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mikołajkowy autobus

Prawie 7,4 tys. zł oraz wiele paczek z prezentami udało się zebrać 
w czasie tegorocznej akcji Mikołajkowy Autobus Radia 5. Wszystko trafi-
ło do Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań”, gdzie opieku-
nowie przygotowują z nich świąteczne paczki. W tym roku do akcji włą-
czyło się ponad sto podmiotów, w tym m.in. sklepy, hurtownie, zakłady 
pracy, instytucje państwowe i samorządowe, kupcy z suwalskiego tar-
gowiska, przedszkola, szkoły oraz miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej, które użyczyło dwa kolorowe autobusy.  W „Przystani” dzie-
ci mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowe i socjo-
terapeutyczne oraz posiłki. Organizacja ta pomaga też całym rodzinom, 
przekazując żywność i ubrania.
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m.in. z Teatrem Narodowym 
w Warszawie, jest autorem 
projektu i ilustracji do wy-
dawnictwa „Suwalskie li-
meryki latem 2007-2017”; 
działa w tandemie z projektantką Kamą Schinwelską, tworząc Studio 
ELIPSY, które w 2018 roku zostało laureatem konkursu Polish Graphic 
Design Awards i zdobyło nagrodę główną w kategorii: plakat użytkowy 
oraz wyróżnienie w kategorii: identyfikacja uproszczona. 

>> Logo 300-Lecia miasta suwałk
Znamy ostateczną wersję logo 300-lecia Miasta Suwałk. Po konsulta-

cjach z profesjonalnymi grafikami i artystami, Prezydent Miasta Suwałk 
zasugerował autorowi projektu – Marcinowi Gwiazdowskiemu drobne 
korekty. Te zostały naniesione i mamy ostateczną wersję logo.

W 2020 r. Suwałki będą obchodziły 300-lecie założenia miasta. Z tej 
okazji Prezydent Suwałk ogłosił konkurs na logo, które będzie promować 
jubileusz. Jako najlepszą, komisja konkursowa wskazała pracę suwalcza-
nina Marcina Gwiazdowskiego.

Gwiazdowski tworzeniem grafiki zajmuje się zawodowo. Współpracuje 

Po raz pierwszy do akcji Mikołajkowy Autobus Radia 5 włączyła się suwalska 
Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej, która przekazała zebrane przez bi-
bliotekarzy książki i gry planszowe. Nie zabrakło też słodyczy

Mikołajkowy autobus Radia 5 na początek zawitał do suwalskiego Urzędu Miej-
skiego, gdzie Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wraz ze Zdzisławem Prze-
łomcem, przewodniczącym suwalskiej Rady Miejskiej wręczyli dzieciom prezenty

Lodowisko czynne
Działa już kryte lodowisko miejskie przy suwalskiej Szkole 

Podstawowej nr 11 przy ul. Szpitalnej 66. Korzystanie z lodowiska i wy-
pożyczenie łyżew jest bezpłatne. Ze względów porządkowych  oraz kon-
troli ilości korzystających na każdą z godzin obowiązują bezpłatne bilety 
wydawane w wypożyczalni łyżew przy lodowisku.

Od poniedziałku do piątku lodowisko jest ogólnodostępne od godz. 
15. Kolejne wejścia o godz. 16, 17, 18 i 19. W godzinach od 8 do 14 lodo-
wisko jest otwarte dla grup szkolnych po wcześniejszym umówieniu.  
W soboty i niedziele lodowisko jest ogólnodostępne. Wejścia o godzi-
nach:   11.30, 12,30, 13.30, 14.30, 15.30 i 16.30.

>>

DruGie loDowisko
Czytelnicy „DwuTygodnika Suwalskiego” zwrócili się do redakcji  

z pytaniem:
– Czy prawda jest, ze będzie w Suwałkach jeszcze jedno lodowisko? 

Gdzie i od kiedy będzie ono działało i na jakich zasadach?

Z pytaniem zwróciliśmy się do Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni  
w Suwałkach Tomasza Drejera:

W odpowiedzi dowiedzieliśmy się: 13 grudnia zacznie funkcjonować  
w Parku im. Konstytucji 3 Maja lodowisko. Będzie ono udostępniane codzien-
nie. Od 13 do 24 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-20.00 (z przerwą techniczną 
od 15.00 do 16.00).

Użytkowanie lodowiska 
będzie bezpłatne. Za wypoży-
czenie łyżew trzeba będzie za-
płacić 6,00 za każdą godzinę. 
Klienci płacący kartą mBanku 
zapłacą – 1,00 zł. Lodowisko 
jest w ynikiem umow y za-
wartej pomiędzy Zarządem 
Dróg i Zieleni w Suwałkach 
a firmą Mea Group sp. z o.o.  
w Warszawie na wydzierżawie-
nie części parku pod lodowisko.

czyTelnicy pyTają
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przedświąteczna 
sesja

Pierwsza z dwóch grudniowych sesji poświęcona będzie 
sprawom finansowym oraz bieżącej tematyce, wynikającej  
z planu pracy Rady Miejskiej. Najważniejszymi punktami 
obrad będzie rozpatrzenie projektu budżetu miejskiego na 
2020 rok oraz  rozpatrzenie projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020-2040. Więcej pi-
saliśmy o tym w poprzednim wydaniu „DwuTygodnika 
Suwalskiego”.

Radni zajmą się też m.in. projektem uchwały w spra-
wie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobi-
sty osoby niepełnosprawnej” oraz zagłosują nad uchwałą  
w sprawie przyjęcia programu pn. „Ograniczanie niskiej 
emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” i określą zasady 
udzielania dotacji w ramach tego programu. Po zakończe-
niu obrad radni wspólnie zaśpiewają kolędy oraz połamią 
się opłatkiem i złożą sobie świąteczne życzenia.

Najbliższa sesja suwalskiej Rady Miejskiej rozpocznie się 
18 grudnia o godz. 11.00 w sali obrad nr 26 w ratuszu przy 
ul. Mickiewicza 1. Ostatnią tegoroczną sesję zaplanowano 
na 30 grudnia.

zDanieM prezyDenTa
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seniorze, nie Daj się oszukać na pokazach.
apeluje Miejski rzecznik konsuMenTów 

w suwałkach

W związku z dużą ilością zgłoszeń, głównie osób starszych, po pora-
dę jak odstąpić od umowy kupna-sprzedaży zawartej na pokazach, czy-
li poza lokalem przedsiębiorstwa, Miejski Rzecznik Konsumentów, zwra-
ca się z apelem aby ostrożnie, podchodzić do wszelkiego rodzaju ofert 
zakupów i co niezmiernie ważne, należy znać swoje prawa jako konsu-
menta oraz świadomie z nich korzystać.

Organizatorzy pokazów stosują różne „chwyty” marketingowe i so-
cjologiczne, które mają skłonić nas do zakupu:

– dzwonią do potencjalnych klientów i zachęcają do wzięcia udziału 
w pokazach sprzedażowych np. mat leczniczych, urządzeń do masażu, 
robotów kuchennych i innych towarów. Dodatkowo są wabieni rzeko-
mą loterią, która ma się odbyć podczas pokazu i prezentami dla każde-
go uczestnika. Często jednak rzeczywistość okazuje się zupełnie inna: 
żadne gratisy nie były przygotowane, a za wylosowaną nagrodę trzeba 
było zapłacić. Koszty sprzedawanych produktów często były sztucznie 
zawyżone, a konsumentom odmawia się prawa do odstąpienia od zaku-
pu w terminie 14 dni od momentu podpisania umowy.

– rodzaj sprzedaży nastawiony jest na szybkie podjęcie decyzji przez 
klienta. Klient czuje się skrępowany, że nie może przeczytać małych liter, 
nie chcąc przedłużać podpisuje się we właściwym miejscu.

– zachęcają do wzięcia udziału w pokazie dotyczącym zdrowia. Każdy 
z nas chce być zdrowym, zwłaszcza w pewnym wieku. Pokaz ma doty-
czyć urządzenia, które cudownie przywraca zdrowie.

Jeśli dokonaliśmy takiego zakupu, a po przyjściu do domu okazuje 
się, że postąpiliśmy zbyt pochopnie lub zakupiony produkt jest nam po 
prostu zbędny, mamy prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza 
lokalem przedsiębiorstwa. A właśnie tak określane są umowy zawiera-
ne podczas pokazów i prezentacji.

Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, to złożyć sprzedawcy 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Najlepiej jest to uczynić na pi-
śmie. Pismo takie możemy złożyć w firmie osobiście lub wysłać listem po-
leconym. Kolejnym krokiem jest zwrot zakupionego towaru. Musimy jed-
nak pamiętać, że zwracany przez nas towar musi być oddany dokładnie 
w takim stanie, w jakim go otrzymaliśmy. Niemniej jednak towar wyjęty 
jedynie w celu jego sprawdzenia i nie zniszczony w żadnym stopniu, mu-
si zostać przyjęty do zwrotu bez obciążania nas dodatkowymi kosztami.  
W celu uniknięcia nieporozumień, co do jakości zwracanego towaru 
przed wysyłką możemy go sfotografować. Towar wysyłamy na adres 
sprzedawcy na własny koszt. Po rozwiązaniu umowy kupna-sprzedaży, 
sprzedawca powinien nam zwrócić środki. Na zwrot pieniędzy sprze-
dawca ma 14 dni od dnia otrzymania od nas oświadczenia o odstąpie-
niu od umowy. W tym miejscu należy dodać, że nie wszystkie przed-
mioty lub świadczenia nabyte poza lokalem przedsiębiorstwa lub na 
odległość mamy prawo zwrócić. 

Mieszkańcy miasta Suwałki mogą zgłosić się po poradę do Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów, który przyjmuje w budynku Urzędu Miasta 
przy ul. A. Mickiewicza 1.

Niezbędne informacje można uzyskać również odwiedzając stronę 
internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów /www.uokik.
gov.pl/ Ewa Harasim, Miejski Rzecznik Konsumentów

Dziś swoje słowa chciałbym skierować do 
szczególnej grupy ludzi, mianowicie do wybra-
nych suwalskich przedsiębiorców. Chciałbym, 
aby o bardzo pozytywnej postawie jaką pre-
zentują, dowiedzieli się mieszkańcy Suwałk. 

Ale po kolei. Rzecz będzie o drogo-
wym łączniku, który powstał między ulica-
mi Bakałarzewską i Filipowską w Suwałkach. 
Jest to odcinek drogi niezbędny po to, że-
by wywrotki wożące żwir wydobyty z kopal-
ni położonych przy drodze do Filipowa, nie 
musiały wjeżdżać do miasta. Wszyscy zda-
jemy sobie sprawę z uciążliwości tego transportu oraz negatywnych skutków 
dla suwalskich dróg i mieszkańców. Jeszcze w momencie budowania obwodni-
cy Suwałk, pisaliśmy i zabiegaliśmy w sprawie budowy tego łącznika, w pełnym 
standardzie, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niestety, wy-
konanie nawierzchni asfaltowej zostało scedowane na miasto i gminę Suwałki.  
W tej sytuacji poszukiwaliśmy finansowania. O pomoc zwróciliśmy się do przedsię-
biorców, którzy są właścicielami kopalni surowców mineralnych, umiejscowionych 
właśnie przy drodze do Filipowa. W listopadzie tego roku podpisaliśmy porozumienie  
z przedstawicielami: Kazimierzem Rupińskim – Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy 
sp.j., Zbigniewem Andrulewiczem – Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o.  
i Piotrem Paciorko – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Meliorex” sp. z o.o. W 
myśl porozumienia, te trzy firmy zobowiązały się do wykonania na swój koszt dwóch 
pierwszych nawierzchni asfaltowych łącznika – warstwy podbudowy i warstwy wią-
żącej. Natomiast miasto i gmina, do 31 lipca 2020 r.  wykona ją ostatnią warstwę – ście-
ralną. Na początku grudnia prace na łączniku, do których zobowiązali się przedsiębior-
cy, zostały zakończone i odcinek jest już udostępniony dla ruchu. 

Przekazuję Państwu tę informację, ponieważ jest to bardzo dobry przykład współ-
pracy między samorządem i przedsiębiorcami. Świadczy o tym, że kiedy agendy rzą-
dowe (np. GDDKiA) zawodzą, samorząd z firmami umie rozwiązywać problemy.

Dziękuję przedsiębiorcom, którzy odpowiedzieli na nasz apel. Dziękuję im za to, 
że leży im na sercach dobro Suwałk i dla poprawy warunków życia wszystkich miesz-
kańców, są w stanie wydać prywatne pieniądze.

Radni z klubu Łączą nas Suwałki i ugrupowania Mieszkańcy 
Suwałk
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>> drożej 
za prąd

O blisko 50% wzrośnie kwota, jaką Suwałki 
będą musiały przeznaczyć z budżetu miej-
skiego na zakup prądu w latach 2020-2021.  
A to za sprawą podwyżki cen prądu wprowa-
dzonych przez koncerny energetyczne nadzo-
rowane przez polski rząd. I przez to z kasy miasta 
przez najbliższe dwa lata trzeba będzie wydać 
blisko 5 mln zł więcej. Przykładowo, na oświe-
tlenie uliczne trzeba będzie przeznaczyć blisko  
1 mln zł więcej niż do tej pory. Prąd w suwal-
skich spółkach komunalnych będzie koszto-
wał o blisko 1,8 mln więcej niż dotychczas,  
a w jednostkach miejskich o blisko 2,3 mln zł. 
W każdym z tych trzech przypadków jest to 
wzrost o 47,8%.

Poza miejskimi jednostkami organizacyj-
nymi i spółkami komunalnymi (z wyjątkiem 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej) do gru-
py zakupowej, stworzonej przez Miasto Suwałki 
należą: Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej, spółdzielnie mieszkaniowe (prąd do 
części wspólnej nieruchomości) oraz Szpital 
Wojewódzki w Suwałkach. W sumie 46 podmio-
tów. Do tej pory, cała ta grupa w latach 2018-
2019 na zakup prądu przeznaczała nieco po-
nad 11 mln zł.  Przez dwa kolejne lata ta kwota 
wyniesie ponad 18,3 mln zł.

W Parku Naukowo-Technologicznym Polska-
Wschód  do składania wniosków na dofinanso-
wanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicz-

Na spotkanie 
przyszło około 
40 osób

>>

co z oświeTlenieM ul. reja?
Mieszkańcy suwałk zwró-

cili się do naszej redakcji z py-
taniem dlaczego wiadukt nad 
obwodnicą suwałk (w pobliżu 
cmentarza komunalnego) nie 
jest oświetlony. na wiadukcie 
są rozjazdy, zjazdy, ścieżka ro-
werowa, a nie ma oświetlenia.  
z drogi wojewódzkiej 655, wiodą-
cej w kierunku wosir szelment, 
jeleniewa, rutki Tartak czy 
wiżajn korzystają kierowcy, ro-
werzyści a także piesi. pisaliśmy 
o tej sprawie na początku lute-
go  tego roku w trzecim numerze 
„DwuTygodnika suwalskiego”. 

Na pytanie odpowiedział wówczas rafał Malinowski, główny specjalista ds. komunikacji spo-
łecznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku: 

– Informuję że oświetlenie na powstającej obwodnicy Suwałk wykonano zgodnie z zatwierdzo-
ną wcześniej dokumentacją projektową. A w niej nie przewidziano oświetlenia w ciągu ulicy Reja (…) 
Dodam jedynie, że zgodnie z § 109 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie przedmiotowy, obiekt Inżynierski WD-11 nie kwalifikuje się do montażu oświetlenia.

Z tym samym pytaniem zwróciliśmy się do Tomasza Drejera, dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni 
w Suwałkach: 

– Obwodnica miasta realizowana była w systemie zaprojektuj (zoptymalizuj) i wybuduj przez firmę 
Budimex, a inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Już 
w trakcie prac projektowych ZDiZ w Suwałkach wnioskował o zaprojektowanie i wybudowanie oświe-
tlenia ulicznego na objętym przebudową odcinku ul. Reja i wiadukcie WD11 nad obwodnicą. Wniosek 
ten nie został jednak zaakceptowany przez inwestora tj. GDDKiA Oddział w Białymstoku. (…)

***
Szkoda, że inwestor czyli GDDKiA nie wybudowała oświetlenia na wiadukcie nad  suwalską 

obwodnicą. Stąd też ZDiZ podjął starania o budowę oświetlenia ulicznego na ul. Reja zaraz po 
otwarciu obwodnicy. Jak ustaliliśmy, długo, bo aż do września tego roku trwało jednak przekazy-
wanie dokumentacji powykonawczej suwalskiej obwodnicy przez GDDKiA i przekazanie ul. Reja 
w zarząd Miastu Suwałki. Tak przedłużający się termin uniemożliwił w tym roku rozpoczęcie in-
westycji. Okazuje się, że będzie to długotrwała procedura. Niezbędne są uzgodnienia z GDDKiA 
– jako zarządzającym drogą S-61, Budimexem, jako wykonawcą obwodnicy oraz Wojewodą 
Podlaskim, wydającym pozwolenie. Budowa oświetlenia na tym wiadukcie jest niezbędna i za-
pewne znajdzie się w najbliższych planach suwalskiego samorządu.

nych zachęcali mieszkańców Suwałk pracownicy 
suwalskiego ratusza. 

Miasto planuje przystąpić do projektu Urzędu 

o fotowoLtaice w parku Marszałkowskiego w ramach Regionalnego 
Pr o g r a m u O p e r a c y j n e g o Wo j e w ó d z t w a 
Podlaskiego na lata 2014-2020. W planach jest 
możliwość dofinansowania instalacji fotowolta-
icznych o mocy do 5kWp, dla gospodarstw do-
mowych o rocznym zużyciu energii do 5000 kWh. 
Wnioski na zakup i montaż instalacji fotowoltaicz-
nych będą mogli składać właściciele nieruchomo-
ści na terenie Suwałk, którzy nie zalegają z podat-
kami i opłatami na rzecz Miasta. Dodatkowo dach 
budynku, na którym będą montowane panele fo-
towoltaiczne nie może być pokryty eternitem. 

Nabór wniosków jest prowadzony do 13 grud-
nia 2019 r. w pokoju 129 suwalskiego Urzędu 
Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza 1. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stro-
nie: www.um.suwalki.pl

czyTelnicy pyTają
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Oficjalnie otwarto nowy kompleks sportowy przy 
Zespole Szkół Technicznych. Budowa boiska kosztowa-
ła ponad 5 mln zł i była dofinansowana kwotą 1 mln zł ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prezydent Suwałk 
czesław renkiewicz podziękował posłowi jarosławowi 
zielińskiemu za wsparcie przy staraniach o pozyskanie rzą-
dowego wsparcia finansowego na tę inwestycję. Kompleks 
sportowy wybudowała firma Panorama Obiekty Sportowe.

Obiekt, który powstał przy ZST jest bliźniaczo podobny 
do tego przy suwalskim Zespole Szkół nr 10. Zbudowano 
m.in. boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycz-
nej i wymiarach pola gry 46 m x 73 m wraz z ogrodzeniem 
i piłkochwytami, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i siłownią plenero-
wą oraz 300-metrową bieżnię wraz z zeskokiem do skoku  
w dal. Firma wykonała też chodniki wokół i zasiała trawniki.  
Przy boisku powstał budynek sanitarno-szatniowy.

Nowa propozycja przebiegu trasy Rail 
Baltica przez Suwałki uwzględnia wnioski 
władz samorządowych oraz interesy miesz-
kańców miasta, szczególnie zamieszkałych na 
ulicy Czarnoziem. Planowany tor niemal na ca-
łym miejskim odcinku zaplanowano po istnie-
jącej linii kolejowej. Niestety nowy przebieg tra-
sy kolejowej Rail Baltica w Suwałkach wymaga 
dwóch wyburzeń w okolicy Papierni.

rail BalTica w suwałkach
Zgodnie z założeniami, suwalski dworzec 

towarowy będzie znajdował się wyłącznie na 
obecnej stacji Papiernia, która zostanie rozbu-
dowana. Będzie tam więcej bocznic kolejowych 
do obsługi ruchu towarowego, który całkowi-
cie zniknie z centrum miasta przy ul. Kolejowej. 
Rozbudowa stacji Papiernia wymagać będzie 
wyburzenia obiektów gospodarczych, nieużyt-
kowanych i jednego mieszkalnego. W okolicach  
ul. Staniszewskiego powstanie przystanek ko-
lejowy (dla pociągów osobowych) – Suwałki 
Południe. Będzie to przystanek obsługujący po-
ciągi międzynarodowe, które nie będą zajeżdżały 
na stację główną. W całym mieście ze względów 
bezpieczeństwa zostaną zlikwidowane przejazdy 

kolejowe – samochody będą jeździły wiadukta-
mi i tunelem. Nowe tory kolejowe pobiegną pod 
wiaduktami drogowymi na ulicach: Raczkowskiej, 
100-lecia Niepodległości i Sejneńskiej.

Obecny dworzec kolejowy zlokalizowany 
przy ul. Kolejowej ma obsługiwać jedynie ruch 

osobowy. Będzie tam 5 torów kolejowych oraz 
2 perony. Założeniem jest jego rozbudowa,  
w wersji nieco zbliżonej do Łodzi Fabrycznej 
lub Warszawy Wileńskiej. Ma tam powstać 
dworzec autobusowo-kolejowy. W okolicy ul. 
Północnej powstanie kolejny wiadukt kolejo-
wy. Stare torowiska mają zostać rozebrane,  
a niewykorzystane grunty przekazane miastu.

co Dalej?
Wykup terenów ma być prowadzony dopie-

ro po powołaniu przez Wojewodę Podlaskiego 
rzeczoznawcy do wyceny gruntów, zabudowań 
i nieruchomości. Zanim to nastąpi, kolej mu-
si przeprowadzić całą długotrwałą procedu-
rę przygotowawczą do realizacji tej inwestycji.

Mieszkańcy ul. Czarnoziem, którzy licz-

nie przybyli na spotkanie usłyszeli zapew-
nienie, że planowana trasa kolejowa po-
biegnie obok ich domów i zabudowań 
gospodarczych. Na zakończenie spotka-
nia prezydent Cz. Renkiewicz, prezydent 
Suwałk zaprosił do szczegółowych rozmów 
przedsiębiorców oraz właścicieli nierucho-
mości, których mają dotknąć wyburzenia. 
Mapy z propozycją przebiegu planowanej 

trasy Rail Baltica przez Suwałki można znaleźć  
w Urzędzie Miejskim (w Wydziale Inwestycji) 
oraz na stronie internetowej www.um.su-
walki.pl

szyBka Trasa
Z informacji przekazanych przez przedsta-

wicieli PKP wynika, że budowa torów oraz całej 
wymaganej infrastruktury kolejowej na odcin-
ku Ełk-Suwałki-granica państwa ruszy w 2023 
roku i potrwa 5 lat. Po zakończeniu inwesty-
cji na tym odcinku, pociągi osobowe mają jeź-
dzić z prędkością 250 km/h. Docelowo przejazd  
z Ełku do granicy państwa zajmie około 37 mi-
nut, a nie 1 godz. i 24 minut, jak jest teraz. Trasą 
Rail Baltica pociągi będą jeździły z Warszawy do 
Tallinna – stolicy Estonii.

raiL baLtica mało uciążLiwa

Na spotkanie przybyło około 30 mieszkańców

sportowy kompLeks zst

Przebieg trasy zaprezentowali przedstawiciele PKP

Trasa kolejowa z ełku przez suwałki do granicy polski ma powsTać w laTach 2023-2027. Teraz Trwają przy-
goTowania do realizacji Tej inwesTycji. 5 grudnia w suwalskim raTuszu odbyły się konsulTacje społeczne 
doTyczące projekTowanego przebiegu Trasy linii kolejowej w granicach miasTa, zorganizowane z inicja-
Tywy prezydenTa suwałk czesława renkiewicza. 
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o oświacie
Suwalscy radni zapoznali się z informacją  

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 
szkolny 2018/2019. Wynika z niej, że najwyższe 
średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty osiągnę-
li uczniowie SP nr 9 im. Wł. Puchalskiego i SP nr 6 
im. A. Kujałowicz. Wśród szkół średnich najwyż-
sze średnie wyniki z matur pisemnych osiągnę-
li absolwenci I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. M. Konopnickiej. Wydatki na suwalską oświa-
tę w 2018 r. wzrosły o jedną trzecią, w porów-
naniu do 2013 r. i wynisły ponad 160 mln zł, 
co stanowiło jedną trzecią wszystkich wydat-
ków miejskich. Zdaniem radnej anny Marii 
Gawlińskiej, w Suwałkach wydaje się za mało 
na remonty szkół. Prezydent Suwałk czesław 
renkiewicz przypomniał, że w 2019 r. wyda-
no 17 mln zł, a w 2018 r. – 14 mln zł na termomo-
dernizację przedszkoli i szkół. Ponadto samo-
rząd miejski prowadzi remonty np. w SP nr 2,  
które mają dostosować szkoły do wymogów 
przeciwpożarowych. Wszystkie te prace mają 
poprawić warunki nauki suwalskich dzieci i wa-
runki pracy nauczycieli. Zastępca prezydenta 
ewa sidorek dodała, że samorząd w związku  
z reformą oświaty musiał sfinansować z własne-
go budżetu organizację pracowni chemicznych 
i fizycznych w suwalskich szkołach podstawo-
wych. Ponadto, w podstawówkach utworzono 
20 oddziałów przedszkolnych. Konieczne by-
ły remonty sal wraz z sanitariatami i zbudowa-
nie bezpiecznych placów zabaw. Były to także 
wydatki samorządowe. Warto przypomnieć, że 
trwa rozbudowa SP nr 4, w czasie której powsta-
je pierwszy od kilkunastu lat w Suwałkach nowy 
budynek oświatowy, w którym będą prowadzo-
ne zajęcia dydaktyczne. 

Radne: A. M. Gawlińska oraz Mariola kar-
pińska apelowały do prezydenta, by utrzy-
mać etaty pomocy nauczyciela w przedszko-
lach na dotychczasowym poziomie. Prezydent 
stwierdził, że kilkakrotnie spotykał się z pro-
testującymi rodzicami oraz pracownikami 
przedszkoli i ma swoje przemyślenia. Dwa dni 

po sesji, 29 listopada na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach opublikowa-
no „Stanowisko Prezydenta Suwałk ws. utrzyma-
nia etatów pomocy nauczyciela w publicznych 
przedszkolach”. Czytamy w nim m.in.: „W odpo-
wiedzi na petycję w sprawie utrzymania eta-
tów pomocy nauczyciela w grupach 3-latków  
w przedszkolach publicznych w Suwałkach oraz  
z uwagi na liczne prośby rodziców, przekazywane 
pisemnie bądź w osobistych kontaktach, Czesław 
Renkiewicz, Prezydent Suwałk podjął decyzję  
o utrzymaniu etatów pomocy nauczyciela na 
dotychczasowym poziomie.” 

rozwiązywanie 
proBleMów alkoholowych

Radni przyjęli Miejski Program Rozwiązy- 
wania Problemów Alkoholowych i Przeciw- 
działania Narkomanii na 2020 r., którego 
głównym celem jest zmniejszenie rozmia-
rów problemów związanych z nadużywaniem 
alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz za- 
pobieganie ich powstawaniu. Z danych przed-
stawionych przez policję wynika, że w Suwałkach  
w 2018 r. znacznie zmniejszyła się liczba prze-
stępstw drogowych polegających na kierowa-
niu pojazdem pod wpływem alkoholu oraz licz-
ba stwierdzonych przestępstw narkotykowych. 
Zmniejszyła się też liczba pobytów nietrzeźwych 
w suwalskim Pogotowiu dla Osób Nietrzeźwych. 
Radny jacek roszkowski zaproponował, aby 
zmienić stawki wynagradzania członków ko-

Listopadowa sesja
na czternastej sesji rady Miejskiej suwalscy radni zapoznali się z informacją o realizacji 

działań oświatowych, dokonali zmian w organizacji suwalskich szkół, wynikających ze zmian 
w polskim systemie oświaty oraz zmodyfikowali statuty niektórych instytucji miejskich. 
przyjęli też Miejski program rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii na następny rok oraz dokonali zmian w tegorocznym budżecie miejskim, w któ-
rym znalazły się pieniądze m.in. na zakup obrazu ludwika kurelii „w małym miasteczku” 
do suwalskiego Muzeum okręgowego. najwięcej dyskusji wywołała problematyka oświa-
towa oraz projekt uchwały w sprawie insygniów Miasta suwałki.

Na zdjęciu od lewej zastępcy prezydenta Suwałk Ewa Sidorek i Łukasz Kurzyna oraz skarbnik miejski Wiesław Stelmach, sekretarz miasta Mariusz Klimczyk oraz radni: Zbigniew R. 
De-Mezer, Andrzej Turowski, Kamil Klimek i Marek Zborowski-Weychman 

Prezydium Rady Miejskiej: (od lewej) Wojciech Pająk, 
Jacek Juszkiewicz, Zdzisław Przełomiec i Jacek Niedź-
wiedzki

n Suwalczanin jarosław zieliński nie jest 
już sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Na tym stano-
wisku zastąpił go Maciej wąsik. Na Twitterze 
suwalski poseł Prawa i Sprawiedliwości napi-
sał: „Kończę pracę w MSWiA z poczuciem do-
brze wykonanych zadań, których efekty oce-
nili Wyborcy, a obraz medialny skoryguje czas. 
W Polsce żyje się bezpiecznie, służby, które 
nadzorowałem, działają sprawnie. Dziękuję 
wszystkim za współpracę przez ostatnie 4 la-
ta. Dalej służymy Polsce.”

n Prokurator Okręgowy w Suwałkach hanna 
lewczuk została odwołana ze stanowiska. 
Nieznane są powody tej decyzji. Obowiązki 
szefowej tej prokuratury pełni prokurator 
anna kolesińska-soroka. Wniosek o odwoła-
nie H. Lewczuk złożyła Prokuratura Regionalna 
w Białymstoku i wniosek ten został uwzględ-
niony. H. Lewczuk pełniła funkcję suwalskie-
go Prokuratora Okręgowego ponad dwana-
ście lat.

n W Mikołajki Fundacja „Dr Clown” prze-
kazała podarunki dzieciom przebywającym  
w suwalskim szpitalu. Zgromadzono je w cza-
sie III Mikołajkowej Zbiórki Słodkości. Podobne 
podarunki trafiły do dzieci przebywających  
w szpitalach w Sejnach i Olecku.

n Dwóch młodych mieszkańców Suwałk stra-
ciło prawo jazdy za brawurową i niebezpiecz-
ną jazdę samochodem. Na drodze krajowej  
nr 8 ścigali się ze sobą, naruszając przy tym 
przepisy ruchu drogowego. Wyprzedzali, po-
mimo zakazu, na podwójnej ciągłej, na skrzy-
żowaniu, zmuszając kierowców jadących z na-
przeciwka do zjechania do prawej krawędzi,  
a nawet wjeżdżali pod prąd. Brawurowa jazda 
została zarejestrowana przez policyjny video-
rejestrator. Teraz 21-latek i 22-latek za swoje za-
chowanie odpowiedzą przed sądem.

n Dzięki szybkiej i sprawnej interwencji su-
walskich policjantów oraz informacji przeka-
zanej przez przechodnia udało się uchronić 
przed wychłodzeniem organizmu 72-latka, 
który o własnych siłach nie był w stanie dotrzeć 
do domu. Do zdarzenia doszło przy ul. kard.  
S. Wyszyńskiego. Mężczyzna bezpiecznie tra-
fił pod opiekę bliskich. 

n Pijany kierowca forda spowodował kolizję 
przy ul. gen. K. Pułaskiego. Okazało się, że miał 
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misji. Prezydent Suwałk przypomniał, że zgło-
szone podczas konsultacji społecznych wnio-
ski Suwalskiej Rady Pożytku Publicznego były 
rozpatrywane przez  Komisję Spraw Społecznej 
i Bezpieczeństwa suwalskiej Rady Miejskiej, zaś 
pozostałe kwestie są w kompetencji radnych. 

opłaTy, plany i sTaTuTy
Jednogłośnie radni zdecydowali o tym, że 

maksymalna opłata dzienna za wyżywienie  
w suwalskim żłobku wyniesie 8 zł. Jej podwyż-
szenie nastąpiło po wzroście kosztów wyży-
wienia dzieci w żłobku oraz ze względu na ko-
nieczność dostosowania jej do norm Instytutu 
Żywności i Żywienia w Warszawie. Pozostałe 
opłaty dotyczące pobytu dziecka w żłobku nie 
ulegną zmianie.

Jednogłośnie ustalono też wysokość opłat  
i kosztów związanych z usunięciem i przechowy-
waniem pojazdów w Suwałkach w 2020 r. Radni 
dokonali zmian w statutach Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie i Centrum Usług Wspólnych. 
Zdecydowali także o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulicy Studziennicznej. 
Dostosowali również suwalskie szkoły zawo-
dowe do wymogów nowego prawa oświato-
wego. Przekształcili dotychczasowe Ośrodki 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  
w Centra Kształcenia Zawodowego nr 1 (w ZST)  
i nr 2 (w ZS nr 6).

suwalskie insyGnia
Głosowanie nad uchwałą w sprawie usta-

nowienia insygniów Miasta Suwałki i zasad ich 
używania wywołało ożywioną dyskusję, mimo 
tego, że pięć komisji Rady wypracowało opinie 
pozytywne. Głos zabierali Bogdan Bezdziecki, 
sławomir sieczkowski, J. Roszkowski, ka- 
mil klimek , A. M. Gawlińska, M. Karpińska, 
wojciech pająk ,  jarosław schabieński 
i Marek zborowski-weychman. W dysku-
sji poruszano sprawy: zmiany Statutu Miasta 
Suwałk w związku z nowym herbem, koszt 
zmiany herbu w skali miasta, zasadności wy-

datków finansowych z budżetu miejskiego na 
insygnia i długości funkcjonowania obu her-
bów od momentu przyjęcia zmiany. Radni 
zgłosili dwa wnioski: o zdjęcie tego punktu  
z porządku obrad oraz zmianę przepisów do-
tyczących zasad używania insygniów, w części 
dotyczącej częstotliwości ich nakładania. Oba 
wnioski w głosowaniu odrzucono. Ostatecznie 
uchwała została podjęta 17 głosami za, przy 
trzech przeciw i dwóch wstrzymujących się.

Po sesji, 2 grudnia na stronie Urzędu Miej- 
skiego w Suwałkach opublikowano obszerne 
stanowisko ws. nowego herbu, z którego mo-
żemy dowiedzieć się, że miasto już trzykrotnie 
podejmowało próby przyjęcia herbu w sposób 
zgodny z obowiązującym prawem. Wystąpienia 
w tym zakresie kierowane były do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komisji 
Heraldycznej w latach 2005, 2011 i 2014. Wszystkie 
próby „zalegalizowania” obecnego wzoru her-
bu kończyły się negatywnymi opiniami komisji 
heraldycznej i negatywną opinią ministerstwa. 

Obecnie używany herb Suwałk nie ma żad-
nych szans na to, by został zaakceptowany przez 
MSWiA i działającą przy nim Komisję Heraldyczną.

Wszystkie wymienione przez Komisję 
Heraldyczną uwagi i nieprawidłowości w suwal-
skim herbie zostały uwzględnione i naniesio-
ne do nowego projektu wykonanego przez nie-
dawno zmarłego Alfreda Znamierowskiego. Był 
on jednym z czołowych na świecie weksylolo-
gów i heraldyków, wieloletnim członkiem Komisji 
Heraldycznej przy MSWiA. Propozycja nowego 
herbu Suwałk nawiązuje, tak jak w innych pol-
skich miastach, do najstarszej zachowanej pie-
częci miejskiej.

13 sierpnia 2019 r. Minister Spraw Wew- 
nętrznych i Administracji pozytywnie zaopinio-
wał przedłożone nowe projekty herbu i łańcu-
chów. Pozytywna opinia Ministra została wy-
dana na podstawie pozytywnej opinii Komisji 
Heraldycznej. Na zakończenie stanowiska opu-
blikowanego przez suwalski UM napisano: 
„Obchody 300-lecia Miasta są doskonałą okazją 
do uregulowania istniejących nieprawidłowo-
ści heraldycznych i niezgodności historycznych  
w obecnie używanym herbie Miasta oraz po-
wrotu do tradycji historycznej mającej początek  
w dokumencie Króla Augusta II Mocnego z 1720 
roku: „...a że to miasteczko jest złożone pod tytu-
łem Świętego Romualda i Świętego Rocha, tedy 
mają na znak protekcji używać na pieczęci miej-
skiej tych świętych przy trzech górach z krzy-
żem i koroną”.

Cały tekst Stanowiska ws. nowego herbu 
Suwałk na str. www.um.suwalki.pl

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach  
można obejrzeć online na stronie internetowej  
www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać się  
z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz 
nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie 
www.um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do 
dokumentów dotyczących pracy samorządu  
w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach.

Zgodnie z wymogiem prawa interpe-
lacje i zapytania radnych oraz udzielane na 
nie odpowiedzi publikowane są na stronie  
bip.um.suwalki.plNa zdjęciu od lewej zastępcy prezydenta Suwałk Ewa Sidorek i Łukasz Kurzyna oraz skarbnik miejski Wiesław Stelmach, sekretarz miasta Mariusz Klimczyk oraz radni: Zbigniew R. 

De-Mezer, Andrzej Turowski, Kamil Klimek i Marek Zborowski-Weychman 

Radni Jarosław Schabieński, Bogdan Bezdziecki 
i Tadeusz Czerwiecki

2,3 promila alkoholu w organizmie. Policjanci 
zatrzymali 53-latkowi prawo jazdy, a jego dal-
szym losem zajmie się teraz sąd.

n Kolejne sukcesy młodych artystów z suwal-
skiego Studia Piosenki Beciaki. julka Bigielis  
z sebastianem walentą zajęli pierwsze miej-
sce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 
w Białymstoku, a z Mają kałęką jako trio 
Beciaki jeszcze trzecie miejsce w kategorii ze-
społów do lat 16.

n W suwalskim aquaparku spotkali się 
przedstawiciele siedmiu rad społecznych, 
doradzających Prezydentowi Miasta Suwałk. 
Reprezentanci rad zwracali uwagę na rosnące 
znaczenie głosu społeczników, tym bardziej 
że w gronie rad znajdują się specjaliści repre-
zentujący środowiska, których problemy do-
brze znają.

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch po-
szukiwanych przez sąd. Do pierwszego zatrzy-
mania doszło w Raczkach. Kolejny poszukiwa-
ny wpadł w ręce mundurowych w Suwałkach. 
Okazał się nim 20-letni suwalczanin, poszuki-
wany przez sąd w Białymstoku za kradzieże. 
Mężczyzna najbliższy rok spędzi w więzieniu.

n Suwalscy policjanci po żmudnej pracy 
ustalili i zatrzymali 21-latka podejrzanego  
o uszkodzenie elewacji jednego z bloków na 
Osiedlu Północ na początku listopada. Koszt 
naprawy uszkodzeń wyceniony został przez 
poszkodowanego na kwotę ponad 1800 zł. 
Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mie-
nia. Teraz jego postępowaniem zajmie się sąd.

n W suwalskiej Bibliotece 
Pu b l i c z n ej  im .  M .  Ko - 
n o p ni ck i e j  o d by ł o s i ę 
spotkanie z Bogumiłem 
luftem, autorem książki 
„Rumun goni za happy en-
dem”. B. Luft – to publicysta, 
pisarz i tłumacz literatury rumuńskiej. Świat ru-
muńskiej kultury, historii i teraźniejszości zgłę-
bia on od ponad trzydziestu lat. 

Spotkanie dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch męż-
czyzn podejrzanych o groźne pobicie 25-latka 
pod jednym z suwalskich lokali gastronomicz-
nych. Napastnicy uderzali mężczyznę pięścia-
mi po całym ciele, w wyniku czego trafił on 
do szpitala. 20 i 23-latek trafili do policyjne-
go aresztu. 
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abc cukrzycy
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w kolejnym spotkaniu pod hasłem „ABC 

cukrzycy bez powikłań” zorganizowanym przez Odział Rejonowy Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków. O cukrzycy mówiła dr elżbieta cipielewska, inter- 
nista i diabetolog z suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego oraz jędrzej su- 
dnikowicz, ogólnopolski koordynator kampanii „Razem ścigamy się z cukrzycą”. 

– Bardzo nam zależało, by podczas wykładów poruszone zostały tematy 
dotyczące skutecznej samokontroli, zdrowej diety, istoty aktywności fizycz-
nej, właściwego leczenia oraz zapobiegania powikłaniom, szczególnie serco-
wo-naczyniowym – stwierdziła helena krajewska, prezes suwalskiego PSD.

– Najpoważniejszymi powikłaniami 
cukrzycy są powikłania kardiolo-
giczne. Okazuje się, że zawały serca 
i udary mózgu występują 3-4 razy 
częściej u osób z cukrzycą. Podstawą 
leczenia jest styl życia. Cała rodzina 
powinna zacząć inaczej funkcjono-
wać: spożywać inne posiłki i więcej 
się ruszać. Chory w wieku 50 czy 60 
lat, sam nie zmienia swoich nawy-
ków – powiedziała dr Elżbieta  
Cipielewska (stoi na zdjęciu)

Uczestnicy tego spotkania wychodzili bogatsi o wiedzę, która jest tak niezbęd-
na dla osób chorujących, ale także członków ich rodzin. Co dziesiąty Polak choru-
je na cukrzycę, z czego ok. 600 tys. może nie wiedzieć, że ją ma. Stąd warto znać 
objawy cukrzycy, aby w czas zareagować i rozpocząć leczenie. Tym bardziej groź-
ne jest to, że choroba atakuje coraz to młodsze osoby, nawet młodzież szkolną.

88

>>pomocny bank
Przez dwa ostatnie dni listopada Stowarzyszenie Bank 

Żywności Suwałki-Białystok, już po raz dwudziesty trzeci pro-
wadziło Świąteczną Zbiórkę Żywności. Wolontariusze zbie-
rali produkty w 165 sklepach województwa podlaskiego. 
Do zbiórki przyłączyły się m.in. sieć Biedronka, Tesco, Carre- 
four i Kaufland. Wyniki akcji znane będą za jakiś czas. W zeszłym ro-
ku w podlaskiem w okresie Bożego Narodzenia, w ten sposób uda-
ło się zgromadzić 37 ton żywności, a w całym kraju ponad 740 ton.

Kupujący chętnie wspierali to dobroczynne działanie. 
Wystarczyło przy okazji wizyty w sklepie zakupić dodatkowe arty-
kuły spożywcze, by po odejściu od kasy przekazać je wolontariu-
szom. Rekomendowane były produkty z długim terminem przy-
datności oraz służące do codziennego przygotowywania posiłków, 
typu: mąka, cukier, kasza, ryż, makaron, olej oraz konserwy i prze-
twory owocowe oraz warzywne. Kupujący przekazywali także sło-
dycze, herbatę i kawę oraz zupy.

– Udział w zbiórce, to po prostu taki odruch. Trzeba poma-
gać, i już. Klienci często pytali, jak radzimy sobie z tym zadaniem. 
Niektórzy z nich dociekali, co dać, żeby było przydatne. Wszystko 
odbywało się w bardzo miłej atmosferze – dodali Karolina z SP 9  
i Kamil z II LO zbierający w sklepie przy ul. Wojska Polskiego. 

W wielu przypadkach to klienci sklepu nas szukali, a nie my ich. Akcja jest 
więc dobrze znana. Niektórzy z darczyńców celowo dokonywali zakupów, 
które dla akcji są szczególnie ważne, bo np. mają długi okres przydatności 
– twierdzili zgodnie: Natalia, Amelia, Oliwka i Norbert z Oratorium  
Św. Jana Bosko, zbierając w sieci handlowej przy ulicy Noniewicza

– Te dwa dni to dla nas wyjątkowy czas. Zachęcamy wszyst-
kich kupujących, by robiąc zakupy, pomyśleli przez chwilę o in-
nych. Wystarczy sięgnąć po choćby jeden dodatkowy produkt, 
aby sprawić komuś przyjemność, pomóc, a może nawet urato-
wać. Osoby ubogie, jak wszystkie inne marzą o tym, by święta by-
ły cudowne. W prosty sposób możemy im pomóc. Liczy się każdy 
gest. Suwalczanie potrafią pomagać i dziękujemy im za to – powie-
dział romuald Turczyński, prezes Stowarzyszenia Bank Żywności 
Suwałki-Białystok.

23. edycja akcji Świątecznej Zbiórki Żywności dobiegła końca. 
Jednak, to nie był koniec świątecznych działań Banku Żywności.  
W dniu zbiórki ruszyła także kampania „Stoliczku, nakryj się! Głód 
to nie bajka”, której celem jest zebranie środków na transport żyw-
ności do organizacji charytatywnych.

Szlachetne działania Banków Żywności można wesprzeć także 
dokonując wpłaty na https://suwalki.bankizywnosci.pl

>>

>> paczka dLa bezdomnego
Dobiega końca trzecia edycja akcji „Paczki dla Bezdomnego”. W Mikołajki 

do siedziby Straży Miejskiej przy ul. T. Noniewicza  młodzież z III LO przyniosła 
paczki dla potrzebujących. Są w nich: artykuły spożywcze, w tym kawa i her-
bata oraz środki czystości i higieny osobistej. Młodzież z klasy II d zagrzewała 
do działania polonistka Magdalena zakrzewska. Ofiarodawcom podziękowa-
ła jolanta strękowska, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Suwałkach.

– Suwalska młodzież jest wspaniała, empatyczna, pamięta o osobach po-
trzebujących pomocy. Gdy my spędzamy radosne święta z najbliższymi, z ro-
dziną, to dla osób bezdomnych, jest to jeden z najtrudniejszych i najsmutniej-
szych momentów w roku. I być może te prezenty, choć na moment wleją radość 
w ich serca – mówiła J. Strękowska.

Pomysłodawcami akcji są suwalska Straż Miejska oraz Spółdzielnia 
Socjalna „Perspektywa”, prowadząca Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób 
Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych, w skład którego wchodzi suwal-
ska noclegownia.

Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z marca tego roku, 
w Suwałkach przebywa 49 bezdomnych. Większość z nich to ludzie po 40 ro-
ku życia.
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choinka jak maLowana
W Suwałkach można już poczuć świąteczną atmosferę. Tradycyjnie 

w Mikołajki na Placu Marii Konopnickiej uroczyście rozświetlono nową 
choinkę miejską. Blisko 9-metrowe sztuczne drzewko, z licznymi ozdoba-
mi zostało oświetlone kilkuset żaróweczkami. W tym samym czasie ca-
ły plac „zapłonął” licznymi lampionami, światełkami LED i innymi ozdo-
bami. Iluminacje świąteczną włączyli m.in. prezydent Suwałk czesław 
renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław przełomiec oraz 
suwalscy przedsiębiorcy. 

Tegoroczna choinka zastąpiła naturalne drzewko, któremu z pewno-
ścią nie służyło coroczne dwukrotne wchodzenie na nią podczas zawie-
szania i zdejmowania świecidełek. Zakup nowej choinki stał się możliwy 
za sprawą sponsorów, którzy sfinansowali to przedsięwzięcie. W akcję włą-
czyły się suwalskie firmy: el-BesT, insTalaTor, Fh szulc hurTownia 
elekTryczna, sappo, sep suwałki, spec-el, TechMar, uniTech.

– Dziękuję wam drodzy przedsiębiorcy za piękny gest na rzecz nasze-
go miasta – podziękował prezydent Cz. Renkiewicz.

Spotkanie na Placu M. Konopnickiej było okazją do posłuchania 
świątecznych piosenek i kolęd w wykonaniu Studia Piosenki Świetlik  

i Mikołajowego Bandu. Nie zabra-
kło też świątecznych animacji Studia 
Radość. Najmłodsi otrzymali słod-
kie upominki. Świąteczne dekoracje  
w tym białe niedźwiedzie pojawiły się 
także w Parku Konstytucji 3 Maja oraz 
na głównych suwalskich ulicach.

DwuTygoDnik SuwalSki

9 

>> mikołajkowa 
spartakiada 

W Mikołajki bli-
s k o  p ó ł  t y s i ą c a 
dzieci z rodzicami  
i opiekunami ba-
wiło się w hali OSiR  
na XXVIII Spartakia- 
dzie Dzieci i Mło-
dzieży Niepełno- 
s p r a w n e j ,  k t ó r ą  
rozp o c zęl i  m . in .  
prezydent Suwałk  
czesław renkie- 
wicz , przewodni-
czący Rady Miej- 
skiej zdzisław przełomiec i alicja ołowniuk, prezes Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej. Uczestnicy Spartakiady tańczyli przy 
muzyce granej na żywo przez zespół Trio, wspólnie malowali oraz ry-
walizowali w grach i zabawach sportowych. Punktem kulminacyjnym  
spotkania było przybycie św. Mikołaja z prezentami.

XXVIII Spartakiadę Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej zor-
ganizowało TKKF przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie, Stowarzyszeniem Integracji Społecznej ALTERNATYWA, 
Urzędem Miejskim w Suwałkach oraz suwalskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji. 

Suwalczanie 
licznie 

pojawili się 
na Placu 

Marii 
Konopnickiej 
by podziwiać 
nową choinkę 

miejską

Już od najmłodszych lat 
zachwyca przedświąteczna 
atmosfera

Na placu nie za-
brakło również 

suwalskiego Misia 
Uśmicha

Kolędy śpiewały 
dzieci ze Studia 
Piosenki 
Świetlik 
kierowanego 
przez Emila 
Kulbackiego

>>

juLia z nagrodami
julia Markowska (na zdję-

ciu), wokalistka Studia Piosenki 
Świetlik , działającego w Su- 
walskim Ośrodku Kultury pod 
kierunkiem emila kulbackiego 
wyśpiewała aż trzy nagrody 
główne na II Ogólnopolskich 
Spotkaniach Laureatów Festiwali 
Piosenki „Klucz do Sukcesu”  
w I łowie. Zdobyła pierwsze 
miejsce i Złoty Klucz w kategorii  
11-13 lat, Nagrodę specjalną 
II stopnia oraz nominacje do 
udziału w międzynarodowych 
festiwalach wokalnych w Grecji, 
we Włoszech i w Bułgarii.

Tradycyjnie w czasie Spartakiady nikogo nie trzeba było zachęcać do wspólnej 
zabawy

Nie brakowało chętnych do sprawdzenia swoich 
umiejętności piłkarskich

>>
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poezja w jedynce
O tym, że poezja wcale nie musi być nudna przekonały się dzieci  

z Przedszkola nr 1. Najmłodsi wysłuchali wierszy odczytanych przez gości 
przybyłych na kolejną edycję akcji „Przedszkole 1 czyta dzieciom”. Wśród 
czytających znaleźli się m.in. suwalscy radni miejscy zbigniew roman De-
Mezer i kamil klimek, a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Biblioteki 
Publicznej im. M. Konopnickiej. Jako pierwsza wiersz „Wiewiórka” odczytała 
dyrektor przedszkola Małgorzata penczek. Nie zabrakło też zabaw rucho-
wych, a na zakończenie wręczono nagrody za konkurs plastyczny „Moja ro-
dzina i sport” zrealizowany w ramach projektu przeciwdziałania alkoholizmo-
wi i narkomanii wśród dzieci. Nagrody za pierwsze miejsce otrzymali: lena 
jasionowska oraz krystian Gejdel. Wszyscy uczestnicy dostali ponadto na-
grody za udział w konkursie.

było to 
nad czarną hańczą

W suwalskim Przedszkolu  
nr 10 im. Marii Konopnickiej po raz 
kolejny odbył się wieczór poezji 
pt. „Było to nad Czarną Hańczą”. 
Przedszkolaki z grup „Krasnoludki”, 
„Motylki” i „Pszczółki” zaśpiewały 
piosenkę pt. „Świerszczyk”. Jako 
pierwsza wystąpiła absolwentka 
przedszkola iga Gabrukiewicz, 
która zaprezentowała wiersz „Nad 
Czarną Hańczą”. Następnie wier-
sze Marii Konopnickiej czytali rów-
nież rodzice wspólnie ze swoimi 
pociechami.

Blanka z grupy „Żabki” z tatą 
czytają wiersz „Pan Zielonka”

Radny Zbigniew Roman De-Mezer przeczy-
tał dzieciom wiersz „Kim też ja będę?”

>>>>

suwaLski wośp
100 wolontariuszy z puszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, wyruszy w godzinach porannych 12 stycznia 2020 roku na 
ulice Suwałk. Tym razem pieniądze będą zbierane na zakup najno-
wocześniejszych urządzeń diagnostycznych i leczniczych w dziecię-
cej medycynie zabiegowej.

Szefem Suwalskiego Sztabu jest 
zbigniew szyperek, który bierze udział 
w akcji od pierwszego finału.

– W tym roku chcemy by w naszą ak-
cję bardziej zaangażowały się służby 
mundurowe. Wysłaliśmy pismo z zapro-
szeniem do stacjonujących w Orzyszu 
żołnierzy Armii Amerykańskiej do czyn-
nego uczestnictwa w kweście ulicznej. 
Skierujemy też pisma do suwalskich 
służb mundurowych. Apelujemy do 

wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą nam pomóc, by się zgła-
szali do nas. Jest co robić, jest wiele imprez, gdzie wolontariusze 
będą niezbędni. Jak zwykle wspomaga nas dusza człowiek „orkie-
strowy ojciec” – Bogdan pieklik. Prosimy też potencjalnych sponso-
rów o wsparcie finansowe, na nasze miejskie działania, nasz e-mail:  
wosp-suwalki2020@wp.pl – dodaje Z. Szyperek

Pieniądze do puszek będą zbierali wolontariusze m.in. mistrz 
olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna, władze miejskie a także dwie 
rodziny z Donbasu. Akcja WOŚP będzie połączona z imprezą miej-
ską Stacją Pogodne Suwałki. Choć szczegółowego programu jesz-
cze nie ma, wiadomo że odbędą się zmagania hokeistów i badmin-
tonistów. Most prowadzący na wyspę Zalewu Arkadia ma otrzymać 
imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz pierwszy od kilku 
lat będzie też pięć wejść na żywo z Suwałk na antenę TVN.

„DwuTygodnik Suwalski” będzie patronował tej akcji.

>> spartakiada 
integracyjna

12-osobowe drużyny z klas integracyjnych z suwalskich szkół podsta-
wowych nr 10 i 11, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, 
Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” oraz augustowskiej 
SP nr 3 rywalizowało w XVI Suwalskiej Spartakiadzie Integracyjnej rozegranej 
w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi. Startujące osoby 
niepełnosprawne były asekurowane przez młodzież, w tym uczniów z SP nr 11.

Wszyscy uczestnicy otrzymali jednakowe medale i dyplomy za udział 
oraz upominki od sponsorów. Puchary i medale ufundował suwalski Urząd 
Miejski. Każda szkoła otrzymała również puchar za udział w XV Suwalskiej 
Spartakiadzie Integracyjnej Szkół Podstawowych.

>>
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Spotkania  
z mono-
dramem 
to oka-
zja, by 

zobaczyć 
niezwykle 

ciekawe 
spekta-

kle. Dla mnie osobiście, była 
to także możliwość by pokazać 

swoją twórczość teatralną   
– powiedziała jedyna suwal-
czanka Martyna Kleszczew-

ska, która w spotkaniach 
uczestniczyła 
po raz trzeci 
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zachwycający 
koncert

W Suwalskim Ośrodku Kultury wystąpili: kompozytor 
muzyki współczesnej i filmowej, skrzypek jazzowy i dyry-
gent krzesimir Dębski oraz adam palma, wirtuoz gitary 
akustycznej. Obu muzykom towarzyszył przepiękny kwar-
tet smyczkowy.

Publiczność zapełniła salę do ostatniego miejsca i z nie-
kłamanym zachwytem oklaskiwała artystów wykonują-
cych muzykę ludową, jazzową, filmową oraz kompozycje 
Fryderyka Chopina, grane na gitarze klasycznej. Nie zabra-
kło utworów z filmów: „Dwa serduszka, cztery oczy”, „Zimnej 
wojny”, „Dumki Na Dwa Serca” oraz z „Ogniem i mieczem”.

Koncert odbył się w ramach programu „DEDAL w ośrodku 
kultury – pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna” 
realizowanego przez Suwalski Ośrodek Kultury ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu 
Miasta Suwałki. Od lewej Krzesimir Dębski, kwartet smyczkowy oraz Adam Palma

>>

o złotą podkowę pegaza
17 spektakli w wykonaniu zawodowych akto-

rów, dorosłych amatorów i młodzieży zaprezen-
towano w Suwalskim Ośrodku Kultury w czasie 
XVI Międzynarodowych Spotkań z Monodramem  
„O Złotą Podkowę Pegaza”. Do Suwałk przyjechali ak-
torzy m.in. ze Śląska, Mazowsza oraz Słowacji i Łotwy. 

- Liczba wykonawców oraz bogactwo spektakli po-
twierdzają, że mamy już swoja markę, jako międzynaro-
dowe przedsięwzięcie teatralne – powiedziała Grażyna 
Filipowicz-karp, dyrektor artystyczny Festiwalu.

Złota Podkowa Pegaza w „kategorii młodzież  
w wieku 16-19 lat” trafiła do nikoli paulovej z Nitry 
(Słowacja), a w kategorii „dorośli amatorzy” do haliny 
zakis z Rezekne (Łotwa). W grupie „dorośli aktorzy 
zawodwi” najlepszy monodram pokazała rozalia 
Forest z Warszawy. 

Po raz dziewiąty w Suwałkach i po raz pierwszy w Suwałki 
Arenie, odbył się IX Mikołajkowy Turniej o Puchar Wojciecha 
Kowalewskiego, w którym rywalizowały dzieci urodzone w roku 
2010 oraz młodsze. Na głównej płycie nowej hali rozgrywane były 
obok siebie jednocześnie po dwa mecze. Na parkiecie rywalizowa-
ło ponad 200 młodych piłkarzy i piłkarek z 16 drużyn z Polski, Litwy, 
Łotwy i Obwodu Kaliningradzkiego. Padło mnóstwo bramek. Nie 
zabrakło też emocji i dramaturgii. Wszyscy uczestnicy wyjecha-
li z pamiątkowymi medalami, a najlepsi zawodnicy z pucharami. 
Zebrani na trybunach rodzice i kibice obok piłkarskiego kunsztu 
młodych zawodników mogli zobaczyć także pokazy karateków, 
akrobacje gimnastyczne i występy cheerleaderek. 

Turniej miał charakter charytatywny. Wszystkie pieniądze  ze-
brane w czasie rozgrywek piłkarskich oraz towarzyszących wyda-
rzeń i aukcji charytatywnych zostaną przekazane na leczenie olka 
puczyłowskiego, chłopca chorego na wyjątkowo rzadką choro-
bę – zespół Aperta. Dziecko czeka szereg kolejnych operacji, któ-
re będą wykonane poza granicami kraju. Na konto Olka trafiły tak-
że wpisowe wpłacane przez wszystkie zespoły podczas rejestracji 
do turnieju. Taką decyzję podjęły same drużyny. Suwalska bramkarka z Akademii 2012 obroniła strzał piłkarza Warmii Grajewo

>>

piłkarski turniej kowaLewskiego>>

Laureaci spotkań ze sponsorami i władzami miejskimi



10.12.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

o pieśniach 
patriotycznych

Jak nierozerwalnie połączone są pieśni i ojczyzna mogli przekonać się 
uczestnicy wykładu dr. jarosława schabieńskiego z Instytutu Pamięci 
Narodowej, który odbył się w suwalskim Archiwum Państwowym. Na wy-
kład „Rola pieśni patriotycznych w drodze do niepodległości” przyszło 
prawie sto osób, głównie była to młodzież. Spotkanie zakończyło się, nie-
zapowiadanym wcześniej, odśpiewaniem wybranych pieśni patriotycz-
nych z suwalskim dyrygentem dr. ignacym ołowiem. Organizatorami 
spotkania byli Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny i Archiwum 
Państwowe w Suwałkach.
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>>

O Jadwidze Zarugiewiczowej w suwalskim I Liceum Ogólnokształcą- 
cym im. M. Konopnickiej opowiadali: historyk krzysztof jabłonka  
i Maciej Bohosiewicz – prezes  Fundacji Ormiańskiej. J. Zarugiewiczowa 
była symboliczną matką Nieznanego Żołnierza, która w 1925 r. wybra-
ła trumnę z bezimiennymi szczątkami żołnierza złożonymi w Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Jej syn – Konstanty zginął w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. J. Zarugiewiczowa zmarła w 1968 r.  
w domu opieki w Suwałkach. W 2016 r. ekshumowano z suwalskiego cmen-

rodzina rudowiczów, z gałęzią Cho- 
miczów otrzymała pierwszą nagrodę w kon-
kursie „Jestem rodowitym suwalczaninem”, 
ogłoszonym przez Bibliotekę Publiczną im. 
M. Konopnickiej. Kolejne nagrody otrzyma-
li: oliwia radzewicz i lena Fałtynowicz  
z gałęzią rodziny Koziołów. Wyróżniono również 
prace: Michała panka i Doriana sawickiego. 
W czasie spotkania podsumowującego konkurs 
irena zarachowicz (na zdjęciu obok) przedsta-
wiła dzieje rodu Rylskich, udokumentowane aż 
do XVI wieku. Nic dziwnego, że spotkanie zaty-
tułowano „Rodzina starsza niż Suwałki”.

Dla osoby, która zbada powojenną 
historię życia Zarugiewiczowej, doku-
menty na pewno są, my jako fundacja 
sfinansujemy wyjazd do Armenii 
– w suwalskim I LO zadeklarował 
Maciej Bohosiewicz 

matka nieznanego żołnierza
tarza parafialnego jej szczątki i przewieziono na warszawskie Powązki. 
Fundacja Ormiańska chce upamiętnienia J. Zarugiewiczowej również  
w Suwałkach. Planuje odsłonięcie pamiątkowej tablicy w kościele lub na  
cmentarzu parafialnym.

jestem rodowitym suwaLczaninem

Konkurs zorganizowano w ramach projektu „Babciu, nie bój się e-myszki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

>>

niezwykły koncert
Suwalska Biblioteka Publiczna im. Marii 

Konopnickiej zorganizowała niezwykły koncert. 
Na scenie w Restauracji Rozmarino wystąpiła 
ania Broda oraz laureaci konkursu na piosen-
kę „Śpiewanie to wyzwanie” do wierszy Danuty 
Wawiłow i Natalii Usenko.

Ania Broda – cymbalistka, kompozytorka, 
autorka tekstów i piosenkarka obdarzona nie-
samowitym głosem. Mogli się o tym przeko-
nać uczestnicy suwalskiego koncertu, podczas 
którego wręczono nagrody laureatom konkur-
sów na piosenkę „Śpiewanie to wyzwanie” oraz 
plastycznego na okładkę płyty „Muzyka na pa-
pierze”. Zwycięzcą konkursu na okładkę płyty 
został kacper wysocki z SP nr 6. Pierwsze na-
grody w konkursie „Śpiewanie to wyzwanie” 
otrzymał Suwalski Chór Kameralny VIVA Musica 
oraz piotr kuczek. Więcej o tym konkursie pisa-
liśmy w poprzednim wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Koncert oraz konkursy zorganizowano w ramach realizacji zadania 
„Uderz w stół, a muzycy w bibliotece się odezwą” dofinansowanego ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury

>>

Laureaci trzeciej na-
grody rodzina Bydel-
skich wykonała piosen-
kę do wiersza „Wilki” 
Danuty Wawiłow
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Seniora Canto pod dyrekcją Tomasza Kierejszy – 18.12, godz. 17, Sala 
Kameralna, bilety 5 zł w kasie SOK. W wykonaniu seniorów usłyszymy 
tradycyjne utwory świąteczne;
¿ XI Świetlikowe Kolędowanie, czyli wspólne śpiewanie w radosnym 

gwiazdkowym nastroju – 19.12, godz. 19, Sala im. A. Wajdy, bilet 10 zł 
w kasie SOK. W repertuarze najpiękniejsze kolędy, pastorałki i zimowo
-świąteczne piosenki;
¿  wystawę „Wiesław Osewski In Memoriam” w Galerii Patio. 

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

rozMarino, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ Jazz Wieczór. Wystąpi Łukasz Makowski 

Trio, (niedziela) 15.12, godz. 19-22. Bilety 20 
zł. Trio: Łukasz Makowski – bass/kontrabas, 
Miłosz Oleniecki – piano/keyboards, Wojtek 
Bylica – perkusja. 

Rezerwacje pod nr tel. 87 5632400. 

cenTruM szTuki współczesnej 
& Galeria anDrzeja sTruMiłły, ul. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ otwarcie wystawy malarstwa Aleksandry Batury „Pustynia” – 18.12, 

godz. 18.

pokaMeDulski klaszTor 
w wiGrach zaprasza na:

¿ KIERMASZ BOŻONARODZE- 
NIOWY – 15.12. w godz. 10-15. 
Galeria Duża w Domu Królewskim 
– stoiska z rękodziełem, produkty 
bożonarodzeniowe, rodzinna at-
mosfera, wspólne tworzenie ozdób 
świątecznych.

Jednym z patronatów medialnych jest 

„DwuTygodnik Suwalski”

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 w niedzielę, 15.12, w godz. 10-12, patio Suwalskiego Ośrodka Kultury, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5.

cineMa luMiere za-
prasza na FilMy:

– do 12 grudnia – „Kraina lodu II” (animowany/przygodowy), „Śnieżna 
paczka” (komedia animowana), „Młody renifer Alex” (familijny/przygo-
dowy), „Jak poślubić milionera” (komedia romantyczna), „Last Christmas” 
(komedia romantyczna), „Na noże” 
(komedia/thriller), „Le Mans ‘66” 
(dramat sportowy), „Solid Gold” 
(thriller/polityczny), „Opowieść o 
trzech siostrach” (dramat) – film 
wyświetlany w cyklu BABSKIE 
WIECZORY;

– od 13 grudnia – „Serce do wal-
ki” (sensacyjny/dramat), „Kult. 
Film” (dokumentalny/muzyczny), 
„Czarne święta” (horror);

– 17 grudnia – „Lighthouse” (dra-
mat/horror) film wyświetlany w cy-
klu KINO KONESERA;

– od 18 grudnia – „Gwiezdne woj-
ny: Skywalker. Odrodzenie” (akcji/s-
-f/przygodowy).

BiBlioTeka puBliczna iM. Marii konopnickiej w suwałkach 
ul. Emilii Plater 33A zaprasza na:

¿ koncert zespołu Czeremszyna – 14.12, godz. 18.30. Koncert odbę-
dzie się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia  
w Suwałkach, ul. Noniewicza 83. Organizator: Biblioteka Publiczna 
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Współorganizator: PSM I i II st.  
w Suwałkach. Obowiązują bezpłatne wejściówki, do odebrania w sekre-
tariacie biblioteki: ul. Emilii Plater 33A; 

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

¿ spotkanie z podróżnikiem Piotrem Malczewskim 
– 12.12, godz. 17, Sala im. J. Towarnickiej. W programie 
m.in. film o Sybirakach z Suwalszczyzny. Wstęp wolny;

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i  Dzie dzic t wa Naro dowe go p ocho dz ąc ych  

z Funduszu Promocji Kultury
 ¿ koncert „20 Kolęd Witolda Lutosławskiego” z III Cyklu Koncertów 

Kameralnych – Nowe Interpretacje 2019, w wykonaniu Marleny Borowskiej 
– sopran, Roberta Marata – fortepian. Spotkanie odbędzie się 21.12, godz. 
16, Sala im. J. Towarnickiej. Wstęp wolny. 
Koncert jest współfinansowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego  
w Białymstoku.
¿  spotkanie „Zimowa podróż do Japonii” – 21.12, w godz. 12-14, 

Pracownia „Smykałka”. W programie kaligrafia w Katakanie i japońska 
mitologia, bajka o „zimowej pannie” – Yuki-onna i wspólna zabawa. 
Zapraszamy wszystkich, zwłaszcza najmłodszych wraz z rodzicami. Wstęp 
wolny. Organizator: Mroczne Bractwo i Suwalski Klub Aikido Kuma Dojo. 
¿ udział w akcji „Mała książka – wielki człowiek” – Przyjdź z dzieckiem 

(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 wyprawki 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).

uwaGa! 21.12 (sobota) biblioteka czynna do godz. 16. 
24.12 (wtorek - Wigilia) biblioteka nieczynna, natomiast 31.12 (wto-

rek) biblioteka czynna do godz. 15.

suwalski ośroDek kulTury, ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:
¿ próbę i wzięcie udziału w naborze do ZPiT „Suwalszczyzna” – 10, 12 i 

17.12, godz. 16-17 grupa dziecięca 8-12 lat oraz godz. 17-18 grupa junior-
ska 13-15 lat, sala 2.15, II piętro;

¿ Alfabet Wyobraźni ze Sztuką – 11.12, godz. 16, Galeria Patio, wstęp 
wolny;
¿ film wyświetlany w ramach DKF 13 „Lewiatan” – 11.12, godz. 18, Sala 

Kameralna. Bilet na pojedynczy film 12 zł w kasie SOK;
¿ warsztaty Mama, Tata i Ja – 14.12, godz. 10, Galeria Patio, wstęp 10 zł 

od rodziny w kasie SOK;
¿ Weekend z Historią Mody „Garderoby ze średniowiecznej alkowy. 

Bielizna spodnia” – 14-15.12, Sala Kameralna, wstęp 5 zł w kasie SOK;
¿ opowieść ze Śnieżnej Krainy – Bajkę taneczną – 14-15.12, godz. 17, 

Sala im. A. Wajdy, bilet 20 zł w kasie SOK. 
¿ koncert kolęd i pastorałek „Świąteczne nastroje” w wykonaniu Chóru 

13

zaproSzenia SuwalSkie

w kinie
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wyDarzenia sporTowe
jeDno zwycięsTwo i Dwie porażki

Taki jest bilans siatkarzy Ślepska Malow Suwałki w ostatnio roze-
granych meczach Plus Ligi. Najpierw suwalska drużyna przegrała 0:3 
(22:25, 22:25, 23:25) w Zawierciu z Aluron Virtu CMC Zawiercie. Następnie  
w Suwałkach Ślepsk Malow zdecydowanie uległ 0:3 (12:25, 21:25, 22:25) 
zespołowi Cuprum Lubin. Z większym powodzeniem suwalska drużyna 
zagrała w Radomiu, gdzie po emocjonującym meczu wygrała 3:2 (25:18, 
20:25, 23:25, 25:18, 15:7) z zespołem Enea Czarni. Najlepszym siatka-
rzem tego meczu wybrano zawodnika suwalskiej drużyny Bartłomieja 
Bołądzia. W Ślepsku Malow bardzo dobrze zagrali też: Nicolas Szerszeń  
i Joshua Tuaniga. Dobre zmiany dali Łukasz Rudzewicz i Kamil 
Skrzypkowski. Suwalska drużyna skutecznie grała blokiem i dobrze ser-
wowała. Ślepsk Malow w tie-breaku wręcz rozbił zespół z Radomia.

Siatkarzom Ślepska Malow nie udało się sprawić prezentu swojemu trenerowi 
Andrzejowi Kowalowi i w meczu z Cuprum Lubin ulegli 0:3

W następnej kolejce Ślepsk Malow zagra w Suwałkach z BKS Visłą 
Bydgoszcz. Mecz rozpocznie się 13 grudnia o godz. 20:30.

wiGry przeDosTaTnie
W 20 meczach I ligi rozegranych jesienią piłkarze suwalskich Wigier 

zdobyli zaledwie 19 pkt i zajmują przedostatnią lokatę w tabeli. W ostat-
nim meczu rozegranym w 2019 r. suwalska drużyna przegrała 0:3 z li-
derem Wartą Poznań. Gole strzelili: Gracjan Jach (w 28 min.), Mateusz 
Kupczak (52 min. z rzutu karnego) i samobójczy gol Michała Ozgi w 90 
min. Piłkarz Wigier Joel Huertas nie zdobył gola z rzutu karnego w 44 min. 
Porażka w meczu rozegranym w Grodzisku Wielkopolskim była jedenastą 
w trwających rozgrywkach I ligi. Na wiosnę przed suwalską drużyną trud-
na walka o utrzymanie się w I lidze. Kolejny mecz Wigry zagrają w Bielsku-
Białej z Podbeskidziem na przełomie lutego i marca.

saMe zwycięsTwa
Trzy zwycięstwa odnie-

śli badmintoniści SKB Litpol 
Malow w turnieju badminto-
nowej ekstraklasy rozegra-
nym w Kędzierzynie-Koźlu. 
Po 7:0 pokonali UKS Feniks 
Kędzierzyn-Koźle, UKS Ak- 
t y wna Piątka Przemyśl  
i Chojnik Jelenia Góra. Punk- 
ty dla SKB Litpol Malow zdo-
bywali: Michał Sobolewski, 
Mateus z Świerc z yńsk i , 
Anastazja Chomicz, Monika 
Bieńkowska, Kamila Au- 
gustyn, Przemysław Szydłowski, Michał Łogosz i Karolina Szubert.

SKB Litpol Malow Suwałki z kompletem pięciu zwycięstw prowadzi  
w tabeli badmintonowej ekstraklasy. Jak dotąd badmintoniści suwalskiej 
drużyny wygrali 33 gry, a przegrali tylko dwie. III runda badmintonowej 
ekstraklasy zostanie rozegrana 25 stycznia 2020 r. SKB Litpol Malow za-
gra w Bieruniu z UKS Unia Bieruń i AZS UM Łódź.

sreBrna Michalina ruDzińska
W Mistrzostwach Europy w Szachach 

Szybkich i Błyskawicznych rozegranych 
w estońskim Tallinnie zawodniczka 
Klubu Szachowego „Hańcza” Suwałki 
Michalina Rudzińska (na zdjęciu pierw-
sza z lewej) zdobyła srebrny medal do 
lat 18 w szachach szybkich. Pozostali 
zawodnicy suwalskiego klubu wywal-
czyli: Kinga Wołągiewicz (do lat 16 – 5 
miejsce), Gabriela Pałejko (do lat 10 – 8 
miejsce), Debora Choińska (do lat 18 – 
10 miejsce), Kamil Jasiulewicz (do lat 8 – 
13 miejsce), Maria Pałejko (do lat 14 – 14 
miejsce) i Dawid Jasiulewicz (do lat 10 – 
17 miejsce).

MeDale lekkoaTleTów
Pięć medali wywalczyli młodzi lekkoatleci z suwalskiej Szkoły 

Podstawowej nr 11 na IV Halowych Ogólnopolskich Mistrzostwach 
Lekkoatletycznych Czwartków rozegranych w Spale. Pierwsze trzy 
miejsca w roczniku 2008 w skoku wzwyż dziewcząt zajęły suwalczan-
ki: Lena Bacewicz przed Julią Jasielon i Oliwią Kuprewicz. Wszystkie 
skoczyły po 140 cm. Rywalizację w skoku wzwyż dziewcząt roczni-
ka 2007 wygrała Aleksandra Hołub (150 cm). Antoni Sadłowski wśród 
chłopców z rocznika 2008 w skoku wzwyż zajął trzecie miejsce z wy-
nikiem 135 cm.

suwalskie MisTrzosTwa
Na rozegranych w suwalskiej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Mistrzostwach Polski Modeli Halowych klasy F1N zawodnicy OSiR Suwałki 
wywalczyli 3 złote, 3 srebrne i jeden brązowy medal. Podopieczni trene-
ra Stanisława Skibickiego wywalczyli złote medale w rywalizacji indy-
widualnej: Grzegorz Truchan (junior młodszy), Hubert Truchan (junior)  
i Sławomir Truchan (senior). Na szczególną uwagę zasługuje wynik osią-
gnięty przez G. Truchana, który w trzeciej rundzie uzyskał rezultat 49,7 
sek. ustanawiając nowy rekord suwalskiej hali OSiR. W rywalizacji dru-
żynowej OSiR Suwałki wywalczył trzy srebrne medale oraz jeden brązo-
wy. W mistrzostwach rywalizowało około 80 zawodników z Warszawy, 
Kwidzynia, Białegostoku, Chrzanowa, Stalowej Woli, Tarnobrzegu, 
Grodkowa oraz Suwałk.

karaTecy na MeDal
12 medali wywalczyli zawodnicy Suwalskiego Klubu Karate na 

Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Karate – Bartoszyce Cup 2019. 
Suwalscy zawodnicy zdobyli 12 medali indywidualnie: 1 złoty, 6 srebr-
nych i 5 brązowych. Najlepszym zawodnikiem zawodów został wybrany 
suwalczanin Mateusz Karpowicz.

MisTrzosTwa wojewóDzTwa w pływaniu
Od kilku lat mistrzostwa województwa podlaskiego w pływaniu 

rozgrywane są w suwalskim aquaparku. W tym roku na starcie stanę-
ło 12 klubów zrzeszających 322 zawodników oraz gościnnie zawodnicy  
z Kaliningradu. Pływacy MUKS Olimpijczyk Suwałki zdobyli 77 medali, 
co dało im drugie miejsce w klasyfikacji podlaskich klubów. Najlepszymi 
zawodnikami w swoich kategoriach wiekowych zostali suwalscy pły-
wacy: Aleksandra Chmielewska, Julia Domoradzka, Julia Gwaj, Oskar 
Walendzewicz, Mateusz Kusek i Filip Kosiński. Więcej na: www.dwuty-
godniksuwalski.pl

DoBry sTarT zapaśników 
W Krynkach z udziałem 106 zawodników i zawodniczek odbył się  

I Otwarty Turnieju o Puchar Burmistrza Krynek w mini-zapasach, zapa-
sach kobiet oraz w zapasach w stylu wolnym. W zawodach uczestniczy-
ło czterech zawodników klubu sportowego LMUKS zdobywając 3 złote  
i 1 srebrny medal: Fabian Jakub Cypko (do 23 kg), Sebastian Staniszewski 
(do 27 kg), Bartosz Staniszewski (do 33 kg) i Błażej Kłoszko (drugie miej-
sce do 45 kg).

Od lewej Karolina Szubert i Monika Bień-
kowska  Fot. Michał Sobolewski
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O tym niezwykłym zawodzie 
oraz codziennej pracy w tere-
nie rozmawiamy z norbertem 
laurynem, mistrzem kominiar-
skim i kierownikiem Zakładu 
Kominiarskiego Spółdzielni 
„Kominiarz” w Suwałkach.

– czy na pana widok ludzie 
łapią się za guziki?

– Oczywiście, że tak. Zdarza się 
to bardzo często. Jest to bardzo 
miłe i sympatyczne. Tak mało ma-
my na co dzień okazji do uśmiechu, 
więc takie sytuacje wprowadzają 
nas w lepszy nastrój. Przecież komi-
niarz przynosi szczęście, chroniąc 
swoją pracą przed nieszczęściami!

jak można zostać kominia-
rzem? 

– Zawód kominiarza może wy-
dawać się bardzo prosty. Jednak 
nic bardziej mylnego. Jak każda 
profesja, z wieloletnimi tradycja-
mi, ma swoje tajemnice i sekrety. 
Gdy zostaniemy przyjęci do zakła-
du kominiarskiego, to przez pierw-
sze trzy lata uczymy się zawodu, 
będąc pracownikami kominiar-
skimi. Dzieje się to pod czujnym 
okiem mistrza kominiarskiego, któ-
ry przekazuje nam swoją wiedzę  
i doświadczenie. To wówczas, każ-
dego kolejnego dnia poznajemy 
tajniki tej pracy. Po trzech latach 
możemy przystąpić do egzaminów  
w Izbie Rzemiosła, po których 
otrzymujemy tytuł czeladnika ko-
miniarskiego, a po kolejnych trzech 
latach możemy przystąpić do egza-
minu mistrzowskiego. Uzyskanie 
tego tytułu pozwala nam na sa-
modzielne przeprowadzenie kon-
troli stanu technicznego przewo-
dów kominowych, wykonywanie 
ekspertyz, wydawanie opinii ko-
miniarskich, jak również szkolenie 
swoich następców.

– a jak pan trafił do tego za-
wodu? 

– Jak to często w życiu bywa, 

trafiłem do kominiarstwa przez 
przypadek i oczywiście tylko na 
chwilę… I ta chwila trwa już ponad 
15 lat! Profesji tej uczył mnie mistrz 
kominiarski Bronisław Gadomski, 
który obecnie jest na emeryturze. 
Kominiarstwo to raczej powołanie 
i przywilej niesienia bezpieczeń-
stwa ludziom niż biznes. Jest wie-
le przykładów, iż w kominiarstwie 
pokoleniowo pracują członkowie 
rodzin. Ale coraz częściej zdarza 
się, że w naszym zawodzie pracu-
ją kobiety. Tak jak ma to miejsce 
u nas, gdzie razem ze mną pra-
cuje moja żona. Kobiety również 
zdobywają uprawienia kominiar-
skie. Nie dalej jak przed dwoma 
tygodniami tytuł czeladnika ko-
miniarstwa uzyskała pani komi-
niarz z Ełku!

– jak bardzo zmieniła się praca 
kominiarzy w ostatnich latach? 

– Tak jak w każdym zawodzie 
postęp technologiczny wymusza 
zmiany. Tak samo jest w kominiar-
stwie. Chyba największa dynamika 
zmian nastąpiła po 1994 roku, kie-
dy to w Prawie budowlanym poja-
wił się obowiązek przeprowadza-
nia kontroli stanu technicznego 
przewodów kominowych, który 
zobowiązuje wszystkich właścicie-
li nieruchomości do jej przepro-
wadzania raz w roku. Prace te wy-
musiły stosowanie nowoczesnych 
urządzeń m.in. do badania spraw-
ności działania wentylacji w na-
szych mieszkaniach. Oczywiście, 
prace podstawowe, takie jak czysz-
czenie przewodów kominowych, 
nadal są przeprowadzane w spo-
sób tradycyjny, za pomocą kom-
pletu linowego zaopatrzonego  
w odpowiedniej średnicy gwiazdę 
kominiarską.

– na czym polega fachowy 
przegląd kominiarski? 

– Często spotykam się z sy-
tuacją, że zlecając przegląd ko-
miniarski klienci mają na myśli 

czyszczenie kominów. Nic bar-
dziej mylnego. Są to dwie odrębne 
czynności. W trakcie kontroli sta-
nu technicznego, którą wykonuje-
my raz w roku, sprawdzamy m.in. 
drożność przewodów komino-
wych, przepływ strumienia powie-
trza w przewodach kominowych, 
poprawność wykonania podłą-
czeń urządzeń grzewczo-wen- 
tylacyjnych do przewodów komi-
nowych, jak również stan tech-
niczny kominów na strychu i po-
nad dachem. Zawsze po takiej 
kontroli sporządzany jest proto-
kół. Natomiast w przypadku czysz-
czenia pamiętajmy, że przepisy 
nakładają na nas obowiązek czysz-
czeń wszystkich przewodów ko-
minowych, zarówno domowych 
– co najmniej cztery razy w roku, 
spalinowych – dwa razy w roku  
a wentylacyjnych – raz w roku.

– dużo się mówi o smogu. 
czy właściciele domów jed-
norodzinnych nadal palą  
w piecach byle czym?

– Niestety, ale zmiany w tym 
zakresie postępują bardzo wolno. 
Na pewno dominującym elemen-
tem jest czynnik ekonomiczny. Nie 
wszystkich stać na kupno wyso-
kokalorycznego opału, a o wymia-
nie kotła c.o. na kocioł wyższej kla-

niewiele zawodów wzbudza Taką sympaTię jak kominiarze. powszechnie uważa się, że widok kominiarza 
przynosi szczęście, zwłaszcza jeśli uda się nam naTychmiasT złapać za guzik. czy rzeczywiście przynoszą 
szczęście? Twardych fakTów brakuje. z pewnością kominiarze mogą zapobiec wielu nieszczęściom. do naj-
poważniejszych należą Te zagrażające życiu i zdrowiu, jak pożary czy zaczadzenia.

na widok kominiarza…

– kominiarz przynosi szczęście, bo chroni przed nieszczęściem
– w suwałkach pracuje już pierwsza pani kominiarz. zdecydowanie nie chce by nazywać ją kominiarką
– ze względów ekonomicznych suwalczanie wciąż palą w piecach byle czym i trudno liczyć na to, że szybko zmniejszy się zanieczyszcze-
nie powietrza w grodzie nad czarną hańczą
– uwaga na kominiarzy-przebierańców, którzy oferują szczęście za pieniądze. prawdziwi suwalscy kominiarze z serca życzą suwalcza-
nom pomyślności w nowym roku

sy, wielu może jedynie pomarzyć. 
Dlatego też często spotykamy się 
z przewodami kominowymi bar-
dzo zasmołowanymi, a taka sy-
tuacja grozi zapaleniem się sadzy 
smolistej i wielkim niebezpieczeń-
stwem dla mieszkańców.

– przed nowym rokiem ko-
miniarze odwiedzają mieszka-
nia, składają życzenia i dają 
kalendarze. czego życzą ko-
miniarze w nowym roku?

– Na początku chciałbym spro-
stować, iż osoby roznoszące po 
domach kalendarze, za drobną 
opłatą, nie są kominiarzami. Są ob-
woźnymi sprzedawcami przebra-
nymi na czarno. Wielokrotnie przy-
nosili wstyd, a my później byliśmy 
kojarzeni z ich zachowaniem. To jest 
ich biznes. Szczęścia nie można ku-
pić! A od prawdziwych kominiarzy 
w Nowym Roku nie może zabraknąć 
życzeń radości, pomyślności, bez-
pieczeństwa domowników i oczy-
wiście kominiarskiego szczęścia!!! I 
nie zapominajcie o guziku...

A kalendarze u nas są za darmo. 
W miarę możliwości rozdajemy 
je naszym klientom. Spółdzielnia 
Kominiarz Suwałki ul. Andersa 7, 
tel. 87 567-12-04 lub 608 301 343.

– dziękujemy za rozmowę.
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FoToGraFia
podstawy fotografii, Fotografia krajobrazowa,

Makrofotografia, Mikrofotografia

Zajęcia indywidualne oraz w dwuosobowych grupkach. Zapraszam  
zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe. Zajęcia możliwe są zarówno  
w godzinach popołudniowych jak i przed południem – do uzgodnienia.

Zainteresowanych udziałem w zajęciach oraz dalszymi szczegółami 
proszę o kontakt telefoniczny: 696-669-428  305/2019

oGłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy łąkowej 
w suwałkach

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z później-
szymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami) 
oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr IV/54/2019 z dnia 25 lutego 
2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Łąkowej 
w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 18 grudnia 2019 r. do 24 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury  
i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, 
w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce 
Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego 
planu odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala 26 w godzinach od 9.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 10 lutego 2020 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za po-
mocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późniejszymi zmiana-
mi): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem za-
ufanym albo podpisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwa-
gi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć 

korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki lub na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,  
16-400 Suwałki, 

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,  
16-400 Suwałki, pokój nr 139,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres  
e-mail: org@um.suwalki.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta 
Suwałk.  302/2019

* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z siedzibą  
ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562 80 00

2.  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakre-
sie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. 

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu  
w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.

informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulicy sianożęć w suwałkach

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnie-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, 
że Uchwałą nr XII/160/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2019 r. 
przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejo-
nu ulicy Sianożęć w Suwałkach”.

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

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w pu-
blicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem:  
http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.  303/2019

oGłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego wschodniej części rejonu ulicy szwajcaria 
w suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z 2019 r. 
poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1716 i poz. 
1815) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały 
Nr XIII/187/2019 z dnia 30 października 2019 r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej 
części rejonu ulicy Szwajcaria w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miej-
scowego planu. 

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16 400 Suwałki w 
terminie do dnia 17 stycznia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.*

 306/2019
*W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. 
Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562 80 00

2.  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakre-
sie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. 

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w 
BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.
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ogłoszenia „DTs” 
tel. 87 566-28-25 

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

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 „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, 18.00;
n „opoka”, ul. W. Polskiego 36, sobota, godz. 10.00;
n „Dąb”, ul. Szpitalna 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

informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulicy piaskowej w suwałkach

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnie-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, 
że Uchwałą nr XII/159/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2019 r. 
przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejo-
nu ulicy Piaskowej w Suwałkach”.

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

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w pu-
blicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem:  
http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.  304/2019

oGłoszenie
zarząd Międzyzakładowej spółdzielni Mieszkaniowej w suwałkach 
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej 

własności lokalu mieszkalnego położonego w suwałkach 
przy ulicy kowalskiego 13 m 14 

– powierzchnia użytkowa – 33,59 m2,
– struktura i położenie: 2 pokoje + kuchnia, łazienka z wc i przedpo-

kój, IV piętro.
1. Wartość rynkowa i wywoławcza wartość lokalu – 125.000,00 zł (słownie: 

sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Termin wpłaty ceny oferowanej – 30 dni (liczonych od kolejnego dnia po 

otrzymaniu pisemnego powiadomienia przez Spółdzielnię wygrywającego 
przetarg o uznaniu za najkorzystniejszą ofertę).

3. Nabywca nabywa lokal w aktualnym stanie technicznym i z aktualnym 
wyposażeniem w urządzenia techniczno-sanitarne wyszczególnionym w 
operacie szacunkowym określającym wartość rynkową lokalu mieszkalnego.

4. Wadium – równowartość 10% ceny wywoławczej /12 500,00 zł/ należy 
wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Suwałki 51 1020 1332 0000 1802 
0027 7178 najpóźniej w dniu 30.12.2019 r. do godz. 15.00

5. Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny kupna.
6. W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, 

wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
7. Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 Regulaminu 

przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w zaso-
bach MSM w Suwałkach.

8. Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Międzyzakładowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przy ul. Daszyńskiego 25A. w za-
mkniętej kopercie z dopiskiem „oferta przetargowa na lokal mieszkal-
ny nr 14 przy ul. kowalskiego 13”, w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. 
do godz. 15.00.

9. Wzór oferty dostępny na stronie internetowej www.msm.suwalki.pl w za-
kładce „Aktualności” Przetargi-ogłoszenia, lub w biurze Spółdzielni w pok. Nr 3.

10. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.
11. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwoła-

nia przetargu bez podania przyczyn.
12. Mieszkanie można oglądać w dniu 16.12.2019 roku w godz. 14.00– 16.00.

Pozostałe informacje można uzyskać w Dziale Inwestycji i Spraw 
Członkowskich pokój Nr 3, tel. (87) 567-12-36 wew. 36.”  307/2019

złote gody
Urząd Stanu Cywilnego w Suwałkach zachęca wszystkie pary małżeń-

skie, mające miejsce zameldowania na terenie Suwałk, które w 2020 ro-
ku będą obchodziły „Jubileusz Złotych Godów – 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego” do złożenia wniosku o przyznanie medalu przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Przyznanie Medali przez Prezydenta RP, niewątpliwie dodaje wyjątko-
wości tegoż odznaczenia. Wnioski o nadanie medalu za długoletnie poży-
cie małżeńskie Prezydentowi RP przedstawia wojewoda, który wcześniej 
uzyskuje do tego niezbędne dane z suwalskiego Urzędu Stanu Cywilnego. 
Aktu dekoracji dokonuje Prezydent Miasta Suwałk, podczas wyjątkowej 
uroczystości, przygotowanej dla wszystkich Jubilatów. Aby zainicjować 
procedurę nadania Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy zło-
żyć zgłoszenie w USC w Suwałkach do 15 lutego 2020 r.

Zgłoszenia można dokonać: osobiście, jak również może to uczy-

nić najbliższa rodzina, spokrewniona w linii prostej, za zgodą ju-
bilatów; listownie na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Suwałkach,  
ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki; elektronicznie, przesyłając wiado-
mość na adres e-mail: usc@um.suwalki.pl

W przypadku dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie, 
prosimy o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Suwałkach pod nr tel. 
87 562-80-15.

>>

Pary wyróżnione medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – zdjęcie archi-
walne z wiosny 2019 roku
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BiBliotekarz 
Poleca

przyGarnij przyjaciela ze schroniska „sianożęć”
W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schronisku przy 

ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną, zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. 
schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16, w sobotę od 11 do 14. 

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

TraGeDia na wyspie
W 2011 roku na wyspie Jersey  

w ciągu zaledwie kwadransa 
Damian Rzeszowski pozbawił ży-
cia sześć osób. Zamordował, wie-
lokrotnie dźgając dwoma no-
żami, swoją żonę, ich wspólne 
dzieci, teścia oraz przyjaciółkę rodziny  
i jej córkę.

Wydarzenie to stało się tema-
tem książki „Głosy. Co się zdarzy-
ło na wyspie Jersey” E. Winnickiej 
i D. Sturisa. Choć autorzy już sa-
mym początkiem nas nokautu-
ją, z pewnością wybór zagadnie-
nia nie miał na celu wywołania 
taniej sensacji. Chodziło tu raczej  
o kompleksowe i wielostronne 
naświetlenie ewentualnych przyczyn tragedii. Zatem prócz szczegó-
łowej relacji z zajścia i najistotniejszych fragmentów z procesu sądo-
wego, dostajemy również specyfikę wyspy Jersey i jej podejście do 
przybyszów czy też trudy emigracji zarobkowej. Wielu osobom wy-
daje się, że „ci za granicą to dopiero mają”, a zapominają o tęsknocie 
za krajem, za rodziną, gorszym traktowaniem emigrantów, różnicami 
kulturowymi i innymi kosztami psychologicznymi i społecznymi zwią-
zanymi z wyborem takiego życia.

Mimo wszystko, czy ten bestialski czyn można zrozumieć, wyjaśnić? 
No to pytanie być może będą Państwo w stanie odpowiedzieć po lek-
turze „Głosów”. Kamila Sośnicka

Trzymiesięczna sucz-
ka czarna podpalana 
wprowadzi radość do 
twojej rodziny.

Suczka czarna z białym krawatem  
i skarpetkami, wiek dziewięć mie-
sięcy, czeka na przyjaciela, który 
odmieni jej smutne życie.

Dostojny pięcioletni pies wilczasty, 
szuka opiekuna i spokojnego miej-
sca do życia.

Prawdziwy 
czarny cha-
rakter,  
a właściwie 
sześcio-
miesięcz-
ny piesek 
z czarnym 
łebkiem,  
i ciekawym 
umaszczeniem. Może być ma-
skotką w każdym domu.

Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 
Redakcja: Suwałki, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl; znajdziesz nas rów-

nież na facebooku: Dwutygodnik suwalski, tel. 87 566-28-25. Redagują: Jarosław Filipowicz – redaktor naczelny oraz zespół. 
Opracowanie komputerowe: agnieszka Bieryło.
Druk: Drukarnia „HelioS” S.c., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Nakład: 5.000 egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

jest taki 
świąteczny czas

Prezydent Miasta Suwałk ogłosił konkurs na najpiękniej udekorowane 
domy i balkony w okresie świąteczno-noworocznym. Tradycyjnie obiek-
ty można zgłaszać w dwóch kategoriach: wolnostojący dom jednorodzin-
ny oraz wystrój świąteczny balkonu obiektu mieszkaniowego w budynku 
wielorodzinnym.

W związku z coraz większym zainteresowaniem konkursem, zmienił się 
regulamin. W tej edycji nie mogą brać udziału posesje pracowników orga-
nizatora ani członków rodziny komisji konkursowej, a także laureaci dwóch 
poprzednich edycji konkursu. Komisja konkursowa skupi się na ocenie: wy-
stroju świątecznego w obrębie całej posesji; iluminacjach świątecznych 
rozświetlających ogród; iluminacjach świątecznych oplatających elewacje 
budynków; nawiązaniu do tradycji świąteczno-noworocznej; walorach este-
tycznych; oryginalności dekoracji i pomyśle na ozdobienie posesji; harmonii 
z otoczeniem; wykorzystaniu barw i logo „Pogodne Suwałki”.

Udział w konkursie należy zgłaszać do 30 grudnia 2019 r. Formularze zgło-
szeniowe są dostępne na stronie: www.um.suwalki.pl, a także w Wydziale 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, ul. Noniewicza 71 A, pok. 208 oraz na 
portierni Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1. Formularze należy składać  
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego (pok. nr 5), ul. Mickiewicza 1.

>>

Dekoracja, która 
zdobyła I miejsce 
(2018 r.)  
w kategorii domy
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konkurs 
dLa czyteLników „dts”

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

Tym razem publikujemy zdjęcie z facebooka Muzeum im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach. Do Czytelników „DTS” mamy pytanie do-
tyczące tej fotografii.  

Gdzie znajdowała się widoczna na archiwalnym zdjęciu suwal-
ska ślizgawka miejska w okresie pomiędzy i i 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:  

>>

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

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

stowarzyszenie przyjaciół Dzieci „jesteśmy razem” od 01.04.2019 
r. do 31.03.2020 r. realizuje projekt centrum sportu „jesteśmy 
razem” współfinansowany ze środków pFron w ramach art. 36 usta-
wy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych.

W treningach sportowych realizowanych w sposób ciągły uczestniczy 
36 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością głównie intelektualną, sprzę-
żoną oraz z autyzmem.

Treningi sportowe to bardzo dobra metoda całościowej rehabilitacji. Zajęcia 
odbywają się w małych, 2 osobowych grupach pod okiem trenera. Takie tre-
ningi to nie tylko wzrost umiejętności sportowych, to także okazja do wzrostu  
samodzielności, współpracy, współodpowiedzialności za innych uczestników. 

Zdecydowaliśmy się na prowadzenie treningów w zakresie pływania 
i nurkowania. Zajęcia pływackie odbywają się w suwalskim Aquaparku. 
Zarówno młodsi jak i starsi „zawodnicy” z dużym zaangażowaniem uczest-

niczą w treningach, atrakcyjność których zwiększa specjalistyczny sprzęt  
zakupiony na potrzeby projektu oraz atrakcje Aquaparku. Grupa pływacka 
liczy 32 osoby. Wszyscy poczynili duże postępy, na miarę swoich możliwości.  
Nikt już się nie boi wody, a dzieci, które były bardzo niepewne na początku 
zajęć, czują się teraz jak przysłowiowe ryby w wodzie.

Zainspirowani opowieścią suwalskich instruktorów nurkowania o im-
mersioterapii (terapii poprzez nurkowanie) włączyliśmy nurkowanie do 
naszego projektu. Treningi odbywają się na basenie OSiR-u w Suwałkach. 
Uczestniczą w nich cztery osoby. Swobodne poruszanie się w toni wodnej 
daje im poczucie niezależności, pomaga odkryć nieznane dotąd możliwości  
ruchowe własnego ciała, uwierzyć we własne siły. Skafandry, kamizelki  
wypornościowe, butle, automaty oddechowe to dla uczestników zajęć  
proste przyrządy. Zdaniem prowadzącego zajęcia trenera, wśród naszych 
nurków są prawdziwe talenty.

Wielkim atutem naszego projektu są trenerki i trenerzy. Kompetentni, 
z wielkim doświadczeniem i wielkim sercem do dzieci i młodzieży. Zarazili 
naszych podopiecznych swoją pasją do systematycznych ćwiczeń sporto-
wych oraz przekonaniem, że swój czas wolny warto spędzić na suwalskich 
obiektach sportowych. 

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

https://www.facebook.com/dwutygodnik/
Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji, bądź na 

adres e-mailowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 
Na odpowiedź czekamy do 17 grudnia. W ostatnim „DTS” zdjęcie 

przedstawiało plac po suwalskiej synagodze.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie z poprzed-

niego wydania „DTS” nagrodę otrzymała Magdalena jankowska. 



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

280/2019

żywy
obraz

W Ce nt r u m H a n - 
dlowym Plaza odbyła 
się prezentacja żywego 
obrazu Ludwika Kurelli 
„W małym miasteczku”. 
Dzieło uzupełniło kolek-
cję malarstwa monachijskiego Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Jak 
poinformował jerzy Brzozowski, dyrektor muzeum, zakup był możliwy 
dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, suwal-
skiego Urzędu Miejskiego oraz sponsorów. Prezentowany obraz „oży-
wili” członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, którzy wcielili 
się w role postaci z miasteczka przedstawionego przez Ludwika Kurellę.  
W czasie prezentacji nie brakowało chętnych do zdjęcia na tle obrazu, któ-
ry już można podziwiać w siedzibie Muzeum Okręgowego.

Obraz Ludwika Kurelli „W małym miasteczku” 
(fot. z materiałów Muzeum Okręgowego w Suwałkach)

>>


