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28. Finał WOŚP 
W SuWałkach

Program:

zalew arkadia od 11.00 do 14.00
n pokazy ratownicze studentów PWSZ, ratownictwa wodnego WOPR, 
morsowanie

Hala widowiskowo-sportowa suwałki arena godziny 
12-21.20
n Wystąpią: Seniorzy – Zespół SZASE, KANKA FRANKA – muzyka 
folkowa, SWEET GIRLS, Rafał Marczyk, Zespoły – Efekt, The Way, 
Waterside, Beciaki, The Boards Band z Augustowa, Goldis Oldies, 
Mister Night, Piotr Karpienia.
n Imprezy dodatkowe w SUWAŁKI ARENA:  Socatots, Lidia Kulik 
– zumba, szachy – nauka gry, pieczenie sękacza – hotel LOFT, ba-
danie biorezonansem – Krystyna Dudkiewicz, zajęcia dla dzieci 
poprowadzi Przedszkole Niepubliczne Zielony Zakątek, pojawi 
się makieta z podobizną Jurka Owsiaka. Midicentrum – zabawy 
klockami Lego, Calypso – fitness i dietetyka, żaglówka – nauka 
wiązania węzłów żeglarskich – Polski Związek Żeglarski, Doktor 
Marchewka – badanie wzroku, zajęcia surwiwalowe.

tradycyjnie o godzinie 20 w okolicy hali sportowej 
odpalone zostanie Światełko do nieba.

dodatkowe atrakcje:
n AUTOMOBIL KLUB SUWALSKI – możliwość przeżycia przygo-
dy w aucie rajdowym za wrzut do puszki (parking przed Suwałki 
ARENA, start godz. 13.00)
n mecz hokeja na lodzie Suwałki – Mariampol (Litwa) – lodowi-
sko w Parku Konstytucji 3 Maja

Puszki stacjonarne, do których już teraz można 
wrzucać pieniądze znajdują się w Kuchni Tatarskiej 
U Alika, u optyka Doktor Marchewka, w restauracji 
Browar Północny, w restauracji Rozmarino, w Hotelu 
Loft, w sklepie Euromet ul. Sejneńska, w atelier Szeliga  
ul. Noniewicza.

Wolontariuszom zbierającym pieniądze do puszek 
towarzyszyć będzie piętnastu żołnierzy USA.

Po paru latach wracają transmisje  
z suwalskiego Finału: TVN, TTV i TVN 24 
w tym dwa wejścia telewizyjne o godz. 
12.02 i 13.19 (z Misiem Uśmichem) oraz  
o godz. 20.05, 20.37 i 22.22.
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W tym roku Stacja Pogodne 
Suwałki odbywa się w połą-

czeniu z 28. Finałem Wiel- 
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Rejestracja uczestników 
„Biegu Policz się z Cukrzycą”  

w biur ze z awodów w hal i 
Suwałki Arena w godz. 11-12.45. 

Start o godzinie 13.15 nad Zalewem 
Arkadia. Natomiast dekoracja biega-

czy odbędzie się w hali Suwałki Arena  
o godz. 14.15. 

Opłaty wpisowe za udział w „Biegu Policz się z Cukrzycą” zosta-
ną przekazane na rzecz 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.
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prezes Fabryk Mebli Forte. 6 mln zł przekazał 
samorząd województwa podlaskiego. Miasto 
Suwałki zapłaciło za tę inwestycję ze swego bu-
dżetu 11 mln zł. Lotnisko zostanie uruchomio-
ne w 2020 roku

23 i 24 sierpnia Suwałki świętowały 
100-lecie niepodległości. Główne uroczysto-
ści miały miejsce pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyło się wrę-
czenie sztandaru, apel pamięci, salwa ho-
norowa, a liczne delegacje złożyły kwiaty. 
Razem ze mną głos zabrali: Dariusz Piątkowski, 
Minister Edukacji  Narodowej,  Jarosław 
Zieliński, Wiceminister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, Bożena Kamińska. Poseł na Sejm 
RP, Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski  
i Bogusław Dębski, Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Podlaskiego. Po oficjalnych 
uroczystościach, u zbiegu ulic Kościuszki  
i 24 Sierpnia odbyło się odsłonięcie muralu nie-
podległościowego autorstwa Piotra Topczyłko.

16 września oficjalnie poinformowano  
o tym, że udało nam się pozyskać blisko  
26 mln zł z Unii Europejskiej i budżetu pań-
stwa na zakup nowych autobusów komunikacji 
miejskiej. Cały projekt pochłonie blisko 30 mln 
zł. Dzięki jego realizacji zakupionych zostanie  
15 nowych autobusów, powstanie system 
roweru miejskiego, zostaną wyremontowa-
ne drogi oraz budynek warsztatowy w bazie 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 

8 października odbyło się otwarcie nowej, 
wybudowanej za ponad 12 mln zł Komendy 
Miejskiej PSP w Suwałkach połączonej z jed-
nostką ratowniczo-gaśniczą. Niestety nie otrzy-
małem zaproszenia na to wydarzenie.

22 listopada odbyło się uroczyste otwar-
cie ulicy Pileckiego, zlokalizowanej na pół-
nocy Suwałk. Wykonawcą inwestycji by-
ło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.  
z Suwałk, które za kwotę 18.433.398,71 zł wy-
konało całość prac.

23 listopada – to była historyczna sobota  
w Suwałkach. W mieście odbyło się oficjal-
ne otwarcie hali sportowo-widowiskowej 
Suwałki Arena podczas którego Ślepsk Malow 
Suwałki w meczu 6. kolejki PlusLigi pokonał 
3:1 Indypol AZS Olsztyn. Suwałki Arenę wybu-
dowało Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX  
Sp. z o.o. z Warszawy. Jej koszt opiewał na po-
nad 36 mln zł, z czego 13,3 mln zł to dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

28 listopada odbyło się oficjalne otwarcie 
nowego kompleksu sportowego przy Zespole 
Szkół Technicznych. Boisko, którego wartość 
to ponad 5 mln zł było dofinansowane kwo-
tą 1 mln zł ze środków Ministerstwa Sportu  
i Turystyki.

A przed nami kolejny rok. O wszystkich 
przedsięwzięciach dowiecie się Państwo jak za-
wsze ze strony internetowej Urzędu Miejskiego 
oraz z lokalnych mediów, np. „DwuTygodnika 
Suwalskiego”.
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zdaniem 
Prezydenta

rozpoczynamy nowy 2020 rok. z tej oka-
zji niech Państwo przyjmą moje najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, pomyślno-
ści i szczęścia dla was i dla waszych rodzin.

rok 2020 to rok wielu wyzwań, o któ-
rych jak zawsze będę Państwa informować 
na łamach „dwutygodnika suwalskiego”. 
jednak dziś chciałbym podzielić się moimi 
refleksjami na temat minionego roku. Bądź 
co bądź w tym czasie w suwałkach wyda-
rzyło się bardzo wiele. Pozwólcie Państwo, 
że przypomnę najważniejsze z nich w chro-
nologicznym zestawieniu.

25 lutego podpisałem umowę na realiza-
cję kolejnego etapu budowy suwalskich bul-
warów. Inwestycję wartą blisko 4,8 mln zł wy-
kona jedna z suwalskich firm, a prace zakończą 
się w maju 2020 roku. 

27 lutego otrzymaliśmy dotację z Mi- 
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo- 
łecznej w ramach programu Maluch + w wy-
sokości 2 696 200 zł. Uzyskana dotacja pozwo-
liła w części pokryć koszty związane z utwo-
rzeniem i funkcjonowaniem, w budynku przy 
ul. Kościuszki 6, nowego Żłobka Miejskiego 
ze 122 miejscami dla najmłodszych mieszkań-
ców Suwałk. 

25 marca zapowiedziałem wprowadze-
nie od 1 września 2019 r. Suwalskiego Bonu 
Żłobkowego. To świadczenie w wysokości do 
300 zł miesięcznie dla rodziców, których dziec-
ko korzysta z opieki prywatnej placówki.

2 kwietnia podpisałem ostatnią z umów 
na budowę ul. 100-lecia Niepodległości Polski. 
Jej wartość to 24,6 mln zł. Wcześniej podpi-
sano umowy z firmami: POLWAR, która za 
kwotę 6,6 mln wybudowała tunel pod torami  
i OPTEM, która za 4,9 mln zł wybudowała most 
na Czarnej Hańczy. Będzie to zupełnie nowa 
droga, która połączy ul. Utrata z ul. Sejneńską. 
Ma być gotowa w maju 2020 roku. 

13 k wietnia  – ten dzień zapisze się 
szczególnie w historii Suwałk. Otwarto ob-
wodnicę naszego miasta. Miałem przyjem-
ność wziąć udział w tej uroczystości przy 
węźle Suwałki Zachód razem z Ministrem 
Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem  
i Wiceministerem Jarosławem Zielińskim. 
Niestety na te wydarzenie nie zaproszono 
Społecznego Komitetu Wsparcia Budowy 
Obwodnicy Suwałk, który zacięcie walczył o tę 
ważną dla naszego miasta inwestycję. 

18 kwietnia Ślepsk Suwałki wygrał zma-
gania ligowe i przypieczętował swój awans do 
PlusLigi. 7 maja władze suwalskiego I-ligowca 
Ślepsk Suwałki, poinformowały o tym, że do 
klubu dołącza nowy sponsor tytularny. To jed-
na z największych firm w Suwałkach i kraju  
– producent mebli metalowych Malow. 

1 maja w Suwałkach ruszył program „Złota 
Rączka dla Seniora”. W ramach programu do 
seniorów z Suwałk, którzy mają 70 i więcej lat,  
a także orzeczony stopień niepełnosprawności 
lub samotnie prowadzą gospodarstwo domo-
we, jest kierowana pomoc w postaci drobnych 
napraw i pomocy w gospodarstwie domowym.

1 maja w Suwałkach odbył się Piknik 
Europejski. Wszystko z okazji 15-lecia wstąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej. Mieszkańcy mo-
gli obejrzeć wystawę fotograficzną „Suwałki  
15 lat w Unii Europejskiej” i spróbować tortu  
w barwach flagi Unii.

9 maja podpisałem umowę z właścicielem 
firmy budowlanej GOBER dotyczącą rozbudo-
wy Zespołu Szkół nr 6. W ramach inwestycji 
powstanie obiekt warsztatowy do praktycznej 
nauki zawodu, gdzie uczyć się będą przyszli 
mechanicy oraz stolarze. Inwestycja pochłonie 
w sumie 8 449 365,57 zł. Obiekt będzie gotowy 
w połowie 2020 roku.

29 maja Rada Miejska w Suwałkach powo-
łała do życia Centrum Usług Wspólnych. To no-
wa jednostka miejska, która zaczęła funkcjo-
nować od 1 stycznia 2020 roku i obsługiwać 
będzie pion kadrowo-księgowy wszystkich  
25 suwalskich placówek oświatowych. 

14 czerwca Miasto Suwałki otrzymało do-
finansowanie w wysokości ponad 7 mln zł na 
remont i termomodernizację 5 suwalskich 
przedszkoli. W sumie inwestycje pochłoną po-
nad 10 mln zł. Termomodernizację do koń-
ca 2020 roku przejdą Przedszkola nr 3, 4, 7, 8  
i 10. Tym samym wszystkie miejskie przedszko-
la będą wyremontowane. 

12 lipca  Mariusz Błaszczak , Minister 
Obrony Narodowej podpisał w Suwałkach 
decyzję o przeformowaniu 14. Dywizjonu 
Artylerii Przeciwpancernej w 14. Suwalski Pułk 
Przeciwpancerny.

31 lipca zakończyła się budowa suwalskie-
go pasa startowego. Pas ma 1320 m długo-
ści i 30 m szerokości. Będą mogły z niego ko-
rzystać samoloty pasażerskie przewożące do 
50 osób, w tym śmigłowce, szybowce, mo-
tolotnie, awionetki czy małe samoloty o na-
pędzie tłokowym. Budowę lotniska kwotą aż  
10 mln zł dofinansował Maciej Formanowicz 
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styczeń

n Wyjątkowo hucznie i głośno powitali su-
walczanie Nowy 2019 Rok. Bawili się na balach 
i imprezach kameralnych. Najwięcej miesz-
kańców grodu nad Czarną Hańczą pojawiło 
się na Sylwestrze Miejskim, już po raz kolejny 
zorganizowanym na Placu Marii Konopnickiej. 
Rozbrzmiewały tam dźwięki muzyki disco. Były 
też życzenia noworoczne prezydenta Suwałk 
czesława renkiewicza i przewodniczącego 
Rady Miejskiej zdzisława Przełomca.

n Pierwszy w 2019 r. suwalczanin urodził 
się 1 stycznia o godz. 11.35. Mały Paweł – to 
syn marty i marcina sieńko. Ważył 3,67 kg  
i miał 56 cm. 

n Na początku stycznia nowym dyrektorem 
suwalskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego został marcin kleczkowski. Nie 
dotrwał on do końca roku. W październiku zo-
stał odwołany przez Zarząd Województwa 
Podlaskiego. Od tego czasu bowiązki dyrekto-
ra suwalskiego WORD-u pełni suwalski radny 
jacek roszkowski. 

n Kilkudziesięciu suwalczan zapaliło znicze 
pod Dąbkiem Wolności w Parku Konstytucji  
3 Maja w hołdzie Pawłowi adamowiczowi, 
prezydentowi Gdańska. Delegacja reprezen-
tująca mieszkańców Suwałk uczestniczyła  
w uroczystościach pogrzebowych w Gdańsku.

n W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. 
Marii Konopnickiej otwarto nową Czytelnię  
i Pracownię Digitalizacji i Historii Mówionej. 
Pracownia ta powstała w odnowionych pomiesz-
czeniach dawnej czytelni czasopism. Jest tam 
miejsce do nagrywania i gromadzenia wspo-
mnień najstarszych mieszkańców Suwałk 
i Suwalszczyzny. W tej pracowni digitalizowa-
ne są też zbiory biblioteczne (najstarsze i naj-
cenniejsze), dotyczące Suwałk i Suwalszczyzny. 

n W czasie 27. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy na suwalskich ulicach 
kwestowało prawie stu wolontariuszy, którzy 
zebrali łącznie ponad 97 tys. zł. W czasie zbiór-
ki po raz pierwszy cała zawartość tacy po mszy 
św. w suwalskiej parafii ewangelicko-augsbur-
skiej trafiła do puszki wolontariusza WOŚP.

Wyrazy głębokiego współczucia w związku ze śmiercią 

ś.p. andrzeja łaPińskiego
radnego Rady Miejskiej Suwałk w kadencji 1994-1998, 

nauczyciela, wychowawcy i społecznika 

 rodzinie i najbliższym
składają

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

 Zdzisław Przełomiec 
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 oraz 
Radni Rady Miejskiej w Suwałkach11/2020

Pani annie gawlińskiej
radnej Rady Miejskiej w Suwałkach 

wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci 

ojca
składają

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

 Zdzisław Przełomiec 
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 oraz
Radni Rady Miejskiej w Suwałkach12/2020

Panu jerzemu gałązce
Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta w Suwałkach oraz całej pogrążonej w żałobie 

rodzinie 
z powodu śmierci 

ojca
płynące z głębi serca wyrazy współczucia, pocieszenia 

i jedności w cierpieniu składają

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

wraz  
z Pracownikami Urzędu Miejskiego

 Zdzisław Przełomiec 
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 oraz
Radni Rady Miejskiej w Suwałkach
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n wiesława kwaterska została nową prze-
wodniczącą Suwalskiej Rady Seniorów. 

n jarosław Borejszo został odwołany ze 
stanowiska dyrektora Wigierskiego Parku 
Narodowego. Odbyło się to bez podania przy-
czyn. Na początku września nowym dyrekto-
rem Wigierskiego Parku Narodowego został je-
go pracownik, tomasz Huszcza.

luty

n kamil czarniawski został nowym dyrekto-
rem Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach. 
Zastąpił on teresę dzienuć, która przeszła na 
emeryturę. 

n 10 lutego w suwalskim 
ratuszu gościł premier Litwy 
saulius skvernelis. Zwrócił 
on uwagę na to, że Suwałki 
rozwijają się bardzo dobrze, 
a to powoduje, że w mie-
ście zamieszkuje coraz wię-
cej Litwinów. 

n Na rok więzienia za uszkodzenie ciała cór-
ki skazał suwalski Sąd Okręgowy 42-letniego 
mieszkańca Suwałk, który podczas awantury 
zadał nastolatce kilka ciosów nożem i próbo-
wał ją dusić. Córka sprawiała wcześniej kłopo-
ty wychowawcze. W chwili próby zabójstwa 
mężczyzna był pijany. 

n Podczas IV sesji suwalskiej Rady Miejskiej 
jej trzecim wiceprzewodniczącym został 
wojciech Pająk.

marzec

n W czasie gali, która odbyła się w hali suwal-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Włócznie 
Jaćwingów – Nagrody Prezydenta Suwałk 
za 2018 rok trafiły do: jerzego Broca, jana 
chojnackiego, waleriana drażby, szymona 
racisa, Społecznego Komitetu Wspierania 
Budowy Suwalskiej Obwodnicy, francuskiego 
miasta Grande-Synthe oraz Stowarzyszenia 
Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną 
Hańczą” w Suwałkach.

n Zakończył się diecezjalny etap proce-
su kanonicznego o heroiczności cnót życia  

dyżury radnycH
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły. 
We wtorek 14 stycznia zapraszają sylwester cimochowski i zbigniew roman de-mezer  
z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 21 stycznia na suwalczan czekają anna maria 
gawlińska i sławomir sieczkowski z Ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. 
Radni dyżurują w godz. 15.30 do 17 w pokoju 146.
Przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez niego wiceprze-
wodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na 
pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

Tematyka obrad dotyczyła głównie spraw 
finansowych, w tym określenia wydatków, któ-
re nie wygasają z kończem 2019 r. oraz zmian 
w budżecie Suwałk tego roku i Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na la-
ta 2019-2040.

Rajcy ustalili ponadto, że 2020 będzie 
Rokiem Obchodów Jubileuszu 300-lecia 
Nadania Suwałkom Praw Miejskich. Jubileusz 
jest konsekwencją działań kamedułów wigier-
skich, którzy założyli osadę nad rzeką Czarna 
Hańcza, a w 1715 r. ogłosili, że gród Suwałki 
jest miastem oraz wyjednali zgodę na odby-
wanie targów i jarmarków. Formalnie Suwałki 
miastem stały się dzięki przywilejowi królew-
skiemu, ogłoszonemu 2 marca 1720 r. przez 
Augusta II Mocnego.

OStatnia SeSja 2019 r.
30 grudnia ubiegłego roku obradowali suwalscy radni. było to szes-
naste i ostatnie posiedzenie rady Miejskiej w 2019 r. na początku sesji 
radni Minutą ciszy uczcili paMięć zMarłego w grudniu byłego radne-
go śp. andrzeja łapińskiego. zMarły był radnyM rady Miejskiej w su-
wałkach ii kadencji (lata 1994–1998).

Przyjęcie przedmiotowej uchwały stało się 
pierwszym krokiem, który poczyniony został 
w celu pełnego uczczenia wyjątkowej w życiu 
miasta rocznicy.

Sesja przebiegała spokojnie. Nie zabra-
kło odniesień do minionego roku, który był 
dla samorządu nad wyraz pracowity, m.in.  
powodem realizacji olbrzymich inwestycji dro-
gowych i sportowych. Zabierając głos czesław 
renkiewicz, prezydent Miasta Suwałki po-
dziękował radnym za współpracę i apelował  
o wsparcie w kolejnych działaniach.

Na koniec obrad radni przekazali sobie no-
woroczne pozdrowienia. Wśród nich domi-
nowały życzenia, by nie zabrakło entuzjazmu  
w pracy na rzecz miasta oraz, by więcej spraw 
łączyło niż dzieliło.

Ostatnia sesja starego roku 
przebiegała w przyjacielskiej 

atmosferze 
i trwała rekordowe 

24 minuty
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ks. Kazimierza Hamerszmita, zmierzający do je-
go przyszłej beatyfikacji. 

n 4 marca do ogromnego wybuchu gazu do-
szło w szklarni przy ul. 24 Sierpnia. W budynku 
były trzy osoby, które zostały przygniecione. 
Strażakom udało się wydobyć poszkodowa-
nych, którzy następnie zostali przetransporto-
wani do szpitala. Śledczy na miejscu zdarzenia 
znaleźli przedmioty, które mogą wskazywać, 
że była prowadzona tam nielegalna produk-
cja alkoholu. 

n krystyna Polkowska została nową prze-
wodniczącą suwalskiego oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

n Rada Nadzorcza Przedsiębiorst wa 
Energetyki Cieplnej w Suwałkach zdecydowa-
ła, że nowym prezesem spółki został 35-let-
ni mieszkaniec Suwałk – michał Buczyński. 
Wcześniej pracował on w spółce Instal Białystok.

kwiecień

n W kwietniu przez kilkanaście dni strajkow-
ali nauczyciele z większości suwalskich szkół, 
którzy przyłączyli się do ogólnopolskiego stra-
jku. Mimo protestu, egzaminy w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach w Suwałkach odbyły 
się bez zakłóceń. Strajk zakończył się, chociaż 
nie zostały spełnione żądania protestujących 
nauczycieli.

n 13 kwietnia, po blisko 40-tu latach starań 
suwalczan została otwarta obwodnica miasta. 
Prawie 13-kilometrowa droga została wykona-
na w standardzie dwujezdniowej drogi ekspre-
sowej, o nawierzchni z betonu cementowego, 
przystosowanej do przyjęcia ruchu ciężkich 
pojazdów. Charakteryzuje się ona wysoką no-
śnością, odpornością na odkształcenia oraz 
niższymi kosztami utrzymania w porównaniu 
z nawierzchnią asfaltową. 

n 23 kwietnia do suwalskiego szpitala zgło-
siła się 14-latka z bólem brzucha. Lekarze 
stwierdzili, że niedawno urodziła dziecko. 
Dzień później zwłoki noworodka znaleziono 
na opuszczonej posesji w pobliżu jej domu 
w centrum miasta. Biegli stwierdzili, że dziec-

Biblioteka Publiczna
im. marii konopnickiej w suwałkach

ul. Emilii Plater 33A, tel. 87 565 62 46
      

Wszystkie zajęcia w Bibliotece są bezpłatne

oddział dla dzieci
 – Pracowania smykałka, ul. emilii Plater 33a
21.01. godz. 11-13 – Robotyka dla młodszych 

(6-9 lat), obowiązują zapisy
22.01. godz. 11-13 – „Syberia niejedno ma imię 

– tworzymy lapbook z multimedialnych opo-
wieści” (9-13 lat)

23.01. godz. 11-13 – Robotyka dla starszych (10-
13 lat), obowiązują zapisy

24.01. godz. 11-13 – Zajęcia dla najmłodszych 
na podstawie „Baśni o królu Dardanelu” 
Janusza Stannego (6-8 lat)

25.01. godz. 11-13 – Rodzinny poranek filmowy

filia nr 2, ul. klonowa 41, tel. 87 567 11 09
(zajęcia bezpłatne, dla dzieci i młodzieży od 6 lat)
21.01. godz. 11-13 – Wtorki z planszówkami  

– gry i zabawy integracyjne
23.01. godz. 11-13 – Architekt wyobraźni – bu-

dujemy swój świat z klocków
24.01. godz. 11-13 – Kolaż z papieru. Zajęcia li-

teracko-plastyczne

filia nr 3, ul. Północna 26, tel. 87 567 48 15
(zajęcia bezpłatne, dla dzieci i młodzieży od 6 lat)
21.01. godz. 11-13 – Tworzymy prezenty dla 

babci i dziadka
22.01. godz. 11-13 – Kreatywne gry – dzień  

z grami planszowymi
23.01. godz. 11-13 – „Czytanie na dywanie”  

– wspólne czytanie i rozmowy na temat prze-
czytanego tekstu

24.01. godz. 11-13 – Spotkanie z Polską Organi- 
zacją Wojskową Oddział w Suwałkach

midicentrum
ul. Witosa 4A, 

tel. 87 565 62 47
20.01. godz. 10-14 – Legodzinki (zabawa kloc-

kami lego dla małych i dużych)
21.01. godz. 10-14 – Midicentrum familij-

nie (dzieci do klasy 3 włącznie przychodzą  
z opiekunami)

– Zabawy z j. angielskim (7-8 lat) godz. 15-16.30. 
Zapisy telefoniczne

22.01. godz. 10-14 – Midicentrum familij-
nie (dzieci do klasy 3 włącznie przychodzą  
z opiekunami)

– Gry planszowe (8-10 lat) – 15-16.30. Zapisy te-
lefoniczne

23.01. godz. 10-14 – Midicentrum familij-

nie (dzieci do klasy 3 włącznie przychodzą  
z opiekunami)

– GIMP – retusz i edycja zdjęć (13-18 lat) – 15-
16.30. Zapisy telefoniczne

24.01. godz. 10-14 – Legodzinki (zabawa kloc-
kami lego dla małych i dużych)

25.01. godz. 10-14 – Sobota Familijna

suwalski ośrodek kultury 
zimowa akademia artystyczna 2020

ul. Papieża Jana Pawła II 5, tel. 87 563 85 10

20 stycznia

t 9.00-10.00 oraz 10.00-11.00 Pracownia Sztuk 
Pięknych – 5-13 lat /5 zł/ sala 0.30

t 9.30-10.30 SLOW ART zabawa papierem – 5-7 
lat /7 zł/ sala 1.26

t  11.00-12.00 SLOW ART zabawa papierem  
– 8-12 lat /7 zł/ sala 1.26

t 10.00-11.00 W kręgu tańca, figury i kroki ta-
neczne – 6-9 lat /7 zł/ sala 2.14

t 10.00-12.00 Technika decoupage – 7-13 lat 
/7 zł/ sala 0.28

t 10.00-12.00 Warsztaty teatralne – 12-16 lat  
/5 zł/ Sala Kameralna

t 11.00-12.00 W kręgu tańca, elementy tańca  
z pałeczką – 10-12 lat /7 zł/ sala 2.14

t 11.30-14.30 Zrób sobie własny notes – 8-12 lat 
/50 zł (2 dni)/ sala 2.24

t 12.00-13.30 Piosenki rozrywkowe – 13+ lat 
/5 zł/ sala 1.20

t  12.30-14.00 SLOW ART rysunek – 13+ lat  
/7 zł/ sala 1.26

21 stycznia

t 9.30-10.30 SLOW ART Zabawa ołówkiem – 5-7 
lat /7 zł/ sala 1.26

t  11.00-12.00 SLOW ART Zabawa ołówkiem  
– 8-12 lat /7 zł/ sala 1.26

t 10.00-12.00 Ozdoby z papieru papieroplasty-
ka – 7-13 lat /7 zł/ sala 0.28

t 10.00-12.00 Warsztaty teatralne – 12-16 lat  
/5 zł/ Sala Kameralna

t 11.30-14.30 Zrób sobie własny notes – 8-12 lat 
/50 zł (2 dni)/ sala 2.24

t  12.30-14.00 SLOW ART rysunek – 13+ lat  
/7 zł/ sala 1.26

t 14.00-15.00 PRACOWNIA SZTUK PIĘKNYCH  
– 5-13 lat /5 zł/ sala 0.30

t 15.00-16.00 PRACOWNIA SZTUK PIĘKNYCH  
– 13-21 lat /5 zł/ sala 0.30

22 stycznia

t 9.30-10.30 SLOW ART zabawa malarska – 5-7 

ferie’2020 w suwałkacH
20 stycznia rozpoczną się ferie zimowe 

w suwalskich szkołach. Instytucje kultury i 
sportu przygotowały szereg imprez, które 
pozwolą uczniom szkół spędzić czas wol-
ny od nauki w sposób możliwie atrakcyjny. 
Oto propozycje na pierwszy tydzień ferii zi-
mowych w Suwałkach.
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ko urodziło się żywe. 14-latka i 16-latek, który 
najprawdopodobniej jest ojcem dziecka, zo-
stali umieszczeni w schronisku dla nieletnich.

maj

n Wystawa „Suwałki 15 lat w Unii Eu- 
ropejskiej”, występy suwalskich grup artystycz-
nych, wspólne śpiewanie „Ody do radości”  
i III Suwalska Majówka Społeczna – to główne 
atrakcje Pikniku Europejskiego zorganizowa-
nego w Suwałkach z okazji 15-lecia wstąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej. 

n Jubileusz 30-lecia powstania Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej obchodzili su-
walscy druhowie i druhny. 

n Po siedmiu latach przerwy suwalskie 
Muzeum Okręgowe powróciło do organiza-
cji Jaćwieskiego Festynu Archeologicznego. 
To popularna impreza plenerowa o tematy-
ce pradziejowej i historycznej, realistycznie 
przedstawiająca różne epizody z dawnych 
dziejów Suwalszczyzny. Niezmiennie odby-
wa się w sąsiedztwie rezerwatu Cmentarzysko 
Jaćwingów.

czerwiec 

n Złożeniem kwiatów pod Dębem Wolności 
rozpoczęły się suwalskie obchody 30. roczni-
cy pierwszych wolnych wyborów do Senatu 
i częściowo wolnych wyborów do Sejmu  
z 4 czerwca 1989 roku. Było też spotkanie  
i wystawa plakatów wyborczych przygoto-
wane przez Bibliotekę Publiczną im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach, z materiałów 
Archiwum Państwowego w Suwałkach. 

lat /7 zł/ sala 1.26
t  11.00-12.00 SLOW ART Zabawa malarska  

– 8-12 lat /7 zł/ sala 1.26
t  12.30-14.00 SLOW ART Zabawa malarska  

– 13+ lat /7 zł/ sala 1.26
t 10.00-12.00 W KRĘGU TAŃCA, kroki, figury, 

tańce z pałeczką – 6-9 lat /7 zł/ sala 2.14
t 11.00-12.00 W KRĘGU TAŃCA, kroki, figury, 

tańce z pałeczką – 10-12 lat /7 zł/ sala 2.14
t 10.00-12.00 OZDOBY Z DREWNA – 7-13 lat  

/7 zł/ sala 0.28
t 11.30-14.30 Zrób sobie własny notes – 13-18 

lat /50 zł (2 dni)/ sala 2.24
t 12.00-13.30 PIOSENKI ROZRYWKOWE, śpiew  

– 13+ lat /5 zł/ sala 1.20
t  13.00-15.00 3, 2, 1 IMPRO WARSZTATY 

TEATRALNE – 14+ lat /5 zł/ sala 2.23
t 14.00-15.00 PRACOWNIA SZTUK PIĘKNYCH  

– 5-13 lat /5 zł/ sala 0.30
t 15.00-16.00 PRACOWNIA SZTUK PIĘKNYCH  

– 13-21 lat /5 zł/ sala 0.30

23 stycznia

t  9.00-10.00 oraz 10.00-11.00 PRACOWNIA 
SZTUK PIĘKNYCH – 5-13 lat /5 zł/ sala 0.30

t 10.00-12.00 SZYCIE ZABAWKI PRZYTULANKI 
– 7-13 lat /7 zł/ sala 0.28

t 11.30-14.30 Zrób sobie własny notes – 13-18 
lat /50 zł (2 dni)/ sala 2.24

t 13.00-14.00 W KRĘGU TAŃCA, taniec nowo-
czesny – 7-10 lat /5 zł/ sala 2.14

t 13.00-15.00 3, 2, 1 IMPRO warsztaty teatralne 
– 14+ lat /5 zł/ sala 2.23

t  14.00-15.30 BAJKI SAMOGRAJKI – 7-10 lat  
/5 zł/ sala 2.25

24 stycznia

t 10.00-12.00 OZDOBY Z DREWNA – 7-13 lat  
/7 zł/ sala 0.28

t 13.00-14.00 W KRĘGU TAŃCA, taniec nowo-
czesny – 7-10 lat /5 zł/ sala 2.14

t  14.00-15.30 BAJKI SAMOGRAJKI – 7-10 lat 
 /5 zł/ sala 2.25

20-24 stycznia

t  9.00-11.00 KALIGRAFIA ŚREDNIOWIECZA  
– 10+ lat /40 zł za 5 dni/, sala 2.24

t  15.00-17.00 KALIGRAFIA ŚREDNIOWIECZA  
– 10+ lat /40 zł za 5 dni/, sala 2.24,

prowadzenie: Magdalena Zielińska

20-31 stycznia

t 11.00-16.00 WARSZTATY FILMOWE – 13+ lat 
/50 zł za 12 dni/ Sala Kameralna, prowadze-
nie: Bogusław Wasielewski

27-31 stycznia

t 9.00-12.00  GRA WYOBRAŹNI GRY RPG – 10-
12 lat /40 zł za 5 dni/ sala 2.24 

t 14.00-17.00 GRA WYOBRAŹNI GRY RPG 13+ 
lat /40 zł za 5 dni/ sala 2.24,

prowadzenie: Magdalena Zielińska

muzeum okręgowe w suwałkach
ul. Kościuszki 81, tel. 87 566 57 50

Zajęcia w Muzeum są bezpłatne.
Dzieci do lat 7 przychodzą z opiekunami.

21.01. godz. 10-12 – 300 lat Suwałk – konkurs 
historyczno-plastyczny

23.01. godz. 10-12 – Ozdoby choinkowe na 
Suwalszczyźnie

muzeum im. marii konopnickiej 
w suwałkach, 
ul. Kościuszki 31, tel. 87 566 41 33

22. 01. godz. 10-12 – W Świecie Baśni

lodowisko przy szkole Podstawowej 
nr 11, ul. Szpitalna 66

Wstęp bezpłatny, bezpłatne wypożyczenie ły-
żew z legitymacją szkolną lub innym doku-
mentem tożsamości ze zdjęciem

CZYNNE CODZIENNIE w godzinach:
11.30 – 12.15
12.30 – 13.15
13.30 – 14.15
14.30 – 15.15
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15

lodowisko mBanku
w Parku Konstytucji 3 Maja

Wstęp jest bezpłatny, osoby, które nie posia-
dają własnych łyżew mogą je wypożyczyć za  
6 zł, klienci mBanku płaca 1 zł.

Czynne codziennie w godzinach 10-20, prze-
rwa techniczna w godz. 15-16

ośrodek sportu i rekreacji w suwałkach, 
tel. 87 566 32 32

t  treningi bokserskie – poniedziałek, środa, 
czwartek, godz. 18, Szkoła Podstawowa nr 
2, ul. Kościuszki 126

t  modelarstwo lotnicze – poniedziałek, 
wtorek, w godz. 10-13, budynek główny 
na stadionie lekkoatletycznym, ul. Wojska 
Polskiego 2

Zajęcia mają charakter otwarty, nie są prowa-
dzone zapisy.

***************************************

więcej informacji na stronach: 
www.um.suwalki.pl

oraz www.dwutygodniksuwalski.pl

***************************************

miłej  zaBawy!!!
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n Spotkania literackie „Odwitania z Poetą  
– Leszek Aleksander Moczulski – Ulica Utrata” 
zorganizowano w suwalsk im Muzeum  
im. M. Konopnickiej. krystyna moczulska,  
żona zmarłego w grudniu 2017 r. poety otwo-
rzyła wystawę archiwaliów męża. 

n Tłumnie pojawili się suwalczanie na tego-
rocznej Nocy Bibliotek w suwalskiej Bibliotece 
Publicznej im. Marii Konopnickiej. Atrakcji nie 
zabrakło, i dla dzieci, i dla dorosłych. Była m.in.: 
wystawa „Wiesław Osewski ku pamięci”, wę-
drujący książkomat oraz wystawa zdjęć starych 
Suwałk i spotkania z tadeuszem kolterem 
oraz Piotrem malczewskim. A na zakończe-
nie zagrał zespół SUSZ.

n  C z ł o n k o w i e  I z b y  P r z e m y s ł o w o -
Gospodarczej w Suwałkach na walnym zgro-
madzeniu wybrali 11-osobową radę. Na jej 
czele ponownie stanął Bogdan sadowski, 
właściciel przedsiębiorstwa SABO.

n łukasz owsiejko z Dąbrowy Białostockiej 
został nowym prezesem Agencji Rozwoju 
Regionalnego „Ares” w Suwałkach. 

n P wd. ale k s andrę Hanc  w ybrano 
Komendantką Hufca ZHP Suwałki. Jej zastęp-
cą została hm. agnieszka jasielon, a prze-
wodniczącym komisji rewizyjnej wybrano 
phm. kamila sokołowskiego (dotychczaso-
wego komendanta).

n Z okazji 100-lecia powstania Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Suwałkach przed sie-
dzibą WKU został odsłonięty obelisk upamięt-
niający jubileusz instytucji.

liPiec

n Przez cztery lipcowe dni 
Suwałki żyły bluesem. Dwunasta 
edycja Suwałki Blues Festival po-
twierdziła, że jest to najwięk-
sza plenerowa impreza blueso-
wa w Polsce. Wystąpiło ponad 
40 zespołów. Na SBF zagrał je-
den z najwybitniejszych gita-
rzystów świata kennny wayne 
shepherd. andrzej Pągowski 

odsłonił bluesowy mural, swojego autorstwa.
n Dyrygowany przez grzegorza Bogdana 

Suwalski Chór Kameralny zajął trzecie miejsce 
w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym 
„Chanakkale International Choir Festival 2019”, 
który odbył się w Turcji. 

n Jubileusz 30-lecia obchodziła suwalska fir-
ma Laktopol, która dysponuje jedną z najwięk-
szych proszkowni mleka we wschodniej Europie. 

n W wypadku na obwodnicy Suwałk zgi-
nęło dwóch mężczyzn pochodzących spoza 
Suwalszczyzny. Na wysokości wsi Bród Nowy 

Do finału plebiscytu Włócznie Jaćwingów pozostały już tylko dwa ty-
godnie. Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk zostaną bowiem wręczo-
ne podczas specjalnej gali oraz balu karnawałowego, który odbędzie się  
22 lutego. Warto jednak już teraz zastanowić się, do kogo Włócznie po-
winny trafić. Termin składania wniosków upływa już 10 stycznia 2020 roku.

Zgłoszone propozycje oceni kapituła składająca się z nagrodzonych 
osób i instytucji w 2018 i 2019 roku.

Do nagrody można zgłaszać osoby, firmy, organizacje, zespoły, które 
posiadają wybitne osiągnięcia i sukcesy oraz zasługi dla Miasta Suwałki 
we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Nagrody przyznawane są 
za działania w 2019 roku.

Dodatkowo, do nagrody można zgłaszać przedsiębiorców, których 
chcieliby Państwo uhonorować „Włócznią Jaćwingów” za produkt lub 
usługę, które są przedmiotem ich działalności i cieszą się uznaniem kon-
sumentów. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 
danego przedsiębiorcę na terenie Suwałk.

Przypominamy, że kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wszyscy: 
osoby fizyczne, organizacje i instytucje społeczne, kulturalne, sportowe, 
gospodarcze oraz inne podmioty.

Wnioski można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: ktp@um.suwal-
ki.pl lub składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy  
ul. A. Mickiewicza 1, pokój  nr 5.

BezPłatne WarSztaty 
dla PrzedSięBiOrcóW

14 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Parku Naukowo-Technologicznego 
Polska-Wschód w Suwałkach odbędą się bezpłatne warsztaty: „Jak sprzedawać za granicę 
przez Internet z małą pomocą od Google”. Na wydarzenie Park zaprasza małe i średnie przed-
siębiorstwa zainteresowane eksportem lub już eksportujące. Z warsztatów szczególnie sko-
rzystają osoby odpowiedzialne za ekspansję zagraniczną, zajmujące się rozwojem nowego 
biznesu lub marketingiem cyfrowym.

Szkolenia poprowadzi Piotr sak , doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje  
w eksporcie.

 
Rejestracja i więcej szczegółów dostępne na stronie: http://www.park.suwalki.pl/ 

szkolenia/jak-sprzedawac-za-granice-przez-internet-z-mala-pomoca-od-google

tylkO dzień 
na Składanie WniOSkóW

>>

>>
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w pracowników firmy, która usuwała drob-
ne usterki na niedawno otwartej drodze, wje-
chała ciężarówka kierowana przez Białorusina. 
Mężczyźni w wieku 33 i 40 lat zginęli na miejscu. 

n Niezwykle udana XX edycja Suwalskiego 
Jarmarku Folkloru odbyła się w Parku Konsty-
tucji 3 Maja. Do Suwałk zjechali twórcy  
z Suwalszczyzny oraz ościennych powiatów  
i województw. Nie zabrakło także gości z zagra-
nicy, m.in. z Litwy i Serbii.

sierPień 

n 1 sierpnia firma układająca sieć gazowniczą 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich uszkodzi-
ła główną magistralę wodociągową, która zasi-
la południową część Suwałk. Woda zalała piw-
nice i garaże. Przez kilka godzin znaczna część 
suwalczan nie miała dostępu do wody.

n Na literackim spotkaniu ze znanym 
muz ykiem tomaszem organkiem  zor-
ganizowanym przez suwalską Bibliotekę 
Publiczną im. M. Konopnickiej w budynku 
suwalskiej Resursy Obywatelskiej pojawiły się 
tłumy. Rozmawiano o powieści „Teoria opano-
wywania trwogi”, napisanej przez pochodzą-
cego z Raczek muzyka i pisarza.

n Dobra muzyka, atrakcje dla najmłod-
szych, kiermasz regionalnego jadła i ręko-
dzieła, podsumowanie konkursu limeryków 
oraz popisy najsilniejszych Polaków – to głów-
ne atrakcje Jarmarku Kamedulskiego 2019. 
Nagrodę Mecenasa Kultury Suwałk odebrał 
stanisław szyszkowski, właściciel firm: ASPI 
i GASSTECH PP. 

n Trzy dni trwały obchody setnej rocz-
nicy odzyskania wolności przez Suwałki. 
Rozpoczęło się otwarciem wystawy w su-
walskim archiwum, a zakończyło się potań-
cówką nad Zalewem Arkadia. Były wystawy, 
koncerty, piknik, sadzenie dębów 100-lecia 
Niepodległości oraz odsłonięcie muralu i or-
łów na słupach zabytkowej bra-
my do dawnych koszar 2. Pułku 
Ułanów Grochowskich. Kulminacją 
obchodów była msza św. w inten-
cji suwalczan w konkatedrze pw. 
św. Aleksandra oraz oficjalna uro-
czystość na placu przy pomniku 
Józefa Piłsudskiego.

n Tegoroczna XX Letnia Filharmonia AUKSO 
na długo pozostanie w pamięci suwalskich  
(i nie tylko) melomanów. W Suwałkach „powia-
ło” wielkim operowym światem. W SOK wy-
stąpił światowej sławy bas/baryton tomasz 
konieczny. Publiczności naszego miasta zapre-
zentowali się też: wiolonczelista andrzej Bauer, 
„kameraliści” z orkiestry AUKSO, kasia moś oraz 
Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO pod 
dyrekcją marka mosia.

Żeby zostać superbohatereM niepotrzebne są ponadludzkie Moce. 
wystarczy… wiedza z zakresu pierwszej poMocy i znalezienie do tego 
odpowiednich ludzi.

Z inicjatywą szkoleń  wy-
szedł lekar z ,  suwalc zanin 
krzysztof murawko (na zdję-
ciu). Od czterech lat pracu-
je w  Szpitalu Wojewódzkim 
w Suwałkach, obecnie na 
Sz p i t a lny m O d d z ia l e  R a - 
tunkowym. Młody lekarz chce 
dołożyć swoją cegiełkę na 
rzecz wychowania młodego 
pokolenia. Ma odwagę wraz  
z grupą zapaleńców – ratow-
ników medycznych i studen-
tów Ratownictwa Medycznego  
w suwalskiej PWSZ przełamy-
wać lęki dorosłych, a przede wszystkim dzieci przed udzielaniem pierwszej pomocy. Swoim pomy-
słem podzielił się z grażyną serafin. I tak po rozmowach narodziła się wspólna Akcja Suwalskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i grupy ratowników. Akcją szkoleniową zostaną objęci wszy-
scy uczniowie klas trzecich suwalskich szkół podstawowych. Polega ona na tym, że najpierw na-
uczyciele przeprowadzają szkolenie teoretyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. Następnie w umówiony dzień do klas przyjeżdża ekipa ratowników z fantomami.

Na zakończenie studenci przygotowali quiz. I lekarz, i studenci byli mile zaskoczeni wiedzą, 
jaką posiadają uczniowie. Przypominali numery alarmowe, co należy mówić, kiedy zadzwo-
ni się pod nr 112. Poznali też wiele zasad w tym jedną z najważniejszych: spokój i opanowanie.

19 grudnia akcja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 7. Szkolenie objęło wszystkie kla-
sy trzecie. Reporter DwuTygodnika obserwował zajęcia klas III B i C, prowadzone przez leka-
rza Krzysztofa Murawko i karolinę wieczorek, studentkę Ratownictwa Medycznego suwal-
skiej PWSZ. 

Po takim szkoleniu żaden suwalski trzecioklasista nie będzie bał się krzyczeć: Na pomoc! Na 
ratunek!, tylko podejmie akcję udzielania pomocy. A kiedy to zrobi, będzie mógł siebie nazwać 
Superbohaterem.

Kolejna akcja planowana jest jeszcze w styczniu.

na POmOc! na ratunek!

SuWer – rOWer miejSki
czes ław renk iewic z , 

Prezydent Suwałk  27 grud-
nia 2019 r. spotkał się z Prze-
mysławem markockim, au- 
torem zwycięskiej propo-
zycji nazwy miejskiego sys-
temu roweru publicznego  
w Suwałkach – SUWER. W in- 
ternetow ym głosowaniu, 
które odbyło się 9-20 grudnia 
ub.r. nazwa SUWER zgroma-
dziła największą liczbę gło-
sów – 494, a P. Markocki był 
osobą, która zgłosiła tę na-
zwę jako pierwsza.

Pan Przemysław poinformował, że całą nagrodę z konkursu w wysokości 1 000 zł przekaże na 
rzecz świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka 
Jezus przy ul. Artyleryjskiej 7 w Suwałkach.

Miasto Suwałki realizuje projekt, który zakłada wymianę taboru autobusów komunikacji 
miejskiej oraz uruchomienie wypożyczalni rowerów miejskich. Miasto zdobyło pieniądze na za-
kup 15 niskopodłogowych autobusów na gaz CNG oraz wdrożenie systemu roweru miejskiego. 
Wypożyczalnia rowerów będzie składała się z przynajmniej 12 stacji. W trzech będzie można ła-
dować rowery elektryczne. W systemie ma być 120 rowerów, z czego 108 będzie tradycyjnych, 10 
elektrycznych i dwa tandemy.

>>
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Do rozgrywek piłkarskich przystąpiły gwiazdy sportu oraz małe-
go i dużego ekranu. Stworzyły one 4 drużyny: „Reprezentację Artystów 
Polskich” (m.in. z rafałem mroczkiem, Przemysławem cyprańskim, 
robertem moskwą, tomaszem jachimkiem, jackiem kopczyńskim 
i dariuszem dziekanowskim), dowodzoną przez Jerzego Engela 
„Reprezentację Polski w Piłce Nożnej Mundial 2002” (m.in. z tomaszem 
kłosem , radosławem majdanem , jakubem wawrzyniakiem  
i maciejem żurawskim), drużynę Górnika Łęczna – Mistrzyń Polski  
w Piłce Nożnej Kobiet (z wieloma reprezentantkami kraju w składzie) oraz 
drużynę „Przyjaciół Mikołajkowego Turnieju” (z byłymi zawodnikami su-
walskich Wigier: m.in. damianem gąską, maciejem makuszewskim, 
kamilem zapolnikiem oraz trenerami: arturem skowronkiem, 
mirosławem smyłą i tomaszem stokowcem).

XX  Turniej to nie tylko jubileuszowe wydarzenie, ale także kilka zmian 
w stosunku do poprzednich edycji. Pierwszy raz w historii turniej odbył 
się w styczniu, a nie w grudniu, miał miejsce w nowej lokalizacji i odbył się 
z udziałem drużyny kobiecej. Tradycyjnie odbyły się rozgrywki młodych 
piłkarzy. Przystąpiło do nich sześć drużyn młodych adeptów z rocznika 
2011 reprezentujących: Suduvę Mariampol, Żalgirietis Wilno, Akademię 
Piłkarską Jagiellonia Białystok, AP Talent Białystok, Wilczki Warszawa  
i AP Wigry Suwałki.

Jak co roku oprócz piłkarskich emocji, charytatywnemu wydarzeniu 
towarzyszyły występy muzyczne, które rozgrywane były na przemian  
z rozgrywkami piłkarskimi. Gwiazdą Turnieju była CLEO. Ponadto wystą-
pił kacper Blonsky, twórca muzycznego hitu „Eluwina” oraz  Kashira  
– pierwsza Polka w historii, która poprowadziła korowód podczas karna-
wału w Rio de Janeiro w 2016 r.

Otwarcia Turnieju dokonał czesław renkiewicz, prezydent Suwałk 
oraz dariusz mazur, prezes Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry. 
Prezydent podziękował organizatorom za realizację szczytnego celu, ja-
kim jest wsparcie rozwoju Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych 
Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” oraz za przygotowanie atrakcyjnej 
oferty na potrzeby nowej bazy sportowo-rekreacyjnej. Organizatorem 
przedsięwzięcia był Suwalski Klub Sportowy Wigry, Polski Związek Piłki 

20. mikOłajkOWy turniej na SuWalSkiej arenie

Nożnej oraz OSiR Suwałki. Patronat Honorowy objął Prezydent Miasta 
Suwałk oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

Po raz kolejny dochód z licytacji wszystkich przedmiotów przekaza-
ny zostanie na rzecz Stowarzyszenia zajmującego się młodymi ludźmi, 
którzy obowiązek szkolny mają już za sobą a pracować nie są w stanie. 
Okazało się, że serdeczność suwalczan jest duża. Udało się zebrać 175 tys. 
złotych. Ze wszystkich edycji Turnieju zbiórka przekroczyła milion złotych. 
Zwycięzcami zostali więc wszyscy. Nie mniej laur pierwszeństwa został 
wyłoniony i trafił on do drużyny „Przyjaciół Turnieju”, która wyprzedziła 
„Reprezentację Polski Mundial 2002”. Nagromadzenie gwiazd tak znaczące-
go formatu oraz bezpłatne wejście na obiekt spowodowało, że nie wszyst-
kim zainteresowanym udało się wejść na Arenę Suwałki. Mieszcząca ponad 
2,1 tys. osób sala, w pewnym momencie została wypełniona po brzegi.

XX Mikołajkowy turniej piłki noŻnej iM. toMka godlewskiego przeszedł do historii. do funkcjonującej za-
ledwie od kilku tygodni suwalskiej areny przyjechali wyjątkowi piłkarze, po to by zagrać o jeszcze bar-
dziej wyjątkowy cel. 

Do Suwałk zawitała CLEO, popu-
larna polska piosenkarka i autorka 
tekstów, która reprezentowała Polskę 
w finale 59. Konkursu Piosenki 
Eurowizji. CLEO, jako gwiazda
wieczoru zaśpiewała swoje 
największe przeboje: „Dom” 
„Łowcy Gwiazd”, „My Słowianie”

Jak zwykle nie zawiodła suwalska publiczność

Drużyna polskich artystów przywitała drużynę Górnika Łęczna – Mistrzyń 
Polski w Piłce Nożnej Kobiet
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orszak trzech króli to najwięk-
sze jasełka w polsce. w bieŻącyM 
roku w województwie podlaskiM 
zorganizowano orszak w 20 Miej-
scowościach. suwałki zorganizo-
wały go po raz ósMy.

W suwalskim Orszaku udział wzięło kilka-
set osób. Byli seniorzy, rodzice i dzieci. W wielu 
przypadkach pojawiły się całe rodziny. Byli tak-
że znajomi i sąsiedzi, co dawało okazję na do-
świadczenie wspólnoty ponad jakimikolwiek 
podziałami. Aktorzy odgrywający role Świętej 
Rodziny oraz Trzech Króli, a także aniołów, pa-
sterzy, śmierci i diabła – to aktorzy amatorzy  
i przyjaciele Suwalskiego Ośrodka Kultury.

W rolę Kacpra wcielił się tomasz kierejsza, 
Melchiorem został wojciech fałtynowicz, zaś 
Baltazarem – Bartosz Bałdyga. Wszyscy oni 
prowadzili uczestniczących w przemarszu do-
rosłych i dzieci w koronach na głowach oraz ze 

byśmy ten wspólnotowy charakter zachowali 
przez cały 2020 rok.

 Na zakończenie urocz ystości wsz y-
scy mogli poczęstować się gorącą herba-
tą oraz słodyczami ufundowanymi przez 
Oddział Akcji Katolickiej przy parafii konkate-
dralnej św. Aleksandra oraz Piekarnię Cymes  
w Suwałkach.

OrSzak trzech króli PrzeSzedł już óSmy raz

śpiewem kolęd na ustach. Było czytanie Pisma 
Świętego oraz  inscenizacje scen biblijnych, co 
zrealizowano przy Aquaparku, przed SOK-iem 
oraz przed konkatedrą i przed Pomnikiem Jana 
Pawła II. Przygotowaniem części artystycznej 
zajęła się mirosława krymska z SOK.

Wśród uczestników znalazło się bardzo wie-
lu pracowników suwalskiej kultury, w tym alicja 
andrulewicz, dyrektor SOK. Byli także włodarze 
miasta, na czele z czesławem renkiewiczem, 
prez ydentem Suwałk oraz zdzisławem 
Przełomcem, przewodniczącym Rady Miejskiej. 
Nie zabrakło również osób duchownych:  
ks. jaremy sykulskiego, Moderatora Miasta 
oraz proboszczów: ks. kazimierza grybosia, 
ks. lecha łuby i ks. stanisława wrońskiego.

Dziękując mieszkańcom Miasta za udział  
w Orszaku Trzech Króli Cz. Renkiewicz powie-
dział:

– Cieszy uczestnictwo tak wielu osób. To po-
twierdza, że jest potrzeba kultywowania pięk-
nej polskiej tradycji oraz wspólnej modlitwy,  
a także chęć bycia razem w szczególnych mo-
mentach roku. Dziś nawet pogoda była nam 
łaskawa i po raz pierwszy nie marzliśmy. Życzę 

Orszak 
Trzech 
Króli 
tradycyjnie 
wyruszył 
sprzed 
Aquaparku

W przemarszu uczestniczyły całe rodziny
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Ciąg dalszy na str. 13

wrzesień

n W godzinach popołudniowych 4 września 
doszło do wycieku ścieków kanalizacją burzo-
wą do Czarnej Hańczy. Winę za całą sytuację 
wziął na siebie przedstawiciel małopolskiej fir-
my, prowadzącej konserwację kanalizacji ście-
kowej w Suwałkach. 

n W suwalskim Muzeum Okręgowym od-
był się zjazd rodu Wieruszów-Kowalskich. 
Potomkowie Alfreda Wierusza-Kowalskiego 
przyjechali do Suwałk z różnych zakątków 
Polski, i nie tylko. Okazją do zorganizowania 
zjazdu była 170. rocznica urodzin światowej 
sławy malarza pochodzącego z Suwałk. 

n Nad wigierską Zatokę Hańczańską odsło-
nięto pomnik Batalionu Harcerskiego Wigry, 
który walczył w Powstaniu Warszawskim. Jego 
żołnierze uczestniczyli w przedwojennych kur-
sach instruktorskich nad jeziorem Wigry.

n marianna gref została Miss, a ryszard 
marchelski – Misterem Trzeciej Młodości 
– w w yborach zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją Horyzont.

n Prezydent Suwałk czesław renkiewicz 
symbolicznie przekazał pięć bonów żłobko-
wych rodzicom, którzy złożyli wnioski o przy-
znanie świadczenia jako pierwsi. Suwalski Bon 
Żłobkowy to comiesięczne wsparcie finansowe 
w wysokości 300 zł dla rodziców, posiadających 
Suwalską Kartę Mieszkańca, których dziecko ko-
rzysta z opieki żłobkowej w prywatnej placówce.

n Kilkanaście tysięcy widzów, setki kierow-
ców biorących udział w wyścigach na torze, 
oraz mnóstwo samochodów, motocykli  
i ciągników samochodowych uczestniczyło  
w Moto Show, zorganizowanym na suwal-
skim lotnisku. Była to znakomita okazja do 
zwiedzenia lotniska, którego budowa już się 
zakończyła, ale wciąż trwają długotrwałe pro-
cedury dopuszczające wybudowany pas star-
towy do użytkowania lotniczego.

n 30 września doszło do formalnego prze-
kształcenia suwalskiego dywizjonu w 14. Pułk  
Przeciwpancerny. Obchody połączono z 25.  
rocznicą przeniesienia pułku z Kwidzyna 
do Suwałk. Na uroczystości nie zaproszono 
Prezydenta Miasta Suwałk i Przewodniczą- 
cego Rady Miejskiej w Suwałkach.

Spotkanie z udziałem sportowców, organizatorów 
sportu w mieście oraz władz samorządowych odbyło się 
20 grudnia ubiegłego roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
przy ulicy Wojska Polskiego. Do największej, jeszcze do 
niedawna sali dotarli przedstawiciele aż 48 klubów i sto-
warzyszeń sportowych, m.in. siatkarzy, lekkoatletów, 
badmintonistów, modelarzy, piłkarzy, szachistów, że-
glarzy, karateków, strzelców sportowych, bokserów i kie-
rowców sportowych.

OPłatek W grOnie SuWalSkich 
miStrzóW SPOrtu

>>

raz Wygrana, raz Przegrana
Siatkarze MKS Ślepska  Malow mieli pracowity przełom roku. W drugi dzień Świąt Bożego 

Narodzenia siatkarze grali, i wygrali 3:1 (25:22, 21:25,26:24, 26:24) z MKS Będzin w Suwałki Arena  
w meczu Plus Ligi. Spotkanie było niezwykle wyrównane, ale w decydujących chwilach siatkarze 
suwalskiego zespołu okazywali się skuteczniejsi. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano roz-
grywającego Joshuę Tuanigę. Bardzo dobrze zagrali: Nicolas Szerszeń (jak zwykle najlepiej punk-
tujący), Patryk Szwaradzki (4 pkt z zagrywki) i Andreas Takvam (2 pkt z bloku).

W nowym roku, 4 stycznia beniami-
nek Plus Ligi MKS Ślepsk Malow po raz 
kolejny grał u siebie. Po zaciętej walce 
przegrał w tie-breaku z GKS Katowice 2-3 
(25:21; 20:25; 20:25; 25:21; 12:15). MVP spo-
tkania został Wiktor Musiał. Kontuzji pod-
czas mecz nabawił się Łukasz Rudzewicz. 
Ślepsk Malow Suwałki zdobył jeden 
punkt, dzięki któremu awansował na  
9. miejsce w tabeli. Kolejny mecz suwal-
czanie rozagrają z Cuprum Lubin – 12 
stycznia na wyjeździe. Będzie to drugie 
spotkanie tych drużyn, pierwsze odby-
ło się 30 listopada 2019 r. w Suwałkach, 
gdzie gospodarze ulegli gościom 3-0.  

Następne spotkanie odbędzie się  
17 stycznia w Suwałkach z Asseco 
Resovią Rzeszów o godz. 17.30. 

Dariusz Ułanowicz, 
prezes SALOS 
z siatkarkami

>>

W bloku Nicolas Szerszeń 
i Łukasz Rudzewicz
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n Suwalskie Stowarzyszenie Aktywności 
Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” zo-
stało laureatem konkursu Inicjatywa Społeczna 
Roku 2019 w kategorii „Budowanie wspól-
noty lokalnej” – za inicjatywę „Odwiedziny. 
Terenowa Animacja Kultury”.

n W czasie wyborów parlamentarnych naj-
więcej suwalczan zagłosowało na jarosława 
zielińskiego, który otrzymał 6 673 głosów 
oraz na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości 
45,58% wszystkich głosów. Frekwencja  
w Suwałkach była niższa niż średnia krajo-
wa i wyniosła 56,92%. W wyborach do Senatu  
w Suwałkach najwięcej głosów uzyskał marek 
komorowski (kandydat PiS) – 13 590. 

n W suwalskim Ośrodku Rehabilitacji otwar-
to nowe skrzydło ze specjalistycznymi pracow-
niami fizjoterapeutycznymi, nowoczesnymi 
gabinetami lekarskimi oraz pomieszczeniami 
socjalno-sanitarnymi. 

n 30-lecie powstania obchodził Wigierski 
Park Narodowy. Z tej okazji w SOK-u odbyło 
się jubileuszowe spotkanie byłych i obecnych 
pracowników, samorządowców i szefów insty-
tucji, współpracujących z Parkiem.

listoPad

n Prawie 15 tys. zł zebrało do puszek bli-
sko 30 kwestujących na suwalskim cmen-
tarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej  
w dniu Wszystkich Świętych. Za te pieniądze 
będą odnowione nagrobki na najstarszej su-
walskiej nekropolii.

n Jubileusz 100-lecia obchodziła suwal-
ska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej. 
To najstarsza suwalska szkoła podstawo-
wa. Z okazji jubileuszu odsłonięto pamiątko-
wą tablicę. 

n Ot war to ulicę Rotmistrza Witolda 
Pileckiego. Połączyła ona ulicę Północną z ul. 
Generała Kazimierza Pułaskiego i Osiedlem 
Północ.

n Przekazano do użytku halę sportowo-wi-
dowiskową przy ul. Zarzecze 26, zlokalizowaną 
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w kinie

BiBlioteka PuBliczna im. marii 
konoPnickiej w suwałkacH 

ul. Emilii Plater 33A zaprasza:
¿ na otwarcie wystawy malarstwa jadwigi 

mańczuk „Poszukiwania” – 10.01, godz. 
17, Sala im. J. Towarnickiej. Wstęp wolny.  

¿  do udziału w akcja „Mała książka – wiel-
ki człowiek" – Przyjdź z dzieckiem (3-6 lat) do 
biblioteki i odbierz Wyprawkę Czytelniczą  
w ramach projektu „Mała książka – wielki czło-
wiek”. Dzieci znajdą w niej książkę oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w biblio-
tece, zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki Mały Czytelnik otrzyma naklej-
kę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonoro-
wany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania.

Bezpłatne wyprawki można otrzymać w wy-
pożyczalni 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).

centrum sztuki wsPółczesnej 
& galeria andrzeja strumiłły, 

ul. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿  wystawę malarstwa Aleksandry Batury 

„Pustynia”. Wystawa czynna do początku lu-
tego.

suwalski oŚrodek kultury, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:

¿  w e r n i -
s a ż  w y s t a w y 
„Graf iki Marca 
Chagalla z ko-
lekcji Mazurskiej 
Fundacji Sztuki 
Ar t .  Progress”  
– 10.01, godz. 
18, Galeria Patio. 
Wystawa czynna 
do 8.03;

¿  Weekend z Historią Mody „Praktyczne  
i modne nakrycie średniowiecznej głowy”  
– 11-12.01, Sala Kameralna, wstęp 5 zł w ka-
sie SOK.

Black PuB komin, 
ul. E. Plater 1 zaprasza na:

¿ Bębnogranie vol 4, wtorek, 14.01, w godz. 
19-23. Już po raz czwarty spotykamy się że-
by wspólnie fristajlowo pobębnić i na chwilę 
zapomnieć o ziemskich troskach. Nie ma jak 
rozpocząć Nowy Rok od wspólnego bębnie-
nia:) Tradycyjnie przywleczemy ze sobą trochę 
bębnów i dwie perkusje, ale jeśli macie swoje 
instrumenty to bierzcie je ze sobą – wtedy na 
pewno nikomu nie zabraknie;
¿ koncert zespołów TZN Xenna i The Corpse, 

piątek, 18.01, w godz. 20-23.55.

cinema lumiere 
Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301
 zaPrasza na filmy:

– od 10 stycznia – „Tajni i fajni” (komedia animo-
wana/przygodowy), „Pan T” (komediodramat), 
„Sokół z masłem orzechowym” (komedia/przy-
godowy), „Mayday” (komedia);

– 15 stycznia – „Judy” (dramat/biograficzny), 
film wyświetlany w cyklu BABSKIE WIECZORY, 
brak możliwości rezerwacji on-line;

– od 17 stycznia – „Doktor Dolittle” (komedia/
przygodowy), „Gorący temat” (dramat), „Psy 3.  
W imię zasad” (sensacyjny);

– od 21 stycznia – „Oficer i szpieg” (dramat histo-
ryczny), film wyświetlany w cyklu Kino Konesera.
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>>minął rok
w suwałkacH

w pobliżu stadio-
nu piłkarskiego. 
Suwałki Arena, bo 
taką nazwę otrzy-
mała hala ma try-
b u n y  n a  216 5 
miejsc. W pierw-
szym meczu roze-
granym w Suwałki 
A r e n a  Ś l e p s k 
Malow wygrał 3:1 
z AZS Indykpolem 
Olsztyn.

grudzień

n Suwalczanin jarosław zieliński przestał 
pełnić urząd sekretarza stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

n Prokurator Okręgowy w Suwałkach Hanna 
lewczuk została odwołana ze stanowiska. 
Nieznane są powody tej decyzji. Obowiązki 
szefowej Prokuratury Okręgowej pełni proku-
rator anna kolesińska-soroka. 

n Oficjalnie otwarto nowy kompleks sporto-
wy przy Zespole Szkół Technicznych. Powstało 
m.in. boisko do piłki nożnej o nawierzchni  
z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni poliuretanowej wraz z siłownią 
plenerową oraz 300-metrowa bieżnia wraz  
z zeskokiem do skoku w dal. 

n W Suwalskim Ośrodku Kultury z niezwy-
kłym koncertem wystąpili: kompozytor mu-
zyki współczesnej i filmowej, skrzypek jazzo-
wy i dyrygent krzesimir dębski oraz adam 
Palma, wirtuoz gitary akustycznej. 

n W Mikołajki do siedziby Straży Miejskiej przy 
ul. T. Noniewicza młodzież z III LO przyniosła 
paczki dla potrzebujących. Były w nich: artyku-
ły spożywcze, w tym kawa i herbata oraz środki 
czystości i higieny osobistej. Pomysłodawcami 
akcji była Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” 
oraz suwalska Straż Miejska.

n 14 głosami za, przy 7 przeciw i 2 wstrzy-
mujących się suwalscy radni uchwalili budżet 
Suwałk na 2020 rok. 

n Kilkaset suwalczan uczestniczyło w Wigilii 
Miejskiej po raz kolejny zorganizowanej na 
Placu Marii Konopnickiej. 

kiedy złOżyć Pit za 2019 rOk?
Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań 

podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019. Możemy 
to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Zmianie 
ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok  
– możemy go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r.

Jeśli będziemy musieli dopłacić, podatek PIT za-
płacimy już na nasz indywidualny mikrorachunek 
podatkowy, który należy wygenerować na stronie 
podatki.gov.pl

Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok składamy od 
15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym 
terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. 
Oznacza to, że nawet jeśli złożymy swój PIT wcześniej, 
to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia 
złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.

Zmienia się termin złożenia PIT-28 za 2019 r. Mamy na to czas do 2 marca 2020 r. Wszystkie po-
zostałe zeznania PIT możemy składać tak jak dotychczas do 30 kwietnia 2020 r.

Pamiętajmy!
Od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT zostaną udostępnione przygotowane dla podatni-

ków zeznanie podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – przygotowane 
zeznania nie będą dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych pro-
dukcji rolnej. 

jak zaPłacić Podatek jeŚli wyjdzie nam doPłata?
Od 1 stycznia 2020 r. podatek PIT (podobnie jak CIT i VAT) zapłacimy do urzędu skarbowego 

wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Numer nasze-
go mikrorachunku podatkowego możemy sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, ko-
rzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym.

Źródło: Radosław Hancewicz, 
Rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

SuWałki lOkOmOtyWą 
rOzWOju regiOnalnegO

Polski Instytut Ekonomiczny 
opracował scenariusze rozwoju 
dla małych i średnich miast w ra-
mach raportu „Scenariusze roz-
woju małych i średnich miast”.  
43 proc. średnich ośrodków sta-
nowią miasta nazwane lokomo-
tywami rozwoju rynków lokal-
nych – wśród nich Suwałki.

W 2018 roku w Polsce istnia-
ło 930 miast, w tym 712 małych 
oraz 202 średnie. Na potrzeby ra-
portów PIE przebadano 205 ma-
łych ośrodków miejskich oraz 
90 średnich. Grupę 39 średnich 
miast o najwyższej samoocenie nazwano lokomotywami rozwoju rynków lokalnych. Oprócz Suwałk 
– w naszym regionie – taki tytuł otrzymało również Miasto Ełk.

Lokomotywy rozwoju rynków lokalnych mają silną pozycję w regionie, dobrą sytuację ekono-
miczną oraz korzystne wskaźniki działalności gospodarczej i sytuacji społecznej – mówi katarzyna 
dębkowska, z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – Miasta te postrzegają siebie jako otwarte i ład-
ne, a także przyjazne dla mieszkańców i biznesu, co pozwala im optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Miasta te przede wszystkim charakteryzują się dobrą sytuacją ekonomiczną, o czym świad-
czą najwyższe średnie dochody na jednego mieszkańca oraz wysoki udział dochodów własnych 
na jednego mieszkańca w dochodach gminy ogółem. Podobnie korzystnie wygląda sytuacja go-
spodarcza.

 Więcej na stronie http://pie.net.pl/jak-powinny-wygladac-polskie-miasta-w-2035-r/

>>
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ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego rejonu ulicy studzieniczne 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. 1716, poz. 1696 i poz. 
1815), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały 
Nr XIV/206/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy 
Studzieniczne 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 7 lutego 2020 r.

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

7/2020
*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 infor macji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w 
BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.

W dniach 21-22.12.2019 r. na terenie Pl. Marii Konopnickiej  
w Suwałkach podczas Świątecznego Jarmarku przeprowadzono 
zbiórkę publiczną nr 551/2015/1306/OR do puszek kwestorskich 
na rzecz Tadeusza Furmana (leczenie i rehabilitacja). 

Zbiórka odbyła się pod patronatem Fundacji „Złotowianka”, 
ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów na mocy pozwolenia MAC  
nr 2015/1306/OR. Zebrano kwotę 1870,73 zł. 

Dziękujemy ludziom dobrego serca za przekazane datki.

Rodzice i siostry
8/2020

Z głębokim żalem żegnamy

śp. andrzeja łapińskiego
członka naszej Rady, społecznika, wspaniałego Kolegę, 

dobrego człowieka, 
zawsze życzliwego i uśmiechniętego.

Andrzeju, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci
Koleżanki i Koledzy 

z Suwalskiej Rady Seniorów
10/2020

zdaj maturę 
– PWSz POmOże!

Rusza kolejna edycja kursów przygotowujących do matury pod na-
zwą „Pogotowie Maturalne 2020”. Akcja skierowana jest do tegorocznych 
maturzystów, niezależnie od rodzaju i profilu szkoły, do jakiej uczęszcza-
ją. To wyjątkowa możliwość powtórzenia materiału i lepszego przygoto-
wania się do egzaminu dojrzałości!

Jak informuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, to już kolej-
na edycja Pogotowia Maturalnego. W ubiegłym roku z kursów skorzy-
stało ponad 150 osób. W tym roku przygotowaliśmy zajęcia z mate-
matyki, języka angielskiego, języka polskiego, chemii, geografii oraz 
innych przedmiotów w zależności od zainteresowania tegorocznych 
maturzystów. Wszystkie prowadzone przedmioty dostępne są w opcji 
podstawowej i rozszerzonej. Na każdy przedmiot przewidzianych jest  
30 godzin. Zajęcia poprowadzą nauczyciele z wieloletnim doświadcze-
niem w przygotowywaniu młodzieży do egzaminów maturalnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zapisy i wnoszenie opłat 
(symboliczne 120 zł za wszystkie 30 godzin) do 23 stycznia 2020 roku. 
Pierwsze zajęcia ruszają w drugi tydzień ferii. Harmonogramy zajęć usta-
lają nauczyciele (po feriach odbywają się one wieczorami i w weekendy).

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na stronie www.pwsz.
suwalki.pl

>>
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Prezydent miasta suwałk działający jako starosta 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na 
cele rolnicze.

Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32803/2 o po-
wierzchni 3,5327 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy  
ul. Dubowo I, obręb numer 0008, posiadającej urządzoną księgę wieczy-
stą SU1S/00025924/7. Termin dzierżawy na okres do 2 lat tj. do 30 wrze-
śnia 2021 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1420 zł 
(słownie: tysiąc czterysta złotych).

Wadium w wysokości 142 zł (słownie: sto czterdzieści dwa złote)
Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i pro-
jektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą 
brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank 
Pekao S.A. Oddział w Suwałkach podając w tytule przelewu numery dzia-
łek do dnia 16 stycznia 2020 r. W tym dniu kwota wadium musi być uzna-
na na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o za-
poznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz 
projektem umowy dzierżawy;

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

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

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzy-
gnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaofe-
ruje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie 
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na po-
czet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym 
przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wa-
dium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez po-
dania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego 
przeprowadzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie in-
ternetowej Urzędu Miajskiego, na tablicy ogłoszeń Wydziałku Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami, w Monitorze Urzędowym lub są udzielane 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

2/2020

Prezydent miasta suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność miasta suwałki 
z przeznaczeniem na cele rolnicze.

1. część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 24821/1 o po-
wierzchni 2,1851 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 
0010. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 880 zł (słow-
nie: osiemset osiemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 88 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych)

2. działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 158, 159 o łącznej po-
wierzchni 1,0545 ha, niezabudowane, położone na terenie Gminy Szypliszki, 
obręb 0017 – Kaletnik. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 wrze-
śnia 2022 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 430 zł (słow-
nie: czterysta trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 43 zł (słownie: czterrdzieści trzy złote)
Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 10 30 w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i pro-
jektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą 
brać udział osoby fizyczne i prawne.

warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank 
Pekao S.A. Oddział w Suwałkach podając w tytule przelewu numery dzia-
łek do dnia 16 stycznia 2020 r. W tym dniu kwota wadium musi być uzna-
na na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o za-
poznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz 
projektem umowy dzierżawy;

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

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

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzy-
gnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje 
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na po-
czet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez 
organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwra-
ca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przy-
czyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowa-
dzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie in-
ternetowej Urzędu Miajskiego, na tablicy ogłoszeń Wydziałku Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami, w Monitorze Urzędowym lub są udziela-
ne w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

1/2020

Prezydent miasta suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że  
w dniu 23 grudnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres  
21 dni (od 23.12.2019 r. do 13.01.2020r.) wykaz lokali stanowiących własność 
Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemców (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 474/2019  
z dnia 23 grudnia 2019 roku).  4/2020

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
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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

ogłoszenia „dts” 
tel. 87 566-28-25

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

ogłoszenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogra-
niczonego ulicami: gen. k. Pułaskiego, Świerkową, modrzewiową, 

grabową i gen. z. Podhorskiego w suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszy-
mi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami) oraz uchwa-
ły Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVI/449/2017 z dnia 25 września 2017 
r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograni-
czonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową, Grabową i 
Gen. Z. podhorskiego w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od 17 stycznia 2020 r. do 18 lutego 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 miej-
scowego planu odbędzie się w dniu 22 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 9 marca 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 udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi 
mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przy-
jęć 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-ma-
il: org@um.suwalki.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta 
Suwałk. 6/2020

* 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.

Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w suwałkach spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (spra-
wozdanie z dnia 20.12.2019 r. informuje, że jakość i skład wody dostarcza-
nej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 
2017 poz. 2294).

W załączeniu: * Ocena jakości wody

3/2020
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Przygarnij Przyjaciela ze scHroniska „sianożęć”
W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schro-

nisku 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

Pies wilczasty pięcioletni, 
odwdzięczy się za opiekę 
dozgonną wiernością. 

Trzyletni pies czarny pod-
palany, będzie czujnym 
stróżem twoich włości.

Łaciata rudo-biała, dwuletnia sucz-
ka, wniesie dużo radości do two-
jego życia.

Półroczny piesek czarny 
podpalany z białym kra-
watem, szuka nowej ro-
dziny.

„oŚci”
Chcąc dowiedzieć się wię-

cej o t wórc zości  Ignacego 
Karpowicza natknęłam się na 
zdanie, że „Ości” są powieścią  
o rosnącej elastyczności spo-
łecznego szkieletu. To najkrót-
sza, ale i najbardziej trafna inter-
pretacja tego dzieła. 

Autor jest mistrzem pió-
ra – 450 stron czyta się jednym 
tchem. Pisze odważnie, frywol-
nie i humorystycznie. Fabułę 
przeplata cytatami odnoszący-
mi się do treści utworu. Bawi się 
frazeologizmami, redefiniuje je. 
Nakreśla niesamowite postacie, 
intrygujące także z uwagi na rzu-
cające się podobieństwa do rzeczywistych przedstawicieli współcze-
snego show biznesu i tzw. warszawki.

Bohaterowie ci gmatwają się w trój- i czterokątne relacje. Relacje 
dziwaczne i niezrozumiałe, jak choćby homofob rasista i gej azja-
tyckiego pochodzenia, czy zagorzała katoliczka i mąż gej i drag qu-
een w jednym.

Karpowicz w powieści ukazuje zaściankow -ość, dwulicow -ość, 
nietolerancyjn -ość, ale i obojętn -ość, chwiejn -ość, niestał -ość i in-
ne ości, które nam czasem stoją w gardle i nie dają nie tylko spokoj-
nie żyć, ale nawet swobodnie oddychać.  A więc rewelacyjnie opisu-
je współczesne polskie społeczeństwo.

Kamila Sośnicka

Wigilia u nieSłySzących
W połowie grudnia ub.r. Zarząd Koła Terenowego Polskiego Związku 

Głuchych w Suwałkach zorganizował wieczór wigilijny. Uczestniczyło w nim 
blisko 50 osób, w tym członkowie Stowarzyszenia, ich rodziny oraz zapro-
szeni goście.

W imieniu Zarządu PZG, grzegorz roszkowski, sekretarz Koła i tłumacz 
języka migowego serdecznie podziękował władzom miejskim i zaprzyjaź-
nionym instytucjom za okazaną pomoc i życzył dalszej dobrej współpra-
cy w 2020 roku.

Polski Związek Głuchych jest organizacją ogólnopolską. Koło PZG  
w Suwałkach jest placówką, w której osoby głuche, głuchonieme i słabo sły-
szące uzyskują pomoc w wielu dziedzinach życia, włącznie z usługą tłuma-
cza języka migowego np. w kontaktach z instytucjami i placówkami służby 
zdrowia. Od wielu lat organizując i planując zadania i imprezy dla podopiecz-
nych, Koło korzysta z funduszy PFRON, środków Wojewody Podlaskiego oraz 
wsparcia ze strony Miasta Suwałki. Spotkanie przedświąteczne oraz wykłady 
dotyczące zdrowego stylu życia i dietetycznego odżywiania się były zreali-
zowane w ramach zadania publicznego „Wiedza i zdrowie” i cieszyły się naj-
większym zainteresowaniem. Finansowanie zapewniał suwalski samorząd.

Kontakt z przedstawicielami PZG możliwy jest w siedzibie Koła przy  
ul. Szkolnej 7 w Suwałkach oraz poprzez kontakt telefoniczny pod nr: 87 566-
24-98 i 856-534-620 a także drogą emailową: suwalkipzg@6neostrada.pl

Fo
t. 

Ka
ta

rz
yn

a 
Ka

ra
sz

ew
sk

a

>>



9.01.2020

DwuTygoDnik SuwalSki

kOnkurS 
dla czytelnikóW „dtS”

W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy  
archiwalne zdjęcie Suwałk ze zbiorów Archiwum Państwowego  
w Suwałkach. 

Tym razem publikujemy zdjęcie Tadeusza Smagacza. Do 
Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca. 

prosimy podać datę powstania, nazwę oraz pierwszego wła-
ściciela suwalskiego zakładu produkcji spożywczej prezentowa-
nego na zdjęciu.

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

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

GaBineT DerMaToloGiCznY
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog

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

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

piątek – 9.00-12.00

Rejestracja telefoniczna: 606-766-788
www.dermatolog-suwalki.pl 310/2019

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

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

Na odpowiedź czekamy do 17 stycznia. W „DTS” nr 25 z ubr. zdję-
cie przedstawiało ślizgawkę miejską w okresie międzywojennym  
w obecnym Parku Konstytucji 3 Maja.

Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie z poprzed-
niego wydania „DTS” nagrodę otrzymała aleksandra kalejta.

SylWeSter WeSOły 
i Bez FajerWerkóW 

Suwalczanie oraz goście, którzy przybyli do miasta na Plac Marii 
Konopnickiej, pożegnali stary rok „pod chmurką”. Stało się to przy mu-
zycznych rytmach, z pokazem laserowych świateł oraz w świątecznych 

nastojach.
Tym razem miasto postawi-

ło głównie na lokalnych wykonaw-
ców. Zebranych na placu bawili:  
dj andy tass, zespół densi oraz 
monika Bogdanowicz . Gwiazdą 
wieczoru był Piotr karpienia, pio-
senkarz i gitarzysta znany m.in. z wy-
stępów w popularnych programach 
talent show. 

Zmianą było wprowadzenie 
świetlnego air show, zamiast poka-
zu fajerwerków. Tym samym Suwałki 
dołączyły do miast, które już w po-
przednich latach podjęły decyzję  
o „niestrzelaniu” na publicznych im-
prezach sylwestrowych, czyli  m.in.: 
Lublina, Łodzi, Rzeszowa, Szczecina, 
Tar n ow a ,  To r unia ,  War s z aw y, 
Wrocławia.

Chwilę przed północą życzenia 
mieszkańcom i przybyłym gościom złożyli: czesław renkiewicz, pre-
zydent Suwałk i zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej.

>>



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

325/2019 Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje „DwuTygodnik Suwalski”


