmy:

– 5 grudnia godz. 19.15 – „Łagodna” (dramat) – Kino Konesera;
– do 7 grudnia – „Twój Vincent” (anim./dramat), „Listy do M.3” (komedia), 

„Najlepszy” (dramat biograf.), „COCO” 
(anim./familijny) 2D+3D, „Morderstwo 
w Orient Expressie” (krym.), „Barbie: 
Delfiny z magicznej wyspy” (anim. 
przygod.), „Pierwsza gwiazdka” (kom. 
anim.), „Na karuzeli życia” (dramat); 

– od 6 grudnia – „Mikołaj i spółka” 
(kom./familijny);

– od 8 grudnia – „Cicha noc” (dra-
mat), „Zabicie świętego jelenia”(thril-
ler);

– 13 grudnia – „Maudie” (melodra-
mat);

– od 13 grudnia – „Gwiezdne wojny: 
Ostatni Jedi” 2D+3D (przyg./s-f)

– od 15 grudnia – „Kumple z dżungli” 
(anim./przygod.);

– 19 grudnia – „Manifesto” (dramat) – Kino Konesera.

zaproSzenia SuwalSkie

w kinie
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WydArZEniA SPOrtOWE
WiGry dZiESiątE

Po meczach rozegranych jesienią suwalskie Wigry zajmują dziesiątą 
lokatę w tabeli I ligi piłkarskiej. W osiemnastu meczach piłkarze suwal-
skiej drużyny zdobyli 26 pkt. Do rozegrania pozostał im zaległy z 15 ko-
lejki mecz w Olsztynie ze Stomilem.

W ostatnim rozegranym wyjazdowym meczu Wigry zremisowały 2:2 
w Chorzowie z jednym z najbardziej utytułowanych polskich klubów –
Ruchem. Gole dla Wigier zdobył Patryk Klimala w 35 i 45 min. Dla Ruchu 
gole strzelili Walski w 36 min. i Hołownia w 79 min. Z kolei w Suwałkach 
piłkarze Wigier po trudnej walce wygrali 1:0 z Olimpią Grudziądz. Gola 
dla Wigier strzelił Rafał Remisz w 60 min. To był siódmy, kolejny mecz, w 
którym suwalski zespół zdobył punkty, a jednocześnie ostatnie spotka-
nie ligowe rozegrane w 2017 r. w Suwałkach.

Na boisku w Olsztynie można było lepić bałwany, a nie grać w piłkę nożną 

Natomiast nie mają szczęścia piłkarze Wigier do meczów ze 
Stomilem w Olsztynie. Ponownie gospodarzom nie udało się przygo-
tować boiska do gry i zaległy mecz I ligi Stomil-Wigry został odwoła-
ny. Piłkarze suwalskich Wigier odbyli drugą tej jesieni wycieczkę do 
Olsztyna. Poprzednio 28 października mecz odwołano ze względu na 
obfite opady deszczu.

ZE ZmiEnnym POWOdZEniEm
Zwycięstwa w Suwałkach i porażki na wyjazdach – tak najkrócej moż-

na podsumować tegoroczną grę siatkarzy suwalskiego Ślepska w I lidze.

W Suwałkach Ślepsk pokonał 3:2 (26:24, 18:25, 18:25, 25:14,19;17 ) dru-
żynę Exact Systems Norwid Częstochowa. Tym samym suwalski zespół wygrał 
wszystkie dotychczasowe spotkania w obecnych rozgrywkach I ligi rozegrane  
u siebie

Niestety nie udał się siatkarzom Ślepska rewanż za niedawną poraż-
kę w Pucharze Polski w Tomaszowie Mazowieckim. Tym razem przegrali 
wyraźnie z Lechią w meczu I ligi 0:3 (14:25, 23:25, 23:25).

Pierwszą rundę tegorocznych rozgrywek suwalska drużyna zakoń-
czyła z dorobkiem 20 pkt na szóstym miejscu w tabeli. Już w najbliż-
szy czwartek (7.12) Ślepsk rozegra pierwszy mecz rundy rewanżowej.  
W Sulęcinie suwalski zespół zagra z jedną ze słabszych drużyn I ligi 
Olimpią. A 9 grudnia Ślepsk zagra kolejny mecz na wyjeździe, tym razem 
z AZS w Częstochowie.

SAmE ZWyCięStWA
Kolejne dwa zwycięstwa odniosła drużyna SKB Litpol-Malow Suwałki 

w rozgrywkach badmintonowej ekstraklasy. W turnieju rozegranym  
w Białymstoku SKB Litpol-Malow pokonało 7:0 UKS Plesbad Pszczyna  
i 6:1 OSSM Białystok. 

Wprawdzie SKB Litpol–Malow wygrał wszystkie dotychczasowe me-
cze w badmintonowej ekstraklasie, ale zajmuje drugie miejsce w tabeli, 
bo lider – UKS Hubal Białystok rozegrał o jeden mecz więcej i dzięki te-
mu wywalczył więcej punktów. W trzeciej rundzie suwalski zespół zagra 
8 i 9 grudnia w Warszawie z UKS Akademia Badmintona Warszawa, LKS 
Technik Głubczyce i Stalą Nowa Dęba.

SUKCESy młOdyCH BAdmintOniStóW
Dwa medale, złoty i brązowy, na rozgrywanych w Białymstoku 

Drużynowych Mistrzostwach Polski wywalczyli młodzi zawodnicy SKB 
Suwałki.

Młodzicy SKB Suwałki występujący w składzie: Mateusz Hołub, Jan 
Filipowicz, Michał Aleksandrowicz, Sebastian Lenczewski, po wygranej  
w finale 3:1 z UKS KSBad. Kraków, sięgnęli po złoto. W meczu o miejsca 3-4, 
młodziczki młodsze SKB: Natalia Skindzier, Natalia Lenczewska i Oliwia 
Niedźwiedzka pokonały 3:0 ABRM Warszawa i zdobyły brązowe medale.

Ponadto w rywalizacji juniorów suwalczanie zajęli 4. miejsce, a mło-
dzicy młodsi zajęli miejsca 5-6. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

WyróŻniEniA dlA ŻEGlArZy
Żeglarze UKŻ Grot Suwałki 

mają za sobą niezw ykle uda-
ny sezon. Wyróżnienia za osią-
gnięcia sportowe w 2017 i no-
minacje do kadr narodow ych   
w warszawskiej siedzibie Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego otrzy-
mali: Eryk Martynko (złoto na 
Mistrzostwach Świata), Kinga 
Martynko (złoto na Mistrzostwach Świata), Paweł Cherubin (osiągnię-
cia trenerskie).

Nominacje odebrali: Eryk Martynko (kadra narodowa 470) i Maciej 
Chmielewski (kadra narodowa DN).

dOBrE WyStęPy SUKSS
W hali suwalskiej Szkoły Podstawowej nr 10 młodzicy walczyli o mi-

strzostwo województwa w siatkówce. Dwie suwalskie drużyny SUKSS wy-
grały po dwa mecze. SUKSS 1 prowadzi w tabeli mistrzostw wojewódz-
twa. Natomiast w meczu mistrzostw województwa juniorów siatkarze 
SUKSS-u zdecydowanie wygrali u siebie w hali z MUKS Gim-Net Mońki 
3:0 (25:13, 25:14, 25:14).

W niedzielę (10.12.) w czterech halach sportowych SP nr 10 odbę-
dzie się największe siatkarskie święto mini siatkówki chłopców w woje-
wództwie podlaskim, jakim jest Mikołajkowy Turniej w Mini Siatkówce 
Chłopców o Puchar Prezesa SUKSS Suwałki. Wystąpi w nim około 150 
młodych siatkarzy z Suwałk, Białegostoku, Moniek, Gołdapi, Giżycka, 
Białowieży i Sejn. 

Więcej na: www.dwutgodniksuwalski.pl

WOrEK mEdAli PłyWAKóW
Młodzi suwalscy pływacy zdobyli 81 medali: 27 złotych, 29 srebr-

nych i 25 brązowych w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego  
w pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk rozegranych w su-
walskim Aquaparku. Złote medale i mistrzostwo województwa wy-
walczyli: Joanna Bobrowska (50 m st. motyl.), Dominika Burdyn (50 m  
i 100 m st. motyl.), Aleksandra Chmielewska (50 m st. grzb.), Aleksandra 
Domoradzka (200 m i 400 m st. dow., 100 m st. klas. i 100 m st. zm.), Julia 
Domoradzka (50 i 100 m st. grzb. oraz 50 m i 100 m st. dow.), Julia Gwaj 
(100 m st. grzb.), Karolina Szyszko (50 m i 100 m st. motyl.) oraz sztafeta 
4×50 m st. dow. – 10 lat i młodsi i 14-latek.

Filip Kosiński (50 m st. dow., 100 m st. grzb., 100 m st. motyl. i 100 m st. 
zm.), Michał Owsiejew (200 m i 400 m st. dow., 100 m st. motyl.), Marcin 
Szmajda (50 m i 100 m st. grzb.) oraz sztafeta 4×50 m st. dow. – 14-latków. 
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5 projektów małych, 2 projekty duże, 5 projektów społecznych  
– w sumie 12 projektów zostanie zrealizowanych w ramach 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. W przyszłym ro-
ku na inwestycje SBO z kasy miejskiej pójdzie 2,6 mln zł czyli o 600 
tys. zł więcej niż w tym roku. Suwalczanie wciąż chętnie korzystają  
z możliwości udziału w głosowaniach. W tym roku swoje głosy odda-
ło ponad 8,5 tys. suwalczan. 

Projekt dotyczący budowy przy ul. Falka osiągnął rekordowy w historii SBO wy-
nik – 2 112 głosów 

– Podobna tendencja – jeżeli chodzi o liczbę oddanych głosów – utrzy-
muje się od początku istnienia Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Oznacza to, że jest to wciąż popularna wśród Suwalczan idea, dzięki któ-
rej można współdecydować o tym, jak mają być wydawane pieniądze  
z budżetu miasta – zauważa Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie projektów pod-
danych głosowaniu w ramach konsultacji Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2018 rok wraz z szacunkowym kosztem, w kolej-
ności według liczby oddanych głosów:

 „mAłE” PrOJEKty
¤ 1. Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) – 86 500 zł  

– głosów 839
¤ 2. Plac zabaw (ul. Putry 5) – 99 500 zł – głosów 765
¤ 3. Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) – 99 500 zł  

– głosów 687
¤ 4. Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) – 70 000 zł  

– głosów 623
¤ 5. Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, 

Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) – 99 000 zł 
– głosów 576 (projekt warunkowo wpisany na listę do głosowania)

realizacja 5 projektów na kwotę 454 500 zł – z zaplanowanych 
500 000 zł pozostaje kwota 45 500 zł

¤ 6. Plac zabaw oraz siłownia na powietrzu przy ulicy Skłodowskiej 
miejscem rekreacji i zabawy (ul. M. C. Skłodowskiej 6 i 8) 85 600 zł 
– głosów 528 (projekt warunkowo wpisany na listę do głosowania)

realizacja 6 projektów na wartość 540 100 zł – brakuje 40 100 zł
Projekty „małe” pozostałe wyniki:
¤  7. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy 

Warszawskiej – etap II (ul. Warszawska) – 99 990 zł – głosów 520

¤ 8. Plac zabaw (ul. E. Plater 20) – 65 500 zł – głosów 276 (projekt wa-
runkowo wpisany na listę do głosowania).

 „dUŻE” PrOJEKty
¤ 1. Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta 

Olafa Falka) – 778 000 zł – głosów 2112
¤  2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż 

Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu 
Działkowego „Borówka” w Suwałkach (przedłużenie ul. K. Wy- 
szyńskiego i ulicy Czarnoziem) – 640 000 zł – głosów 1108

realizacja 2 projektów na wartość 1 418 000 zł – z zaplanowanej 
kwoty 2 mln zł pozostaje kwota 582 000 zł

 ¤ 3. Suwałki Bike Park”– rowerowy park rozrywki i doskonalenia 
techniki jazdy z sekcjami o różnym stopniu zaawansowania i sta-
cją naprawczą dla rowerów (tereny rekreacyjne nad rzeką Czarna 
Hańcza) – 713 400 zł – głosów 1041

realizacja 3 projektów na wartość 2  131  400 zł – brakuje  
131 400,00 zł
Projekty „duże” pozostałe wyniki: 

¤ 4. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 146 
garaży przy ulicy Noniewicza (ulica Noniewicza za CH „PLAZA”)  
– 784 000 zł – głosów 1023

¤ 5. „Park Ułański” – odrestaurowanie parku na terenie pokosza-
rowym przy ul. Gen. K. Pułaskiego z makietą i elementami stałej 
wystawy plenerowej o historii dawnego garnizonu – 790 650 zł  
– głosów 771

¤  6. Modernizacja placu przy Pomniku Straceń (ul. Sejneńska)  
– 491 000 zł – głosów 512

¤ 7. Budowa zjazdów, zatok i chodników przy ul. Jana III Sobieskiego 
– 380 000 zł – głosów 411

¤ 8. Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do garaży zlokali-
zowanych przy ul. Moniuszki– 600 000 zł – głosów 214

¤ 9. Bezpieczne podwórko (ul. Gen. K. Pułaskiego 24E) – 730 000 zł 
– głosów 137

¤ 10. Plac postojowy (Osiedle II blok 4A, 15, 16, 17, 21, ARES) – 260 000 zł  
– głosów 88

¤ 11. Boisko wielofunkcyjne (Osiedle II pomiędzy blokami 13 i 18)  
– 304 900 zł – głosów 48 (projekt warunkowo wpisany na listę do 
głosowania).

„KUltUrAlnE lUB SPOłECZnE” PrOJEKty
¤ 1. „Szkoła cukrzycy” – 20 000 zł – głosów 1438
¤ 2. Suwalski Fan Club Bluesa – 12 100 zł – głosów 730
¤ 3. Festyn rodzinny „PWSZ dzieciom” – 19 500 zł – głosów 594
¤  4. Dzień dla Naszych Dzieci – Manhattan zaprasza –19 500 zł  

– głosów 556
¤ 5. Encyklopedia Suwalskiego Seniora – 20 000 zł – głosów 546
realizacja 5 projektów na kwotę 91 100 zł– z zaplanowanych 

100 000 zł pozostaje 8 900 zł
¤ 6. Silent Disco i strefa chillout – projekt nr 18 – 19 800 zł – gło-

sów 359
realizacja 6 projektów na wartość 110 900 zł – brakuje 10 900,00 zł.
Pozostałe wyniki projekty „kulturalne lub społeczne”
¤ 7. Suwałki Bach Festiwal – projekt 28 – 16 000 zł – głosów 327.

W głosowaniu Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 wzięło 
udział 8 624 suwalczan, z czego 2 879 głosowało droga internetową.

>> większy bUdżet obywatelski w 2018 rokU
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dyŻUry KOnSUltACyJnE
członków Suwalskiej Rady Seniorów

5 grudnia (godz. 10.00-13.00) – Włodzimierz marczewski
 12 grudnia (godz. 10.00-13.00) – Kazimierz Jakimowicz
 19 grudnia (godz. 10.00-13.00) – lucyna Śniecińska

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnie-
niu telefonicznym: 601 917 445

Wynajmę lokal w centrum Sejn przy ul. Piłsudskiego, 
17 m.kw., niedrogo, tel. 693 390 275  297/2017

Panu
Edwardowi Wasilewskiemu 

pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 
z powodu śmierci 

mAtKi 
składają Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
292/2017

Prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 34690/2 o powierzchni 0,0515 ha, 
położonej w Suwałkach przy ul. Giżyckiej, posiadającej urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00030588/7. Nieruchomość przeznaczona jest do 
sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnosto-
jącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Nr 59, zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku.

Cena wywoławcza: 68 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem ty-
sięcy złotych).

Wadium: 6 800 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 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 22 grudnia 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 za-
poznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłoże-
nie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzone-
go notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające 
w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozo-
stające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej 
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją 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.

293/2017

OGłOSZEniE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego południowej części ulicy 

Stanisława Staszica 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 XXV/312/2016 z dnia 30 listopada 
2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu południowej 
części ulicy Stanisława Staszica w Suwałkach wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko, w dniach od 13.12.2017 r. do 17.01.2018 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w poniedziałki w godzinach od 
8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejsco-
wego planu odbędzie się w dniu 10.01.2018 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. Mickiewicza 1, 16-
400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2018 r.

295/2017

ZAWiAdOmiEniE O WSZCZęCiU POStęPOWAniA

Prezydent miasta Suwałk, działając na podstawie art. 33 ust. 1 z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, 1566), zawiadamia że 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania po-
zwolenia zintegrowanego dla Fabryki Płyt Wiórowych wraz z towarzyszą-
cą infrastrukturą techniczną w Suwałkach, ul. Dubowo I.

Sprawa prowadzona jest na wniosek TANNE Sp. z o. o. ul. Nowogrodzka 50  
lok. 515, 00-695 Warszawa.

Z uwagi na powyższe informuję, że w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1, w pok. 210, istnieje możliwość zapoznania się z wnio-
skiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, można składać uwagi i wnioski, 
w formie pisemnej na adres wskazany wyżej, ustnie do protokołu oraz za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywa-
nia ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej 
aostasiewicz@um.suwalki.pl.

Informacja została również zamieszczona w publicznie dostępnym wy-
kazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (II piętro) oraz w prasie.

296/2017
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Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania
finansowego za lata: 2017, 2018, 2019.

Rada Nadzorcza Parku Naukowo-Technologicznego Polska–Wschód w 
Suwałkach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Innowacyjnej 1, 16-400 Suwałki 
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozda-
nia finansowego Spółki za lata: 2017 r., 2018 r., 2019 r.

Oferta powinna zawierać:
1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpi-

sie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnio-
nych do badania sprawozdań finansowych a także informację o biegłym re-
widencie, który przeprowadzi oferowane badanie i jego doświadczeniu w 
zakresie badania sprawozdań spółek prawa handlowego. 

2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo okre-
ślonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym 
sprawozdaniu finansowym.

3. Oświadczenie o uczestnictwie w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz 
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczących badania sprawozda-
nia finansowego Spółki.

4. Wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego.
5. Cenę (brutto, netto, VAT) za badanie sprawozdania finansowego oraz 

sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz 
z raportem z badania.

Badania sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem pisemnej 
opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz raportem z badania na-
leży dokonać w terminie do 15 maja 2018 r. za badanie roku 2017 i w latach 
kolejnych tj.: do 15 maja 2019 r. za badanie roku 2018, oraz do 15 maja 2020 
r. za badanie roku 2019.

Oferty należy składać do 14 grudnia 2017 r. w Recepcji siedziby Parku 
Naukowo-Technologicznego Polska–Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 
1, 16-400 Suwałki.  294/2017

inFOrmACJA
Prezes Zarządu Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o. 

działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. z późn. 
zm. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi 
własność Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) po-
daje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 30.11.2017 r. do 
dnia 20.12.2017 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu 
przy ul. Wigierskiej 32, opublikowany na stronie internetowej www.zbm.su-
walki.pl, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej wykaz nr 13/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. nieruchomości prze-
znaczonych do najmu.  299/2017

Serdecznie dziękujemy za głosy oddane na 
„duży projekt nr 8”

w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
Mieszkańcy odcinka ulicy Falka 

w Suwałkach300/2017

Serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy okazali 

wiele życzliwości i wsparcia 
oraz 

uczstniczyli w ostatniej drodze mojego 

TEŚCIA 
z wyrazami szacunku

Zdzisław Przełomiec

bony szkoleniowe
Ruszył nabór uczestników do projektu „Rozwój kompetencji kadr 

subregionu suwalskiego”. Projekt skierowany jest do osób dorosłych,  
a w ramach jego realizacji uczestnicy otrzymają tzw. „Bony na szkolenie”, 
w ramach których będą mogli uczestniczyć, m.in. w kursach języków ob-
cych, kursach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), kursach 
kompetencji ogólnych, studiach podyplomowych, kursach umiejętności 
zawodowych oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Bon na szko-
lenie przyznawany jest w wysokości 90 % kosztów kursu lub studiów po-
dyplomowych. Udział własny wynosi 10 % kosztów kwalifikowanych.

Zgłoszenie do projektu odbywa się drogą elektroniczną poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie inter-
netowej projektu www.bonnaszkolenie.pl lub osobiście w Centrum 
Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 
35, tel. (87) 566 42 29.

Liderem jest Miasto Suwałki, a partnerami są powiaty: Suwalski, 
Sejneński, Augustowski, Moniecki, Grajewski i Stowarzyszenie 
„Euroregion Niemen”. Wartość projektu wynosi ogółem 30,6 mln złotych.

Pieniądze 
dla wodociąGów

Duże dofinansowanie z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 otrzyma Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Suwałkach. Mowa o kwocie ponad 8,6 mln zł. Zadania ujęte w projek-
cie dotyczą ,,Modernizacji gospodarki osadowej i renowacji kanalizacji 
PWiK w Suwałkach”. 

Całkowita wartość przedsięwzięcia to prawie 13 mln zł. Za te pienią-
dze m.in. zostanie  przebudowana kanalizacja sanitarna przy ulicach: 
Klonowej, Klasztornej i Jesionowej oraz przebudowana sieć wodociągo-
wa i kanalizacja sanitarna przy ul. Armii Krajowej, a także powstanie sys-
tem monitoringu szczelności sieci wodociągowej. Najwięcej pieniędzy, 
bo ponad 4,3 mln zł, pochłonie w ramach projektu modernizacja systemu 
mieszania osadów w komorach fermentacyjnych w oczyszczalni ścieków. 
Inwestycje w ramach projektu będą zrealizowane do 2020 roku. Umowy 
na dofinansowanie zostanie podpisana jeszcze w tym roku.

>>

>>
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Smutny pies, owczarek ok. 6 letni,
szuka nowych odpowiedzialnych 

właścicieli. 

6 letnia suczka, czarna podpala-
na, kręcona sierść, pokocha każ-
dego, kto się nią zaopiekuje.

Dwie koleżanki, sześciomiesięczne 
słodkie suczki czekają na swojego 

właściciela.

PrZyGArniJ PrZyJACiElA 
ZE SCHrOniSKA „SiAnOŻęć”

W DwuTygodniku Suwalskim publikujemy zdjęcia i krótkie opi-
sy psów i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w su-
walskim schronisku przy ul. Sianożęć 3 A.

Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weteryna-
ryjną: zaszczepione, 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

PoszUkiwani do wot
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach infor-

muje, że ochotnicy do  Wojska Obrony Terytorialnej cały 
czas mogą składać wnioski o powołanie do służby w suwal-
skim batalionie obrony terytorialnej. Ochotnicy (osoby bez 
przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz żoł-
nierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszko-
leniu wojskowym) posiadający adres stałego zamieszkania 
na   administrowanym przez WKU w Suwałkach terenie (powiat augustowski, sej-
neński, suwalski oraz miasto Suwałki). W celu złożenia wniosku wraz z wyma-
ganymi dokumentami ochotnicy powinni zgłosić się do Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Suwałkach  przy ul. Wojska Polskiego 21a.

Najbliższe terminy szkoleń dla osób, które zakwalifikują się do terytorialnej 
służby wojskowej.
1. Osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego:

•  Szkolenie podstawowe (16-dniowe – w I kwartale 2018r.):
UWAGA: studenci, uczniowie, inne osoby, które ze względu na naukę lub pracę 

nie mogą jednorazowo odbyć 16-dniowego szkolenia – mogą je odbyć w kilku 
okresach w ciągu czterech miesięcy w czasie wolnym od pracy, nauki.
2. Żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojsko-
wym:

• Szkolenie wyrównawcze (8-dniowe – w I kwartale 2018r.):
Po odbytym szkoleniu ochotnicy będą pełnić służbę weekendową – 2 dni 

w miesiącu.
•  Wynagrodzenie za pełnienie terytorialnej służby wojskowej:
•  1600 zł za 16-dniowe szkolenie podstawowe;
•  po ok. 500 zł w kolejnych miesiącach – za każde szkolenie weekendowe.
•  Wymagania dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej to: obywatel-

stwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby woj-
skowej, wiek od 18 do 63 lat, niekaralność za przestępstwa umyślne, wykształ-
cenie co najmniej gimnazjalne

informacje: WKU w Suwałkach – 261 347 357, 1 PBOT w Białymstoku – 723 
253 645

>>

Nasza wiedza o Ukrainie i Ukraińcach 
jest nie tylko powierzchowna, ale i sche-
matyczna. Ci, którzy oglądali „Ogniem 
i mieczem” myślą pewnie, że Ukraińcy, 
czyli Kozacy, to wojowniczy awanturni-
cy,  którzy przed wyruszeniem na woj-
nę koniecznie wskakiwali (w ubraniu) 
do beczki ze smołą, następnie tarza-
li się w pierzu i, podobni do diabłów, 
oraz tęgo napici horyłką, ruszali w bój. 
Jerzy Hofman, reżyser filmu na podsta-

wie książki Sienkiewicza, robił co prawda wszystko, by pokazać więcej  
i szerzej, ale średnio mu to wyszło. Czyż zresztą można w krótkim fil-
mie, który tak naprawdę jest przede wszystkim opowieścią o przygo-
dach zakochanego w Helenie porucznika chorągwi husarskiej Jana 
Skrzetuskiego, da się opowiedzieć skomplikowaną i często krwawą i dra-
matyczną historię dwóch narodów?

Ci, którzy oglądali „Wołyń 43” Smarzowskiego mogą nabrać prze-
konania, że Ukraińcy to przed wszystkim okrutni mordercy Polaków. 
Dzieje się tak i dlatego, że film jest dobrze zrobiony, zaś „nasza” 

Michalina Łobacz grająca główną postać w tym obrazie, stworzyła 
prawdziwie dramatyczną kreację.

Rzecz jasna nie mam ani przez moment takiego zamiaru, by wytykać 
jakieś błędy obu reżyserom, bo nie ich zadaniem jest pisanie historii pol-
sko-ukraińskiej, ani też tłumaczenie zawiłości historycznych. Stwierdzam 
fakt, że o Ukrainie, kraju rozległym, z niezmiernie skomplikowaną historią 
i jeszcze bardziej złożoną teraźniejszością, wiemy tyle, cośmy zobaczyli 
w kinie, lub w telewizyjnych migawkach. 

Jak bardzo to mało i jak ta  kinowo-telewizyjna „wiedza” jest niepeł-
na można się było przekonać podczas konferencji naukowej pod hasłem 
„Wspólne korzenie kulturowe Polski i Ukrainy”, której organizatorem by-
ła suwalska PWSZ. To nie tylko inicjatywa bardzo potrzebna, ale wręcz 
konieczna, i to właśnie tu, u nas, w Suwałkach. Dziś Ukraińcy to nie ty-
le odległe egzotyczne Dzikie Pola, kresowe stepy i barwne postaci lite-
rackich i filmowych bohaterów; dziś Ukraińcy to nasi suwalscy sąsiedzi 
w jak najbardziej dosłownym znaczeniu. Wystarczy powiedzieć, że ma-
my już w Suwałkach kilka tysięcy pracowników ze wschodu, większość 
z nich to ciężko pracujący u nas Ukraińcy, którzy zarabiają tu na chleb.  
I tak trzeba ich postrzegać.

STANISŁAW KULIKOWSKI

co wieMy o Ukraińcach?
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tU zaszła zMiana>>
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 publicznie naj-
nowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu: https://
www.facebook.com/dwutygodnik/

Jakie historyczne postaci patronują tym ulicom?

Fot. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Suwałkach

Prosimy je przesyłać pocztą na adres redakcji bądź na adres in-
ternetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

Nagrodę za odpowiedź z nr 24 „DTS” otrzymał dariusz 
Szostak oraz Barbara rauba.

Na odpowiedzi czekamy do 15 grudnia.

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl;
suwalki@cinema-lumiere.pl  
Telefon – rezerwacje, kasa: (87) 618 20 23

ryby w zalewie
Do suwalskiego Zalewu Arkadia wpuszczono ok. 100 kg szczupa-

ka i sandacza. Ma to być jeden ze sposobów na oczyszczenie wody 
w tym akwenie – tak uważają naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego. Przed kilkunastoma miesiącami Sanepid zakazał kąpieli  
w Arkadii ze względu na sinice w wodzie. 

W tym roku naukowcy przeprowadzili szczegółowe badania, skąd 
bierze się w ogóle zanieczyszczenie, a w efekcie sinice w tym zbiorniku. 
Okazało się, że ani wędkarze, ani ptaki nie są głównym źródłem jego za-
nieczyszczeń. Pracownicy olsztyńskiej uczelni ustalili, że  wodzie zalewu 
szkodzi zanieczyszczona związkami fosforu i azotu Czarna Hańcza, któ-
ra wpływa do akwenu. Rzeka aż w 96% ma wpływ na stan zanieczysz-
czenia wody. Dlatego, aby zadbać o zalew, w pierwszej kolejności trze-
ba zadbać o rzekę.

– Należy ustalić, skąd do rzeki trafiają zanieczyszczenia i już w przy-
szłym tygodniu na posiedzeniu Kolegium Prezydenta będziemy decy-
dować jakie badania będą w tym zakresie przeprowadzone – informuje 
Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

Ponadto naukowcy ustalili, że w Zalewie Arkadia jest za dużo pło-
ci i uklei, a za mało drapieżników, na przykład sandaczy czy szczupaka. 
Dlatego też do zbiornika wpuszczono po ok. 50 kg szczupaka i sandacza. 

Ważny komunikat!
W związku z zarybieniem do 8 grudnia wprowadza się całkowity za-

kaz wędkowania na Zalewie Arkadia!

>>



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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