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W SUWAŁKACH ROZPOCZĄŁ SIĘ WŁAŚNIE 
ROK ALFREDA WIERUSZA-KOWALSKIEGO. 
PIERWSZE WIELKIE WYDARZENIE PROMUJĄ-
CE TWÓRCZOŚĆ MALARZA ODBYŁO SIĘ W 
MUZEUM OKRĘGOWYM, GDZIE OTWARTO WY-
STAWĘ PT. „TWÓRCZOŚĆ WIERUSZA-KOWAL-
SKIEGO W DRZEWORYTACH”. 

– Ekspozycja, którą państwu prezentujemy, 
to nasza prywatna kolekcja – informuje Jerzy 
Brzozowski, dyrektor muzeum. –  Zdołaliśmy ze-
brać 127 drzeworytów na 348, które powstały. 

Wystawa jest wyjątkowa, niepowtarzalna i róż-
norodna. Podobna ekspozycja, tyle że złożona z prac 
malarskich, byłaby trudna do urządzenia ze wzglę-
du na brak dostępu do malarstwa artysty. 

– Obrazy są rozproszone, za to z drzeworyta-
mi sytuacja przedstawia się lepiej – wyjaśnia Eliza 
Ptaszyńska, kurator wystawy. –  Wprawdzie prace 
te mają dość ograniczoną paletę barw, pokazują za 
to całościowy przekrój twórczości artysty. Wierusz 
był chętnie reprodukowany. Prezentowane drzewo-
ryty powstały na potrzeby ilustratorstwa prasowe-
go, które w drugiej połowie XIX wieku przeżywa-
ło swój rozkwit. 

Muzeum zapowiada, iż przez cały okres trwa-
nia Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego, raz w 
miesiącu odbędzie się wielkie wydarzenie kultu-
ralne –  czyli wystawy, promocja albumu, sesja na-
ukowa, weekend monachijski. Z pewnością, naj-
większym zainteresowaniem będzie cieszyła się 
ekspozycja pt. „Egzotyczna Europa. Kraj urodze-
nia na płótnach polskich monachijczyków”, pod-
czas której zobaczymy 130 dzieł różnych artystów. 
Myślą przewodnią  wystawy ma być ukazanie róż-
nic w nastroju, mentalności i  klimacie psycholo-
gicznym, jaki odróżnia naszą rodzimą twórczość od 
reszty malarstwa europejskiego. Oprócz wielkich 
wydarzeń, w muzeum odbywać się będą cyklicznie 
warsztaty dla dzieci i dorosłych, zajęcia edukacyjne 
dla szkół, dostosowane do programu nauczania. W 
dniu imienin artysty, 8 sierpnia pracownicy placów-
ki  wyjdą na ulicę Alfreda Wierusza-Kowalskiego na 
suwalskiej Północy.  

– A wszystko po to, by uzmysłowić miesz-
kańcom, jak wielkim artystą był  patron ich ulicy. 
Będziemy popularyzować jego twórczość, pokazy-
wać jej piękno, niepowtarzalny klimat – dodaje dy-
rektor J. Brzozowski. – Liczymy też na to, że uda 
nam się zacieśnić kontakty z kolekcjonerami dzieł 
Wierusza, i być może oddadzą  nam je w depozyt.

(ikra)  

WIERUSZ W DRZEWORYTACH

Eliza Ptaszyńska, znawczyni 
biografii i twórczości Wierusza– 
Kowalskiego, kurator wystawy

Wystawę otworzył Jerzy Brzozowski, dyrektor suwalskiego Muzeum Okrę-
gowego

Interesujące pamiątki po artyście 
wystawiono w gablotach

Na wernisaż wystawy przyszło wielu suwalczan



17.02.2015 

DWUTYGODNIK SUWALSKI

17.02.2015

DWUTYGODNIK SUWALSKI

3

ZDANIEM 
PREZYDENTA

Fot. Krzysztof Mierzejewski

Uwaga Pacjenci! W suwalskim szpitalu wojewódzkim 
uruchomiono dwie linie przeznaczone wyłącznie dla pacjen-
tów chcących zarejestrować się telefonicznie na wizytę w spe-
cjalistycznych poradniach. 

Oto ich numery: (87) 562 94 61 oraz (87) 562 94 90. 

Jeszcze do 31 marca można składać 
wnioski o przyznanie dofi nansowania na 
remont obiektów zabytkowych zlokali-
zowanych na terenie Miasta Suwałki. W 
tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, 
w Budżecie Miasta zarezerwowaliśmy na 
ten cel 200 tysięcy złotych. 

Zasady przyznawania dotacji okre-
śla UCHWAŁA NR XLII/457/2013 
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH 
z dnia 27 listopada 2013 r. Oczywiście 
trzeba złożyć odpowiedni wniosek, któ-
ry stanowi załącznik do tej uchwały uzu-
pełniony o szereg innych dokumentów, 
które są niezbędne by uzyskać dota-
cję. Szczegółowy wykaz tych dokumen-
tów można znaleźć na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
oraz pytając bezpośrednio pracowników 
Wydziału Kultury, Turystyki i Ochrony 
Zabytków suwalskiego ratusza.

Dotacje mają przede wszystkim po-
móc właścicielowi obiektu zabytkowego 

w naszym mieście unieść ciężar fi nanso-
wy potencjalnego remontu. Bez wątpie-
nia wykonane prace wpływają również na 
polepszenie estetyki i stanu technicznego 
suwalskich zabytków. 

W ubiegłym roku Suwalczanie bar-
dzo chętnie sięgnęli po dotacje. Dzięki 
środkom fi nansowym, które zarezerwo-
waliśmy w ubiegłorocznym Budżecie 
Miasta, udało się przeprowadzić prace 
przy następujących obiektach:
1. budynek przy ul. M. Konopnickiej 8, 

remont elewacji i dachu, 47 000, – zł,

2. budynek przy ul. Krótkiej 8, remont 
elewacji i iluminacja, 45 000, – zł,

3. budynki przy ul. M. Konopnickiej 
12 i 14, remont elewacji i iluminacja, 
65 000, – zł

4. Kaplica Cmentarna przy ulicy 
Bakałarzewskiej, remont wieży i dachu, 
40 000, – zł,

5. Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. 
T. Kościuszki 12, remont zewnętrznych 
drzwi do zakrystii,  3 000, – zł,

Dzięki tym dotacjom udało się w 
znaczący sposób poprawić wygląd bu-
dynków położonych przy Placu Marii 
Konopnickiej.

Dlatego jeszcze raz Państwa zachę-
cam do skorzystania z tej możliwości i zło-
żenia wniosku w odpowiednim terminie, 
który – przypomnę – upływa 31 marca 
2015 r. Jak widać na powyższych przykła-
dach warto zabiegać o te środki fi nansowe 
ponieważ nie są to małe kwoty.

W razie nierozdzielenia wszystkich 
pieniędzy istnieje możliwość ogłoszenia 
dodatkowego terminu naboru wniosków 
o dotacje do dnia 31 maja 2015 r. 

Firma STRABAG wygrała przetarg na przebudo-
wę ul. Nowomiejskiej. Wykonawca za inwestycję otrzyma 
2 875 743,81zł. Firma zadeklarowała również, że inwestycję 
wykona 4 tygodnie szybciej niż zakładał to określony w przetar-
gu termin. Inwestycja ma być gotowa do końca sierpnia 2015r. 
Przebudowa ul. Nowomiejskiej jest dofi nansowana środkami z 
programu tzw. „Schetynówek”.

Zakres robót, które zostaną wykonane na ul. Nowomiejskiej 
to m.in.: 

• przebudowa odcinka ulicy o długości 758m 
• budowa chodników oraz ciągu pieszo – rowerowego z 

kostki betonowej 
• budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej i kost-

ki polbruk
• budowa parkingów z kostki betonowej
– Ulica Nowomiejska w opublikowanym jeszcze w listo-

padzie 2014 r. rankingu inwestycji, które otrzymały dofi nan-
sowanie w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych, 
zajęła wysokie 6 miejsce. Dzięki tym środkom cała ulica zosta-
nie wyremontowana – informuje Czesław Renkiewicz, prezy-
dent Suwałk. 

(d)

RUSZY PRZEBUDOWA NOWOMIEJSKIEJ>>
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„HUSARZ” 
DLA PREZYDENTA

Czesław Ren-
kiewicz został uho-
norowany statu-
etką HUSARZA, 
przyznawaną przez 
gen. dyw. dr Leszka 
Surawskiego, do-
wódcę 16. Po-
morskiej Dywizji 
Zmechanizowanej w 
Elblągu. Prezydent 

Suwałk otrzymał zaszczytne wyróżnienie za zaangażowanie we 
wspieraniu przedsięwzięć wojskowych, promocję Sił Zbrojnych oraz 
aktywny udział w życiu elbląskiej jednostki.

RAJ CYKLISTÓW
Zarząd Województwa Podlaskiego kilka dni temu 

podjął uchwałę o współpracy z Miastem Suwałki przy pro-
jekcie: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.  Efektem 
umowy partnerskiej  będzie wybudowanie przez miasto 
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mikołaja Reja.   Ścieżka ma 
powstać do 30 października tego roku, a koszt inwestycji 
szacuje się na blisko   3 700 tys. złotych. Pieniądze pocho-
dzić będą z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

To już druga umowa zawarta pomiędzy Miastem 
Suwałki, a Zarządem Województwa Podlaskiego na bu-
dowę fragmentu ścieżki rowerowej w ramach projektu.

Pierwsza z nich dotyczy przebudowy skrzyżowań ulic: 
Utrata – Przytorowa i Utrata – Sejneńska w Suwałkach 
wraz z budową ścieżki rowerowej między skrzyżowania-
mi.  Wykonawcę tego zadania poznamy po rozstrzygnię-
ciu przetargu.

(r)
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WTOREK Z RADNYM

W każdy wtorek można spotkać się z su-
walskimi radnymi, przekazać im swoje uwa-
gi i pomysły.

We wtorek 17 lutego na dyżur zapraszają 
radni Stanisław Kulikowski i Kamil Lauryn 
obaj z Klubu „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 
24 lutego na suwalczan czekają Andrzej 
Łuczaj oraz Wojciech Malesiński obaj z 
Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie z rad-
nymi 3 marca zapraszają Józef W. Murawko 
z Bloku Samorządowego i  Wojciech Pająk z 
Klubu „Łączą nas Suwałki”. 

Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w 
biurze Rady Miejskiej, w pokoju 146 na pierw-
szym piętrze ratusza. Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Jadwiga Mariola Szczypiń lub 
wyznaczony przez nią wiceprzewodniczący 
przyjmuje interesantów w każdy poniedzia-
łek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierw-
szym piętrze Urzędu Miejskiego.

>>

>>

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

lekarza i społecznika

Henryka Józefa Kulczyckiego
Zasłużonego dla Miasta Suwałk

składają

53/2015

Jadwiga Mariola Szczypiń
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Suwałkach 

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk 

Henryka Józefa Kulczyckiego

W środę, 11 marca 2015roku o 
godz. 17.00 w Zespole Szkół nr 9 przy 
ul. Klonowej odbędzie się otwarte spotka-
nie prezydenta Czesława Renkiewicza z 
mieszkańcami Suwałk. Będzie zatem oka-
zja do  bezpośredniej rozmowy oraz dys-
kusji, dotyczących wszystkich spraw zwią-
zanych z rozwojem i funkcjonowaniem 
naszego miasta. W spotkaniu wezmą 
również udział przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego, Straży Miejskiej, a także 

Zarządu Dróg i Zieleni.
– Zapraszam wszystkich mieszkań-

ców Suwałk, którzy chcą dowiedzieć się, 
jakie mamy plany związane z rozwojem 
i przyszłością Suwałk. Liczę na ciekawe 
pytania od Państwa i  na żywą dyskusję. 
Chcę z bliska przyjrzeć się  sprawom i  
problemom, które chcielibyście Państwo 
zasygnalizować. Ze swojej strony zapew-
niam, że jeśli będziecie Państwo z zado-
woleni z naszego pierwszego spotkania, ta  

POROZMAWIAJMY O SUWAŁKACH
forma bezpośredniego dialogu pomiędzy 
suwalczanami  a władzami  miasta wejdzie 
na stałe do mojego prezydenckiego kalen-
darza – deklaruje Czesław Renkiewicz.

Otwarte spotkania z prezydentem 
Suwałk będą organizowane przynamniej 
raz na kwartał w różnych częściach mia-
sta, aby ułatwić mieszkańcom poszczegól-
nych dzielnic Suwałk dotarcie do wyzna-
czonego miejsca. 

(r)

>>
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>>
Miał być w Suwałkach trzy lata, zo-

stał na całe życie. Nawet na dłużej, bo 
w minionym tygodniu spoczął na tutej-
szym cmentarzu. 

Jeszcze pół roku temu wspominał, 
jak ponure i zaniedbane było to miasto, 
gdy przyjechał tu w 1952 roku z dyplo-
mem lekarza w jednej i  nakazem pracy 
w drugiej kieszeni. Henryk Kulczycki, 
świeżo upieczony absolwent Akademii 
Lekarskiej w Gdańsku, łapał się za gło-
wę, gdy obejrzał suwalski szpital powia-
towy przy ul. Kościuszki. Odrapane ele-
wacje, w środku dymiące piece, krzywe 
podłogi, od góry do dołu ściany pokry-
te liszajami grzyba. Jeszcze gorzej  wyglą-
dało mieszkanie, które mu przydzielono 
w jednej z kamienic przy Wigierskiej. 
Żaden pokój, klitka jakaś, w oknie czer-
wona poducha zamiast szyby, bieżąca 
woda w hydrancie na ulicy i wspólny wy-
chodek w rogu podwórka. On może by 
to jakoś zniósł, podczas wojny w party-
zantce gorzej bywało, ale miał już rodzi-
nę. Żona Teresa, lekarz stomatolog, by-
ła załamana. Chyba najlepiej spotkanie 
z Suwałkami zniósł ich synek, niczego 
wówczas  nieświadomy, roczny Krzyś.

Na szczęście, czy nieszczęście nie 
było czasu na rozpamiętywanie paskud-
nego położenia. Stalin trzymał się jesz-
cze krzepko, i choć z Kremla daleko do 
Suwałk, nakaz pracy oznaczał bezwzględ-
ny „prikaz” ciężkiej harówki i wykluczał 
wszelkie dyskusje. Kulczycki był szóstym 
lekarzem w mieście, w dodatku najmłod-
szym, któremu chętnie i bezkarnie do-
kłada się obowiązków. Pracował po 
czternaście, a czasami i więcej godzin na 
dobę. Dyżury w szpitalu, w pogotowiu, 
w przychodni rejonowej. To nie wszyst-
ko, jakże często biegł w nocy do chorych, 
bo nie potrafił odmówić, gdy ktoś pro-
sił o pomoc. Był przecież lekarzem, a to 
zobowiązywało.

Mimo nawału pracy, nie zapomi-
nał o podnoszeniu kwalifikacji. Jeszcze 
w partyzantce, gdy widział ciężko ran-
nych kolegów, postanowił zostać le-
karzem, a konkretnie chirurgiem. Ale 
zanim zdążył  zrobić specjalizację, nie-

spodziewanie awansował. Doceniono 
jego pracowitość, a przede wszystkim 
zmysł organizatorski. W 1954 roku, nie 
bez wahania, bo oznaczałoby to pozo-
stanie w Suwałkach na dłużej, przyjął 
propozycję zarządzania szpitalem po-
wiatowym  Suwałkach. Obawy okaza-
ły się nieuzasadnione, poza tym sam nie 
wiedząc kiedy, zaczął na dobre zapusz-
czać tu korzenie. Poprawiła się sytuacja 
mieszkaniowa, na świat przyszedł dru-
gi syn, Tomasz. Na stanowisku dyrek-
tora poradził sobie znakomicie, zwłasz-
cza z kapitalnym remontem placówki 
w siermiężnych latach sześćdziesiątych. 
Dwadzieścia lat na stanowisku szefa 
upłynęło, jak biczem strzelił.

Jak sam wspominał, nie wie skąd 
brał na to wszystko siły i czas, ale bar-
dzo angażował się w działalność spo-
łeczną. Jako chirurg wiedział najlepiej, 
co oznacza brak zapasu krwi przy ope-
racjach, postanowił poświęcić się idei 
honorowego krwiodawstwa. Zwoływał 
spotkania, zachęcał ludzi, zakładał klu-
by Honorowych Dawców Krwi. 

Wciąż było mu mało. Od 1983 
roku postanowił uaktywnić działal-
ność Narodowego Funduszu Ochrony 

Zdrowia. Przesłanie tej organizacji cał-
kowicie pokrywało się z przesłaniem le-
karza – pomagać! Ze składek na NFOZ 
Suwałki wyposażały przychodnie, wy-
budowano trzy żłobki, powstał hotel 
dla pielęgniarek, przeprowadzono wie-
le koniecznych remontów w placówkach 
służby zdrowia. Henryka Kulczyckiego 
niezwykle ceniono za społecznikow-
ską pasję. Przez wiele lat był członkiem 
Krajowego Zarządu NFOZ.

Płynęły lata, zlikwidowano obowiąz-
kowe składki na NFOZ,  ale  Doktor po-
zostawał wierny idei niesienia pomocy. 
Prawie do końca swoich dni uczestni-
czył w przekazywaniu placówkom me-
dyczno-opiekuńczym darów, ufundowa-
nych z darowizn na NFOZ.

– Był człowiekiem honoru, nigdy nie 
sprzeniewierzył ani złotówki. Uważał, 
że skoro została podarowana przez ludzi 
dobrej woli, musi wrócić do ludzi – mó-
wi Elżbieta Chmielewska, dyrektor biu-
ra suwalskiego oddziału NFOZ, któ-
ra z Henrykiem Kulczyckim pracowała 
przez 30 lat. – Znałam Doktora nie tylko 
służbowo. Był szalenie towarzyskim, cie-
płym,  a przede wszystkim obdarzonym 
wspaniałym poczuciem humoru. Będzie 
mi Go bardzo brakowało.

Z sentymentem wspomina Hen-
ryka Kulczyckiego chirurg Jadwiga 
Szaryńska.

– Po studiach trafiłam na oddział 
chirurgii, gdzie był ordynatorem. Wiele 
się nauczyłam, pod Jego kierunkiem ro-
biłam specjalizację z chirurgii – wspo-
mina.

Henryk Kulczycki w styczniu tego 
roku obchodził 90. urodziny. Najbliżsi 
przywieźli tort – arcydzieło sztuki cu-
kierniczej, przedstawiające tors w le-
karskim kitlu, z przewieszonym  ste-
toskopem. Podczas toastów Jubilatowi 
życzono dwustu lat.

Odszedł na początku lutego. Cicho 
i niespodziewanie, bo nic nie wskazy-
wało na pogorszenie stanu zdrowia. 
Zasłużonego dla Miasta Suwałk żegna-
li najbliżsi, koledzy lekarze, władze mia-
sta, a przede wszystkim rzesza wdzięcz-
nych pacjentów. (gram)

POMAGAŁ LUDZIOM 

Henryk Kulczycki 1925-2015
Zasłużony dla Miasta Suwałk
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Biuro ogłoszeń
„DTS”

 nr telefonu

87 566 28 25;
ul. E. Plater 33A

n Suwałki wciąż się rozrastają. Tym razem 
od południa, gdzie planuje się osiedle do-
mów jednorodzinnych. Niebawem w okoli-
cach ul. Staniszewskiego rozpoczną się prace 
przy uzbrajaniu terenu w niezbędne instalacje. 
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jesz-
cze w tym roku będzie można kupić tam dział-
kę i zacząć się budować. 

n Już po raz kolejny suwalscy policjan-
ci spotkali się z  uczniami  klas mundurowych 
Zakładu  Doskonalenia Zawodowego. Na pod-
stawie podpisanego porozumienia pomiędzy 
Komendantem Miejskim Policji, a Dyrektorem 
ZDZ  młodzież regularnie spotyka się z policjan-
tami, zdobywając wiedzę z zakresu wybranych 
zagadnień bezpieczeństwa i służby w policji. 
Podczas ostatniego spotkania licealiści zapo-
znali się z niektórami przepisami prawa oraz 
dowiedzieli się, jakie warunki należy spełnić, 
by zostać policjantem. 

n Pokaz ratowania tonących, pod któ-
rymi załamał się lód zorganizowali suwal-
scy strażacy, ratownicy WOPR oraz policjan-
ci na zalewie Arkadia. Ku przestrodze, bo 
co roku dochodzi do wypadków, a nierzad-
ko tragedii. Na niebezpieczeństwo narażo-
ne są zwłaszcza dzieci, które chętnie urzą-
dzają sobie ślizgawkę na zamarzniętych 
jeziorach lub stawach. Niestety, najmłod-
si nie potrafią ocenić, jak gruby jest lód. 
Pokazy ratownictwa zgromadziły sporo su-
walczan, z zainteresowaniem oglądały je ca-
łe rodziny. Strażacy i woprowcy zaaranżowa-
li prawdziwą sytuację, gdy pod człowiekiem 
załamuje się lód, tonie, trzeba szybko udzie-
lić mu pomocy. Krok po kroku pokazywano, 
co należy zrobić, by pomoc okazała się sku-
teczna. Obserwatorzy na ochotnika zgłaszali 
się do uczestnictwa w pokazach.

n Andrzej Strumiłło, 
znany i ceniony arty-
sta plastyk, od kilku-
dziesięciu lat mieszka-
jący na Suwalszczyźnie,   
otwierał niedaw-
no swoją wystawę w 
Homlu na Białorusi. 
Ekspozycja zatytułowa-
na „Malarstwo”, w której 
pomieszczono 100 dzieł,  ma charakter retro-
spektywny, obejmuje bowiem wszystkie okre-
sy twórczości 88-letniego artysty. Wystawę 
można oglądać do połowy marca w Muzeum 
Rumiancewów Paskiewiczów.

WYDARZYŁO SIĘ

33/2015

HOSPICJUM 
NOWOCZEŚNIEJSZE

Suwalskie hospicjum, dzięki rozbudowie, wzbogaciło się o 14 nowych miejsc. To 
bardzo ważne wydarzenie, szczególnie dla ciężko i przewlekle chorych i dla ich rodzin. 
Dzięki temu placówka dysponuje obecnie 36 miejscami.

– Rozbudowa naszego hospicjum dokonała się kosztem ponad miliona złotych 
– informuje Irena Mickiewicz, dyrektorka Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej 
im. Jana Pawła II (na zdjęciu obok). – Ale to nie wszyst-
ko. Kolejny milion mamy dzięki funduszom europej-
skim, a dokładnie pieniądzom z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. Za te pieniądze zakupimy naprawdę nowocze-
sny sprzęt, który ułatwi pracę opiekujących się chorymi i – 
przede wszystkim – zmniejszy cierpienia chorych.

W uroczystości otwarcia nowego skrzydła hospicjum 
udział wzięli między innymi suwalscy parlamentarzyści – 
Bożena Kamińska i Jarosław Zieliński oraz prezydent mia-
sta – Czesław Renkiewicz (na zdjęciu poniżej), zaś aktu po-
święcenia dokonał biskup Romuald Kamiński 

(SK) 

Przecięcie wstęgi
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POMÓŻMY MIŁOSZOWI
Przede wszystkim należą się gorące podziękowa-

nia tym wszystkim suwalczanom, którzy okazali serce 
11-letniemu Miłoszowi Cieślukowskiemu z Suwałk, 
który zmaga się z wyjątkowo złośliwym nowotworem 
kości udowej. Dziecko straciło już lewą nogę, potrze-
buje protezy i rehabilitacji. Chorego chłopczyka sa-
motnie wychowuje matka, której nie stać na takie 
wydatki. Dzięki zaangażowaniu suwalskiej Fundacji 
„Promyk” i jej szefowej Marii Sienkiewicz udało się 
zorganizować kilka kwest na rzecz Miłoszka. W su-
mie uzbierało się 28 tys. złotych. To jednak trochę za mało, bo na zakup protezy po-
trzeba jeszcze 10 tysięcy. W związku z tym gorąca prośba do wszystkich ludzi dobrej 
woli. Pomóżmy chłopczykowi, który nie prosi o nic nadzwyczajnego. Po prostu, chce 
chodzić tak jak inne dzieci. Naszym Drogim Czytelnikom, którzy zechcą ofiarować  
choćby złotówkę choremu chłopczykowi, podajemy numer konta Fundacji „Promyk”:   
BS Rutka Tartak nr 77936700070010001970870001 z dopiskiem „Dla Miłosza” 
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Ciąg dalszy na str. 8

>>

n Suwalscy policjanci poszukują świadków 
wypadku, do którego doszło 29 stycznia oko-
ło godziny 17.45  w miejscowości Zajączkowo 
Folwark, na trasie Bakałarzewo – Suwałki. Ofiarą 
jest 54-letni rowerzysta, który doznał licznych 
obrażeń na skutek potrącenia przez przez kie-
rowcę, który nie udzieliwszy pomocy rannemu, 
zbiegł z miejsca zdarzenia. 

Wszyscy, którzy byli świadkami wypadku 
lub cokolwiek wiedzą o jego sprawcy prosze-
ni są o kontakt osobisty z KMP w Suwałkach 
lub pod numerem telefonu   654 15 14 bądź 
z najbliższą jednostką policji telefon 997 lub 
komórkowy 112.

n Ulice Ogrodowa, Kołłątaja i Piękna nie tyl-
ko zostaną  wyasfaltowane, modernizacja prze-
widuje bowiem nowe zatoczki dla autobusów 
komunikacji miejskiej oraz wykonanie zjazdów 
do prywatnych posesji. Suwalski ratusz właśnie 
ogłosił przetarg na wykonawstwo tych robót. 
To nie koniec inwestycji drogowych w mie-
ście. Jeszcze w tym roku przebudowy docze-
kają się także ulice Batalionów Chłopskich oraz 
Białostocka na os. Hańcza

n Drżyjcie dziki! 
Wszystko wskazu-
je na to, że władze 
woj. podlaskiego 
jeszcze w tym mie-
siącu podejmą de-
cyzję o znaczącym 
odstrzale zwierzy-
ny tego gatunku. 
Przeciwko dzikom 
sprzysięgły się dwa groźne zjawiska: roznosze-
nie wśród trzody chlewnej wirusa ASF tj. afry-
kańskiego pomoru świń oraz ogromne szko-
dy, jakie dziki wyrządzają w uprawach rolnych. 
Rolnicy obiema rękami podpisują się pod pla-
nowaną depopulacją zwierząt, natomiast 
ostro protestują przyrodnicy. Ci ostatni twier-
dzą, że nawet wybicie do nogi, nie da pożąda-
nych efektów. Dziki są zwierzyną migrującą, na 
wolne od zwierząt tereny przywędrują osob-
niki z innych województw, a także z sąsiedniej 
Białorusi. Nie ma żadnej pewności, że będą to 
wyłącznie zdrowe sztuki, a już na sto procent  
wiadomo, że nie będą to dziki tresowane, któ-
re nie tkną upraw. 

n Wybierasz się w podróż koleją i chcesz 
wcześniej kupić bilet? Nie musisz już biec na 
dworzec, możesz to zrobić na poczcie, kon-
kretnie w Urzędzie Pocztowym nr 3 przy ul. 
Sejneńskiej oraz w filii UP w Plazie. Takie udo-
godnienie dla podróżnych to efekt progra-
mu pilotażowego, realizowanego przez  PKP 
Intercity w trzech województwach: podlaskim, 
dolnośląskim i śląskim. Na razie, program został 
wprowadzony tylko na trzy miesiące i ma cha-
rakter testu. Jeżeli analiza jego przydatności 
wypadnie pozytywnie, będzie nie tylko konty-
nuowany, ale  zostanie również wprowadzony 
w innych polskich województwach.

>>

Coraz większe szanse na remont ma 
droga dojazdowa prowadząca od ulicy 
Szpitalnej do Specjalistycznego Szpitala 
Psychiatrycznego (na zdjęciu). Służy ona 
również jako droga wyjazdowa dla sa-
mochodów korzystających z parkingu 
przy szpitalu wojewódzkim. Mieszkańcy 
na warunki jazdy w tym miejscu narze-
kają od lat. Temat wielokrotnie poru-
szany był podczas sesji Rady Miejskiej. 
Ostatnio interpelacje w tej sprawie zgło-
siła  Dorota Jabłońska, radna Prawa i 
Sprawiedliwości, zwracając się z pyta-
niem o możliwości uporządkowania dro-
gi. W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk, poinformował, iż 
miasto zamierza sporządzić Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 
obejmujący drogę przez grunty przylega-
jące do niej. 

– Chcielibyśmy, aby w tym miej-

scu powstały bloki mieszkalne – wyja-
śnia Jarosław Filipowicz, rzecznik pra-
sowy Urzędu Miejskiego. – Nadarza się 
okazja, by uporządkować drogę dojazdo-
wą do szpitala psychiatrycznego. Działki 
jednak nie są własnością miasta. 

Połowa gruntów należy do Szpitala 
Psychiatrycznego, połowa do Wyższej 
Szkoły Suwalsko-Mazurskiej. 

– Nikt nie będzie budował na cu-
dzym gruncie, dlatego po sporządze-
niu planu będzie można przystąpić do 
rozmów z właścicielami działek – do-
daje rzecznik. – Jeżeli wszystko pójdzie 
po naszej myśli, droga zostanie poszerzo-
na, będzie miała nowe wyjazdy z parkin-
gów. Straż miejska z kolei otrzyma nakaz 
umieszczenia znaków drogowych, mają-
cych poprawić bezpieczeństwo ruchu.  

(i)

WIDOKI NA DROGĘ
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Ciąg dalszy na str. 9

n Policjanci suwalskiej drogówki prze-
prowadzili kolejne działania pod nazwą 
„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowe-
go”. Chodzi o bezpieczeństwo  pieszych, któ-
rzy najczęściej stają się ofiarami wypadków 
na drogach. 

Akcja pod kryptonimem „NURD” ma na ce-
lu dyscyplinowanie zarówno pieszych, jak i 
kierowców. W minionym tygodniu  policjan-
ci wybrali się do gminy Raczki, gdzie zwraca-
li uwagę na zachowanie kierowców w stosun-
ku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, 
czy piesi nie łamią przepisów ruchu drogowe-
go. Akcja miała również charakter prewencyj-
ny. Funkcjonariusze przypominali pieszym o  
obowiązku chodzenia lewym pasem jezdni 
oraz  noszenia odblasków. 

n Papierosową kontrabandę, wartą blisko 
120 tys. złotych udaremnili  pogranicznicy z 
Rutki Tartak. Nie bez problemów, bo trzeba 
było ścigać przemytników, którzy  nie zatrzy-
mali  się do kontroli drogowej na terenie gm.  
Wiżajny. Kierowcy nie przestraszyli się kolczat-
ki, dopiero blokada z ustawionych w poprzek 
samochodów  służbowych okazała się skutecz-
na. Zatrzymani kierowcy to mieszkańcy Suwałk, 
którzy wkrótce odpowiedzą za przemyt.

n Sygnały  od świadków pozwoliły  na 
szybkie zatrzymanie dwóch pijanych kierow-
ców. Pierwszy telefon informował o kierowcy 
w  Raczkach. Sygnał okazał się prawdziwy, po-
licjanci zatrzymali  49-letniego kierowcę hon-
dy, u którego alkomat wskazał 1,3 promila al-
koholu, a w dodatku mężczyzna miał aktualny 
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
Drugi sygnał był z Suwałk. Faktycznie, patrol 
drogówki zatrzymał  na ulicy Tysiąclecia  Litwy  
63-letniego kierowcę, który „wydmuchał”. 2,4 
promila alkoholu. Obaj mężczyźni  niebawem 
staną przed sądem

n Więcej przyblokowych parkingów, no-
we chodniki oraz wymiana oświetlenia – te-
go mogą się spodziewać mieszkańcy Osiedla II 
w Suwałkach. Miasto właśnie ogłosiło przetarg 
na sporządzenie dokumentacji wspomnianych 
robót. To nie wszystko. Zmiany na lepsze zapo-
wiada także Zarząd Budynków Mieszkalnych, 
administrator osiedla. Niebawem wznowione 
zostaną  prace termomodernizacyjne, prze-
gląd i naprawa sieci centralnego ogrzewania 
w niektórych blokach oraz remonty balkonów. 
ZBM także ogłosił przetarg na wykonawcę ro-
bót, których ukończenie planuje się w przy-
szłym roku.

WYDARZYŁO SIĘ >>
Supernowoczesną, interaktywną 

strzelnicę ma od minionego tygodnia 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Suwałkach. Jak twierdzi Barbara 
Klimiuk, pełnomocnik rektora ds. rozwo-
ju i współpracy, to urządzenie o charakte-
rze dydaktycznym, umiejętności strzelec-
kich będą tu nabywać przede wszystkim 
studenci bezpieczeństwa wewnętrznego. 
Urządzenie kosztowało około 100 tys. 
złotych.

– Ale obiekt będzie dostępny tak-
że dla członków sekcji strzeleckiej, któ-
rą mamy na uczelni, mogą z niej ko-
rzystać studenci wszystkich innych 
kierunków, a także ludzie spoza uczelni. 
Naturalnie, ci ostatni odpłatnie – pod-
kreśla B. Klimiuk. 

Strzelnicę zainstalowano w jednym 
z pomieszczeń w piwnicach uczelni. 
Ściany i sufit, dla spotęgowania bojowe-
go efektu, szczelnie pokryto wojsko-
wą siatką maskującą. Jedna ze ścian to 
ekran, na którym wyświetla się cel. Opcji 
do wyboru, do koloru. Pokazują się zwy-
kłe tarcze, typowe sylwetki strzelnicze, 
wreszcie podobizny ludzi – uzbrojonych 
przestępców, których należy zlikwido-
wać, by samemu nie zginąć. Wszystko 
w dwóch wariantach – statycznym bądź 
ruchomym. O pojawianiu się odpo-
wiednich obrazów na ekranie decydu-
je komputer.

– To urządzenie na miarę XXI wie-
ku o najwyższych europejskich standar-
dach – zapewnia Grzegorz Kowalski z 
łódzkiej firmy Blue Box, od której uczel-
nia kupiła strzelnicę. – W stu procentach 
spełnia wszystkie warunki, stawiane ta-
kim urządzeniom. Uczy nowicjuszy, tre-
nuje już obeznanych w sztuce, a przede 
wszystkim jest bezpieczna. Używa się tu 
dwóch rodzajów broni – pistoletu oraz 
karabinu AK 47, popularnego kałaszni-

kowa. Oba modele są na podczerwień. 
Dodatkowo można zainstalować w nich 
efekt huku oraz odrzutu – dodaje G. 
Kowalski.

Jako pierwsi testowali strzelni-
cę mundurowi zaproszeni na prezenta-
cję. Bardzo dobrze wypadł Waldemar 
Siedlecki, dowódca suwalskiej jednost-
ki wojskowej oraz ppłk Tomasz Basałaj 
ze służby więziennej.

– Z pewnością jest to urządzenie 
przydatne do nauki strzelania. Nie od 
dziś przecież wiadomo, że  trening czyni 
mistrza. Dzięki bogactwu symulacji na 
ekranie, można wyćwiczyć rękę, oko i re-
fleks – twierdzi T. Basałaj, który, oprócz 
wymaganych w służbach mundurowych 
umiejętności posługiwania się bronią, 
ma również uprawnienia instruktora 
strzelectwa sportowego. 

 (g)

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jako pierwsi testowali strzelnicę mundurowi zaproszeni na prezentację urządzenia
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WYDARZYŁO SIĘ>>

Suwałki wypadły znakomicie pod-
czas III Międzynarodowych Targów 
Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku 
ADVENTUR` 2015 w Wilnie, gdzie 
swoją ofertę prezentowało ponad 200 
wystawców z 19 krajów. W ciągu trzech 
dni nasze stoisko odwiedziło ponad ty-
siąc gości, nie zabrakło też przedsta-
wicieli ambasady Rzeczypospolitej 
Polskiej w Wilnie oraz prezesa Oddziału 
Podlaskiego Polskiej Izby Turystyki w 
Białymstoku.

– Swoją turystyczną ofertę prezento-
waliśmy w Wilnie już po raz trzeci. Za 
każdym razem był to wyjazd ze wszech 
miar udany, o czym mogliśmy się prze-
konać w kolejnych sezonach letnich, 
bo przybyszów z sąsiedniej Litwy aku-
rat nie brakowało – twierdzi Mirosław 
Treter z Wydziału Kultury, Turystyki i 
Ochrony Zabytków suwalskiego Urzędu 
Miejskiego.

Podczas tegorocznych targów su-
walskie stoisko (na zdjęciu) znalazło się 
w czołówce tych najbardziej obleganych. 
Nic dziwnego. Imponowało rozmiara-
mi, wystrojem, a przede wszystkim za-
wartością. Walory turystyczne Suwałk 
i Suwalszczyzny prezentowały bowiem: 

Urząd Miejski, Suwalska Izba Rolniczo-
Turystyczna oraz Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. A w roli przesympatycznego 
„naganiacza” wystąpił Miś Uśmich, któ-
rym zachwycały się nie tylko dzieci.

– Litwini chcą do nas przyjeżdżać z 
trzech konkretnych powodów. Jest bli-
sko, stosunkowo tanio i bardzo różno-
rodnie. Nie ukrywają przy tym wcale, że 
chcą połączyć przyjemne z pożytecznym. 
Owszem wypocząć nad jeziorem, czy w 
aquaparku, nocować w hotelu dobrej kla-
sy, ale także zrobić zakupy, czy dużo taniej 
wyleczyć zęby – mówi Treter.

Wszystkie przygotowane materia-
ły informacyjne rozchodziły się w mig. 
Informatory, mapy, czy prospekty z ofer-
tami miejskiego aquparku, eurocampin-
gu, sieci hoteli, czy ścieżek kulturowych 
oraz ofertę Suwalszczyzny, jako regionu o 
wyjątkowych walorach przyrodniczych.

Zapraszano mieszkańców Wilna na 
cykliczne, niezwykle atrakcyjne  impre-
zy plenerowe, odbywające się latem w 
Suwałkach. To przede wszystkim słynny 
Suwałki Blues Festiwal, Dni Suwałk po-
łączone z Jarmarkiem Kamedulskim oraz  
Międzynarodowy Konkurs Kulinarny 
„Sąsiedzi przy stole”.   (gram)

MAMY 
CZYM SIĘ CHWALIĆ n Rozpoczęła się IV edycja miejskiego  

Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już 
pływam – jestem bezpieczny!”, przeznaczo-
nego dla uczniów klas III czterech  suwalskich 
Szkół Podstawowych – nr 2, 4, 6 i 9. Na  zaję-
cia, w sumie 15 godzin,  uczęszcza ponad  280 
uczniów. Miasto  pokryje również koszty do-
wozu dzieci do aquaparku. Programu zakoń-
czy się w czerwcu 2015  zawodami o Puchar 
Prezydenta Miasta Suwałk

n Coraz bliżej do realizacji inwestycji, któ-
re otrzymały najwięcej głosów w tegorocznym 
Budżecie Obywatelskim. Chodzi o budowę 
ciągu pieszo-rowerowego i montaż oświetle-
nia na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
o ścieżkę rowerową, która ma połączyć ulicę 
Gałaja z ul. Staszica. Miasto już znalazło projek-
tantów obu inwestycji. Dokumentacje powinny 
być gotowe w marcu, potem do przetargu staną 
kandydaci na wykonawców. Szacunkowy koszt 
obu inwestycji to blisko 600 tys. złotych. 

n Już po raz 
ósmy w suwalskiej 
Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej ru-
szyło tzw. pogotowie 
maturalne. To forma 
korepetycji z różnych 
przedmiotów obowią-
zujących na egzaminie dojrzałości. Za 32 go-
dziny nauki, w wersji podstawowej lub roz-
szerzonej, zainteresowany płaci 50 złotych. 
Naturalnie, za jeden przedmiot. Można do-
kształcić się z: języka angielskiego, matematy-
ki, biologii i chemii. W tym roku z usług pogoto-
wia korzysta 350 suwalskich maturzystów. 

n Sukcesywnie wzrasta liczba pasaże-
rów korzystających z komunikacji miejskiej. 
Suwalczanie zwłaszcza bardzo sobie chwalą 
uruchomioną kilka miesięcy temu linię nr 13. 
W dwadzieścia minut można nią dojechać z os. 
Północ w pobliże zakładów pracy zlokalizowa-
nych na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

n Padł swoisty rekord. Ponad 300 osób bawi-
ło się na Karnawałowym Balu Charytatywnym, od 
pięciu lat organizowanym przez władze gminy 
Suwałki. Dochód  z imprezy tradycyjnie zasili kon-
to suwalskiego koła Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 
które swoje placówki opiekuńcze ma w Białej 
Wodzie oraz w Brodzie Nowym

n Funkcjonariusze suwalskiej Straży 
Miejskiej od kilku lat prowadzą regularne pa-
trole na terenach ogrodów działkowych. Jak 
twierdzi Grzegorz Kosiński, komendant SM, 
to konieczność, ponieważ jest coraz więcej 
sygnałów o dewastacji altanek oraz kradzie-
ży narzędzi ogrodniczych przez bezdom-
nych koczujących tu późną jesienią i zimą. 
Komendant apeluje, aby w przypadku zauwa-
żenia „nieproszonych gości” na terenie które-
gokolwiek ogrodu działkowego, niezwłocznie 
dzwonić pod alarmowy numer telefonu Straży 
Miejskiej – 986. 
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O Ukrainie ostatnio w polskich me-
diach bardzo wiele i bardzo głośno, a to 
wszystko, rzecz jasna, za przyczyną kon-
fliktu na południu i wschodzie tego kra-
ju. W tej sytuacji przeszłość, szczególnie 
bolesna i okrutna dla Polaków zamiesz-
kujących niegdyś Wołyń, poszła w zapo-
mnienie. Rzecz to zadziwiająca, jeśli zwa-
żyć rozmiar dokonanych tam na Polakach 
zbrodni, wykraczające często poza ramy 
wyobraźni bestialstwo banderowskich 
bojówek.

Wszystko to przypomina książka 
„Wołyń w ogniu”, której autorem, co 
ważne w tym przypadku, jest Ukrainiec.  
Josip Gach, dziennikarz i historyk wykła-
dający na ukraińskich uczelniach, czyta-
my w notce o autorze, był jako dziecko 
świadkiem nieludzkich mordów i maso-
wego wyniszczenia polskiego społeczeń-
stwa. Marzył o tym, by historia widzia-
na oczami ukraińskiego pisarza dotarła 
do rąk polskiego czytelnika. I tak się sta-
ło dzięki Teresie Łabudź i Zbigniewowi 
Okuliczowi, którzy z niemałym trudem 
przetłumaczyli tę książkę i dzięki wydaw-
cy, suwalskiej firmie Graf-Druk Cylwa. 

KOMIN PUB MOTOCYKLOWY zaprasza:
n 6 marca na suwalski etap małej weeken-

dowej trasy! Zagrają dla was: WITH ALL YOUR 
STRENGTH (Białystok) metalcore/ melodic de-
athcore, L.O.S UNICORNS (Warszawa) comedy 
metal/ breakdowncore, NOW ARISE (Suwałki) 
– młode intensywne, TOXIC BOMB (Suwałki)

n 21 lutego, sobota o godzinie 19.00 na 
Jam Session. Jak zwykle zapraszamy na wspól-
ne granie, śpiewanie, zabawę i taniec. Każdy 
znajdzie coś dla siebie.
PIWIARNIA WARKA zaprasza: 

n 28 lutego, o godzinie 21.00 na imprezę, w 
czasie której bawić się będziecie przy rytmach 
polskiej muzyki rock`owej, reggae i może trochę 
popu. Usłyszycie: Happysad, Strachy na Lachy, 
Lady Punk, Akurat, Kreuzberg, Republika, Pidżama 
Porno, Dżem, De Press, Róże Europy, Kult ...  Wstęp 
tylko dla pełnoletnich, bilety – 10 zł.  (a)
SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na: 

n pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu 
kapel rockowych „Rock-Pomost” 2015. Celem 
przeglądu jest stworzenie wykonawcom rocko-
wym warunków do zaprezentowania się szer-
szemu gronu odbiorców, a także promocja ich 
twórczości. SOK zaprasza zespoły z całej Polski 
do wzięcia udziału w konkursie i zaprezento-
wania swoich umiejętności na naszej scenie. 
Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępna na 
stronie internetowej. Przegląd odbędzie się 25 
kwietnia. Oprócz części konkursowej, odbędzie 
się koncert formacji „Milczenie Owiec”.  (i)

n Koncert z cyklu Międzypokoleniowych 
Spotkań z Muzyką pt. „Perkusja i akordeon-od-
krycia XX wieku” w środę, 4 marca o godz 14.00  
w szkole muzycznej przy ul. Noniewicza. 

10

ZAPROSZENIA>>

>>
Alicja Roszkowska, prezes Fundacji 

ART-SOS, została laureatką styczniowej 
edycji konkursu „Nasz Bohater”, orga-
nizowanego przez Centrum Trójki oraz 
Fundacje: Zwierzęta Niczyje,  Promyk 
i  LILIA. W konkursie  wyróżniani są lu-
dzie, którzy starają się zmienić na lepsze 
najbliższe otoczenie, nie szczędząc wła-
snego czasu i energii. W uzasadnieniu o 
przyznaniu nagrody jurorzy napisali:

Alicja Roszkowska od lat udzie-
la wsparcia wielu niezamożnym, a uta-
lentowanym artystycznie młodym lu-
dziom, mi.in. realizując projekt „Szybuj z 
Orłami” , dzięki któremu można było ufun-
dować stypendia młodym, zdolnym muzy-
kom. Dzięki zabiegom Alicji Roszkowskiej 
w Suwałkach gościli muzycy najwyżej kla-
sy, jak pianista Janusz Olejniczak, skrzyp-
kowie Konstanty Andrzej Kulka i Vadim 

Brodski, czy gitarzysta Janusz Strobel.
Fundacja ART. S.O.S od początku 

swego istnienia organizuje koncerty chary-
tatywne i kwesty uliczne, z których dochód 
w całości przeznaczony jest na wsparcie 
uzdolnionej młodzieży. Jednym z bardziej 
spektakularnych przedsięwzięć była zbiór-
ka pieniędzy na kupno instrumentu lepszej 
klasy, bez którego nie osiągnąłby pełnego 
blasku talent Dominiki Szyszko, wybitnie 
zdolnej suwalskiej skrzypaczki. 

Fundacja  Alicji Roszkowskiej zorga-
nizowała już po raz drugi, przy współpra-
cy z Suwalskim Ośrodkiem  Kultury, dwu-
dniowy Klasik Mjuzik Festiwal, który został 
pomyślany jako impreza promująca muzykę 
poważną wśród dzieci. Piękna idea oswa-
jania najmłodszych z klasyką w najlep-
szym wykonaniu będzie kontynuowana, 
co jest niewątpliwą zasługą umiejętności 
organizatorskich i osobistego uroku Alicji 
Roszkowskiej.

Organizatorzy czekają na kolej-
ne zgłoszenia kandydatów do nagrody, 
e-mail: biuro@centrum3.suwalki.pl. (g)

MUZYCZNA ALICJA

Nie wnikając w treść książki, a tym 
bardziej w szczegóły opisanej historii wy-
pada jednakże zauważyć, że autor, choć 
ogląda wydarzenia z ukraińskiej perspek-
tywy, umie pokazać prawdę nawet tę szcze-
gólnie dla jego rodaków haniebną.  (SK) 

TRAGEDIA PRZYPOMNIANA

Książkę można kupić w suwalskich księ-
garniach
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n Biblioteka Publiczna 
im. M. Konopnickiej w Suwał-
kach i Cinema Lumiere prowadzą 
wspólną akcję „Przeczytaj i obej-
rzyj”. Każda osoba, która wypoży-
czy książkę z listy, otrzyma kupon 
zniżkowy na wybrane filmy. Lista 
książek i filmów znajduje się na 
stronie: www.bpsuwalki.pl.

Aktualnie promocja obejmu-
je filmy: „Pięćdziesiąt twarzy 
Greya”, „Tajemnice Lasu” i „Ziarno 
prawdy”.
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n Dyskusyjny Klub Filmowy 
w SOK zaprasza na film obycza-
jowy pt. „Miss Kicki” z tytuło-
wą rolą wybitnej aktorki Pernilli 
August. Zachwycał się nią sam 
Ingmar Bergman. Reżyser Hakon 
Liu, syn Norweżki i Chińczyka do-
rastał w Tajwanie. Opowie nam hi-
storię o poszukiwaniu miłości, o 
tym że każdy chce do kogoś na-
leżeć. Produkcja łączy w sobie 
szwedzki realizm z azjatycką po-
ezją. Poprzedzi ją pokaz pierwsze-
go polskiego filmu finansowanego 
przez internautów, krótkometrażo-
wa komedia pt. „Wszystko”, film nie-
romantyczny o romantycznej miło-
ści. W rolach głównych Mateusz 
Banasiuk i Marta Żmuda-
Trzebiatowska. Środa, 18 lutego 
o 18.00 w sali kameralnej.  (i)

BARWNIE I SMACZNIE

W niedzielę, 1 marca odbędzie się jedno z ważniej-
szych wydarzeń o charakterze ludowo-religijnym, czy-
li 16. edycja Kaziuka Suwalskiego – jarmarku odpu-
stowego w nowomiejskich realiach. Jak zwykle, kramy 
z rękodziełem ludowym, tradycyjnym jadłem i ozdoba-
mi wielkanocnymi staną na ulicy Patli, naprzeciwko ko-
ścioła  pw. św. Kazimierza Królewicza. Głównymi orga-
nizatorami imprezy są: Suwalski Ośrodek Kultury oraz 
wspomniana parafia.

Kaziuk w Suwałkach nawiązuje do tradycji słyn-
nych jarmarków wileńskich, których geneza  sięga 400 
lat wstecz. Wywodzi się bowiem ze wspólnej dla Polski 
i Litwy tradycji czczenia świętego Kazimierza – patrona 
Metropolii Wileńskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
której Suwalszczyzna była częścią do 1795 roku.

– Zapraszam na niedzielną mszę świętą o 9.00, a po 
niej można nacieszyć oko barwnymi pisankami i palma-
mi, czy zrobić ucztę podniebieniu, delektując się spe-
cjałami polskiej i litewskiej kuchni – zachęca proboszcz 
Lech Łuba. 

Suwalski Kaziuk, podobnie jak jego pierwowzór, 
zmienia się w zależności od terminu, w jakim się odby-
wa. Gdy odpust na św. Kazimierza przypada w karnawa-
le, jarmark ma charakter ludyczny, jeśli w Wielkim Poście 
– zdecydowanie bardziej refleksyjny.

W tym roku na kiermasz przybędzie około 120 wy-
stawców. Będą kramy ze sztuką ludową, charaktery-
styczną dla Suwalszczyzny i Litwy. Nie zabraknie stoisk z 
obwarzankami, sercami z piernika i innymi słodkościami. 
Zapachnie ciemnym chlebem na prawdziwym zakwasie i 
domową wędzonką. Całości dopełnią  występy zespołów 
ludowych. Kaziukowe handlowanie potrwa do 15.00.

W tym roku po raz pierwszy Suwalski Kaziuk od-
będzie się pod honorowym patronatem prezydenta 
Czesława Renkiewicza. W poniedziałek, 2 lutego w pa-
rafii pw. św. Kazimierza Królewicza odpust. Msza świę-
ta pod przewodnictwem ks. Romualda Kamińskiego, 
biskupa pomocniczego Diecezji Ełckiej o godzinie 
18.00.   (ikra)

SPECJALNIE DLA PAŃ

Suwalski Ośrodek Kultury przygotował na 8 mar-
ca sympatyczną niespodziankę dla wszystkich ko-

biet z okazji ich 
święta, a tak-
że dla sympa-
tyków talentu 
tenora Borysa 
Ł a w r e n i w a , 
artysty znane-
go z telewizyj-
nego show pt. 
„Jaka to melo-
dia”. 

Koncert  w 
niedzielny wie-
czór o 19.00 na 
Dużej Scenie.  

Solista zwią-
zany jest z Te-
atrem Wielkim 
w Łodzi, po-

nadto często występuje w warszawskiej Operze 
Narodowej. Zanim trafił z rodzinnej Litwy do Polski, 
studiował w wileńskim konserwatorium. Edukację 
kontynuował w naszym kraju na wydziale wokalno-
aktorskim w Łódzkiej Akademii Muzycznej i otrzymał 
dyplom z wyróżnieniem. Szersza publiczność koja-
rzy Borysa Ławreniwa z takimi piosenkami jak „Ave 
Maria”, „Oczy czarne”, „Nie spoczniemy”, „You don’t 
have to say you love me”. W Suwałkach wystąpi ze 
specjalnie przygotowanym programem popularnych 
utworów klasycznych i przebojów muzyki rozrywko-
wej. Bilety, w cenie 60 zł, dostępne w kasie SOK oraz 
na stronie internetowej.   (i)

NA POWITANIE WIOSNY

Suwalski Ośrodek Kultury otwiera listę kan-
dydatów do XXVII Suwalskich Prezentacji 
Artystycznych „Marzeńtańce”.  Karta zgłoszenia 
dostępna jest na stronie internetowej instytucji, zaś 
chęć uczestnictwa można deklarować do 2 marca 
włącznie. W tym roku organizatorzy zdecydowali 
się na poszerzenie formuły imprezy. W poprzednich 
edycjach skierowana była wyłącznie do tancerzy i ze-
społów tanecznych, dziecięcych oraz młodzieżowych. 
Teraz mile widziane będą również popisy zespołów 
teatralnych i pokazy sztuk plastycznych. Idea pozosta-
je ta sama, jest nią integracja środowisk artystycznych 
poprzez wspólną zabawę, popularyzacja twórczości 
oraz  powitanie wiosny. Pozakonkursowa formuła, jak 
podkreślają organizatorzy, pozwala na spontaniczną 
radość z tańca, tworzy poczucie wspólnoty, której 
podłożem są podobne artystyczne zainteresowania. 
Młodzi ludzie uczą się czegoś nowego, zdobywają do-
świadczenie i sceniczną ogładę. „Marzeńtańce” odbę-
dą się 20 marca.  Wstęp wolny.  (i)

n Do Cinema Lumiere od 
26 lutego można się wybrać na 
najnowszy film w reż. Clinta 
Eastwooda pt. „Snajper”. W roli 
głównej Bradley Cooper. Tytułowy 
snajper obdarzony jest wyjątko-
wymi zdolnościami strzeleckimi, 
dzięki którym ratuje życie setkom 
żołnierzy na polu walki. Akcja to-
czy się w Iraku. U boku Coopera 
wystąpi Sienna Miller. 

A w „Kinie konesera” – 24 
lutego dramat obyczajowy 
„Boyhood”, zaliczany do prze-
łomowych wydarzeń filmowych. 
Opowiada historię 12 lat życia 
pewnej rodziny. Film, podobnie 
jak „Snajper” Eastwooda, nomino-
wany do Oskara w 6 kategoriach. 

Warto też wybrać się na pro-
jekcję filmu pt. „Loft”, mroczne-
go thrillera z przewrotnym scena-
riuszem napisanym przez Wesleya 
Stricka. Od 27 lutego.
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ŚLADAMI
PRZESZŁOŚCI:

Z KALENDARZA:

W dniu 19 lutego, w salonach Resursy Obywatelskiej odbył się bal Stowarzyszenia 
Urzędników Państwowych.

Jak na Suwałki zebrało się dużo osób, gdyż ok. 160. W programie tańców przewa-
żały tańce polskie, to też tańczono ochoczo do późna, a właściwie do samego rana, 
pod świetnym kierownictwem dyrektora p. Szymońskiego, który był niezmordowa-
nym i po bohatersku wytrwał do końca. Do tańca przygrywała orkiestra 4 D.A.K.

Na balu byli obecni urzędnicy miejscowi ze swymi rodzinami oraz przyjezdni, jak 
również zaproszeni goście. Widzieliśmy na balu też i p. Starostę, który swym miłym wy-
glądem, inteligencją i obejściem odrazu zjednał ogólną sympatję bawiących się.

Kotyljon wypadł dosyć efektownie, zawdzięczając osobom, ładnie obmyślanym, 
przygotowanym przez mozolną pracę pp. Olszewskiej i Lewandowskiej.

Pod względem finansowym bal można nazwać udatnym, gdyż znacznie zasi-
lił kasę Stowarzyszenia.

Dochód, jak się dowiadujemy, ma posłużyć zarządowi do zapoczątkowania bi-
bljoteki urzędniczej. („Dziennik Suwalski”, nr 54 z 23.02.1927 r.)

NAPISALI:

ZE STAREGO ALBUBU:

MAJOWA WYCIECZKA DO SUWAŁK

Jakieś trzy lata temu zdjęcie na targowisku staroci w Wilnie wypatrzył 
Grzegorz Sołowiej, nasz Czytelnik, który od lat zbiera wszystkie interesujące 
dokumenty dotyczące Suwałk. Z opisu na odwrocie wynika, że zdjęcie zrobio-
ne zostało 2.05.1931 r. w Suwałkach, przedstawia „powrót z wycieczki majowej”, 
w którym uczestniczyły słuchaczki kursu I Seminarium Nauczycielskiego 
Żeńskiego, prawdopodobnie w Wilnie. 

Być może ktoś z Państwa coś wie na temat tej wycieczki lub rozpoznaje twarze 
uczestniczek bądź ich podpisy na odwrocie fotografii. Prosimy o kontakt. 

Powstała w roku 1900 na potrzeby żołnierzy, 2. (wcześniej 
6.) Leib-Huzarskiego (Dragońskiego) Pawłogradzkiego 
Pułku Imperatora Aleksandra III, stacjonującego przy szo-
sie Sejneńskiej. Znana była również jako cerkiew pod wezwa-
niem św. Jerzego Zwycięzcy lub św. Grzegorza. Była to niedu-
ża świątynia o powierzchni ok. 500 metrów kwadratowych i 
znajdowała się po drugiej stronie istniejących tam koszar ro-
syjskich, w pobliżu obecnej ulicy Szkolnej. Cerkiew zbudowa-
no dzięki staraniom byłego dowódcy pułku Włodzimierza 
Curikowa po części ze środków pochodzących z ofiar ofice-
rów i szeregowych. Budowę nadzorował, podówczas porucz-
nik, Stefan Józef Bigelmajer.

W 1942 roku zaprzestano w cerkwi prowadzenia praktyk 
religijnych. Jeszcze do roku 1947 zachowała się w niej część 
wyposażenia, między innymi ikonostas (zdobiona ikonami 
ściana) i część utensyliów (naczyń liturgicznych). Przedmioty 
te zostały przekazane do cerkwi w Gródku, pusty zaś obiekt  
oddany roszarni, której służył jako magazyn.

W roku 1956 lub 1957, dzięki staraniom garstki pozosta-
łych jeszcze wiernych, została erygowana prawosławna pa-
rafia i w 1959 roku budynek przekazano na jej potrzeby. Ze 
względu na brak subwencji na odbudowę i działalność cer-
kwi oraz niemożliwe do uregulowania zaległości podatko-
we, kościół prawosławny w 1959 roku nieruchomość sprze-
dał .Została ona w latach 60-70 XX wieku rozebrana i zniknęła 
bezpowrotnie z krajobrazu Suwałk.

Wacław Pankiewicz

ZAPOMNIANA CERKIEW

20.02.1919

Walery Roman zo-
stał mianowany preze-
sem Sądu Okręgowego 
w Suwałkach.
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SPORT MARSZ PO 14. TYTUŁ 
ROZPOCZĘTY

Badmintoniści SKB Litpol–Malow byli gospodarzami pierwszego turnie-
ju ligowego i – jak na gospodarza i aktualnego mistrza Polski przystało, wy-
grali ten turniej. Pośród startujących rywali jedyną groźną ekipą wydawali się 
rywale z białostockiego Hubala i tak się też stało. Tylko białostoczanie stawi-
li silny opór gospodarzom, którzy jednakowoż zdołali wygrać 4:2. Dla SKB 
punkty zdobyli:  Maciej Poulakowski, Adam Cwalina/Łukasz Moreń, Kamila 
Augustyn/Monika Bieńkowska, Michał Łogosz/Magdalena Witek. Dla zespołu 
z Białegostoku punktowali  Alesja Zajceva oraz Michał Rogalski w singlu. 

Przewaga zawodników SKB i Hubala nad pozostałymi drużynami była 
wręcz przygniatająca: obydwie drużyny wygrywały pozostałe mecze 6:0. 

– Jestem przekonany, że podobnie jak w poprzednim sezonie suwalscy 
badmintoniści zdobędą kolejny najcenniejszy tytuł drużynowego mistrza 
Polski – mówił po turnieju Jerzy Szleszyński, prezes Suwalskiego Klubu 
Badmintona. 

– Bardzo ważna, wręcz decydująca o zwycięstwie, była wygrana Macieja 
Poulakowskiego w grze pojedynczej z Adrianem Dziółko – mówił trener su-
walczan J. Dołhan.  (sk) 

ZNAKOMITA PASSA ŚLEPSKA
Kolejny mecz i ko-

lejna wygrana – tym 
razem świetnie ostat-
nio spisujący się siat-
karze Ślepska pokona-
li, i to na wyjeździe!, 
3:0 Pekpol Ostrołęka. 
Nie tak dawno pisali-
śmy, że suwalskim siat-
karzom brakuje już tyl-
ko jednego punktu do 
wicelidera tabeli. Tym 
razem możemy napi-
sać, że już są wiceli-
derem, wyprzedzając 
o jeden punkt właśnie 
siatkarzy APP Krispol.  
By jednak nie dostać 
od ostatnich sukcesów 
zawrotu głowy przy-
pomnijmy, że do lidera 
tabeli, którym jest nie-
zmiennie KS Camper 
Wyszków, brakuje su-

walczanom punk-
tów siedem. Przewaga 

Campera jest więc oczywista, a i styl, w jakim wyszkowianie wygry-
wają kolejne spotkania, w nich właśnie każe widzieć kandydata do 
końcowego sukcesu.

Sobotni mecz w zgodnej opinii obserwatorów przebiegał pod 
dyktando suwalczan, którzy wygrali pewnie, w setach do 19, 23 i 22.  
A już w środę 18 bm., o 17.00 Ślepsk podejmuje u siebie Avię Świdnik, 
z którą wręcz „ma obowiązek” wygrać. Warto to zobaczyć na własne 
oczy.  (SK)

KIEDY STADION 
LEKKOATLETYCZNY?

Widownia na ponad tysiąc miejsc, w pełni nowoczesne, spełniające 
wszelkie wymogi wyposażenie no i obecność  gwiazd królowej sportu – 
tego właśnie oczekuje suwalski samorząd i przede wszystkim sportow-
cy i miłośnicy lekkiej atletyki po gruntownej modernizacji suwalskiego 
stadionu. 

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą – firmą Tamex Obiekty 
Sportowe S.A Warszawa (ta sama, która z powodzeniem brała udział 

Fot. Patryk Birt

w przebudowie stadionu piłkarskiego) stadion miał być oddany do 31 
sierpnia 2015 roku tak, by już od jesieni mogli tam trenować i startować 
sportowcy z Suwałk i z całego kraju. Gospodarze obiektu nie ukrywają, 
że na gruntownie zmodernizowanym stadionie spodziewają się znako-
mitych, utytułowanych sportowców.  – Tymczasem – mówi Waldemar 
Borysewicz, dyrektor suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – od dłu-
giego już czasu, mimo sprzyjających warunków, praca na stadionie stoi. 
Trudno więc oczekiwać, że zawarowany w umowie termin będzie dotrzy-
many – twierdzi dyrektor.

Suwalski stadion nie był remontowany od kilkudziesięciu lat. Dzięki 
temu, że suwalskiemu samorządowi udało się pozyskać sporą część po-
trzebnych środków z budżetu Ministerstwa Sportu – blisko jedną trze-
cią z koniecznych 12 milionów – stadion po przebudowie ma spełniać 
wszelkie wymogi, by mogły być tu rozgrywane zawody wysokiej rangi z 
udziałem prawdziwych gwiazd. Tak więc ma być  między innymi ośmio-
torowa pełnowymiarowa bieżnia, rzutnia z klatką do rzutu dyskiem i mło-
tem, skocznie do skoku w dal, trójskoku, wzwyż i o tyczce i pozostałych 
konkurencji technicznych.

Wszystko oczywiści po to, by w Suwałkach mogli startować wybit-
ni mistrzowie, których tu kiedyś już gościliśmy, jak choćby późniejszego 
dwukrotnego mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego, czy Szymona 
Ziółkowskiego.

– Wykonawca jak do tej pory nie wystąpił z wnioskiem o aneksowanie 
umowy i zmianę terminu, ale to  nie oznacza, że – w razie nie dotrzymania 
terminu wykonania – pozostanie bezkarny. – W takiej sytuacji zostaną nali-
czone, przewidziane w umowie odsetki – mówi dyrektor Borysewicz.  (SK) 

Magdalena Witek i Michał Łogosz w meczu z Humalem Biały-
stok  Fot. Marta Orłowska
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Unijna inwestycja w PGO Suwałki
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych prowadzący działalność 

w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów powstał 1994 r. ja-
ko zakład budżetowy Miasta Suwałki. Na mocy uchwały Rady Miejskiej w 
Suwałkach zakład budżetowy został przekształcony w „Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami w Suwałkach” Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, w której Miasto Suwałki posiada 100 procent udziałów. W tej formie 
prawnej Spółka funkcjonuje od 1.03.2012 roku. Nowo powstała spółka otrzy-
mała zadanie dostosowania regionalnej instalacji do przetwarzania odpa-
dów komunalnych. Instalacja została uwzględniona w Wojewódzkim Planie 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012–2017. 
Zadaniem zakładu było dostosowanie mechanicznego modułu do wydzie-
lenia, ze zmieszanych odpadów komunalnych, frakcji nadających się do od-
zysku. Spółka zrealizowała zadania polegające na rozbudowie hali przyjęcia 
i sortowania odpadów wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników, zlo-
kalizowanym w istniejącym w hali bunkrze na odpady. Halę wyposażono w 
profesjonalną sortownię zmieszanych i segregowanych odpadów komunal-
nych o możliwości przetwarzania 40 tys. Mg na rok, co zapewnia przyjmowa-
nie i przetwarzanie odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 
tys. mieszkańców. Sortownia odpadów służy do rozdzielania na poszczegól-
ne frakcje zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz zmieszanych od-
padów komunalnych, a także do „doczyszczania” odpadów komunalnych, 
pochodzących z selektywnej zbiórki dowożonych transportem dostawców. 
Zgodnie z wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami do instalacji dostarcza-
ne są odpady komunalne z Regionu Północnego w pierwszej kolejności z 
powiatów: suwalskiego i sejneńskiego oraz miast Suwałki i Sejny. 

Rozbudowa hali przyjęcia i sortowania odpadów oraz zaprojekto-
wanie, dostawa i montaż technologii w PGO w Suwałkach zrealizowano 
w dwóch etapach:

Etap 1 – obejmował rozbudowę istniejącej hali przyjęcia i sortowania 
odpadów. Roboty budowlane polegały na dobudowie do istniejącej ha-
li części nowej od strony północnej i zachodniej. Obiekt po rozbudowie – 
część istniejąca wraz z dobudową – stanowi jednoprzestrzenną halę wyko-
rzystywaną dla potrzeb przyjmowania i sortowania odpadów w PGO Sp. z 
o.o.. Ponadto w zakresie rozbudowy wydzielono z istniejącej i dobudowanej 
hali, zaplecze socjalne dla potrzeb zatrudnionych pracowników.

Etap 2 – zaprojektowano do rozbudowanej hali sortowniczej linię tech-
nologiczną wraz z jej dostawą i montażem. Na podstawie Wojewódzkiego 

Planu Gospodarki Odpadami przewiduje się roczny przerób odpadów w ilo-
ści 40 000 Mg. Zakres prac obejmował: montaż maszyn i urządzeń linii tech-
nologicznych, niezbędną infrastrukturę (instalacje elektryczne, monitoring, 
wentylację), technologię segregacji odpadów. 

Cele przedsięwzięcia:
1. Zorganizowanie właściwego systemu gospodarki odpadami.
2. Osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opako-

waniowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
3. Odzysk surowców wtórnych. 
4. Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.
5. Zbiórka, odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych ze stru-

mienia odpadów komunalnych. 

Korzyści:
1. Ochrona środowiska naturalnego.
2. Kształtowanie świadomości proekologicznej wśród mieszkańców re-

gionu.
3. Podniesienie jakości i zakresu świadczonych usług komunalnych z równo-

czesnym dostosowaniem do standardów obowiązujących w UE. 
4. Promocja gmin i regionu przez stosowanie nowatorskich, proekologicz-

nych sposobów zagospodarowania odpadów.
5. Utworzenie nowych miejsc pracy związanych z rozbudową zakładu. 

Dofinansowanie projektu
Inwestycja finansowana była ze środków własnych, pożyczki 

z WFOŚiGW w Białymstoku oraz kredytu bankowego. W czerwcu 2014 r. 
Spółka złożyła dokumenty aplikacyjne do konkursu ogłoszonego przez 
Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko z projektem pn. „Dostosowanie instalacji przetwarzania od-
padów w Suwałkach do wymagań stawianych RIPOK” w ramach działania 
2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komu-
nalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych prio-
rytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Wniosek o dofinan-
sowanie uzyskał pozytywne oceny na wszystkich szczeblach weryfikacji. 
W związku z tym, Spółka przystąpiła do realizacji projektu, w którym po-
niesione nakłady zostaną zrefundowane na zasadach określonych w regu-
laminie konkursu. 

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 14.01.2015 r. pomię-
dzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku jako Instytucją Wdrażającą, a „Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Odpadami w Suwałkach” Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: lata 2012–2015.
Wartość projektu: 7.856.929,58 złotych.
Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej: 

5.307.187,15 złotych.
Trwałość projektu: 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu.
Powołana została Jednostka Realizująca Projekt (JRP), której zadaniem 

jest prowadzenie całości spraw związanych z realizacją projektu, a w szcze-
gólności uzyskanie i przyjęcie do realizacji projektów budowlanych, prze-
prowadzenie zamówień publicznych, nadzór nad wykonaniem zadań, pro-
wadzenie wszelkich spraw związanych z pozyskaniem środków z POIiŚ, 
prowadzenie rachunkowości projektu.

Zdjęcia przedstawiają sortownie odpadów 49/2015
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SUWALCZANIE! POZNAJCIE SWOICH STRAŻNIKÓW
Wszelkie sprawy związane z naruszeniem ładu i porządku na terenie wymienionych dzielnic można zgłaszać od poniedziałku  do 

piątku w godz. 6.30-22.00, a  soboty od godz. 7.00-15.00 pod podane niżej numery telefonów  lub tel. alarmowy 986. 

strażnik Anna Zielińska
pok. 111, tel. (87) 563-56-20 
e-mail: sm@um.suwalki.pl 

Rejon I – obejmujący ulice:
Sikorskiego – numery parzyste, Reymonta, Kołłątaja, Miodowa, Ogrodowa, Piękna, Zacisze, Zielna, 
Żytnia, Staszica nr 61-93, Gałaja nr 106-112 i 107-115, Reymonta, Bulwarowa, Kościuszki nr 99-103, 
Dwernickiego od nr 31, E. Plater (38-46), Reja – numery nieparzyste, 11 Listopada, Daszyńskiego, 
Dmowskiego, Franciszkańska, Szpitalna, Legionów, Krasickiego, Krzywólka.

młodszy specjalista
Rafał Pycz
pok. 2, tel. (87) 563-56-19 
e-mail: sm@um.suwalki.pl 

Rejon II – obejmujący ulice:
Reja – numery parzyste, Armii Krajowej (od Reja do Pułaskiego), Pułaskiego –  numery nieparzyste, 
Paca, Kowalskiego, Andersa, Lityńskiego, Minkiewicza, Antoniewicza, Witosa, Putry, Patli, Obozowa, 
1000 lecia Litwy

starszy inspektor
Grzegorz Gałażyn
pok. 111, tel. (87) 563-56-20 
e-mail: sm@um.suwalki.pl

Rejon III – obejmujący ulice:
Kościuszki 128-140, Pułaskiego – numery parzyste, Czarnoziem, Szwajcaria – numery parzyste, Armii 
Krajowej (od Pułaskiego do Północnej), Falka, Wyszyńskiego, Chopina, Młynarskiego, Moniuszki, 
Szymanowskiego, Ogińskiego, Jana Pawła II, Nowomiejska, Dwernickiego – numery nieparzyste, 
Podhorskiego, Żeromskiego, Narutowicza, Grabowa (do Modrzewiowej), Modrzewiowa – numery 
nieparzyste, Buczyńskiego, Lutostańskiego, Świerkowa (od Pułaskiego do Klonowej), Klonowa – nu-
mery nieparzyste (od 41), Różana – numery parzyste, Północna (od Różanej do granicy miasta).

 

strażnik Robert Januć
pok. 1, tel. (87) 563-56-20 
e-mail: sm@um.suwalki.pl 

Rejon IV – obejmujący ulice:
Kolejowa, Podhorskiego, Grabowa, Modrzewiowa – numery parzyste, Klonowa (1– 40), Różana – nu-
mery nieparzyste, Północna, Kowieńska, Wileńska, Wylotowa, Zwrotnicza, Parowozowa, Świerkowa 
(nr 1-50), Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dębowa, Jałowcowa, Jaśminowa, 
Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Lipowa, Olszowa, Orzechowa, Sosnowa, 
Topolowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wrzosowa.

starszy inspektor
Paweł Aneszko
pok. 2, tel. (87) 563-56-19 
e-mail: sm@um.suwalki.pl 

Rejon V – obejmujący ulice:
Bakałarzewska (od rzeki do ul. Mickiewicza), Mickiewicza – numery nieparzyste, Kościuszki od nr 1-51 
i 2-74, Chłodna – numery nieparzyste, Noniewicza (od nr 1-71 i 2-32), Krótka, Konopnickiej (nr 2-6 
i 5-11), Waryńskiego (od nr 1-19 i 2-22A), os. II, Ciesielska, 1 Maja (od Waryńskiego do rzeki), Utrata (od 
Waryńskiego do rzeki – numery nieparzyste), Wigierska, 24 Sierpnia (od Kościuszki do rzeki).

starszy inspektor
Grzegorz Szermer
pok. 2, tel. (87) 563-56-19
e-mail: sm@um.suwalki.pl  

Rejon VI – obejmujący ulice:
Dąbrówka, os. Korczaka, ul. Dwernickiego – numery parzyste (od Noniewicza do Utraty), Noniewicza 
(nr 32-48), Konopnickiej (nr 8-14), Waryńskiego (nr 21-45 i 24-26), Utrata (nr 1-55 i 2-14), Krótka, 
Sejneńska, Piaskowa, Przemysłowa, Przytorowa, Szkolna, Składowa, Młynarska, 1 Maja (nr 1-19 
i 2-12).

młodszy specjalista
Wojciech Buraczewski
pok. 1, tel. (87) 563-56-20
e-mail: sm@um.suwalki.pl

Rejon VII – obejmujący ulice:
Utrata (nr 57-203), os. Polna, os. Klasztorna, Sianożęć, Staniszewskiego, Wojska Polskiego – numery 
nieparzyste.

  

starszy strażnik
Jacek Tomaszewski
pok. 2, tel. (87) 563-56-19
e-mail: sm@um.suwalki.pl

Rejon VIII – obejmujący ulice:
Wojska Polskiego – numery parzyste, Papiernia, os. Buczka Zastawie, os. Hańcza, Buczka (obie stro-
ny do ul. Bydgoskiej i od ul. Bydgoskiej - numery nieparzyste, Powstańców Wielkopolskich – nume-
ry parzyste, Dubowo.

  

młodszy specjalista
Andrzej Laszkowski 
pok. 2, tel. (87) 563-56-19
e-mail: sm@um.suwalki.pl 

Rejon IX – obejmujący ulice:
Zarzecze, 24 Sierpnia, Grunwaldzka (do ul. 23 Października), 23 Października – numery nieparzyste, 
Bakałarzewska, Traktorzystów, os. Piastowskie, zespół cmentarzy wszystkich wyznań.

 

starszy inspektor
Dariusz Popławski  
starszy strażnik Jan Sienica
pok. 2, tel. (87) 563-56-19
e-mail: sm@um.suwalki.pl 

Rejon X – obejmujący ulice:
23 Października – numery parzyste, Grunwaldzka (od ul. 23 Października), Sikorskiego 
– numery nieparzyste, Dwernickiego – numery parzyste (od ul. Kościuszki do 
ul. Noniewicza ), Noniewicza (nr 73-95), Chłodna – numery parzyste, Kościuszki (nr 76-126 
i 55-97), Suzina, E. Plater (nr 1-45, 2-30), Kamedulska, Hamerszmita, Gałaja (nr 1-105 
i 2-104), Staszica (nr 1-55 i 2-56), Mickiewicza – numery parzyste, Łanowa, 
Konarskiego.



17.02.2015 

DWUTYGODNIK SUWALSKI

17.02.2015

DWUTYGODNIK SUWALSKI

16

ZGŁOŚ SIĘ I WYGRAJ!

Do 10 marca można zgłaszać do konkursu “Mieszkam tu! – Mądre 
pomysły na mądre miasto” najciekawsze inicjatywy zaproponowane 
w Budżetach Obywatelskich na 2014 rok. Organizatorem konkursu jest  
Portalsamorzadowy.pl. Zgłoszenie powinno mieć formę trzyminutowej 
prezentacji lub filmu, którą należy przesłać pod adresem budzetobywa-
telski@portalsamorzadowy.pl. W tytule maila należy podać nazwę miej-
scowości oraz tytuł pomysłu, a w treści kontakt do zgłaszającego.

Celem konkursu jest promocja najciekawszych pomysłów zgłaszanych 
lub realizowanych w 2014 r. w ramach Budżetów Obywatelskich i inicja-
tyw lokalnych przez mieszkańców polskich miast.W Polsce budżet par-
tycypacyjny funkcjonuje od 2011 roku. Do tej pory wprowadziło go po-
nad 100 miast.

W konkursie będą promowane inicjatywy o dużej efektywności działań, 
pozytywnym wpływie na środowisko i możliwe do powielenia w innych 
miastach, a mogą wziąć w nim udział zarówno mieszkańcy – autorzy po-
mysłów, jak i gminy, na terenie których realizowane są pomysły. Nagrody są 
przyznawane w dwóch kategoriach: “obywatelskiej” i “samorządowej”.

Ogłoszenie wyników zaplanowano na 22 kwietnia podczas VII 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Na samorzą-
dowców czekają pamiątkowe statuetki, a dla mieszkańców przewidzia-
no nagrody rzeczowe, między innymi sprzęt elektroniczny, tablety i ga-
dżety ekologiczne

Wyłonienie laureatów będzie przebiegało dwuetapowo, najpierw 
swoich 15 faworytów wskażą w internetowym głosowaniu internauci, 
potem wybrane w ten sposób inicjatywy oceni  jury, w skład którego 
wchodzą: Joanna Erbel – działaczka miejska, Jerzy Buzek – eurodeputo-
wany, Olgierd Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Rafał 
Kerger – redaktor serwisu Portalsamorzadowy.pl, Jarosław Makowski – 
dyrektor Instytutu Obywatelskiego, Paweł Orłowski – wiceminister infra-
struktury i rozwoju oraz Paweł Soloch – dyrektor Instytutu Sobieskiego. 
Sekretarzem jury jest Paweł Wyszomirski, koordynator eco21.pl

Konkurs realizowany jest z inicjatywy Centrum Szkoleń Meritum 
we współpracy z Fundacją Napraw Sobie Miasto oraz Portalem 
Samorządowym. Partnerem wydarzenia jest Europejski Kongres 
Gospodarczy.

Konkurs jest częścią projektu eco21.pl – Ogólnopolska Szkoła 
Partycypacji Ekologicznej dofinansowanego ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy w bolesnych dla nas chwilach 

okazali wiele serca, życzliwości i współczucia
a w szczególności

Przyjaciołom, środowisku medycznemu, 
Koleżankom i Kolegom lekarzom

oraz Władzom Miasta i Mieszkańcom Suwałk
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

naszego

OJCA
śp. Henryka Kulczyckiego

serdeczne podziękowania i Bóg Zapłać
składają

Synowie z Rodzinami
51/2015

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

„Śródmieście Południe”w Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. u. z 2012 r. poz. 
647, poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238 i poz.1446, 
z 2014 r. poz. 397, poz.768 i poz. 1133) oraz uchwały Rady Miejskiej w 
Suwałkach Nr XXXVI/338/09 z dnia 27 maja 2009 r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieścia Południe” 
w Suwałkach, wraz z prognozą oddziaływania  na środowisko, w 
dniach od 27.02.2015 r. do 31.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i 
Gospodarki Przestrzennej w godzinach od 9.00 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miej-
scowego planu odbędzie się w dniu 27.03.2015 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 146 w godzinach od 
9.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
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 nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 24.04.2015 r. 52/2015

BEZPŁATNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA POKOLENIA 50+

Przyjdź na spotkanie, a przekonasz się, że Internet pełen jest korzyści i atrakcji oraz że łatwo nauczysz się go obsługiwać będąc w wieku 50+.
Pokażemy Ci jak:
– zwiedzać świat lub zaplanować podróż marzeń nie ruszając się z miejsca
– porozmawiać z rodziną i znajomymi bez opłat
– zapłacić rachunki lub załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.
Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Polska Cyfrowa Równych Szans”. Rozpoczną się 21.02.2015 r. o godz. 9.00 w Bibliotece Publicznej przy 

ulicy Emilii Plater 33A w Suwałkach.
Więcej informacji pod numerami 87-565 62 46 w. 24 i 504 373 980.
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LOKALE

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
DWUTYGODNIKA SUWALSKIEGO

tel. 87 566 28 25

n Do wynajęcia lokale biurowo-handlowe, gabinety lekarskie 
– tanio, Suwałki, ul. Pułaskiego 30J, tel. 501 559 660

35/2015

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

o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z  2014 r., poz. 518 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 lutego 2015 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na ta-
blicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 04 lutego 2015 r. 
do 25 lutego 2015 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowią-
cych własność  Miasta Suwałki, przeznaczonych do dzierżawy na cele 
rolnicze  na okres do 3 lat w drodze przetargu  (Zarządzenie Nr  63/2015 
Prezydenta Miasta Suwałk z dnia  04 lutego 2015 r.). 44/2015

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

gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r, poz. 518 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 lutego 2015 roku 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 04.02.2015 r. 
do 25.02.2015 r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 62/2015 z dnia 
04 lutego 2015 roku). Dotyczy sprzedaży nieruchomości położonych 
w Suwałkach przy ul. Moniuszki, Reymonta i Północnej.

45/2015

Panu

Dariuszowi Kozłowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

MATKI 
składają

 Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
PWiK w Suwałkach  Sp. z o.o.

46/2015

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT 

Dnia 23 stycznia 2015 r. przedstawiciele miasta Suwałki wzięli udział 
w Gurjewsku (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) w konferencji 
kończącej projekt nr LPR1/010/109 pn. „Poprawa infrastruktury publicz-
nej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgra-
nicznym”. Organizatorem konferencji była Administracja Gurjewskiego 
Okręgu Miejskiego. W konferencji wzięli również udział przedstawicie-
le Administracji Jednostki Miejskiej „Cherniachowski Ośrodek Miejski”. 
Celem konferencji było podsumowanie działań merytorycznych okre-
ślonych w projekcie oraz promowanie efektów jego realizacji. Uczestnicy 
projektu przedstawili w formie prezentacji charakterystykę zrealizowane-
go projektu transgranicznego. Szczegółowo omówiono cele i rezultaty 
projektu, grupy docelowe, zrealizowane działania, budżet i zasady zarzą-
dzania. Po stronie miasta Suwałki w ramach projektu dokonano przebu-
dowy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z skrzyżowaniami przy ul. 
Hamerszmita i ul. Kościuszki, przebudowy nawierzchni ul. Chłodnej wraz 
z zagospodarowaniem przyległego terenu, a także przebudowy na-
wierzchni chodników po obu stronach jezdni ul. Mickiewicza m. in. przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Suwałkach. W trakcie 
dyskusji dokonano analizy możliwości pozyskania funduszy europejskich w perspektywie fi nansowej 2014–2020. Uczestnicy konferencji końco-
wej zadeklarowali wolę dalszego pogłębiania i umacniania dotychczasowej współpracy transgranicznej oraz jej rozwoju według najlepszych stan-
dardów. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-
Polska-Rosja 2007-2013, którego celem jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając 
na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami.

The Programme is co-fi nanced by the
European Union

47/2015

Bożej decyzji nie zmienimy,
Pozostaje  pustka i żal

Synom i Rodzinie
Pana Doktora

Henryka Kulczyckiego
Długoletniego Przewodniczącego

Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia

wyrazy współczucia
składają

Członkowie Prezydium i Komicji Rewizyjnej NFOZ
50/2015

Henryka Kulczyckiego
Długoletniego Przewodniczącego

Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia
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KUPON NR 4Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl
suwalki@cinema-lumiere.pl
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CHŁODNYM
OKIEM

Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23

Krzyżówka 4 POZIOMO:
2) broń pszczoły
6) znak zodiaku
7) bywa z kolankiem 
8) dżdżownica
11) roślina warzywna podobna do 

cykorii i spożywana jako sałata
13) denuncjacja
14) zawód na scenie
15) państwo z Santiago
16) koleżanka Pawła z serialu „Woj-

na domowa”
18) atrybut kowala
21) część końskiej uprzęży
22) powieść Tadeusza Brezy
23) krótka rozprawka literacka na 

dowolny temat
24 ) nielot wśród owoców
25) znana w Suwałkach orkiestra, 

którą dyryguje Marek Moś

PIONOWO:
1) powoduje drapanie się
2) urządzenie do ręcznego miele-

nia zboża
3) kłody z otworami na ręce i nogi
4) boisko w każdej gminie

5) wspólnik złodzieja
9) selekcja, eliminacja
10) uczestnik wirtualnego świata 
11) Caruso, światowej sławy włoski 

król tenorów
12) kiedyś ateista, bezbożnik
15) najsmaczniejszy w zającu
17) krzew ozdobny, różanecznik
19) żywotnik
20) można go zadać
21) część kaczki

Litery z pól ponumerowanych do-
datkowo, uporządkowane od 1 do 
12 utworzą rozwiązanie, które nale-
ży przesłać wraz z kuponem pod ad-
resem „DwuTygodnika Suwalskiego” 
do 30 lutego. Wśród nadawców pra-
widłowych rozwiązań rozlosujemy 
nagrodę ufundowaną przez Cinema 
Lumier w Suwałkach. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 3: Do-
bra rada, lepszy czyn. 

Nagrodę otrzymała Agata Jaćwie-
ska z Suwałk. 
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Chwalić się tym, że ma się przyja-
ciela, który czyta, to tak, jakby się chwa-
lić tym, że ktoś oddycha – tak by się 
powiedziało jeszcze nie tak dawno, po-
wiedzmy jakieś 15, może 20 lat temu. 
Dziś jednak, kiedy blisko połowa oby-
wateli Polski nie miało w ubiegłym roku 

w ręku choćby jednej książki (!), kiedy dziesięć milionów roda-
ków nie zetknęło się ze słowem pisanym w jakiejkolwiek posta-
ci, posiadanie przyjaciela, który czyta, staje się powoli luksusem, 
ba – zbytkiem jakimś nadzwyczajnym. Żeby do końca niektó-
rych pognębić powiem jeszcze i to, że mój czytający przyjaciel 
wcale, ale to wcale nie jest jedynym moim  czytającym przyja-
cielem, mam ich więcej, na pęczki, gdyby tylko uchodziło, po-
wiedziałbym.

Tak się składa, że i wy, szanowni czytelnicy, jeśli ukończyli-
ście lat trochę więcej niż całkiem mało, macie takich czytających 
przyjaciół i znajomych, z którymi się spotykacie i, od czasu do 
czasu, o książkach sobie pogadujecie. Nie od razu musi być to 
rozmowa mędrców, bo i nie zawsze każda książka to Himalaje in-
telektu, bywa że i o Marysinej części ciała piszą wielcy, ale prze-

cież zawszeć to lepiej i sympatyczniej, mądrzej i jakoś tak w lep-
szym to tonie i stylu o książkach , niż o niczym, nawet jeśli to 
kształtne, nieprawdaż?

Wiele jest powodów, dla których czytanie książek staje się 
czynnością ekskluzywną. Główny to ogólne, by tak delikatnie 
powiedzieć, schamienie. Zaradzić temu trudno, bo to proces 
ogólny, uniwersalny. Ale są i inne. Mój czytający przyjaciel do-
tarł do podwójnej ściany; na nowe książki nie ma już ani miej-
sca w swoim mieszkanku, ani pieniędzy. To pierwsze brzmi le-
piej. To drugie, to trochę wymówka.

Jednemu i drugiemu mogą, nawet próbują to robić, zara-
dzić publiczne biblioteki. Rzecz jasna nie mają nawet połowy 
tych pieniędzy, które na zakup nowych książek mieć powinny. 
Niech więc ten felieton będzie apelem do osób i instytucji, od 
których to zależy. Ja zrobię, co mogę.

Felieton ten jest reakcją na wiadomość, że niektórzy wal-
czą o czytelnika pisząc „reportaże” o chłopie, który „gnębił koty, 
miał zgwałcić cielaka”.  To już może lepiej, że nie czytają.

STANISŁAW KULIKOWSKI

MÓJ PRZYJACIEL CZYTA …
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Katarzyna Krajewska-Openchowska, 
teoretyk muzyki z Olecka:  

– Przyjechałam specjalnie z Olecka, zobaczyć 
drzeworyty oraz stałą wystawę prac Wierusza i 
muszę przyznać, że zrobiły na mnie wielkie wra-
żenie. To wielkomiejska, nowoczesna ekspozy-
cja uzupełniona multimediami. Narobiłam so-
bie tylko smaku, ponieważ w tłumie trudno jest 
się skupić i dokładnie przyjrzeć  poszczególnym 
pracom. Na pewno jeszcze tu wrócę. 

Jadwiga Milewska, pedagog z Suwałk:
– Wystawa drzeworytów jest piękna i ob-

szerna. Zazwyczaj kojarzymy twórczość 
Wierusza-Kowalskiego z malarstwem, a tu mo-
żemy poznać artystę od zupełnie innej strony. 
Ucieszyłam się szczególnie na widok drzewory-
tu przedstawiającego łowiczan, ponieważ sama 
pochodzę z Łowicza. 

Drzeworyty A.W.Kowalskiego bardzo często poja-
wiały się jako ilustracje w gazetach

ROK
ARTYSTY

Na wystawie nie mogło zabraknąć prezydenta Czesława Ren-
kiewicza. Na zdjęciu z Andrzejem Chuchnowskim

Pracom pomieszczonym na wystawie można się było przyglą-
dać bez końca

Pod wrażeniem kunsztu drzeworytów była Halina Mackie-
wicz, artysta plastyk z SOK



FAMILY CUP 2015

To był kolejny, narciarski weekend na stokach Jesionowej Góry. 
W niedzielę, 15 lutego odbyły się XX Mistrzostwa Polski w Narciarstwie 
Alpejskim i Snowboardzie Family Cup 2015 – eliminacje podlaskie i li-
tewskie. Wystartowało około stu zawodników i zawodniczek. Na trasie 
„niebieskiej” rywalizowały dzieci, kobiety i rodziny. Natomiast na trud-
nej, „czarnej” trasie ścigali się znacznie bardziej doświadczeni narciarze 
i snowbordziści. 

Amatorskimi mistrzami województwa podlaskiego  zostali Olga 
Rosińska i Mieczysław Grygieńć, oboje z Suwałk. Diana Petrauskiene 
i Samaśka Linas wygrali klasyfi kację litewską. Rywalizację rodzinną zdo-
minowali  Gabriela, Maria i Mieczysław Grygieńciowie z Suwałk. Wśród 
deskarzy najlepsi byli Natalia Lisowska i Paweł Maliszewski.

W przyszłą niedzielę slalom gigant o Puchar Starosty Suwalskiego. 
J.A. 

Fot. J.Andruczyk, S.Roziewski

>>

16/2015

ROZPOCZNIJ AKCEPTACJĘ KART !

UWAGA!
NOWY ADRES MICROGRAF
ul. Waryńskiego 3, 
16-400 Suwałki, tel. 87 563-15-00 
kom. 505-140-965

OFERUJEMY:

– KASY FISKALNE 
– TERMINALE PŁATNICZE 
– PODPIS ELEKTRONICZNY

43/2015

38/2015


