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Prawie 15 tys. zł zebrało do puszek blisko 30 kwestujących na suwal-
skim cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej w dniu Wszystkich 
Świętych. Wśród kwestujących znaleźli się m.in. prezydent Suwałk Czesław 
renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, wice-
przewodniczący Jacek Juszkiewicz i Wojciech Pająk wraz z innymi radny-
mi, ludzie kultury, społecznicy, działacze biznesowi oraz proboszcz suwal-
skiej parafii konkatedralnej ksiądz Kazimierz Gryboś. Siódmą już kwestę 
na rzecz renowacji nagrobków na najstarszej suwalskiej nekropolii zorga-
nizował Oddział Akcji Katolickiej przy konkatedrze pw. św. Aleksandra, kie-
rowany przez Ewę Stąpór.

Za pieniądze zebrane podczas poprzednich sześciu edycji kwesty, uda-
ło się odnowić ponad dwadzieścia zabytkowych nagrobków i pomników. 
Dzięki pieniądzom zebranym w 2018 r. odnowiono nagrobek Edmunda 
Kokoszczyńskiego (z dofinansowaniem Podlaskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w wysokości 8 tys. zł) oraz poddano renowacji 
pomniki nie objęte opieką konserwatora, piękne, ale niestety zaniedba-
ne. Aktualnie do rejestru zabytków na suwalskim cmentarzu parafialnym 
wpisanych jest około 100 pomników. Większość z nich wymaga renowacji. Suwalczanie chętnie wrzucali pieniądze do puszek w czasie kwesty

Kwesta na suwalsKiej neKropolii

stulecie dwójKi
Jubileusz 100-lecia obchodziła suwalska Szkoła Podstawowa nr 2  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej. Na jubileuszo-
wym spotkaniu pojawili się m.in.: absolwenci szkoły, byli pracownicy, pre-
zydent Suwałk Czesław renkiewicz ze swoim zastępcą Ewą Sidorek, 
przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec z wiceprzewod-
niczącym Wojciechem Pająkiem i radną Anną ruszewską oraz skarb-
nik miasta Wiesław Stelmach, zaproszeni goście, nauczyciele, ucznio-
wie i ich rodzice.

Gratulacje składali m.in: Lilianna Zielińska w imieniu po-
sła Jarosława Zielińskiego oraz Bożena Obuchowska, w imieniu 
Podlaskiego Kuratora Oświaty. Odczytano list gratulacyjny Ministra 
Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. Odsłonięto też pamiąt-
kową tablicę.  Suwalska SP nr 2 wykształciła dotąd ponad 10 tysięcy ab-
solwentów. Placówka uzyskała tytuły „Szkoła z klasą” (2004/2005) oraz 
„Szkoła bez przemocy” (2006/2007). W roku 2006 została uhonorowana  
przez Radę Miejską  tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk”. 

Aktualnie w suwalskiej „Dwójce” uczy się 637 uczniów w 30 oddzia-
łach oraz 75 przedszkolaków w 3 grupach. Pracuje z nimi łącznie 73 na-
uczycieli. W jednostce zatrudnionych jest 26 pracowników administracji. 

>>

Z okazji jubileuszu dyrektor SP nr 2 Ewa Brzozowska otrzymała od prezydenta 
Czesława Renkiewicza czek na 10 tys. zł oraz mnóstwo kwiatów i szczerych 
życzeń. Na zdjęciu od prawej E. Brzozowska, Z. Przełomiec, Cz. Renkiewicz 
i E. Sidorek

Szkoła Podstawowa nr 2 – to najstarsza szkoła podstawowa w mieście. W 1919 r. z polecenia Tymczasowej Rady Obywatelskiej 
Okręgu Suwalskiego zostały ogłoszone zapisy dzieci do szkół powszechnych: numer 1 – dla chłopców i numer 2 – dla dziew-
cząt. Początkowo była to trzyklasowa szkoła powszechna nr 2 w budynku prywatnym przy ul. Kościuszki 40 oraz w filii przy  
ul. Kamedulskiej 16. W 1928 r. decyzją ówczesnych władz miejskich, z prezydentem Wawrzyńcem Gałajem na czele rozpoczęto 
budowę dwupiętrowego gmachu na potrzeby szkół nr 1 i nr 2. Uroczystość otwarcia szkół powszechnych nr 1 i 2 w nowym bu-
dynku  odbyła się 23 września 1934 r. Na zakończenie uroczystości prezydent Suwałk Franciszek Hołotka poinformował zebra-
nych, że „Pani Marszałkowa Aleksandra Piłsudska zgodziła się, żeby szkołę nazwać Jej imieniem”. Suwalska dwójka wciąż znajduje 
się w tym budynku. 22 listopada 1944 r. wznowiono naukę w szkole. W 1947 r. wprowadzono do szkoły pierwsze klasy koedu-
kacyjne. 30 maja 1989 r. przekazano szkole sztandar z 1934 r., który został odnaleziony w Łomży. 31 marca 1990 r. przywróco-
no imię patron ki Aleksandry Piłsudskiej.

Program artystyczny zaprezentowali uczniowie suwalskiej „dwójki”
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>> włócznia jaćwingów
Do 10 stycznia 2020 roku można zgłaszać kandydatów do nagród 

Prezydenta Miasta Suwałk – Włócznie Jaćwingów. Wnioski można nad-
syłać drogą elektroniczną na adres: ktp@um.suwalki.pl lub składać 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mic- 
kiewicza 1, pokój  nr 5.

Do nagrody można zgłaszać osoby, firmy, organizacje, zespoły, które 
posiadają wybitne osiągnięcia, sukcesy oraz zasługi dla Miasta Suwałki we 
wszystkich dziedzinach życia publicznego. Nagrody przyznawane są za 

działania w roku 2019. Dodatkowo, do nagrody można zgłaszać przedsię-
biorców, których chcemy uhonorować „Włócznią Jaćwingów” – za produkt 
lub usługę, które są przedmiotem ich działalności i cieszą się uznaniem kon-
sumentów. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 
danego przedsiębiorcę na terenie Suwałk. Przypominamy, że kandydatów 
do nagrody mogą zgłaszać wszyscy: osoby fizyczne, organizacje i insty-
tucje społeczne, kulturalne, sportowe, gospodarcze oraz inne podmioty.

Włócznie Jaćwingów zostaną wręczone podczas gali, która odbędzie 
się 22 lutego 2020 roku. W czasie gali wystąpi zespół Blue Cafe, a zabawę 
uświetni zespół Capri New Beat. Bilety na te wyjątkowe wydarzenie tra-
fią do sprzedaży zaraz po Nowym Roku.

Laureaci ubiegłorocznych nagród Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów”

walKa z cuKrzycą
Już po raz 10 w ramach obchodów Światowego Dnia Walki  

z Cukrzycą w suwalskim aquaparku odbyła się akcja, w czasie której 
bezpłatnie badano poziom cukru we krwi i ciśnienie tętnicze. Akcję 
zrealizowano w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, fi-
nansowanego z budżetu miejskiego Suwałk.

Doktor Ewa Korneluk (na zdjęciu powyżej), diabetolog i orga-
nizator wydarzenia, udzielała bezpłatnych konsultacji dotyczą-
cych zaleceń żywieniowych, diet, samokontroli glikemii. Z ba-
dań i konsultacji z lekarzem skorzystało ponad 350 osób. Około 
60-ciu osobom udzielono indywidualnych porad diabetologicz-
nych. Tak, jak i podczas poprzednich akcji, dużym zaintereso-
waniem cieszyło się indywidualne wyliczanie BMI i porówny-
wanie go z należną masą ciała. W czasie badań profilaktycznych  
u kilkunastu osób stwierdzono podwyższony poziom cukru we 
krwi. Osoby te zostały skierowane na dalsze badania, które po-
twierdzą czy dotknęła ich choroba cywilizacyjna XXI wieku, jaką 
jest cukrzyca. 

W każdy drugi czwartek miesiąca o 16.00 w sali konferencyjnej 
suwalskiego aquaparku odbywają są spotkania edukacyjne „Szkoły 
cukrzycy” prowadzone przez dr E. Korneluk. Wykłady są skierowa-
ne do osób chorych na cukrzycę, ich rodzin, a także osób zdrowych, 
które chcą pogłębić swoją wiedzę o tej chorobie. Najbliższe spotka-
nie odbędzie się 14 listopada.

międzynarodowa 
matura w i lo 

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnic- 
kiej w Suwałkach spełniło wszystkie wymagania instytucji International 
Baccalaureate (IB) i otrzymało tytuł IB World School. Jest drugą szkołą w wo-
jewództwie podlaskim mającą taki status. Tytuł ten upoważniona do pro-
wadzenia Programu Dyplomowego i włącza szkołę do prestiżowego grona 
szkół międzynarodowych autoryzowanych przez International Baccalaureate 
Organization. W proce-
sie autoryzacyjnym bra-
li udział nauczyciele, 
uczniowie i rodzice I LO.

Dane suwalskiego  
I LO zostaną umiesz-
czone na międzynaro-
dowej stronie IB wraz ze 
wszystkimi szkołami ofe-
rującymi program ma-
tury międzynarodowej. 
Takich szkół jest 4  200 
na całym świecie. Nauka 
w klasach IB będzie pro-
wadzona w języku an-
gielskim.

Dyżury rADNyCh
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im 

swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 19 listopada zapraszają Adam Ołowniuk i Wojciech Pająk z klu-

bu radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 26 listopada na suwalczan czeka-
ją Anna ruszewska i Andrzej turowski z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony 
przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedzia-
łek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.
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Nowym przewodniczącym 
Rady Sportu przy Prezydencie 
Miasta Suwałk został  Piot r 
Ludwik Zieliński (na zdjęciu), 
a jego zastępcą Bartosz Ja- 
siński. Poprzednia przewodni-
cząca Rady Beata Marianna ha- 
r a s i m o w i c z  z r e z y g n o w a ł a  
z tej funkcji z przyczyn osobistych.

Rada Sportu przy Prezydencie 
Miasta Suwałk – to społeczny organ opiniodawczo-doradczy  
w sprawach kultury fizycznej. Na czwartym posiedzeniu 
Rada zajmowała się m.in. funkcjonowaniem hali wido-
wiskowo-sportowej Suwałki Arena w odniesieniu do wy-
stępów MKS Ślepsk Malow – Suwałki w rozgrywkach Plus 
Ligi oraz regulaminem Miejskiej Rywalizacji Sportowej 
2019/2020 pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk  
– Edycja XX oraz podsumowaniem XIX edycji.
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Za nami historyczne wydarzenie w dziejach suwalskiego sportu, 
czyli debiut drużyny Ślepska Malow Suwałki w Plus Lidze. Siatkarze 
suwalskiej drużyny lepiej nie mogli rozpocząć rozgrywek w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej. W Rzeszowie Ślepsk Malow zdecydowanie 
3:1 (23:25, 25:17, 25:16, 25:22) pokonał Asseco Resovię. Najlepszym za-
wodnikiem meczu wybrano Nicolasa Szerszenia, ale znakomicie za-
grał też rozgrywający Ślepska Malow Joshua tuaniga. To  pierwsze 
punkty zespołu Ślepska Malow w Plus Lidze.  

Potem były mecze równie dobrze zagrane przez zespół Ślepsk Malow, 
ale niestety nie przyniosły one punktów. W Warszawie siatkarze Ślepska 
Malow po wyrównanej walce przegrali 1:3 (19:25, 24:26, 25:20, 23:25)  
z zespołem Projekt, ubiegłorocznym wicemistrzem Polski. A potem, po 
dobrym meczu suwalski zespół przegrał 1:3 (25:21, 20:25, 20:25, 25:27)  
w Kędzierzynie-Koźlu z drużyną Grupa Azoty ZAKSA. Mistrzowie Polski  
w meczu z suwalskim zespołem stracili pierwszego seta w tegorocznych roz-
grywkach. W Ślepsku Malow tym razem dobrze zagrali: Patryk Szwaradzki, 
Andreas takvam, Nicolas Szerszeń, Bartłomiej Bołądź i Wojciech 
Siek. Następny mecz Ślepsk Malow rozegra 15 listopada w Jastrzębiu  
z zespołem Jastrzębski Węgiel, który zajmuje czwartą lokatę w tabe-
li. Ślepsk Malow jest jedenasty w tabeli Plus Ligi i ma do rozegrania je-
den zaległy mecz z Treflem Gdańsk w Suwałkach, który przełożono na 
17 grudnia. 

Pierwszy mecz Plus Ligi w Suwałkach Ślepska Malow zaplanowano 

na 23 listopada o godz. 14.45 w Suwałki Arenie. Przeciwnikiem suwal-
skiej drużynie będzie AZS Indykpol Olsztyn. Przed meczem odbędzie 
się oficjalne otwarcie hali sportowo-widowiskowej przy ul. Zarzecze 26.

MLEKPOL Z SuWALSKiMi SiAtKArZAMi
Do końca pierwszego półrocza 2020 r. Spółdzielnia Mleczarska 

Mlekpol w Grajewie będzie wspierała drużynę Ślepska Malow Suwałki 
grającą w Plus Lidze. Poinformował o tym prezes Mlekpolu Edmund 
Borawski na specjalnej konferencji prasowej, w której uczestniczyli m.in. 
prezydent Suwałk Czesław renkiewicz, prezes klubu Ślepsk Malow 
Wojciech Winnik, trener Ślepska Malow Andrzej Kowal wraz z zawod-
nikami. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol od kilkunastu lat wspiera AZS 
Indykpol Olsztyn, a z siatkarzami Ślepska związana jest od pięciu lat. 

znaKomity począteK ślepsKa malow

Drużyna 
Ślepska Ma-
low Suwałki 
z Krzysztofem 
Ostrowskim, 
Edmundem 
Borawskim 
oraz 
Wojciechem 
Winnikiem  
i Andrzejem 
Kowalem

o trzysta Krzewów więcej
Po raz drugi Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zorganizowało akcję sadzenia 

roślin w Parku Konstytucji 3 Maja. Członkowie stowarzyszenia oraz wolontariusze posa-
dzili trzysta krzewów trzmieliny – rośliny okrywowej przy altance parkowej.

–  W przyszłym roku nasze miasto 
obchodzić będzie trzysta lat istnie-
nia. Stąd taka sama jak ilość lat, licz-
ba posadzonych sadzonek krzewów. 
Chcemy by nasze miasto było co-
raz piękniejsze, bardziej ekologiczne  
– mówiła Anna ruszewska wicepre-
zes Centrum Aktywności Społecznej 
PRYZMAT. Przed sadzeniem facho-
wych porad i uwag udzielił specja-
lista leśnik, Wojciech Kamiński , 
członek stowarzyszenia i pracownik 
Wigierskiego Parku Narodowego. 

Rośliny sadziły całe rodziny, tak jak pół-
toraroczna Helenka z siostrą 
Hanią (3 latka) oraz mamą Martą

>>
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– Suwalski rynek pracy stał się rynkiem pracownika

– Brakuje chętnych do pracy, przede wszystkim w budownictwie, handlu, przy obsłudze maszyn, kucharzy i kelnerów

– Często brakuje chętnych do pracy, bo wynagrodzenia są niskie, nieadekwatnie do warunków pracy

– W Suwałkach najwięcej oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców wydano ukraińcom (ponad 5,4 tys. osób) i Białorusinom (ponad 270 osób) 
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>> o cudzoziemcach i rynKu pracowniKa

O zmianach na suwalskim rynku pracy 
oraz funkcjonowaniu Powiatowych 
Urzędów Pracy rozmawiamy z Kamilem 
Czarniawskim, dyrektorem Powiatowego 
Urzędu Pracy w Suwałkach, który kieruje 
tą instytucją od dziewięciu miesięcy.

– Jak minęły pierwsze miesiące pracy 
na stanowisku dyrektora PUP?

– Dziewięć miesięcy minęło bardzo szybko, 
czasami mam wrażenie, że stanowisko obej-
mowałem wczoraj. Pani teresa Dzienuć – mo-
ja poprzedniczka i wieloletnia dyrektor, od-
chodząc na emeryturę pozostawiła mi urząd 
jako bardzo dobrze funkcjonującą instytucję, 
ze wspaniałymi pracownikami, profesjonalną 
kadrą kierowniczą. Mnie pozostało przejąć ste-
ry i robić swoje. 

– W suwalskim PUP-ie pracuje Pan od 
15 lat. W tym czasie w Suwałkach sto-
pa bezrobocia spadła z ponad 19% do 
4,7%. Co się jeszcze zmieniło?

– Gdy zaczynałem pracę w urzędzie, sto-
pa bezrobocia faktycznie była na bardzo wy-
sokim poziomie. Był to czas, kiedy ówczesny 
prezydent Suwałk marzył o jednocyfrowej sto-
pie bezrobocia. Wejście do Unii Europejskiej 
poprawiło nieco sytuację na rynku. Granice 
zostały otwarte, Wielka Brytania, Irlandia, 
Islandia otworzyły nam swoje rynki pracy.  
W urzędach pojawiła się komórka pośrednictwa 
do pracy za granicą – EURES, ale nie każda oso-
ba znała języki, chciała emigrować lub po pro-
stu ze względów rodzinnych wolała pracować  
w Polsce. Po kryzysie gospodarczym zaczęło 
dziać się lepiej w gospodarce, głównie dzię-
ki napływowi środków unijnych. Rynek cał-
kowicie się odwrócił, stając się rynkiem pra-
cownika.

– Czy w Suwałkach nikt nie powinien 
mieć problemów ze znalezieniem pra-
cy?

– Oczywiście, nie wszyscy mają łatwo na 
tym rynku. W rejestrach urzędu, a tym samym 
wśród mieszkańców miasta i powiatu są osoby, 
którym bez wsparcia urzędu trudno jest znaleźć 
zatrudnienie. Są to m.in. osoby niepełnospraw-
ne, czy osoby w wieku powyżej 50 roku życia. 
Wraz ze zmianami w gospodarce, nieuniknio-
ne stały się zmiany w publicznych służbach 
zatrudnienia. Nasza oferta pomocy zaczęła 
obejmować nie tylko osoby bezrobotne, ale 
przede wszystkim pracodawców. Od kilku lat 
z powodzeniem realizujemy programy wpie-
rające kształcenie ustawiczne pracowników  

i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego.

– W jakich branżach i z jakimi kwalifika-
cjami najczęściej brakuje pracowników? 

– Wzrasta liczba wolnych miejsc pracy  
i na pewno sytuacja osób poszukujących za-
trudnienia poprawiła się. Obecnie urząd dys-
ponuje prawie 120 ofertami pracy. Najwięcej 
wolnych miejsc pracy znajduje się w budow-
nictwie (na stanowiskach: robotnik ogólnobu-
dowlany, tynkarz, technolog robót wykończe-
niowych, glazurnik), w handlu (sprzedawca), 
przy obsłudze maszyn w przemyśle, głównie 
spożywczym (operator maszyn) oraz w zawo-
dzie kucharza i kelnera. Zdecydowanie mniej 
ofert pracy jest dla osób z wyższym wykształ-
ceniem. Pracodawcy składający w urzędzie 
ofertę pracy, jako jeden z wymogów wskazu-
ją po prostu – chęć do pracy. Jednak w wie-
lu przypadkach do samego zatrudnienia nie 
dochodzi. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele,  
a najważniejsza to proponowane niskie wyna-
grodzenie, nieadekwatne do warunków pracy. 

– Wspomniał Pan o cudzoziemcach. Ilu  
z nich aktualnie pracuje w suwalskich 
firmach?

– Pamiętam, jak w roku 2007 ustawodawca 
umożliwił polskim pracodawcom pozyskanie 
pracowników z Ukrainy, Rosji i Białorusi – po-
przez jedną wizytę w urzędzie pracy i złoże-
nie oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi. Wtedy takich oświad-
czeń w ciągu roku było 12-18 sztuk. Głównie 
byli to pracownicy produkcji, pracownicy do 
pracy na roli lub kierowcy kat. C+E do pokony-
wania tras międzynarodowych. Teraz cudzo-
ziemcy, głównie obywatele Ukrainy pojawia-
ją się praktycznie w każdej dziedzinie naszego 

życia – od placów budowy, przez komunika-
cję miejską, sklepy, restauracje, hotele, przy-
chodnie i szpitale – po przedszkola, szkoły  
i inne instytucje. Ostatnio miałem przyjemność 
słuchania organisty w kościele, który jest oby-
watelem Ukrainy. Do końca trzeciego kwartału 
tego roku pracodawcy i inne podmioty złoży-
ły do urzędu 5 937 oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcom. 

– Skąd pochodzą cudzoziemcy zatrud-
niani w suwalskich zakładach pracy? 

– Najwięcej oświadczeń o powierzeniu wy-
konywania pracy cudzoziemcom pochodzi  
z Ukrainy (ponad 5 400 osób) i Białorusi (po-
nad 270 osób). Ponadto, do urzędu pracy wpły-
nęło ponad 80 wniosków w sprawie zezwole-
nia na pracę sezonową (w sektorze związanym 
rolnictwem, ogrodnictwem oraz turystyką) 
i dotychczas wydano 35 zezwoleń. Od po-
czątku bieżącego roku rozpatrzono ponad 50 
wniosków (w oparciu o rejestry bezrobotnych)  
o wydanie opinii dotyczącej sytuacji na rynku 
pracy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców 
na 883 miejsca pracy. 

Chciałbym podkreślić, że wymieniona liczba 
oświadczeń i wydanych zezwoleń na prace sezo-
nowe, nie jest równoznaczna z liczbą zatrudnio-
nych cudzoziemców na obszarze działania PUP. 
Wynika to z tego, że rejestracji dokonuje się od 
podmiotów i agencji pracy mających siedzibę na 
naszym terenie. Podmioty te mogą kierować cu-
dzoziemców do pracy w Suwałkach, ale też do 
innych miast. Dlatego, trudno jest oszacować, 
ilu obcokrajowców znajduje zatrudnienie w su-
walskich firmach.

– Dziękujemy za rozmowę.
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PiENiąDZE 
DLA NiEPEłNOSPrAWNyCh

Radni zdecydowali, że niewykorzystane 
dotąd pieniądze z PFRON na pomoc suwal-
skim niepełnosprawnym zostaną przeznaczo-
ne na dodatkowe dofinansowanie zaopatrzenia  
w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortope-
dyczne. W tym roku 45 wniosków o dofinanso-
wanie zakupu tego sprzętu rozpatrzono nega-
tywnie, ze względu na brak pieniędzy na ten 
cel. Do końca roku suwalscy niepełnospraw-
ni będą mogli jeszcze zakupić sprzęt za ponad 
7,3 tys. zł. Natomiast ponad 35 tys. zł zostanie 
przeznaczonych na zwrot kosztów wyposaże-
nia stanowisk pracy dla niepełnosprawnych.

StyPENDiA 
DLA uZDOLNiONEJ MłODZiEży
Jednogłośnie radni ustanowili roczne 

stypendium artystyczne Prezydenta Miasta 
Suwałk dla dzieci i młodzieży za szczególne 
osiągnięcia artystyczne w muzyce, tańcu, te-
atrze, literaturze, sztukach plastycznych i fil-
mie. Jego pomysłodawcą był radny Marek 
Zborowski-Weychman. Stypendium mogą 
otrzymać uczniowie suwalskich szkół podsta-
wowych i średnich, posiadający Suwalską Kartę 
Mieszkańca, którzy m.in. mają udokumentowa-
ne osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie 
dziedzinie sztuki oraz aktywnie uczestniczą  
w życiu kulturalnym Suwałk. Stypendium mo-
że być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów 
udziału w konkursach, festiwalach, kursach, 
warsztatach i na zakup sprzętu muzyczne-
go bądź strojów scenicznych. Pierwsze wnio-

ski o stypendia artystyczne można składać od  
15 grudnia tego roku.

WięCEJ MiEJSC W żłOBKu
Do statutu suwalskiego Żłobka Miejskiego 

została wpisana nowa lokalizacja prowa-
dzenia działalności przez tę placówkę. Teraz 
suwalski żłobek prowadzi działalność przy  
ul. Kamedulskiej 3 oraz ul. gen. Wł. Andersa 10. 
Za kilka tygodni rozpocznie działalność także 
przy ul. Kościuszki 6. Powstaje tam placówka, 
w której opiekę znajdzie dodatkowo 122 dzie-
ci. Teraz w suwalskim Żłobku Miejskim jest 205 
miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. W połowie 
października na przyjęcie do tej placówki cze-
kało 332 dzieci.

Na adaptacje pomieszczeń przy ul. T. Koś- 
ciuszki 6, pod potrzeby żłobka su-
walski samorząd pozyskał prawie 
2,7 mln zł z rządowego programu 
„Maluch+”.

O NiANiACh 
Ewa Sidorek, zastępca prezy-

denta Suwałk przedstawiła rad-
nym informację o nowym mode-
lu opieki nad dziećmi w suwalskich 
przedszkolach. Zaprezentowała ar-
gumentację uzasadniającą wpro-
wadzenie tych zmian, które zrów-
nają standardy z obowiązującymi 
w wielu pobliskich miastach. W ich 
wyniku kilkanaście pomocy na-
uczyciela, (tzw. niań) zatrudnionych 
obecnie w suwalskich przedszko-
lach będzie musiało zmienić pracę. 
Ratusz zamierza zaproponować im 

trzynasta sesja
Zmiany w organizacji suwalskich szkół, wynikające ze zmian w polskim systemie 

oświaty zajęły radnym najwięcej uwagi w czasie październikowej sesji Rady Miejskiej. 
Radni przegłosowali 10 uchwał dokonujących przekształcenie suwalskich szkół do 
obowiązujących wymogów prawa. Zajęli się też przyszłorocznymi podatkami i opła-
tami oraz sprawą zmian w zatrudnieniu tzw. niań w suwalskich przedszkolach. Sesja 
rozpoczęła się ślubowaniem nowego radnego Jarosława Józefa Kowalewskiego, 
który objął mandat po zmarłym Zdzisławie Koncewiczu. Spowodowało to zmiany  
w składach osobowych komisji. Nowym przewodniczącym Komisji Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego został Tadeusz Czerwiecki.

Ślubowanie złożył nowy radny Jarosław Józef Ko-
walewski

Najmłodsza w historii uczestniczka sesji suwalskiej Rady Miej-
skiej, kilkumiesięczna Patrycja

>>
n Prezydent Suwałk Czesław renkiewicz 

wraz ze swoim zastępcą łukaszem Kurzyną  
i  p r z e w o d n i c z ą c y m  R a d y  M i e j s k i e j 
Zdzisławem Przełomcem w przededniu dnia 
Wszystkich Świętych zapalili znicze na grobach 
prezydentów Suwałk oraz znanych i zasłużo-
nych suwalczan. Zapalili też znicze przy po-
mniku upamiętniającym ofiary zbrodni katyń-
skiej i katastrofy smoleńskiej.

n Pr a cow ni c y su w alsk i e j  B ib l i ote k i 
Publicznej im. M. Konopnickiej pamiętali  
o swojej koleżance, która przed laty kierowa-
ła tą placówką. Mowa o bibliotekarce i spo-
łeczniku Jadwidze Towarnickiej. W przeded-
niu Wszystkich Świętych dyrektor Biblioteki 
Maria Kołodziejska wraz z przedstawiciela-
mi załogi zapalili znicze na jej grobie na cmen-
tarzu przy ul. Bakałarzewskiej. W uzgod-
nieniu z administratorem nekropolii przy 
ul. Bakałarzewskiej, pracownicy suwalskiej 
Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej ob-
jęli opieką grób J. Towarnickiej. W tym roku 
minęła setna rocznica jej urodzin.

n W nocy z 6 na 7 listopada patrol policji 
zwrócił uwagę na samochód, który jechał 
środkiem suwalskiej ul. A. Mickiewicza. Po 
tym jak policjanci wezwali kierowcę do za-
trzymania się, ten zaczął uciekać. Pościg nie 
trwał jednak długo. Funkcjonariusze zatrzy-
mali pojazd kilka ulic dalej, zajeżdżając mu 
drogę. W trakcie ucieczki kierowca uszkodził 
ogrodzenie jednej z posesji. Jak się okaza-
ło, 37-latek miał przy sobie 4 gramy amfeta-
miny. Zatrzymany suwalczanin stracił prawo 
jazdy. Usłyszał też zarzuty i niedługo stanie 
przed sądem. 

n Policjanci z Wydziału Prewencji KMP  
w Suwałkach zatrzymali 33-letniego mężczy-
znę podejrzanego o kradzieże w sklepach na 
suwalskim Osiedlu Północ. Łupem zatrzyma-
nego były głównie artykuły spożywcze i prze-
mysłowe. Łączna wartość strat wyniosła po-
nad 1 100 zł. Podejrzany usłyszał już zarzut. Za 
przestępstwo kradzieży grozi mu kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 41-latka, 
podejrzewanego o kradzież telefonu komór-
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pracę w tworzonym przy ul. Kościuszki żłobku. 
Te, które się zgodzą, od stycznia zaczną pracę 
w nowej placówce. Jeśli nie przyjmą oferty, do 
czerwca będą pracować w przedszkolach.

Po wprowadzeniu zapowiadanych zmian, 
grupami przedszkolnymi mają opiekować się: 
dwie nauczycielki i jedna osoba dodatkowa. Nie 
jest określone, czy to ma być woźna czy pomoc 
nauczyciela (tzw. niania). Teraz zakresy obo-
wiązków woźnej i tzw. niani niemalże pokrywa-
ją się. Na te zmiany nie zgadza się część rodzi-
ców, którzy pojawili się na sesji Rady Miejskiej. 
Uważają, że pogorszy to opiekę nad ich dzieć-
mi w przedszkolu. E. Sidorek, zapewniała, że 
po zmianie dzieci będą otoczone odpowiednią 
opieką, a sytuacja w każdej grupie będzie roz-
patrywana indywidualnie. To dyrektorki przed-
szkoli będą decydowały, czy dodatkowa pomoc 
nauczycielowi jest potrzebna w grupie trzylat-
ków, czy w innych grupach.

Przeciwko zmianom wystąpiła Mariola 
Brygida Karpińska i Sławomir Sieczkowski.  
O swoich dylematach przy podejmowaniu tej 
decyzji mówił też Kamil Klimek. Głos w tej 
sprawie zabrała również, Marta Jasionowska, 
przedstawicielka rodziców dzieci obecnych 
na sesji. Stwierdziła m.in.: „My rodzice mówi-
my stanowcze nie, dla pomysłu likwidacji sta-
nowiska pomocy nauczyciela, tak zwanej niani  
w przedszkolu, jak również zmniejszenia eta-
tów woźnych w suwalskich przedszkolach…”.

Prezydent Suwałk Czesław renkiewicz za-
pewnił, że wspólnie z kierownictwem suwal-
skich przedszkoli będzie zabiegał o to, by dzieci 
w tych placówkach na pewno otrzymały odpo-
wiednią opiekę. Takim najprostszym rozwiąza-
niem może być zwiększenie składu osobowe-
go w grupach najmłodszych, bo tam wydaje się 
to bardziej potrzebne niż w grupach starszych.

PODAtKi NA 2020 rOK
Większość radnych zagłosowała za wyższy-

mi stawkami podatku od nieruchomości od no-
wego roku. Podatek od budynków mieszkal-
nych wzrośnie o 5 gr – do 75 groszy za metr 
kwadratowy. W przypadku lokali, związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

stawka wzrośnie o 41 groszy – do 22,64 złotych 
za metr kwadratowy.

Głosowanie nad stawkami podatków po-
przedziła dyskusja, w której tadeusz Czerwiecki 
zapowiedział, że radni z klubu PiS zagłosują 
przeciw. Podobną deklarację złożył Sławomir 
Sieczkowski z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. 
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wyja-
śniał, że wzrost podyktowany jest potrzebą za-
pewnienia środków finansowych na skutki wzro-
stu minimalnego wynagrodzenia pracowników 
jednostek samorządu terytorialnego i niesfi-
nansowaną przez rząd w pełni podwyżkę wy-
nagrodzeń nauczycieli. Zauważył, że w przypad-
ku suwalczanina ze stumetrowym mieszkaniem, 
wzrost nie będzie znaczący, bo wyniesie 5 zło-
tych w skali roku.

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie przy-
szłorocznych stawek podatków od środków 
transportu. W przypadku samochodów cięża-
rowych o masie poniżej 12 ton, stawki wzrosną 
od 11 do 21 złotych, w zależności od dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu. W przypadku 
ciężarówek o masie powyżej 12 ton, w zależno-
ści od liczby osi i zawieszenia, większość stawek 
podatku pozostanie bez zmian. Kilka wzrośnie 
od 13 do 53 złotych, i w przypadku najwięk-
szych ciężarówek, najwyższa stawka podatku 
wyniesie 3 006 zł. Stawki podatku od środków 
transportu w Suwałkach nie były zmieniane od 
2013 roku. Radni zdecydowali też, po raz pierw-
szy od 2011 r., o nieznacznym podwyższeniu  
11 spośród 31 stawek opłaty targowej.

NOWE uLiCE i rONDO
Nowe rondo u zbiegu ulic Sportowej  

i Aleksandry Piłsudskiej, w pobliżu stadionu 
lekkoatletycznego nosić będzie imię Rondo 
Olimpijczyków Polskich. Radni zdecydowali 
też, że nowe ulice pomiędzy ulicami Zastawie 
i Lotniczą otrzymają nazw y: Francuska, 
Węgierska, Włoska, Hiszpańska, Chorwacka, 
Portugalska, Czeska i Grecka. W ten sposób bę-
dzie wprowadzane spójne nazewnictwo ulic na 
powstającym dużym osiedlu domów jednoro-
dzinnych, co ułatwi identyfikację tego osiedla 
w przestrzeni miasta.

Radni klubu Łączą Nas Suwałki i ugrupowania Mieszkańcy Suwałk

kowego z jednego z suwalskich urzędów. 
Mundurowi odzyskali skradziony telefon,  
a mężczyzna usłyszał już zarzut. 

n Uczniowie suwalskiego Zespołu Szkół  
nr 6 im. Karola Brzostowskiego wykonywa-
li bezpłatne przeglądy techniczne samo-
chodów przed zimą. Młodzież pod nadzo-
rem nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
sprawdzała m.in. stan zawieszenia, układu 
kierowniczego, amortyzatorów, akumula-
tora i temperaturę zamarzania płynu chłod-
niczego.

n W czasie trwającej w tym roku czte-
ry dni akcji „Znicz 2019” na suwalskich dro-
gach nie doszło do żadnego wypadku dro-
gowego. Odnotowano natomiast 14 kolizji 
drogowych. Niestety nie zabrakło nieodpo-
wiedzialnych kierowców, którzy wsiedli do 
swoich aut po alkoholu. Policjanci zatrzymali 
dwóch nietrzeźwych kierujących. Na ul. Reja 
zatrzymali 36-letniego kierowcę, który miał 
ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 22-let-
niego suwalczanina podczas patrolowania 
okolic jednego z ogródków działkowych. Ich 
uwagę zwrócił zaparkowany tam samochód.  
W volvo znajdowało się dwóch młodych męż-
czyzn. Jeden z nich, na widok mundurowych, 
zaczął sprawdzać swoje kieszenie. Okazało 
się, że mężczyzna miał przy sobie torebkę 
z białym proszkiem. Wstępne badania nar-
kotesterem wskazały, że to ponad 10 gra-
mów amfetaminy. 22-latek trafił do policyj-
nego aresztu.

n Udanie zaprezentowali się na Konkursie 
Pieśni Patriotycznej w Szczuczynie młodzi 
wykonawcy z suwalskiego Studia Piosenki 
„Beciaki”. Maja Kałęka zajęła 3 miejsce,  

piosenką „His- 
toria orła”, a Kuba  
Walendykiewicz 
( „Dziś idę wal-
c z yć ,  m am o” ),  
(na zdjęciu po le-
wej) i Sebastian 
Wa l e n t o  ( „ J a - 
worze rodzinny”) 
pierwsze miejsca 
w swoich katego-
riach.
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O trudnej, ale niezwykle potrzebnej 
pracy hospicjum rozmawiamy 
z ireną Mickiewicz, dyrektorem 
SP Zespołu Opieki Paliatywnej 
im. Jana Pawła II w Suwałkach.

– Jakie były początki suwalskiego ho-
spicjum?

– Od 1993 r. do 1996 r. opieka paliatywna  
w Suwałkach działała jako Towarzystwo Opieki 
Hospicyjnej/Paliatywnej. Następnie zdołaliśmy 
przekształcić się w Wojewódzki Zespół Opieki 
Paliatywnej, a w dalszej kolejności w Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana 
Pawła II w Suwałkach. Przeszliśmy w tym cza-
sie długą drogę od trzech niewielkich po-
mieszczeń usytuowanych w budynku przy  
ul. M. Reja 69 B do budynku o powierzchni ok. 
3 000 metrów kwadratowych, zbudowanego 
na potrzeby Hospicjum przy ul. Szpitalnej 54.  
Był to dla nas wszystkich ogromny wysiłek, ale 
oczywiście było warto. W 2021 r. będziemy ob-
chodzić 25 lecie istnienia.

– Na jaką pomoc mogą liczyć pacjenci  
w hospicjum?

– Sprawujemy opiekę nad pacjentami, 
którzy zbliżają się nieuchronnie do śmierci. 
Staramy się zapewnić im godne odejście bez 
bólu i cierpienia. Pomagamy rodzinom w opie-
ce nad ciężko chorymi pacjentami w domu. 
Otaczamy opieką medyczną również pacjen-
tów przewlekle chorych, mających duże pro-
blemy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
życiowych. Opieką hospicyjną codziennie obej-
mujemy 72 pacjentów, natomiast tzw. świad-
czeniami z zakresu opieki długoterminowej 
około 80 pacjentów. Zatrudniamy na umowę  
o pracę 36 pracowników.

Oferta nasza dotyczy wszystkich rodzajów 

świadczeń medycznych dostępnych w NFZ 
przeznaczonych dla opieki paliatywnej i dłu-
goterminowej. W swojej strukturze organi-
zacyjnej posiadamy: Hospicjum Stacjonarne, 
Hospicjum Domowe w Suwałkach i Augusto- 
wie, Hospicjum Domowe dla Dzieci, Zakład 
Opiekuńczo Leczniczy, Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych  
Mechanicznie, Domową Opiekę nad Pacjenta- 
mi Wentylowanymi Mechanicznie, Domową 
Opiekę nad Dziećmi Wentylowanymi Mecha- 
nicznie, Domowe Żywienie Dojelitowe.

– Jak długo trzeba czekać na miejsce  
w suwalskim hospicjum?

– Do ZOL-u czas oczekiwania jest zawsze 
bardzo długi, może wynosić nawet 11 miesię-
cy. Zachęcam więc do wcześniejszego składa-
nia wniosków o przyjęcie. Natomiast do świad-
czeń hospicyjnych czas oczekiwania teraz nie 
jest długi i sięga maksymalnie do 1 miesią-
ca, chociaż jeszcze niedawno do Hospicjum 
Stacjonarnego na przyjęcie również czekano 
parę miesięcy. 

Szybsze przyjęcie jest możliwe u pacjen-
tów mających orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Jeżeli pacjent nie posiada 
takiego orzeczenia, czas oczekiwania znacznie 
się wydłuża. Warto więc zadbać o to, aby cho-
ry jak najszybciej otrzymał takie orzeczenie.

– Widzimy, że trwają prace przy budynku 
suwalskiego hospicjum. Co powstaje?

– Obecnie trwają prace nad dalszą rozbu-
dową naszej placówki. W rozbudowanej czę-
ści planujemy usytuowanie ZOL-u dla pacjen-
tów wentylowanych mechanicznie na 14 łóżek. 

niezwyKle potrzebne hospicjum
PoCzątkI SUWalSkIego hoSPICJUm SIęgaJą lat 90-tyCh XX WIekU. PraCoWNICy meDyCzNI WykoNyWalI WteDy 
SWoJą PraCę Na zaSaDaCh WoloNtarIatU. teraz zeSPół oPIekI PalIatyWNeJ JeSt JeDNoStką obeJmUJąCą SWo-
Im DzIałaNIem WoJeWóDztWo PoDlaSkIe oraz Część WoJeWóDztWa WarmIńSko-mazUrSkIego. PraCoWNICy SU-
WalSkIego hoSPICJUm PomagaJą Chorym I ICh roDzINom W NaJtrUDNIeJSzyCh ChWIlaCh żyCIa.

Jesteśmy pewni, że suwalczanie będą 
pamiętali o suwalskim hospicjum, a my na 
łamach „DwuTygodnika Suwalskiego” na 
pewno będziemy przypominać o tej moż-
liwości wsparcia hospicjum. Pracownikom 
suwalskiego hospicjum dziękujemy za ich 
niezwykle trudną i potrzebną pracę. 

– Codziennie suwalskie hospicjum opiekuje się 72 pacjentami, a opieką długoterminową obejmuje ok. 80 pacjentów
– Na miejsce w hospicjum stacjonarnym czeka się maksymalnie do 1 miesiąca
– Po zakończeniu rozbudowy będzie więcej łóżek w suwalskim hospicjum. Do dotychczasowych 26 łóżek dojdzie kolejnych 14
– można wspomóc suwalskie hospicjum poprzez przekazanie 1% z podatku PIt na Stowarzyszenie hospicjum Suwalskie  
krS 0000321667

Pozwoli to nam również na zwiększenie licz-
by łóżek w ZOL (standardowym) o 6 łóżek. 
Mam nadzieję, że czas oczekiwania się skróci. 
Budowa powinna zakończyć się do 30 kwietnia 
2020 r. Realizujemy również projekt „Poprawa 
jakości i dostępności usług w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Paliaty wnej  
w Suwałkach” w ramach Regionalnego Progra- 
mu Operacyjnego. Dzięki temu zakupimy 
sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, który po-
zwoli na zmniejszenie cierpień chorych i uła-
twi pracę personelowi medycznemu.

– Jak suwalczanie mogą wesprzeć  
suwalskie hospicjum?

– Hospicjum ściśle współpracuje z orga-
nizacją pożytku publicznego Stowarzyszenie 
Hospicjum Suwalskie – KRS 0000321667, któ-
re zbiera środki finansowe z 1% i przeznacza je 
na pomoc dla SP Zespołu Opieki Paliatywnej  
w Suwałkach. Dziękuję im za to bardzo serdecz-
nie. Jednocześnie w imieniu Stowarzyszenia 
proszę mieszkańców Suwałk o to, aby roz-
liczając podatek za rok 2019 pamiętali  
o Stowarzyszeniu Hospicjum Suwalskie.

– Dziękujemy za rozmowę.



13.11.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

patriotycznie  w  i  lo
Ponad 100 uczniów z: Augustowa, Białegostoku, Dąbrowy Białostockiej, 

Dowspudy, Niećkowa, Rudki, Suwałk i Olecka wzięło udział w 27. edycji 
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej, który odbył się w su-
walskim I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej. Miasto reprezento-
wali gospodarze, czyli I LO oraz uczniowie z II i III LO, Zespołu Szkół nr 6, Zespołu 
Szkół Technicznych, Technikum nr 4, Zespołu Szkół Salezjanek oraz Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego.

Wśród wykonawców piosenek pierwsze miejsce ex aequo zdobyła Sandra 
rukszan, solistka z 5-osobowym zespołem z I LO w Suwałkach oraz zespół z II LO 
w Augustowie. W kategorii „Twórczość własna” jury pierwsze miejsce przyznało 
Klaudii Borys z I LO w Suwałkach oraz zespołowi z II LO w Białymstoku. Wśród re-
cytatorów najwyżej oceniono: Natalię Statkiewicz i Klaudię łożyńską z suwal-
skiego I LO oraz Patrycję Bożewicz z II LO w Augustowie.

DwuTygoDnik SuwalSki
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CZytELNiCy PytAJą

PO CO KOMu tE KuLE?
Czytelnicy „DwuTygodnika Suwalskiego” zwrócili się do redakcji z py-

taniem o powód ustawiania dużych, betonowych kul na chodnikach przy 
ul. Kościuszki. O odpowiedź poprosiliśmy tomasza Drejera, dyrektora 
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach:

– Przy siedmiu bramach wjazdowych do insty-
tucji publicznych mieszczących się po zachodniej 
stronie ulicy Kościuszki ustawione zostały betono-
we kule. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa, 
przede wszystkim rowerzystów poruszających się 
chodnikiem z dopuszczonym ruchem rowerowym. 
Poprzez ustawienie kul wymuszone zostało odsunię-
cie się rowerzystów od ścian budynków, przez co mo-
gą oni dostrzec wysuwający się z bramy samochód, 
jak również kierowca samochodu wyjeżdżając z bra-
my w większym zakresie widzi to co dzieje się na chodniku.

„Dwutygodnik Suwalski” pro-
ponuje: pomalujmy kule.

Skoro te duże betonowe kule już 
się pojawiły w centrum miasta, pro-
ponujemy aby je pomalować. Na 
kulach może pojawić się np. logo 
„Pogodne Suwałki” lub „Miś Uśmich”, 
bądź logo „300-lecie Suwałk” albo 
logo Suwałki Blues Festiwal (w pobli-
żu miejsc gdzie odbywają się koncer-
ty SBF). Niech będzie kolorowo i ory-
ginalnie.

T. Drejer: – Pomysł z oznakowa-
niem (pomalowaniem) kul jest bardzo 
dobry, szczególnie farbą odblaskową 
dla poprawy ich widoczności i będzie 
zrealizowany jeszcze w tym miesią-
cu. Osobiście podoba mi się propozy-
cja namalowania z trzech stron loga 
„Miś Uśmich”.

Mam wielką satysfakcję z Festi-
walu. Jest on dorobkiem wielu 
osób, w tym nauczycieli, rodzi-
ców, sponsorów i oczywiście sa-
mych uczniów. Najważniejszy 
cel, który jest realizowany nie-
zmiennie od lat. Jest nim poka-
zywanie patriotycznych postaw 
oraz wyłonienie szkolnych talen-
tów. Istotą patriotyzmu jest mi-
łość do ludzi, którzy żyją wokół 
nas – powiedział pomysłodawca 
Festiwalu Marek Urbanowicz, 
nauczyciel języka polskiego 
z suwalskiego I LO

Już po raz c z war t y Stowar z yszenie 
Seniorzy z Pasją Horyzont zorganizowa-
ło Przegląd Pieśni Patriotycznych „Wyśpiewać 
Wolność”. W sali im. A. Wajdy SOK suwalcza-
nie mogli wysłuchać pieśni, które przypomi-
nają nasze burzliwe dzieje i walkę o wolność 
Polski. Wśród słuchaczy znaleźli się przedsta-
wiciele suwalskiego samorządu miejskiego 

oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych  
i placówek kultury z miasta i gminy, młodzież, 
a przede wszystkim seniorzy m.in.: Krystyna 
Polkowska ,  przewodnic ząca Polsk iego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Suwałkach oraz Maria Jolanta Lauryn, wi-
ceprzewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów.

– Wyśpiewywane tutaj pieśni są symbo-

wyśpiewać wolność lem bohaterstwa oraz męstwa pokoleń, które 
niestety już odeszły. Nasze pokolenia śpiewa-
ją te pieśni, aby oddać im cześć – powiedziała 
Jadwiga Sowulewska, prezes Stowarzyszenia 
Seniorzy z Pasją Horyzont.

Na scenie zaprezentowały się zespoły: Ance 
Kamance, Cantabile, Canto, Diament – ku-
jawiak, Diament – polonez, Duet Żołnierski, 
Młodzież z SP nr 10, Ocean Życia, Stokrotki  
i Złota Jesień.

Na scenie 
Suwalskiego 
Ośrodka Kultury 
okazale zaprezentował się 
zespół Ocean Życia

Przegląd był piątym 
zadaniem projektu „Pasja 
Horyzontu mieszkańcom 
Suwałk” dofinansowane-
go przez Urząd Miejski  
w Suwałkach
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Po d c z a s  u r o c z y -
stości były awanse na 
w yższe stopnie woj-
skowe oraz medale i od- 
z n a c z e n i a .  „ M e d a l 
100-lecia Odzyskania 
Niepodległości” otrzy-
mał Fabian Daniłowicz, 
suwalsk i  kombatant 
o r a z  p r o f .  B o h d a n 
C y w i ń s k i ,  p u b l i c y -
sta, historyk idei i opo-
zycjonista mieszkający 
na Suwalszczyźnie (na 
zdjęciu obok). Brązowy 
Medal „Za zasługi dla 
obronności kraju” otrzy-
mał dr Jarosław Schabieński, historyk IPN i suwalski radny. Wcześniej  
w Białymstoku Złoty medal „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymał 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Leszek Lewoc. Medal „Za 
zasługi dla kultury polskiej” otrzymała Jolanta hinc-Mackiewicz, pra-
cownica Teatru im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. 

Był apel pamięci, salwa honorowa, a pod pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego złożono kwiaty. Po uroczyści goście udali się na obiad do 
dawnej Resursy Obywatelskiej.

Po złożeniu wiązanek kwiatów pod pomnikiem Polskiej Organizacji 
Wojskowej przy ulicy Bakałarzewskiej oraz mszy świętej w konkatedrze 
św. Aleksandra, uroczystości odbywały się pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Ta część obchodów Święta Niepodległości roz-
poczęła się od wspólnego odśpiewania czterech zwrotek Mazurka 
Dąbrowskiego. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił 
Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk, który powiedział:

– Każdego roku 11 listopada zadajemy sobie pytanie  
o sens wielkiego słowa: niepodległość, równie wielkiego, jak: 
wolność, patriotyzm czy demokracja. Czym jest dzisiaj dla 
nas niepodległość? Czy jest to tylko fakt historyczny, opisa-
ny w podręcznikach? Czy może jest czymś więcej: sumą ma-
rzeń, aspiracji, wielkich idei i codziennych starań jednostek  
i narodu? Nic sensownego nie zbudujemy, gdy będziemy kon-

centrowali się na przerzucaniu własnymi racjami… Obyśmy jednością byli.

***
– Zawsze dzień 11 listopada, od 101 lat był i jest dniem 

radości dla wszystkich prawdziwych Polaków, dla tych któ-
rych serca biją po polsku. Dla polskich patriotów – powie-
dział wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński.
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o b y ś m y   j e d n o ś c i ą   b y l i
rekorDoWo lICzNIe PoJaWIlI SIę SUWalCzaNIe Na tegoroCzNyCh obChoDaCh NaroDoWego śWIęta NIePoDle-
głośCI W SUWałkaCh. bylI ParlameNtarzyśCI, SamorząDoWCy WoJeWóDzCy, mIeJSCy, gmINNI I PoWIatoWI oraz 
kombataNCI, PrzeDStaWICIele aDmINIStraCJI, DUChoWIeńStWo, SeNIorzy, młoDzIeż I lICzNI mIeSzkańCy. UDzIał 
WzIęły też SłUżby mUNDUroWe: WoJSko, PolICJa, Straż PożarNa I SłUżba WIęzIeNNa.

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęto od złożenia kwiatów 
pod pomnikiem POW

Rekordowo licznie, całymi rodzinami pojawili się suwalczanie na miejskich ob-
chodach Święta Niepodległości

Po raz pierwszy tak wielu radnych Rady Miejskiej pojawiło się na suwalskich 
obchodach Święta Niepodległości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Wiązankę kwiatów składa przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przeło-
miec z jedenastoma radnymi
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polonez  suwalsKich 
uczniów

Tanecznym krokiem zainaugurowali w Suwałkach obchody 101. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie suwalskich szkół: 
Zespołu Szkół Technicznych i Zakładu Doskonalenia Zawodowego. 8 listo-
pada w samo południe w Parku Konstytucji 3 Maja kilkudziesięciu uczniów 
zatańczyło polski taniec narodowy – polonez. A następnie złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w centrum miasta. 

piKniK 
militarny 
w  garnizonie

W przeddzień Narodowego Święta 
Niepodległości, 10 listopada w suwal-
skim Klubie Wojskowym przy ul. Wojska 
Polskiego 40 odbył się piknik „Służymy 
Niepodległej” zorganizowany przez żoł-
nierzy Garnizonu Suwałki. To była dosko-
nała okazja, żeby poznać współczesne 
Wojsko Polskie, ale także jego historię. 
Była m.in. prezentacja sprzętu i wyposa-
żenia wojskowego, tor przeszkód, strzel-
nica sportowa, bezpłatny wstęp do mu-

zeum wojskowego, żołnierska grochówka oraz wiele innych atrakcji. Tak 
jak w całym kraju, wspólnie odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną Wojska 
Polskiego, czyli „Marsz Pierwszej Brygady”. 

młodzieżowy  marsz 
niepodległości

Po raz czternasty suwalskimi ulicami przeszedł Młodzieżowy Marsz 
Niepodległości. Po mszy św. w konkatedrze pw. św. Aleksandra złożono 
kwiaty pod Dębem Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja. Odśpiewano 
Mazurka Dąbrowskiego. Były też okolicznościowe wystąpienia. Następnie 
kilkuset uczestników marszu przeszło pod pomnik POW na cmentarzu 
przy ulicy Bakałarzewskiej.

Tegoroczny marsz pod hasłem: „Pamiętam i nigdy nie zapomnę, skąd 
pochodzę i jaką mam historię”,  nawiązywał do setnej rocznicy wyzwole-
nia Suwałk i Powstania Sejneńskiego. Stąd też patronem Marszu był jeden 
z dowódców Powstania Sejneńskiego – Wacław Zawadzki.

narodowa  opera 
w  narodowe  święto

Suwalskie miejskie obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę zakończyło wystawienie „Strasznego dworu” Stanisława 
Moniuszki, jednej z najsłynniejszych polskich oper. Sala im. Andrzeja 
Wajdy wypełniona była po brzegi, a wiele osób nie mogło obejrzeć tej 
opery, bo zabrakło biletów. 

Nie zabrakło jednak suwalskich akcentów. Obok solistów i chórzystów 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, na scenie SOK-u wy-
stąpiła suwalczanka Natalia Winnik. Na scenie pojawili się także tancerze 
Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna (na zdjęciu poniżej) oraz Suwalska 
Orkiestra Kameralna, którą gościnnie poprowadził tomasz Labuń, kom-
pozytor i dyrygent Orkiestry Symfonicznej Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego. Spektakl wyreżyserowany został przez 
roberta Dymowskiego.

Opera zaprezentowana została w ramach programu „DEDAL  
w ośrodku kultury – pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystycz-
na” realizowanego przez SOK ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz budżetu Miasta Suwałki. Wydarzenie honorowym patro-
natem objął prezydent Suwałk Czesław renkiewicz, a sponsorami spek-
taklu był Bank Spółdzielczy w Suwałkach oraz Market Budowlany Kram. 

Największe zainteresowanie 
wzbudziła polowa strzelnica 
sportowa
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literacKi festiwal śmiechu
W listopadzie – najbardziej ponurym miesiącu kalendarzowym w suwalskiej Bibliotece 

Publicznej im. M. Konopnickiej odbyła się 3. edycja literackiego festiwalu śmiechu „Listopadowe 
prześmiechy w bibliotece”.

Były „Zabawy językiem polskim” dla dzieci, prezentacja filmowych komedii oraz „Satyry PRL”  
przygotowane przez teresę Suproń i jej przyjaciół ze Stowarzyszenia Twórczych Seniorów 
„Rozłogi”. Można było przejrzeć się w „Krzywym zwierciadle”, a Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, 
Anime, Fantastyki i RPG „Mroczne Bractwo” zaproponowało dzieciom „Zabawki japońskie”.  
O Dubaju opowiadał Piotr Kowalczyk, a „Doktor Marchewka” wykonywał bezpłatne badania wzroku.

>>

 Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Z suwalski-
mi dziećmi 
spotkała się 
Wioletta 
Piasecka, 
autorka 
książek 
dla 
najmłodszych W krzywym zwierciadle świat jest bardziej 

zabawny

przedszKolaKi 
o suwałKach

Po raz szósty Przedszkole nr 4 zorganizowało quiz  
pt. „Suwałki – moje miasto”. Wzięło w nim udział  
9 przedszkoli samorządowych. Pytania dotyczyły m.in. 
miasta, znanych suwalskich zabytków i twórczości Marii 
Konopnickiej. Organizatorkami konkursu były nauczy-
cielki: teresa Jeruć i Barbara Burzycka.

Rywalizacja była zacięta, dzieci wykazały się dużą 
wiedzą o swoim mieście. A wiadomo, czym skorupka za 
młodu nasiąknie… Jak nie nauczymy najmłodszych su-
walczan patriotyzmu i miłości do swojej małej ojczyzny 
oraz zainteresowania suwalską historią, to potem mo-
że być za późno. Takie rzeczy młody człowiek wynosi  
z domu, przedszkola i szkoły. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali medale oraz nagrody.

Suwalskie przedszkolaki bezbłędnie ułożyły z puzli konkate-
drę pw. św. Aleksandra

>> odzysKanie niepodległej 
w bibliotece

W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej obejrzeć można niezwykle cie-
kawą wystawę „Rok 1918. Odzyskanie Niepodległej” przygotowaną przez Ośrodek KARTA.

Wystawa, w sposób chronologiczny i na 
podstawie starannie wyselekcjonowanego ma-
teriału źródłowego oraz najciekawszych zdjęć historycznych i innych elementów graficz-
nych przedstawia najważniejsze chwile procesów rozgrywających się na ziemiach polskich 
w ostatnim roku I wojny wraz z ich kluczowym dopełnieniem – odrodzeniem po 123 latach 
niewoli państwa polskiego. Każda plansza, oprócz archiwalnych zdjęć, zaopatrzona jest  
w krótki komentarz merytoryczny, nakreślający kontekst obrazowanych wydarzeń oraz 
tekst źródłowy (fragment dzienników, wspomnień, listów, dokumentów z epoki), będący 
osobistym komentarzem świadków historii do opisywanych procesów dziejowych. Co waż-
ne, narracja wystawy skoncentrowana jest na ówczesnych relacjach świadków historii i nie 
zawiera współczesnego komentarza.

Wystawę „Rok 1918. Odzyskanie Niepodległej” w suwalskiej bibliotece przy ul. E. Plater 
33 A można oglądać do 17 listopada.

>>
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¿ warsztaty kreatywnego rękodzieła: sutasz – 23.11 w godz. 9-12, sala 
0.28 SOK, wstęp 50 zł, liczba miejsc ograniczona;
¿ spektakl „Jeremi się ogarnia. Lol.” – 24.11. godz. 18, Sala im. A. Wajdy, 

wstęp wolny, wejściówki do odbioru w kasie SOK. Liczba miejsc ograniczona;
¿ wystawę „Wiesław Osewski In Memoriam” w Galerii Patio. 

Zaprezentowanych jest ponad 160 grafik, rysunków i obrazów artysty.
Wystawa czynna do 31.12.

BLACK PuB KOMiN, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿ koncert zespołów: Solitary, Sterlet, Half broke cigarette. Sobota, 23.11, 

godz. 19-23. Wstęp wolny;
¿ COME INTO KOMIN jam session, 16.11 – sobota, start godz. 19.19.

rOZMAriNO, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ koncert zespołu Zmiana Wachty – 15.11, godz. 19. Będą pieśni au-

torskie i morskie szlagiery. Bilet 10 zł. Rezerwacja miejsc pod nr tel. (87) 
563-24-00;
¿ koncert Yellow Horse – 16.11, godz. 19. Wstęp 15 zł.

¿  J a z z  w i e -
czór – wystąpi ze-
spół Bipolar Order  
– 22.11, godz. 19, 
bilety 20 zł;

ZESPół WSPOMNiEń CZAr ze StOWArZySZENiA 
tWórCZyCh SENiOróW rOZłOGi zaprasza na:

¿ ostatni koncert z cyklu „Śpiewając Łączymy Pokolenia” realizowany 
z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – 29.11, godz. 18. Piwiarnia 
Warka, ul. Chłodna 2. Wstęp wolny.

CENtruM SZtuKi WSPółCZESNEJ – GALEriA ANDrZEJA StruMiłłO, 
ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿ wystawę Kasi Waraksy „Moja planeta” – malarstwo. Wystawa ma cha-
rakter retrospektywny, wystawa czynna do 30.11.

SuWALSKi KLuB KOLEKCJONEróW oraz SuWALSKi ODDZiAł 
POLSKiEGO tOWArZyStWA NuMiZMAtyCZNEGO zapraszają na:
¿ otwarte spotkanie kolekcjonerskie połączone z prezentacją zbiorów, 

wymianą, pozyskiwaniem eksponatów, darmową wyceną i konsultacja-
mi – 17.11, w godz. 10-12, patio Suwalskiego Ośrodka Kultury, ul. Papieża 
Jana Pawła II 5.

Cinema Lumiere 
ul. Dwernickiego 15, 
zaprasza na filmy:

– do 14 listopada – „Baranek 
Shaun film. Farmageddon” (kome-
dia animowana), „Salma w krainie 
dusz” (komedia animowana/przy-
godowy), „#Jestem M. Misfit” (ko-
media), „Nieplanowane” (dramat), 
„Boże Ciało” (dramat obyczajowy), 
„Legiony” (dramat historyczny), 
„Midway” (dramat wojenny), „Ukryta 
gra” (thriller/polityczny), „Terminator: 
Mroczne przeznaczenie” (akcji/s-f);

– 13 listopada – „Dogonić marzenia” 
(dram. biograficzny) – film wyświetla-
ny z cyklu BABSKIE WIECZORY;

– od 15 listopada – „1800 gramów” 
(dramat obyczajowy), „Proceder” 
(dramat biograficzny);

– 19 listopada – „Ostatnia góra” (dokumentalny) film wyświetlany z cy-
klu KINO KONESERA;

– od 22 listopada – „Kraina lodu II” (animowany/przygodowy), „Żelazny 
most” (dramat), „Doktor Sen” (horror).

BiBLiOtEKA PuBLiCZNA iM. MArii KONOPNiCKiEJ W SuWAłKACh 
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿  na spotkanie z Mirosławem Wlekłym i promocję książki „Gareth 
Jones. Człowiek, który wiedział za dużo” – 14.11, godz. 17. Spotkanie od-
będzie się w sali im. J. Towarnickiej. Wstęp wolny; 

Spotkanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

¿  na spotkanie dla seniorów z psychologiem – Ireną Karolczuk 
„Gimnastyka pamięci” – 19.11, w godz. 12-13:30;

¿ na spotkanie z Agnieszką Frączek 
– 22.11 o godz. 17. Wstęp wolny;

Spotkanie dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa  

                    Narodowego pochodzących 
                    z Funduszu Promocji Kultury 

¿ dzieci do udziału w konkursie plastycznym pn. „Muzyka na papierze”. 
Tematem konkursu jest zaprojektowanie okładki płyty inspirowanej wier-
szami Danuty Wawiłow i Natalii Usenko. Termin nadsyłania prac do 30.11. 
Szczegóły konkursu wkrótce na stronie internetowej www.bpsuwalki.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

¿ do udziału w akcji „Mała książka – wielki człowiek”. Przyjdź z dziec-
kiem (3-6 lat) do biblioteki i odbierz Wyprawkę Czytelniczą w ramach pro-
jektu „Mała książka – wielki człowiek”! Dzieci znajdą w niej książkę oraz 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wy-
pożyczeniem minimum jednej książki Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Bezpłatne wypraw-
ki można otrzymać w wypożyczalni Oddziału dla Dzieci (ul. E. Plater 33A), 
w Filii nr 1 (ul. Szpitalna 60), w Filii nr 2 (ul. Klonowa 41) oraz w Filii nr 3 
(ul. Północna 26). Więcej informacji na stronie: www.wielki-czlowiek.pl

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

rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na 
bilety do kina. Kupon upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D 
i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: „Nieplanowane”, „Ukryta gra”, 
„Doktor Sen”. 

MiDiCENtruM, ul. Witosa 4A zaprasza:
¿ do zapisów telefonicznych na zajęcia popołudniowe:  
* środy – 17.30-18.30 robotyka Lego WeDo – poziom 2 (8-9 lat);
* czwartki – 16-18 animacja poklatkowa (10-15 lat);
* piątki – 15-17 LEGOdzinki (5-105 lat);
¿ na soboty familijne – w godz. 10-14, dzieci z opiekunami.
 Więcej informacji na stronie www.midicentrum.pl, tel. 87 565 62 47. 

Wszystkie zajęcia w Midicentrum są bezpłatne.

SuWALSKi OśrODEK KuLtury, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:

¿ film wyświetlany w ramach DKF 13 „Czyściciele internetu” – 13.11, 
godz. 18, Sala Kameralna. Bilet na pojedynczy film 12 zł w kasie SOK;
¿ wernisaż wystawy Võru w fotografii Szymona Jasionowskiego i Pawła 

Pojawy – 15.11, godz. 18, foyer SOK. Wystawa czynna do 30.11. Wstęp wol-
ny. Wystawa w ramach współpracy partnerskiej miast Suwałki i Võru;

¿ Spotkanie Teatralne za Kurtynką „Puchacz 
i Słońce” – 16.11, godz. 10, Sala Kameralna SOK, 
bilety 16 zł. Bohaterem tej historii jest odważ-
ny, młody Puchacz, który szuka przyjaciół. 
Kameralny spektakl dla najmłodszych w wy-
konaniu Teatru Materia z Chabarowska w Rosji;

Fot. ze strony internetowej SOK

¿ widowisko taneczne „Stalking Paradise. W co wierzymy?” – 22.11, 
godz. 19, Sala im. A. Wajdy, bilety 15 zł w kasie SOK;

13

zaproszenia suwalskie

w kinie
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WyDArZENiA SPOrtOWE

PAtryK MAłECKi WyGrAł Z WiGrAMi
Wciąż piłkarze suwalskich Wigier znajdują się strefie spadkowej I li-

gi. Remisem 1:1 zakończył się ich mecz z Chrobrym Głogów rozegrany 
w Suwałkach. Oba gole padły z rzutów karnych. Dla Wigier strzelił Joel 
Huertas w 41 min, a dla rywali Michał Ilków-Gołąb w 50 min. 

Bez punktów zakończyła się wyprawa Wigier do Sosnowca, a to 
przede wszystkim za sprawą wychowanka suwalskiej drużyny Patryka 
Małeckiego. Najpierw strzelił gola w 8 min., a pięć minut później wystąpił 
w roli asystenta, idealnie dośrodkowującego do Płamena Kraczunowa, po 
którego uderzeniu głową piłka z najbliższej odległości wpadła do bramki. 
Warto zauważyć, że P. Małecki nie cieszył się ze zdobytego gola i nie ma-
nifestował swojej radości, co nie dziwi, gdyż nadal ma duży sentyment 
do swojego pierwszego klubu.

Po zakończeniu pierwszej rundy suwalskie Wigry zajmują przedostat-
nią lokatę w tabeli I ligi, z dorobkiem zaledwie 16 pkt. Wydaje się, że naj-
większym problemem suwalskiej drużyny jest jej nieskuteczność. Wigry 
w 17 meczach zdobyły tylko 14 goli. Mniej goli strzeliły tylko drużyny 
Puszczy Niepołomice i Odry Opole. W najbliższą sobotę (16 listopada) su-
walski zespół rozegra pierwszy mecz rundy rewanżowej w Chojnicach,  
a rywalem będzie sąsiad w tabeli – drużyna Chojniczanki. Będzie to mecz, 
w którym zespoły grają o przysłowiowe „sześć punktów”. Ostatni jesien-
ny mecz Wigier w Suwałkach ze Stalą Mielec jest zaplanowany na 22 li-
stopada o godz. 16:30 na stadionie przy ul. Zarzecze 26.

DWA ZWyCięStWA SKB LitPOL MALOW
Od dwóch zwycięstw nowy sezon Lotto Ekstraligi Badmintona rozpo-

częła drużyna SKB Litpol Malow Suwałki. W pierwszym turnieju rozegra-
nym w Suwałkach SKB Litpol Malow wygrało 7:0 ze Sportową Politechniką 
Gdańsk i 5:2 z OSSM-SMS Białystok. 

Punkty w obu meczach dla su-
walskiej drużyny zdobyli: Mateusz 
Świerczyński (singiel mężczyzn), 
Anastazja Chomicz (singiel ko-
biet), Łukasz Moreń/Przemysław 
Sz ydłowski (debel mężcz y zn),  
A. Chomicz/Karolina Szubert (de-
bel kobiet). Pojedynki w singlu ko-
biet wygrały też Uljana Wolska  
(z Politechniką Gdańską) i Kamila 
Augustyn (z OSSM-SMS Białystok). 
M i c h a ł  S o b o l e w s k i  i  m i k s t  
K. Augustyn/P. Szydłowski wygra-

li swoje gry w meczu z Politechniką Gdańsk i przegrali w spotkaniu  
z OSSM-SMS Białystok.

Drugi turniej SKB Litpol Malow Suwałki rozegra 7-8 grudnia  
w Kędzierzynie-Koźlu z drużynami: Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle, 
KS Chojnik Jelenia Góra, UKS Aktywna Piątka Przemyśl.

FiLiP KOSińSKi rEKOrDZiStą
Filip Kosiński z MUKS Olimpijczyk Suwałki po raz kolejny popłynął 

szybciej niż rekordy Polski piętnastolatków w konkurencjach rozgrywa-
nych stylem grzbietowym: 50 m z czasem 24,77 sek., 100 m z czasem  

52,54 sek. i 200 m 1:57,29 sek., co zapew-
niło mu drugie miejsce za Radosławem 
Kawęckim w klasyfikacji najlepszych za-
wodników stylu grzbietowego w zawo-
dach Grand Prix Pucharu Polski w Łodzi.

W Łodzi wystartowało jeszcze dwo-
je zawodników MUKS Olimpijczyk 
Suwałki: Julia Gwaj i Hubert Miller.  
J. Gwaj była druga na 50 m st. mot. i trze-
cia na 100 m w tym samym stylu w swo-
jej kategorii wiekowej. Po raz kolejny  
o podopiecznych trenera Edwarda Deca 

można mówić w samych superlatywach. Starty z najlepszymi pływakami 
w Polsce zaowocowały rekordami życiowymi i zapewniły bardzo dobre 
miejsca  w swojej kategorii wiekowej, i co bardziej cieszy, w kategorii open.

JuNiOrZy WiGiEr AWANSuJą
Piłkarze drużyny juniorów suwalskich Wigier wygrali ligę woje-

wódzką i awansowali do ligi międzywojewódzkiej. W lidze wojewódz-
kiej juniorzy Wigier wygrali 6 meczów i jeden zremisowali. Strzelili 
40 goli, a stracili tylko jednego. W spotkaniach tych wystąpili Piotr 
Słowikowski, Sylwester Sokolik, Wojciech Milewski, Artur Sawicki, Krystian 
Dubiński, Adam Czaplicki, Sebastian Czarniecki, Szymon Brzostek, Maciej 
Kulbacki, Mateusz Żelazowski, Adrian Niewulis, Wojciech Łada, Gabriel 
Romatowski, Dawid Dubiński, Sebastian Zackiewicz, Łukasz Racis, Daniel 
Mindziukiewicz, Jakub Świątek, Christian Suski, Norbert Śliwiński, Gabriel 
Samsonowicz. Ich trenerem jest Mariusz Cieślukowski. 

Fot. Junior Starszy Wigry Suwałki

W lidze makroregionalnej wystąpią: Wigry Suwałki, Olimpia Zambrów, 
Polonia Warszawa, Wisła Płock, AKS SMS Łódź, Widzew Łódź, Stomil 
Olsztyn i Concordia Elbląg. Zwycięzca makroregionu awansuje do 
Centralnej Ligi Juniorów. 

SuWALCZANiN MEDALiStą
Suwalczanin Stanisław Skibicki zdobył brązo-

wy medal w rywalizacji drużynowej, w konkuren-
cji F1B na mistrzostwach świata modeli swobod-
nie latających seniorów rozegranych w Lost Hills 
(ok. 160 mil od Los Angeles). Polskę w tej konku-
rencji reprezentowali: Adam  Krawiec, Tomasz 
Lipski (obaj z GSML Gliwice) oraz zawodnik Sekcji 
Modelarstwa Lotniczego suwalskiego OSiR  
St. Skibicki. Wygrał Izrael przed Rosją.

Fot. Brian Furutani

SiAtKArZE POSZuKiWANi
Od dwóch zwycięstw po 3:0 siatkarze SUKSS rozpoczęli ligę woje-

wódzką juniorów. Najpierw pokonali BAS Białystok, a następnie wygra-
li z UKS Mikolo Sokółka.

SUKSS zaprasza wszystkich chłopców z klas 2-3 szkół podstawo-
wych, którzy chcą rozpocząć treningi siatkówki we wtorki i czwartki  
w godzinach 18-19 do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Antoniewicza 
na Osiedlu Północ.

Fot. Bogdan Pieklik

Fot. MUKS Olimpijczyk

Fot. SUKSS
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pomóc bezdomnym

gdzie stacje rowerowe?
Do 26 listopada mieszkańcy Suwałk mogą wypowiedzieć się na temat 

ulokowania stacji roweru miejskiego, który zafunkcjonuje w Suwałkach 
już w przyszłym roku. Wystarczy zapoznać się z mapą, wypełnić i prze-
słać specjalny formularz na adres: rfz@um.suwalki.pl lub złożyć go  
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 

Szczegóły na: www.um.suwalki.pl
Zakup roweru miejskiego w Suwałkach jest możliwy dzięki projektowi 

pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki 
– III etap”. Cały projekt pochłonie ok. 30 mln zł (26 mln zł to dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej). Dzięki jego realizacji zakupionych zostanie 15 fa-
brycznie nowych autobusów napędzanych gazem CNG.

Oprócz tego, w ramach projektu założono m.in.:
– przystosowanie budynku warsztatu i diagnostyki PGK do obsługi 

autobusów CNG;
– przebudowę ul. Daszyńskiego obejmującą m.in. wykonanie ścież-

ki rowerowej i chodnika, zatoki i przystanku, zjazdów oraz rozbudowę 

ul. Leśnej wraz z połączeniem do ul. Raczkowskiej i przebudową skrzyżo-
wania ul. Leśnej z ul. Raczkowską i Wojczyńskiego.

W suwalskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie służb i instytu-
cji pomagających bezdomnym. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: prezy-
dent Suwałk Czesław renkiewicz, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie, Policji, Straży Miejskiej, Służby Ochrony Kolei, Szpitala 
Wojewódzkiego w Suwałkach i Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób 
Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych. Wszystko po to, by omówić 
i skoordynować działania zmierzające do zapewnienia odpowiednich 
warunków życia bezdomnym w okresie zimowym 2019/2020.

Każdy bezdomny w Suwałkach może skorzystać ze schronienia, po-
mocy żywnościowej i rzeczowej, bezpłatnego poradnictwa prawnego 
i psychologicznego. W przychodniach, aptekach, dworcach, punktach 
wydawania posiłków i w innych miejscach, gdzie gromadzą się osoby 
potrzebujące, pojawiły się informator i ulotki z informacją, gdzie można 
szukać pomocy. Z danych MOPR-u wynika, że w Suwałkach jest 80 bez-
domnych, w tym 5 kobiet, a 14 osób pochodzi z innych gmin. To mniej niż  
w latach poprzednich.

iNFOrMAtOr DLA OSóB BEZDOMNyCh i WyMAGAJąCyCh POMOCy 
iNtErWENCyJNEJ:

iNtErWENCJA KryZySOWA – MiEJSKi OśrODEK POMO-
Cy rODZiNiE – ul. Filipowska 20, Suwałki; osoba do kontaktu: Iwona 
Rzatkowska tel. 87 562-89-70.

DZiAł POMOCy KryZySOWEJ – ul. Filipowska 20B, Suwałki; 
osoba do kontaktu: Alicja Romanowska tel. 87 565-28-91.

KOMENDA MiEJSKA POLiCJi – tel. 997 lub 112 – ul. Gen. Ka-
zimierza Pułaskiego 26, Suwałki; Wydział Prewencji; osoba do kontaktu: 
oficer dyżurny tel. 87 564-14-61, 87 564-15-73.

StrAż MiEJSKA – tel. 986 – ul. Teofila Noniewicza 71A, Suwałki; 
osoba do kontaktu: oficer dyżurny tel. 87 563-15-20.

KOMENDA MiEJSKA PAńStWOWEJ StrAży POżANEJ  
– tel. 998, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 73, Suwałki; osoba do kontak-
tu: dyżurny operacyjny, tel. 87 566-02-04 (całodobowe stanowisko kie-
rowania).

SPECJALiStyCZNy OśrODEK WSPArCiA DLA OFiAr 
PrZEMOCy W rODZiNiE – Dowspuda 9, Raczki (hostel), osoba do 
kontaktu: Róża Sałanowska tel. 602 746 394, 87 568-50-78.

BEZPłAtNA POMOC PrAWNA:
DZiAł POMOCy KryZySOWEJ (prawnik) – ul. Filipowska 20B, 

Suwałki; wtorek, czwartek godz. 15:30-17:30 tel. 87 565-28-91;
PuNKty NiEODPłAtNEJ POMOCy PrAWNEJ – (możliwość zgło-

szenia tel. pod nr 87 562-82-22 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach);

ul. Filipowska 20B, Suwałki – (adwokaci i radcy prawni) – ponie-
działek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30-11.30, środa w godz. 
15.30-19.30;

ul. tadeusza Kościuszki 71, Suwałki – (adwokaci i radcy praw-
ni) – poniedziałek, wtorek w godz. 12-20; środa, czwartek, piątek  
w godz. 8-16.

BEZPłAtNA POMOC PSyChOLOGiCZNA:
DZiAł POMOCy KryZySOWEJ (psycholog) – ul. Filipowska 

20B, Suwałki – poniedziałek-piątek – umawianie wizyt telefonicznie:  
87 565-28-91.

POMOC żyWNOśCiOWA i rZECZOWA:
JADłODAJNiA iM. KS. KAZiMiErZA hAMErSZMitA PrZy PArAFii 

śW. ALEKSANDrA – ul. Emilii Plater 2, Suwałki; osoba do kontaktu: 
Barbara Liminowicz-Goc, tel. 87 566-27-52; wydawanie obiadów w godz. 
10.30-12.30 – realizacja programu „FEAD” – żywność;

„CAritAS” DiECEZJi EłKiEJ PArAFiALNy ZESPół PrZy PArAFii 
BOżEGO CiAłA – ul. 11 Listopada 6, Suwałki; osoba do kontaktu: Zofia 
Grądzka tel. 87 567-77-39. Realizacja programu „FEAD” – żywność;

PArAFiA rZyMSKOKAtOLiCKA P.W. śW. APOStOłóW PiOtrA  
i PAWłA – ul. Wojska Polskiego 36, Suwałki, osoba do kontaktu: Teresa Kalejta 
tel. 87 566-27-83. Realizacja programu „FEAD” – żywność osoby bezdomne.

SChrONiENiE:
OśrODEK PrOFiLAKtyKi i WSPArCiA DLA OSóB NiEtrZEŹWyCh, 

uZALEżNiONyCh i BEZDOMNyCh – ul. Sportowa 24, Suwałki; osoba do 
kontaktu: Marzena Burba tel. 87 566-34-19 (całodobowy);

DOM „PErSPEKtyWA” – ul. Papiernia 18, Suwałki; Spółdzielnia 
Socjalna „PERSPEKTYWA” tel. 87 563-00-83;

StOWAr Z ySZ E N i E MO NAr – SCh rO N iSKO D L A OSó B 
BEZDOMNyCh MArKOt – Garbas Drugi 18, Filipów; osoba do kontak-
tu: Anna Barszczewska tel. 87 569-62-40.

>>
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informacja o postępie prac w ramach projek tu nr WND -
rPPD.04.01.01-20-0010/17 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
653 na terenie miasta Suwałki – iii etap (przebudowa ul. Sejneńskiej 
od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcin-
ka od ul. Sejneńskiej do ul. utrata z mostem i tunelem pod torami)”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV – „Poprawa 
dostępności transportowej”, Działanie 4.1. – „Mobilność regionalna”, 
Poddziałanie 4.1.1. – „Mobilność regionalna”, Cel: „Zwiększenie dostępności 
transportowej miasta Suwałki i regionu w ruchu drogowym. 

Przedmiotem projektu jest poprawa układu komunikacyjnego miasta 
poprzez zmianę przebiegu dróg wojewódzkich Nr 653 i 655 w granicach ad-
ministracyjnych miasta Suwałk.

Przebudowa ul. Sejneńskiej odcinku od ul. Młynarskiej do granicy ad-
ministracyjnej miasta Suwałki. Roboty budowlane odebrano 14.12.2018 r. 
Droga jest użytkowana.

Budowa tunelu: roboty budowlane odebrano w dniu 04.10.2019 r. 
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie tunelu.

Budowa mostu przez rzekę Czarną Hańczę: roboty budowlane odebra-
no w dniu 05.11.2019 r. Trwają procedury administracyjne związane uzyska-
niem pozwolenia na użytkowanie mostu.

Budowa ulicy 100-lecia Niepodległości (od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata): 
na przeważającej części nowobudowanej ulicy została położona nawierzch-
nia asfaltowa. Trwają roboty drogowe związane z przebudową ul. Utrata 
na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Staniszewskiego wraz z budową ronda. 
Planowane zakończenie robót: 15.12.2019 r.

Budżet projektu:
wartość całkowita projektu: 59 338 566,58 zł
wartość wydatków kwalifikowanych: 54 836 222,31 zł
kwota dofinansowania z EFRR: 35 602 160,51 zł  291/2019

wolontariat 
dla niepodległej

Wolontariusze z suwalskiej Szkoły Podstawowej nr 11 oraz  
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku uprzątnęli suwalskie nekropolie. To 
pierwsza z dziesięciu akcji społecznych obejmujących porządkowanie 
miejsc pamięci narodowej (cmentarze wojenne, pomniki, obeliski itp.) 
oraz dzikie wysypiska śmieci na terenie parków narodowych i krajobra-
zowych w województwie podlaskim. 

Tę akcję społeczną organizuje suwalskie Centrum Aktywności 
Społecznej Pryzmat, w ramach zadania „Partnerstwo dla wolontariatu”. 
Realizowany jest on na terenie województwa podlaskiego, a finansowa-
ny ze środków programu Korpus Solidarności – programu Wspierania  
i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. Program 
Korpusu Solidarności zachęca obywateli do angażowania się w wolon-
tariat i ułatwia systematyczną oraz długoterminową współpracę wo-
lontariuszy z organizacjami i instytucjami. Jej koordynatorem jest Anna 
ruszewska, wiceprezes Pryzmatu i suwalska radna.

Organizatorzy zachęcają do włączenia się do akcji „Wolontariat dla 
Niepodległej”, zapraszając wszystkich chętnych do zaangażowania się  
w opiekę nad miejscami pamięci i trwałym ich upamiętnieniem. Pozwoli 
to również zwiększyć wiedzę o naszej historii i dzięki temu wzmocnić 
świadomość obywatelską i postawy patriotyczne. Zachęcają też do wska-
zania miejsc wymagających uporządkowania, nie tylko w Suwałkach. 
Pryzmat zapewnia potrzebne materiały i narzędzia oraz zabezpiecza 
przejazd na miejsce pracy społecznej poza miastem. 

Informacje: ul. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, www.pryzmat.org.pl

>>

PrEZyDENt MiAStA SuWAłK działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 
r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
6 listopada 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
06.11.2019 r. do 27.11.2019 r.) wykaz lokali stanowiących własność Miasta 
Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemców (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 410/2019 z dnia 
6 listopada 2019 roku).  295/2019

MASZ PrOBLEM Z ALKOhOLEM?
ChCESZ PrZEStAĆ PiĆ?

ANONiMOWi ALKOhOLiCy CZEKAJą

WyKAZ MitiNGóW GruP AA iNtErGruPy

„POJEZiErZE”

SuWAłKi:
n „Zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bartek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, 18.00;
n „Opoka”, ul. W. Polskiego 36, sobota, godz. 10.00;
n „Dąb”, ul. Szpitala 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

        i święta 16.00;
n „Krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 16.00;

AuGuStóW:
n „Nie Ma Mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „Maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;

SEJNy:
n „tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;

FiLiPóW:
n „Przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;

PuńSK:
n „Nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00, 
    zima – 19.00;

LiPSK:
n „Odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00 296/2019
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Ogłoszenia „DtS” tel. 87 566-28-25 kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

OBWiESZCZENiE Prezydenta Miasta Suwałk
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-

dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) zawia-
damiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta 
Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 17.09.2019 r. znak: I.7011.06.8.2019.
IS, decyzję nr 5/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdze-
nia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwesty-
cji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy 6kD z przebudową uli-
cy armii krajowej w suwałkach wraz z budową i przebudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej w zakresie robót budowlanych obejmujących: 

– budowę jezdni ulicy począwszy od ul. Armii Krajowej o nawierzchni  
z mieszanki mineralno-asfaltowej zakończonej placem do zawracania na 
obciążenie ruchem KR-4 wraz ze zjazdem publicznym na działkę nr 20856 
z wykonaniem wyspy rozdzielającej i przejścia dla pieszych na skrzyżowa-
niu z ul. Armii Krajowej,

– budowę chodnika po wschodniej stronie ulicy i fragmentu chodnika po 
stronie zachodniej ulicy w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej o na-
wierzchni z brukowej kostki betonowej,

– budowę fragmentów dróg rowerowych po obu stronach ulicy w rejonie 
skrzyżowania z ul. Armii Krajowej,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, 
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych, 
– budowa sygnalizacji świetlnej,
– budowę kanału technologicznego,
– zagospodarowanie zielenią,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza pro-
jektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

 
1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

a) przebudowa ul. Armii Krajowej (droga gminna 101251 B) na działce  
nr 21246/4 (od zjazdu do OBI do skrzyżowania z ul. Ludwika Michała Paca) 
w zakresie:

– budowy skrzyżowania z ulicą 6KD wraz z budową dodatkowej jezdni, pa-
sa dzielącego z ustawieniem barier zabezpieczających oraz dodatkowych pa-
sów do skrętu w lewo i w prawo z ul. A. Krajowej, 

– budowy chodnika i drogi rowerowej z pasem rozdziału po stronie północ-
nej od zjazdu do OBI do skrzyżowania z ulicą 6KD wraz z ustawieniem barie-
ry zabezpieczającej i wykonaniem peronu na wysokości zatoki autobusowej,

– budowy przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą 6KD i przy 
zjeździe do OBI,

– budowy drogi dojazdowej z destruktu do działek nr 20842, 20843,

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) budowa kablowej linii oświetleniowej w ul. L. M. Paca (działki nr 21295, 

21294) i w ul. Armii Krajowej (działka nr 21248 i 21246/4) z ustawieniem 11 la-
tarni oświetleniowych (działka nr 21246/4),

b) budowa uzupełniających przykanalików sieci kanalizacji deszczowej  
w ul. Armii Krajowej, 

c) budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. 6KD wraz z kana-
łem technologicznym i zasilaniem energetycznym sterownika sygnalizacji,

d) wycinka drzew,
3) budowy lub przebudowy zjazdów:

a) budowa zjazdów z destruktu na działkę nr 20843 (po podziale 20843/2)  
i 20842 (po podziale 20842/2). 

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 
20844 (w całości przeznaczona pod drogę) oraz w części na działkach o nr: 
20843, 20842, 20841, 20845/3, 20856, 20857, 20858, 20859/1, 20860/1 
(obręb nr 0001, Miasto Suwałki), 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza pro-

jektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudo-
wy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu 
oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nierucho-
mościach oznaczonych działkami o nr: 21246/4, 21248, 21294, 21295 (ob-
ręb 0001, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 20843, 20842, 20841, 
20845/3, 20856, 20857, 20858, 20859/1, 20860/1 (obręb nr 0001, Miasto 
Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowane-
go pasa drogowego drogi: 20843/1, 20842/1, 20841/1, 20845/4, 20856/1, 
20857/1, 20858/1, 20859/3, 20860/3 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki), we-
dług załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym dro-
gi: 20843/2, 20842/2, 20841/2, 20845/5, 20856/2, 20857/2, 20858/2, 
20859/4, 20860/4 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki), według załączonego 
projektu podziału. 

  Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego: 
20844 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki). 

 Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokalizo-
wana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 20844 (w całości przezna-
czona pod drogę), 20843/1, 20842/1, 20841/1, 20845/4, 20856/1, 20857/1, 
20858/1, 20859/3, 20860/3 (działki po zatwierdzeniu projektów podziału) 
(obręb nr 0001, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza pro-
jektowanym pasem drogowym drogi powiatowej w zakresie budowy lub prze-
budowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nie-
ruchomościach oznaczonych działkami nr: 21246/4, 21248, 21294, 21295, 
(obręb 0001 Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
Obręb nr 0001 Miasto Suwałki:

– 20860/1 o pow. 0,1918 ha dzielona na działki: 20860/3 o pow. 0,0004 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20860/4 o pow. 0,1914 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20859/1 o pow. 0,2697 ha dzielona na działki: 20859/3 o pow. 0,0207 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20859/4 o pow. 0,2490 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20857 o pow. 0,6029 ha dzielona na działki: 20857/1 o pow. 0,0244 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20857/2 o pow. 0,5785 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20845/3 o pow. 0,1591 ha dzielona na działki: 20845/4 o pow. 0,0327 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20845/5 o pow. 0,1264 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20843 o pow. 0,1726 ha dzielona na działki: 20843/1 o pow. 0,0675 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20843/2 o pow. 0,1051 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20858 o pow. 0,6068 ha dzielona na działki: 20858/1 o pow. 0,0224 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20858/2 o pow. 0,5844 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20842 o pow. 0,3780 ha dzielona na działki: 20842/1 o pow. 0,0395 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20842/2 o pow. 0,3385 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20841 o pow. 0,6069 ha dzielona na działki: 20841/1 o pow. 0,0426 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20841/2 o pow. 0,5643 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20856 o pow. 0,5951 ha dzielona na działki: 20856/1 o pow. 0,0213 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20856/2 o pow. 0,5738 ha (w dotych-
czasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury  

i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, 
ul. A. Mickiewicza 1, pok. 140.   294/2019
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BIBLIOtEkArz 
POLECA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

na podstawie badań wykonanych przez laboratorium Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej (sprawozdanie z dnia 14.10.2019 r. informuje, 
że jakość i skład wody dostarczanej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach  
Sp. z o.o. spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz.2294).

W załączeniu
– Ocena jakości wody

283/2019

PrZyGArNiJ PrZyJACiELA ZE SChrONiSKA 
„SiANOżęĆ”

W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy 
psów i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim 
schronisku przy ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta wzięte ze schroniska są oto-
czone opieką weterynaryjną, zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. 
Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzi-

nach 11-16, w sobotę od 11 do 14. 

www.e-schronisko.pl, tel. 606 493 823

Pies à la husky, 
sześciolatek, 
jest stworzony 
by być wiernym 
towarzyszem twoich 
spacerów 
czy też joggingu.

Przepiękny półroczny 
szczeniaczek prawie jamnik, 

czeka na przyjaciela 
i ciepły kąt.

ależ 
autentycznie 
apetyczne 
arcydzieło!

Na początku muszę ostrzec: czytanie 
książki, którą dziś zachwalam, może wywo-
łać nagłe i niepohamowane chęci do two-
rzenia własnych tworów lingwistycznych. 
Zabawa wielce niebezpieczna, bo wcią-
ga niczym drukarka papier i kradnie czas. 
Przekonacie się sami, że w trakcie lektury „Pegaz zdębiał” Stanisława 
Barańczaka, będziecie nie tylko co chwila parskać śmiechem, ale i będą 
pojawiać się w Waszych głowach pomysły na własne alfabetony, manka-
menty czy też obleśniki. Takie np. onanagramy polegają na przestawie-
niu liter w imieniu i nazwisku, aby utworzyć nowe, oryginalne i zabawne. 

Wielu z nas wspomniany autor kojarzy się przede wszystkim z przekła-
dami Szekspira. Czyli dosyć poważnie. A tu proszę, nawiązując do „Pegaz 
dęba” Juliana Tuwima, pokazał, że jest nie tylko doskonałym tłumaczem, 
ale także mistrzem słowa, poskramiaczem naszego niełatwego języka,  
a przede wszystkim człowiekiem obdarzonym niesamowitym poczu-
ciem humoru. Po raz kolejny możemy przekonać się z jak wielkim erudy-
tą mamy do czynienia. 

  Kamila Sośnicka

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2204, 2348 z 2019r. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924) podaje do publicz-
nej wiadomości, że w dniu 05.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został 
na okres 21 dni (od 05 listopada 2019 r. do 27 listopada r.) wykaz nieru-
chomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczo-
nych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat (Zarządzenia Nr 405/2019 
Prezydenta Miasta Suwałk działającego jako starosta wykonujący zadania z 
zakresu administracji rządowej z dnia 05 listopada 2019 r.). Dotyczy nierucho-
mości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Dubowo I.  292/2019

wesprzyjmy Kingę
Filia nr 2 Biblioteki Publicznej 

im. M. Konopnickiej w Suwałkach 
przy ulicy Klonowej 41 organizu-
je akcję wspierającą siedmioletnią 
Kingę – suwalczankę chorą na raka. 
Bibliotekarze zachęcają do udzia-
łu w zajęciach, w czasie których 
będzie można zrobić kartki z oka-
zji jej ósmych urodzin. Można rów-
nież przynieść gotowe kartki, które 
zostaną przekazane Kindze. Zajęcia 
będą odbywały się w każdy wtorek i czwartek do końca listopada oraz  
w pierwszym tygodniu grudnia o godz. 15. 

Roczna suczka 
ruda, będzie 
prawdziwą ozdobą 
twojego mieszkania.



13.11.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

o syberii w bibliotece
Do końca listopada suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej 

zaprasza klasy IV-VIII na zajęcia pt. „Syberia niejedno ma imię – tworzy-
my lapbook z multimedialnych opowieści”.

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi młodzieży na fakt, że „wielka” histo-
ria, której uczy się z podręczników, toczyła się także tu, na Suwalszczyźnie. 
Być może dotyczyła członków rodzin lub ich sąsiadów. Świadkowie histo-
rii, których opowieści wykorzystane będą podczas zajęć, podczas wy-
wózki mieli właśnie tyle lat, co młodzież, którą zapraszamy na zajęcia. 
Co czuli ludzie zmuszeni do zostawienia całego swego dobytku i dro-
gich im przedmiotów, będąc nierzadko rozdzieleni z rodziną? Jakie ich 
potrzeby zostały przekreślone, o czym marzyli? Czego my potrzebujemy 
dziś? Zajęcia skłonią nas do refleksji nad życiem Sybiraków oraz naszym.

Zajęcia realizują też inne cele – uczą pracy w zespole, pobudzają kre-
atywność. Podczas zajęć uczestnicy zaprojektują lapbook – własno-
ręcznie skonstruowaną interaktywną książkę o Syberii. Zajęcia realizuje 
Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej działająca w bibliotece.

Zapisów można dokonywać osobiście w Oddziale dla Dzieci  
(ul. E. Plater 33A) lub dzwoniąc pod nr tel. (87) 565 62 46 (wew. 17, 18, 24).

Projekt „Syberia niejedno ma imię – mosty historii” jest dofinansowany ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

KonKurs 
dla czytelniKów „dts”

W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy  
archiwalne zdjęcia Suwałk. 

W tym numerze publikujemy zdjęcie z zasobów Foto Roszkowski. 
Do Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.

Jak nazywała się ta ulica przed ii wojną światową?

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidło-
wą odpowiedź, będzie bilet do kina ufundowany przez Cinema 
Lumiere Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić pu-
blicznie najnowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  
https://www.facebook.com/dwutygodnik/

Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji, bądź na 
adres e-mailowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

Na odpowiedź czekamy do 22 listopada.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie z poprzed-

niego wydania „DTS” nagrodę otrzymał Jan Sienica.

DwuTygoDnik SuwalSki
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Centrum Handlowe Plaza Suwałki, ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl;
suwalki@cinema-lumiere.pl  

Telefon – rezerwacje, kasa: (87) 618 20 23

GaBineT DerMaToloGiCznY
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog

Suwałki, ul. Ks. J. Popiełuszki 1, 
wejście od ul. E. Plater przy piekarni  „Kłos”

poniedziałek – 9.00-18.00
wtorek–czwartek – 9.00-16.00

piątek – 9.00-12.00

Rejestracja telefoniczna: 606-766-788
www.dermatolog-suwalki.pl 267/2019

Występ dzieci 
z Polskiego Domu Dziecka 
w Bolszoj Jerbie

Zdjęcie pochodzi 
z książki 
„Syberyjski szlak” 
Henryka Kuczyńskiego

śladami stasia i nel
W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. pilota Witolda Urbanowicza wysłu-
chali opowieści Piotra Kowalczyka o podróży po Afryce śladami Stasia 
i Nel – bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza.

P. Kowalczyk jest podróżnikiem, fotografem i publicystą. Pracuje tak-
że jako pilot wycieczek i przewodnik. Publikuje w magazynach m.in.  
w „National Geographic”. Podczas spotkania zaprezentował zdjęcia z ma-
lowniczymi pustynnymi krajobrazami, egzotycznymi zwierzętami, ży-
ciem codziennym ludności, afrykańskimi środkami transportu, bush taxi. 
Pokazał, że nie potrzeba dużych pieniędzy, aby zobaczyć ciekawe miejsca.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Fundusz Promocji Kultury. 
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Centrum Obsługi Nieruchomości

Międzynarodowy Koncern Obrotu Nieruchomościami

e-mail: suwalki@wgn.pl www.wgn.pl

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 87 566 64 14. zapraszamy do współpracy!

NAJLEPSI AGENCI, NAJSzYBSzE trANSAkCJE
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ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki
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¿ koMpleksowa DiaGnosTYka
wYpaDania włosów

¿ BaDanie oBrazowe skórY GłowY
i Mieszków włosowYCh

· łysienie androgenowe mężczyzn i kobiet
· łysienie telogenowe
· łysienie plackowate
· łysienie bliznowaciejące
· łysienie poporodowe

tESty PłAtKOWE
 – WyKryWANiE ALErGii KONtAKtOWEJ

► uCzulenia na kosMeTYki, MeTale,
CieMne Barwniki i TaTuaże

► DiaGnosTYka przeD operaCJą enDoproTez  
i założenieM iMplanTów sToMaToloGiCznYCh

► DiaGnosTYka przeD założenieM
aparaTu orToDonTYCzneGo

Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ
specjalista dermatolog-wenerolog

ul. Ks. J. Popiełuszki 1, wejście od ul. E. Plater przy piekarni  „Kłos”

poniedziałek – 9.00-18.00, wtorek–czwartek – 9.00-16.00
piątek – 9.00-12.00

Rejestracja telefoniczna tel. 606-766-788
Zakładanie testów odbywa się tylko w poniedziałki 

od godz. 9 po rejestracji telefonicznej.
www.dermatolog-suwalki.pl
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więcej drzew
102 drzewa przy nowobudowanych suwalskich bulwarach nad Czarną 

Hańczą zasadziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz przedszkoli:  
nr 1 i „Kropka”. Drzewa sadzili też m.in. prezydent Czesław renkiewicz, 
jego zastępca łukasz Kurzyna, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec i wiceprzewodniczący Wojciech Pająk oraz mieszkańcy. Przy 
bulwarach zasadzono: dęby, klony, wierzby, brzozy, lipy i jesiony.

– W Suwałkach powstaje dość dużo nowych powierzchni zielonych, 
miejsc do rekreacji. Sadzimy drzewa jako miasto – jak chociażby ubiegło-
roczna akcja przy ul. Andersa. Pojawiają się inicjatywy prywatne, jak przed-
sięwzięcie firmy CAL, która na północy Suwałk wiosną zasadziła kilka ty-
sięcy sadzonek różnych drzew – przypomniał prezydent Cz. Renkiewicz.

Suwalskie bulwary nad Czarną Hańczą to zupełnie nowe miejsce do 
rekreacji. Prace przy ich powstaniu powinny zakończyć się już w przy-
szłym roku.
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Swoje pierwsze w życiu drzewa zasadziły dzieci z Przedszkola nr 1


