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W środę 15 stycznia odbyło się symboliczne otwarcie nowego, trze-

ciego już Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Inwestycja za kwotę 8 432 
147,72 zł była dofinansowana środkami z programu Maluch +. Dotacja to 
dokładnie 2 696 200 zł. W otwarciu udział wzięły władze Miasta Suwałki 
z Czesławem renkiewiczem na czele oraz Bohdanem Paszkowskim, 
Wojewodą Podlaskim.

– Po zrealizowaniu tej inwestycji w Suwałkach istnieją już trzy miejskie 
placówki: żłobek na północy miasta, do którego uczęszcza 114 maluchów, 
obiekt w centrum Suwałk przy ul. Kamedulskiej, gdzie opiekę znalazło 96 
dzieci oraz nowy żłóbek przy ul. Kościuszki, gdzie opiekę znalazło 122 ma-
luchów. Jest to też pierwszy żłobek dla dzieci niepełnosprawnych. Po jego 
otwarciu kolejka chętnych na przyjęcie do żłobka zmniejsza się do 209 dzieci 
– poinformował w trakcie otwarcia Cz. Renkiewicz, Prezydent Suwałk, który 
przypomniał również, że od 1 września 2019 r. w Suwałkach działa Suwalski 
Bon Żłobkowy. Jest to świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie dla rodzi-
ców, których dziecko korzysta z opieki prywatnej placówki. Według stanu na 
dzień 13 stycznia 2020 r. z bonu korzysta obecnie 136 osób.

– Aktualnie w Suwałkach w niepublicznych żłobkach i klubach dzie-
cięcych jest 413 miejsc, a w Żłobku Miejskim są 332 miejsca, czyli łącznie 
na terenie Miasta Suwałk mamy 745 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3  
– podsumował Prezydent Suwałk.

W latach 2011–2019 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Miasto Suwałki, na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do 3 lat pozyskało dofinansowanie w kwocie prawie 7 milionów zł.

Nowy żłobek składa się z 8 oddziałów – parter: 4 oddziały 17+16+13+19 
dzieci, razem 65 dzieci i piętro: 4 oddziały – 9+23+15+10 dzieci, razem 57 
dzieci. Budynek przeszedł generalny remont, został w całości przystoso-
wany do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. (zamontowano windę 
hydrauliczną). Teren został utwardzony i uporządkowany. W ramach inwe-
stycji zaprojektowano małą architekturę, w tym urządzenia placów zabaw.

Wyposażenie 
żłobka jest 
nowoczesne 
i przyjazne 
maluchom

– Niby wszystkie studniówki są takie same, 
a jednak ta własna jest jedyną i niepowtarzal-
ną dla uczniów i ich rodziców – dało słyszeć się 
podczas studniówki zorganizowanej przez jed-
ną z największych szkół w Suwałkach.

W istocie studniówka zorganizowana 
17 stycznia była wyjątkowa dla uczniów 
Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach. Tego wieczo-
ra do popularnej miejskiej sali tanecznej zje-
chali piękni i młodzi oraz wyjątkowo ustrojeni 
uczestnicy, pragnący bawić się wspaniale na sto 
dni przed egzaminem maturalnym.

wiście wcześniej o to by podziękować dyrekcji 
szkoły oraz swoim wychowawcom. Tradycyjnie 
też, przed polonezem pojawiła się odrobina 
emocji, którą wyrazili na moment przed roz-
poczęciem tańca:

– Nie da się ukryć, że stresujemy się okrop-
nie! Niby układ jest łatwy, ale ta sytuacja sama 
w sobie jest stresująca. 

Obowiązywały długie suknie dziewcząt, cza-
sami mocno wydekoltowane oraz ciemne gar-
nitury chłopców, z wymagalną muszką. Nie za-
brakło przynoszących szczęście na maturze 
czerwonych podwiązek, o czym dyskretnie sy-
gnalizowały pięknie ustrojone panie.

bal na 60 par

Studniówkę miało tu pięć maturalnych 
klas technikum. Ogółem bawiło się ponad 60 
uczniów z partnerami. Byli również nauczycie-
le, z Joanną Woronko, dyrektorem szkoły na 
czele oraz przedstawiciele rodziców. Podczas 
otwarcia Balu Studniówkowego dyrektor po-
wiedziała:

– Bawcie się dobrze, żebyście mieli co 
wspominać. Do matury pozostało już tylko 
100 dni. Spędźcie więc te chwile razem, jak naj-
piękniej i najlepiej do białego rana. To ważne 
dla Was wydarzenie.

Ale uczniowie nie myśleli jeszcze o maturze, 
lecz po prostu o dobrej zabawie. Zadbali oczy-

>>
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zdaniem 
Prezydenta

Od 2016 roku przeznaczyliśmy już 987 
690,59 zł na dopłaty do wymiany źródeł ciepła. 
Ze wsparcia suwalskiego samorządu skorzysta-
ło 290 właścicieli budynków. Rok 2019 pod tym 
względem był rekordowy. Wymieniono stare, 
zużyte piece w 89 domach, a Miasto dopłaciło 
do tego 357.691,71 zł. 

Z roku na rok zainteresowanie miejskim pro-
gramem dopłat do wymiany źródeł ciepła jest 
coraz większe. Dlatego też, ten program będzie 
kontynuowany.

Podsumowaliśmy właśnie pierwsze 4 lata 
„Programu ograniczania niskiej emisji na tere-
nie Miasta Suwałki”. W tym czasie dopłacono do 

instalacji 164 pieców gazowych oraz 68 podłą-
czeń do sieci PEC. Wymieniono też 58 pieców 

na bardziej proekologiczne.
Rozważamy by w tym roku wprowadzić 

zmiany polegające na udzielaniu dopłat tylko 
do podłączeń do sieci gazowej i PEC, a zrezy-
gnować z dopłat do wymiany pieców na pali-
wo stałe.  Niebawem nad dokumentem pochy-
lą się Radni Rady Miejskiej.

Warto zauważyć, że pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach prowadzą syste-
matyczne kontrole polegające na weryfika-
cji obiektów, w których zamontowano piec  
w ramach udzielonej dotacji. W ubiegłym roku 
zweryfikowano 12 nieruchomości i nie stwier-
dzono żadnych nieprawidłowości. W wytypo-
wanych budynkach nie użytkuje się innego 
źródła ogrzewania niż to, na które udzielo-
no dotacji.

suwalczanie naprawiająTo!
W  c z e r w c u  2 018  r o k u  u r u c h o m i o n a  

w Suwałkach została aplikacja NaprawmyTo, któ-
ra służy do zgłaszania problemów przez mieszkań-
ców Suwałk. W sumie od początku działania apli-
kacji za jej pomocą przekazano 572 uwagi. 493  
z nich zostało uwzględnionych i w zależności od 
zgłoszenia wykonanych. Oznacza to, że 86% zgło-
szeń udało się skutecznie załatwić. Obecnie w apli-
kacji widnieją również 62 zgłoszenia określone ja-
ko „nie naprawione”. To nie znaczy jednak, że są to sprawy niewykonalne. Często są to 
zgłoszenia mające miejsce na terenach, którymi nie zarządza Miasto czy miejskie jed-
nostki organizacyjne. Dlatego też zgłoszenia te przekazane zostaną odpowiednim in-
stytucjom w celu rozważenia możliwości zajęcia się nimi. 

Generalnie kategorie problemów zgłaszanych w mieście nie odbiegają od ogólno-
polskiej średniej. Aż 70% zgłoszeń na terenie całego kraju, dotyczy spraw związanych 
z infrastrukturą, a kategoria „dziura w drodze” jest najpopularniejszą w kraju. Suwałki, 
wśród miast które korzystają z serwisu, wyróżniają się nie tylko skutecznością ale też 
dobrym czasem reakcji na zdarzenie. 

Zachęcamy do korzystania z aplikacji NaprawmyTo. Jest ona dostępna na urzą-
dzeniach mobilnych oraz na stronie internetowej pod adresem: https://naprawmy-
to.pl/suwalki

Są już rozstrzygnięte przetargi na remont i termomoderniza-
cję pięciu suwalskich przedszkoli. Na ten cel Miasto Suwałki pozy-
skało dofinansowanie z Unii Europejskiej. Prace ruszą i zakończą 
się jeszcze w tym roku. W sumie na remont tych 5 placówek prze-
znaczonych zostanie 9 280 462 zł . Tym samym wszystkie miejskie 
przedszkola będą wyremontowane.

Prace budowlane będą polegały na ociepleniu ścian zewnętrz-
nych, ścian w gruncie, stropodachów, stropów, podłóg na grun-
cie, częściowo stolarki drzwiowej i okiennej, montażu instalacji 
fotowoltaicznych, wymianie opraw oświetleniowych na energo-
oszczędne i montażu systemów wentylacji mechanicznej z od-
zyskiem ciepła.

Na te inwestycje Miasto pozyskało dofinansowanie w wysoko-
ści: 8 573 432 zł. Z uwagi na to, że cały projekt został oszacowany 
na kwotę 10 194 731 zł, a w przetargach udało się osiągnąć ceny 
niższe, konieczne będzie aneksowanie umów o dofinansowanie. 

przedszkola przejdą reMonT za ponad 9 Mln zł 

>>

>>

dyŻUry radnyCH

W każdy wtorek można spotkać się z suwal-
skimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i po-
mysły. We wtorek 21 stycznia zapraszają anna 
maria Gawlińska i  Sławomir Sieczkowski  
z Ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. 

Natomiast 28 stycznia na suwalczan cze-
kają Krystyna Gwiazdowska i Kamil Klimek  
z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotka-
nie z radnymi 4 lutego zapraszają Karol Korneluk 
i Jacek niedźwiedzki z Ugrupowania Platforma. 
Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

Radni dyżurują w godz. 15.30 do 17 w pokoju 146.

Przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław 
Przełomiec lub wyznaczony przez niego wice-
przewodniczący przyjmuje interesantów w każdy 
poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na pierw-
szym piętrze Urzędu Miejskiego.
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pierwsze posiedzenie 
rajców w 2020 r.

W ostatnią środę stycznia po raz pierwszy w nowym roku obradować 
będą suwalscy radni. 17. posiedzenie Rady Miejskiej w Suwałkach doty-
czyć będzie zagadnień przewidzianych w planie pracy oraz wynikających 
z bieżącego funkcjonowania samorządu. 

Wśród procedowanych spraw znajdzie się kilkanaście zagadnień 
m.in.: Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
za 2019 rok, Informacja z realizacji programu pn.: „Ograniczanie niskiej 
emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” w 2019 r. oraz przyjęcia tego 
Programu na 2020 r. 

Rozpatrzone zostaną także uchwały w sprawie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: terenu położonego u zbiegu ulicy 
Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej, a także terenu produkcyjno-usługowe-
go przy ulicy Północnej oraz terenu obejmującego fragment wschodniej 
pierzei ulicy Teofila Noniewicza (od nr 2 do nr 6). 

Radni pochylą się również nad uchwałą dotyczącą Przystąpienia do 
opracowania „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do ro-
ku 2030” oraz uchwałą w sprawie Określenia trybu postępowania o udzie-
lenie dotacji celowych dla rodzinnych ogródków działkowych.

W porządku obrad przewidziane jest też głosowanie nad petycjami 
w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Stefana Wyszyńskiego i Falka. 

Tradycyjnie podejmowane będą również uchwały w sprawie zmian 
w Budżecie Miasta na 2020 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020-2040.

Sesja odbędzie się 29 stycznia 2020 r. w Sali obrad Urzędu Miejskiego 
przy ul. A. Mickiewicza 1. 

Do redakcji „DwuTygodnika Suwalskiego” wpłynęło pytanie czytelni-
ków dotyczące problemu z obiektem po dawnych jednostce wojskowej:

– Przy ulicy Wojska Polskiego stoi opuszczony budynek pokoszarowy. 
Jego stan jest fatalny i szpeci otoczenie. Dlaczego się nic z nim nie dzieje? Kto 
jest jego właścicielem? Co dalej?

Z prośbą o wyjaśnienie sytuacji zwróciliśmy się do 
adama Żywiczyńskiego, Miejskiego Konserwatora 
Ochrony Zabytków w Suwałkach. Otrzymaliśmy taką od-
powiedź:

– Budynek przy ul. Wojska Polskiego (działka geode-
zyjna nr 32963/25) jest własnością prywatną. Ujęto go  
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Na wnio-
sek Prezydenta Miasta Suwałk, skierowany do Podlaskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Białymstoku, toczy się postępowanie administra-
cyjne w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków. Po wpisaniu budyn-
ku do rejestru zabytków, będzie możliwość podjęcia działań wynikających  
z przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

CzytelniCy PytaJą>>

dziki zachód w sosw nr 1
Czas Karnawału, to okres zimowych balów, maskarad i zabaw. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach, kontynu-
ując tradycję, również urządził Bal Karnawałowy. Tematem przewodnim 
tegorocznej zabawy był Dziki Zachód. Uczniowie, ich rodzice, nauczycie-

le i zaproszeni goście, chętnie wcieli-
li się w postaci z Dzikiego Zachodu. 
Wszyscy wspólnie bawili się pod czuj-
nym okiem dJ daniela Wodzireja,  
a także animatorki zabaw i tańca – lidii 
Kulik. Uczestnicy balu mogli także, 

>>

dzięki uprzejmości właściciela gotobudki weselejakwniebie.pl, skorzy-
stać z tej atrakcji. Społeczność Ośrodka odwiedzili także funkcjonariusze 
i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Podczas wspólnej 
zabawy przypominali o byciu bezpiecznym, nie tylko podczas balu, ale 
także w trakcie nadchodzących ferii zimowych.

Zabawa była także doskonałą okazją do wyrażenia podziękowania 
darczyńcom ośrodka, którzy aktywnie i z otwartym sercem wspierają je-
go  wychowanków.
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Wydarzyło Się

Ciąg dalszy na str. 6

>>
Ulica mająca w nazwie imię suwalczan-

ki aleksandry, żony marszałka Józefa 
Piłsudskiego została oficjalne oddana do 
użytkowania. Ulica a. Piłsudskiej to nowa uli-
ca i pierwsza w mieście droga, która została 
wykonana na nasypie i stworzyła zupełnie 
nowy szlak komunikacyjny. łączy ona miasto 
Suwałki na linii wschód-zachód.

Inwestycję realizowały dwie firmy. Jej bu-
dowa trwała niespełna półtora roku i podzie-
lona została na etapy. Pierwszy z nich obejmo-
wał usunięcie torfowiska z jaru położonego 
przy ul. Sportowej i obok Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Hańcza” oraz zasypanie go pia-
skiem, a następnie budowę nasypu. Głębokość 
wyrobiska dochodziła miejscami do 9 m głębo-
kości. Wszystko to wykonywała firma Meliorex. 
W drugim etapie, firma PDM Suwałki wybudo-
wała drogę wraz z kompletną infrastrukturą.

W rezultacie wszystkich tych prac, wykonano 

Miejskiej, arnold Saładonis, prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego S.A., 
Kamil daniel rutkowski, współwłaściciel fir-
my Rutkowski Development Sp. J., leszek 
andrulewicz, prezes PWiK Sp. z o. o., michał 
Buczyński, prezes PEC Sp. z o. o. i tomasz 
drejer, dyrektor ZDiZ.

Jak powiedział Cz. Renkiewicz, prezydent 
Suwałk:

– To była bardzo ważna komunikacyjnie in-
westycja. Dzięki niej zdecydowanie poprawia 
się dostępność mieszkańców nowo powstają-
cego osiedla do pozostałej części miasta. Są 
tu bloki mieszkalne, rozbudowuje się prywat-
ne przedszkole, budujemy też szkołę. Do te-
go dochodzi dobra infrastruktura drogowa. 
Już za 2-3 lata ul. A. Piłsudskiej umożliwi do-
jazd aż do ulicy Północnej. Dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do zbudowania tej 
drogi, zwłaszcza firmie deweloperskiej oraz 
naszym spółkom.

Zabierając głos,  
K. Rutkowski, współ- 
właściciel firmy dewe-
loperskiej Rutkowski 
Development Sp. J. 
podziękował za do-
brą współpracę z su-
walskim samorzą-
dem i zapowiedział 
kontynuację inwesty-
cji mieszkaniowej:

–  N a s z e  o s i e -
dle będzie miało du-
że znaczenie także 
dla rozwoju miasta. 

Sobola Biel to docelowo 
20 bloków mieszkalnych dla ok. 2 tysięcy miesz-
kańców. Chcemy stworzyć im jak najlepsze 
warunki funkcjonowania. Dlatego też chcemy  
w naszym zasobie tworzyć punkty usługowe, 
zbudować przedszkole oraz park na 2 ha.

Ulica Aleksandry Piłsudskiej biegnie wzdłuż 
osiedla Polna i umożliwia dojazd do nowe-
go osiedla mieszkaniowego powstającego po 
wschodniej stronie stadionu lekkoatletycz-
nego. Całkowita jej długość wynosi 715 m. 
Łączy ona ulicę Sportową z Utratą i dalej z uli-
cą 100-lecia Niepodległości Polski.

ul. a. piłsudskiej oddana do uŻyTku
n W Rank ingu L ice ów i  Te chników 

Perspektywy 2020, najwyżej uplasowało się 
suwalskie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Konopnickiej zajmując 144. miejsce w kra-
ju i 5. w województwie. Rok temu było na 
158 miejscu, teraz awansowało o 14 pozy-
cji. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi znalazło się na 371. miejscu  
w kraju i 16. w województwie, spadek w porów-
naniu do roku ubiegłego o 11 miejsc. Natomiast 
II Liceum im. Gen. Zygmunta Podhorskiego jest 
na 496. miejscu w kraju i 19. w województwie, 
i odnotowało znaczny awans. W 2019 roku by-
ło na 719 pozycji.

G or zej  w ypadł y suwalsk ie technik a .  
W ogólnopolskim rankingu znalazło się tyl-
ko Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4, któ-
re uplasowało się na 381. miejscu w kraju  
i na 11. w województwie, w 2019 roku było na 
391 pozycji.

n Suwalski Park Krajobrazowy pozyskał pie-
niądze na projekt utworzenia ścieżki eduka-
cyjnej o długości 5,5 km która połączy funk-
cjonujące już ścieżki: „Drzewa i krzewy parku 
podworskiego w Starej Hańczy” (1,5 km) oraz 
„Doliną Czarnej Hańczy” (3,5 km). Do dyspozy-
cji turystów będzie więc szlak o długości 10,5 
km (Stara Hańcza – Turtul). Wartość tej inwesty-
cji sięga 2 mln zł, a dofinansowanie z RPO WP 
wynosi 1,6 mln zł.

n Policjanci z Suwałk zatrzymali 59-latka po-
szukiwanego przez austriacki wymiar sprawie-
dliwości. Europejski Nakaz Aresztowania wyda-
ny został w związku z popełnieniem oszustwa 
na terenie Austrii. Zatrzymany został osadzo-
ny w areszcie śledczym.

n 9 stycznia na ul. Sejneńskiej kierująca 
Renault potrąciła przechodzącą przez przej-
ście dla pieszych 57-latkę. Piesza z obraże-
niami ciała trafiła do szpitala. Badanie stanu 
trzeźwości 62 letniej kierującej wykazało, że w 
trakcie zdarzenia była trzeźwa. Natomiast ba-
danie pieszej wykazało, że była pod wpływem 
alkoholu. Teraz policjanci, pod nadzorem pro-
kuratury, wyjaśniają dokładnie okoliczności te-
go zdarzenia.

n 9 stycznia w UM w Suwałkach odbyło 
się spotkanie poświęcone nowemu herbowi 
Miasta Suwałki, w którym udział wzięli heraldy-

układ komunikacyjny wraz z infrastrukturą ulic,  
a więc kilkusetmetrową jezdnią, chodnikami, 
parkingami, ścieżką rowerową, rondem, zjaz-
dami, a także oświetleniem i pełną infrastruk-
turę podziemną.

Całkowity koszt inwestycji to ponad  
12,2 mln. zł. W wydatku partycypowały spółki 
miejskie oraz deweloper, który buduje osiedle 
pomiędzy ulicami Utrata i Sportowa.

Oficjalnego otwarcia ulicy dokonano  
15 stycznia. Przecięcia symbolicznej wstęgi do-
konali: Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk, 
zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady 

Ulica łącząca Wojska Polskiego z Utratą

Przy nowo-
otwartej 
ulicy odda-
no również 
29 suwalskie 
rondo
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Wydarzyło Się

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. 11-12 – „Feryjne pogotowie bez-
pieczeństwa” – spotkanie z przedstawiciela-
mi KMP w Suwałkach

23.01 godz. 12-13 – Dekoracje karnawałowe 
(dla dzieci od lat 7)

24.01. godz. 11-13 – Opowieść o zwyczajach 
karnawałowych na Suwalszczyźnie

25.01. godz. 11-13 – Rodzinny poranek filmowy
28.01. godz. 11-13 – Odważ się by być szczę-

śliwym i zainspiruj się historią bohaterek 
„Niesamowitych przygód dziesięciu skar-
petek” Justyny Bednarek (6-10 lat), prosimy  
o zabranie ze sobą skarpetki do wykorzysta-
nia podczas zajęć

29.01. godz. 9.45-15 – Zimowa wyprawa w nie-
znane (8-13 lat), wymagana pisemna zgoda 
rodzica/opiekuna, ilość miejsc ograniczona

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

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

1.02. 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 

28.01. godz. 11-13 – Wtorki z planszówkami  
– gry i zabawy integracyjne

29.01. godz. 11– 13 – Kolaż z papieru. Zajęcia li-
teracko-plastyczne

30.01. godz. 11-13 – Architekt wyobraźni – bu-
dujemy swój świat z klocków

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- 

Ferie’2020 
W SUWałKaCH

Ferie zimowe trwają. Instytucje kultury 
i sportu przygotowały szereg imprez, które 
pozwolą uczniom szkół spędzić czas wolny 
od nauki w sposób możliwie atrakcyjny. Oto 
propozycje na ferie w Suwałkach.

Drodzy Uczniowie suwalskich szkół,

 20 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe. Nadszedł czas odpoczynku od nauki i szkolnych 
obowiązków.

Uczniowie, którzy okres ferii będą spędzać w mieście, mogą skorzystać z bogatej oferty 
Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej, Muzeum Okręgowego, Suwalskiego Ośrodka Kultury 
oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym półkolonii. Powyższa propozycja zapewni aktywny wy-
poczynek i niezapomnianą zabawę.

Informację o ofercie znajdziecie na szkolnych tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach (www.um.suwalki.pl), Waszych szkół oraz ww. instytucji.

Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie propozycje adekwatne do swoich zainteresowań  
i potrzeb.

Życzę Wam kreatywnego wypoczynku, nawiązania nowych przyjaźni, niezapomnianych 
chwil i wrażeń, a także by czas ferii zimowych przyniósł Wam wiele radości i pięknych wspomnień.

Podczas wszelkiej aktywności pamiętajcie o bezpieczeństwie swoim, a także swoich kole-
gów. Odpoczywajcie i cieszcie się wolnym czasem. Do szkół wracajcie wypoczęci i pełni ener-
gii. Udanych ferii!

      Prezydent Miasta Suwałk

cy, autorzy wzoru insygniów miejskich, Radni 
Rady Miejskiej w Suwałkach, lokalni historycy 
oraz osoby zgłaszające merytoryczne uwagi 
do nowego projektu herbu. Omówiono gene-
zę powstania nowego wzoru herbu, nieprawi-
dłowości i błędy w obecnym herbie oraz wy-
jaśniono konieczność jego zmiany. Spotkanie 
zakończyło się wnioskami w zakresie wpro-
wadzenia korekt do nowego wzoru wynikłych  
z przeprowadzonej dyskusji.

n Na pierwszym w tym roku posiedze-
niu Suwalskiej Rady Seniorów w ratuszu 
członkowie Rady spotkali się z Czesławem 
renkiewiczem, Prezydentem Miasta Suwałk. 
Omówiono harmonogram wydarzeń roku ju-
bileuszowego 300-lecia Suwałk, dyskutowano 
o ofercie kulturalnej współtworzonej z senio-
rami oraz omówiono funkcjonujące programy 
społeczne dla seniorów, a także plany urucho-
mienia całodziennego i dziennego domu po-
bytu dla seniorów.

n 16 stycznia w auli PWSZ w Suwałkach, 
odbyła się II edycja koncertu profilaktycz-
nego zespołu WZN pt. „Muzyczne NIE na-
łogom” skierowana do uczniów szkół śred-
nich.  Organizatorem koncertów byli, Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Suwałkach we współ-
pracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
oraz Urzędem Miejskim w Suwałkach. Pod ta-
jemniczym skrótem „WZN” kryje się dwóch 
młodych, sympatycznych psychoterapeutów  
i jednocześnie artystów polskiej sceny hip
-hop.  Jacek Heres zajkowski i Piotr zalewski 
pięknie „opowiadają” o świecie, w którym moż-
na osiągnąć szczęście bez narkotyków. 

n Suwalscy policjanci wyeliminowali z ruchu 
drogowego kolejnego nieodpowiedzialne-
go kierowcę. W Suwałkach 34-letnia kierująca 
Mazdą, jadąc ul. Reja, przekroczyła dozwolo-
ną prędkość o ponad 50 km/h. Kobiecie zatrzy-
mane zostało prawo jazdy. Została ona również 
ukarana mandatem, a jej konto zasiliły punk-
ty karne. Policja, kolejny raz apeluje o rozsą-
dek na drodze.

n  I z b a  A d m i n i s t r a c j i  S k a r b o w e j  
w Białymstoku ostrzega przed e-mailami in-
formującymi o „zamiarze wszczęcia kontroli 
skarbowej”. Krajowa Administracja Skarbowa 
nie jest autorem tych e-maili. Jest to kolej-
ne oszustwo, w którym najprawdopodob-
niej chodzi o wyłudzenie danych osobowych 
lub zawirusowanie komputerów nieostroż-
nych osób.
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Ciąg dalszy na str. 8

zacją Wojskową Oddział w Suwałkach
28.01. godz. 11-13 – Wykonujemy zakładki dla 

czytelników – zajęcia plastyczne
29.01. godz. 11-13 – Co można zbudować  

z klocków? – zajęcia z wykorzystaniem le-
go WeDo

30.01. godz. 11-13 – Zajęcia kulinarne – prosi-
my o przygotowanie deski do krojenia, noży-
ka, a także fartucha

31.01. godz .  15. 30 -17 – „ Mroc zny Bal  
z Mrocznym Bractwem”

midicentrum
ul. Witosa 4A, 

tel. 87 565 62 47

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 telefoniczne

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 
27.01. godz. 10-14 – Legodzinki (zabawa kloc-

kami lego dla małych i dużych)
28.01. godz. 10-14 Midicentrum familijnie 

(dzieci do klasy 3 włącznie przychodzą  
z opiekunami)

– Poznaj Ozobota (8-9 lat) – 15-16.30. Zapisy te-
lefoniczne

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

– Robotyka WeDo (6-7 lat) – 15-16.30. Zapisy 
telefoniczne

30.01. godz. 10-14 – Zajęcia familijne (dzieci do 
klasy 3 włącznie przychodzą z opiekunami) 

– Walki robotów Lego Mindstorms (10-16 lat) – 
15-16.30. Zapisy telefoniczne

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

1.02. godz. 10-14 – Familijna Sobota

Suwalski ośrodek Kultury 
zimowa akademia artystyczna 2020

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

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 
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

27 stycznia

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  10.00-12.00 Maskotki i gałganki – 7-13 lat  
/7 zł/ sala 0.28

t 10.00-12.00 Warsztaty teatralne – 12-16 lat  

/5 zł/ Sala Kameralna
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 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
t 12.00-14.00 HISTORYCZNE PLANSZÓWKI mły-

nek, alquerque, hnefatafl, senet – 10+ lat  
/5 z (zajęcia) lub 25 zł (5 dni) w patio SOK

28 stycznia

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

t  10.00-12.00 SLOW ART zabawa ołówkiem  
– 8-12 lat /7 zł/ sala 1.26

t 10.00-12.00 Gniotki zabawa masą plastyczną 
– 7-13 lat /7 zł/ sala 0.28

t 10.00-12.00 WARSZTATY TEATRALNE – 12-16 
lat /5 zł/ Sala Kameralna

t 12.00-14.00 HISTORYCZNE PLANSZÓWKI mły-
nek, alquerque, hnefatafl, senet – 10+ lat  
/5 zł (zajęcia) lub 25 zł (5 dni)/ patio SOK

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

29 stycznia

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

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

t 10.00-12.00 Chusteczką malowane – 7-13 lat 
/7 zł/ sala 0.28

t 10.00-11.00 W KRĘGU TAŃCA figury i kroki, ta-
niec z pałeczką – 6-9 lat /7 zł/ sala 2.14

t 11.00-12.00 W KRĘGU TAŃCA figury i kroki, 
taniec z pałeczką – 10-12 lat /7 zł/ sala 2.14

t 12.00-13.30 PIOSENKI ROZRYWKOWE – 13+ 
lat /5 zł/ sala 1.20

t 12.00-14.00 HISTORYCZNE PLANSZÓWKI mły-
nek, alquerque, hnefatafl, senet – 10+ lat /5 zł 
(zajęcia) lub 25 zł (5 dni)/ patio SOK

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

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

30 stycznia

t 10.00-12.00 Zróbmy mydełko i inne figurki  
–  7-13 lat /7 zł/ sala 0.28

t 11.00-12.30 W KRĘGU TAŃCA – 7-9 lat /7 zł/ 
sala 2.14

t 12.00-14.00 HISTORYCZNE PLANSZÓWKI mły-
nek, alquerque, hnefatafl, senet – 10+ lat /5 zł 
(zajęcia) lub 25 zł (5 dni)/ patio SOK

t 13.00-14.00 W KRĘGU TAŃCA taniec nowo-
czesny – 7-10 lat /7 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
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>> babcia wczoraj i dziś
O roli 
i znaczeniu 
babci i dziadka 
rozmawiamy  
z lucyną 
Śniecińską, 
babcią, a także
emerytowanym 
suwalskim 
psychologiem

Dzień BaBci i Dzień DziaDka, to święta wyjątkowe, choć historię mają stosunkowo krótką. Pomysł utwo-
rzenia Dnia Poświęconego BaBciom Pojawił się w 1964 roku w tygoDniku „koBieta i Życie”. w kolejnych la-
tach iDea ta Była PoPularyzowana takŻe na łamach innych gazet, aŻ w końcu Przyjęła się na stałe. oBcho-
Dy Dnia DziaDka PrzywęDrowały Do Polski PrawDoPoDoBnie z usa w latach 80. XX wieku. te święta,  
oBchoDzone są jeDno Po Drugim. Dzień BaBci oBchoDzimy 21, a Dzień DziaDka 22 stycznia.

8

31 stycznia

t 10.00-12.00 Niepowtarzalna torba bawełnia-
na – 7-13 lat /7 zł/ sala 0.28

t 12.00-14.00 HISTORYCZNE PLANSZÓWKI mły-
nek, alquerque, hnefatafl, senet – 10+ lat /5 zł 
(zajęcia) lub 25 zł (5 dni)/ patio SOK

t 11.00-12.30 W KRĘGU TAŃCA – 7-9 lat /7 zł/ 
sala 2.14

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

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

Ponadto
27-31.01 GRA WYOBRAŹNI GRY RPG
9.00-12.00 /10-12 lat – 40 zł (za 5 dni)/ sala 2.24
14.00-17.00 /13+ lat – 40 zł (za 5 dni)/ sala 2.24
prowadzenie: Magdalena Zielińska

Szkoła Podstawowa nr 6 
im. aleksandry Kujałowicz w Suwałkach
ul. Sejneńska 12, tel./fax  +48 87 565-02-05 

Feryjny konkurs piosenki dla wszystkich
SUWalSKa droGa do GWiazd w Szkole 

Podstawowej nr 6 w Suwałkach – 31 stycznia 
(piątek), godz. 10. Wystarczy przygotować jed-
ną dowolną piosenkę z akompaniamentem 
(podkładem), przyjść i zaśpiewać. Zapisy będą 
trwać do godz. 9.

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

muzeum im. marii Konopnickiej 
w Suwałkach, 
ul. Kościuszki 31, tel. 87 566 41 33

22 i 29. 01. godz. 10-12 – W Świecie Baśni

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 i 28.01. godz. 10-12 – 300 lat Suwałk – kon-

kurs historyczno-plastyczny
23 i 30.01. godz. 10-12 – Ozdoby choinkowe na 

Suwalszczyźnie

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

Komenda miejska Policji w Suwałkach, 
ul. Świerkowej 60

Komenda Miejska Policji w Suwałkach, 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (IPA), Klub 
Strzelecki LOK Wigry Suwałki oraz Stowarzyszenie 
Kolekcjonerów Broni Policyjnej „KRYZA” organi-
zują 29 stycznia o godzinie 9 na terenie policyjnej 
strzelnicy przy ul. Świerkowej 60 zawody strze-
leckie o puchar Komendanta Miejskiego Policji 

w Suwałkach. Celem turnieju jest popularyzacja 
strzelectwa sportowego i propagowanie zdro-
wego współzawodnictwa. Drużyny reprezentują-
ce poszczególne szkoły oraz osoby indywidualne 
walczyć będą o puchary i dyplomy.

Regulamin turnieju dostępny na stronie  
http://www.suwalki.policja.gov.pl. Zgłoszenia 
pod nr tel. 666 633 728, 87 564 14 52.

W okresie ferii zimowych suwalska policja 
we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną i placówką Straży Granicznej 
w Rutce Tartak prowadzą działania prewencyj-
ne w zarejestrowanych miejscach wypoczynku 
(po wcześniejszym kontakcie).

ośrodek Sportu i rekreacji 
w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2
tel. 87 566 32 32

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

t modelarstwo lotnicze – poniedziałek, wto-
rek, w godz. 10-13, budynek główny na sta-
dionie lekkoatletycznym, ul. Woj. Polskiego 2

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

Specjalna promocja cenowa w Cinema 
lumiere ul. Dwernickiego 15, lok. 301

Od poniedziałku do piątku (20-24 oraz 27-31 
stycznia) na seanse filmowe rozpoczynające 
się do godz. 15:00 bilety w cenach – 19 zł/2D.

***************************************
Więcej informacji na stronach: 

www.um.suwalki.pl 
oraz www.dwutygodniksuwalski.pl

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

Dzisiejsza babcia i dzisiejszy dziadek funk-
cjonują na granicy dwóch światów. Jest to po-
łączenie osoby nowoczesnej, posługującej się 
technikami IT i tej staroświeckiej, która jest 
ostoją polskiej tradycji i utrwalonych przez wie-
ki wartości. Współczesna babcia karmi manną  
i śpiewa kołysanki, ale też ogląda z wnukami 
mecze siatkówki czy wymienia emaile.

Dziadkowie są niezbędni do utrzymania 
więzi rodzinnej i wspierania wychowawczo  
– rodzicielskich zadań swych dorosłych dzieci. 
A choć i wnuki i dziadkowie ulegają metamor-
fozom, to u jednych i drugich potrzeba rodzin-
nego ciepła pozostaje niezmienna. 

– jak zostaje się babcią? czy można na-
uczyć się tej roli z książek? czy w litera-
turze były jakieś wzorce cudownych  
i niezwykłych babć lub dziadków?

– Babcią zostałam „przez zaskoczenie”. Bo 
nasze dzieci na ogół nie pytają, czy już dojrza-
łyśmy do tej roli, a zachodzą w ciążę i już! W mo-
im przypadku wiadomość, że za 7 miesięcy nią 
zostanę przyszła, gdy miałam 43 lata i znajdo-
wałam się w życiowo trudnym momencie. Na 
oswojenie się z nią potrzebowałam więc trochę 
czasu. Dziś mogę powiedzieć, że była to i jest 
moja najwdzięczniejsza rola. Choć wnuk jest 
dorosły i dzieli nas 400 km – mamy stały kontakt 
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>>
O tym że istnieje coś wyjątkowego w więzi między dziadkami i wnu-

kami, mogliśmy przekonać się podczas obchodów święta seniorów  
w Przedszkolu nr 10.

Pięciolatki i sześciolatki z grupy Motylki gościły w przedszkolu swo-
je ukochane Babcie i Dziadków. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały pio-
senki i przedstawiły Jasełka. Wzruszeni i dumni z wnuków Dziadkowie na-
gradzali ich głośnymi brawami. Dzieci wręczyły również w dowód swej 
miłości Babciom i Dziadkom upominki, laurki i częstowały słodkościami.

dzień babci i dziadka w przedszkolu nr 10

mailowy i telefoniczny oraz wciąż wiele wspól-
nych tematów podczas spotkań.

Nie znam literackich wzorców cudownej 
babci czy dziadka. Wprawdzie szkoły dla nich 
już istnieją, ale moim zdaniem głównie po to, by 
zapewnić seniorom jeszcze jeden rodzaj umy-
słowej aktywności, czasem wspólnej z wnu-
kiem. Zdecydowana większość babć z moje-
go pokolenia i bez takiej szkoły świetnie sobie 
radzi. Obserwowały własne kochane babcie,  
a potem rodziców. No i każda wychowała swo-
je dzieci. Jeśli – na przyzwoitych obywateli  
– ma wystarczające kwalifikacje do bycia dobrą 
babcią. Powiem też jako psycholog, że najważ-
niejsze, co dziecku mogą i powinni dać rodzi-
ce i dziadkowie, to rozsądna miłość oraz dużo 
uwagi i czasu spędzanego razem. Podczas za-
bawy i domowych czynności. W dobrych i gor-
szych okresach życia. Jeśli dla własnego dziec-
ka czy wnuka nie ma się ani czasu ani serca, to 
żadne nauki nam go nie wszczepią

– kim jest współczesna babcia? jakie 
umiejętności są wymagane do wyko-
nywania tej niezwykle istotnej społecz-
nie roli?

– W tej chwili istnieją na rynku 2 grupy babć, 

znacznie różniące się między sobą. Pierwsza 
– do której należę, to pokolenie powojenne, 
urodzone w latach 1946–1960. Są przeważnie 
„staroświeckie”, bo wciąż cenią rodzinne więzi 
i tradycyjne wartości. Tylko niewielka ich część 
korzysta z komputera czy internetu. Za to – je-
śli tylko są zdrowe, a wnuki (także prawnuki) 
mieszkają w pobliżu, mogą im dać to, czego 
rodzice mają zwykle mało: wolny czas, cierpli-
wość i uwagę. I dużo miłości. Wiele z nich ma już 
dorosłe wnuki, z którymi utrzymuje wciąż bliski 
kontakt. Są też wśród nas seniorzy opuszczeni 
przez rodziny. Także – nadmiernie przez nie wy-
korzystywani, a nawet maltretowani. Choroby 
i bezradna samotność, to największy problem 
ludzi starych. Druga grupa współczesnych babć 
ma dzisiaj lat 45+. Urodziły się i wychowywały 
już w innych czasach, a znacząca ich część jest 
wciąż aktywna zawodowo. W większym stop-
niu korzystają z wynalazków nowoczesności. 
Jednak umiejętności te nie są w relacji babci  
z wnukiem tak ważne, jak bezpośredni kontakt 
z nim w różnych sytuacjach. 

– czy ma Pani jakieś rady dla wszystkich 
babć i dziadków? czego możemy życzyć 
w dniu ich święta?

– Wspólne kontakty dziadków z wnukami 
są bardzo ważne dla obu stron, a zaszkodzić im 
może zarówno ich nadmiar jak i niedobór. Zbyt 
wiele pobłażliwej miłości rozpieszcza wnuka  
i nadmiernie przywiązuje do dziadków. A to jed-
nak rodzice są najważniejszymi wychowawca-
mi dziecka, zaś rolą dziadków jest wspierać ich 
w tym procesie. Nie mogą więc ani zastępować 
miłości rodziców ani z nią konkurować, chyba, 
że są po temu ważne powody. No i dziadkowie 
mają też własne sprawy, na co potrzebują cza-
su i sił. Jednak brak obecności dziadków w życiu 
dziecka wydaje się jeszcze gorszy. Całą rodzinę 
pozbawia okazji do wzajemnej pomocy w cza-
sach trudnych, i wielu wspólnych radości. A też 
model rodziny pozbawionej kontaktów z dziad-
kami lub obojętnej na ich los jest złym wzorem 
i może się utrwalać. Więc dzieci i wnuki obec-
nych opuszczonych dziadków, kiedy sami sta-
ną się dziadkami – podzielą ich los.

Wszystkim babciom i dziadkom życzmy du-
żo zdrowia oraz kochających dzieci i wnuków. 

– Dziękujemy za rozmowę

Cała rozmowa z Panią Lucyną na stronie 
www.dwutygodniksuwalski.pl
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Finał tegorocznej edycji odbył się w niedzielę 12 stycznia nad za-
lewem Arkadia i w hali Suwałki Arena. Poprzedziła go w czwartek  
w Browarze Północnym, licytacja niepowtarzalnych przedmiotów, któ-
re darczyńcy przekazali na rzecz WOŚP. Wśród nich były m.in.: zdję-
cie tomasza organka z autografem, koszulka z autografem łukasza 
rudzewicza, zawodnika Ślepska Malow Suwałki czy obraz autorstwa 
prof. andrzeja Strumiłły. Wydarzenie ubarwił koncert młodej wokalist-
ki agaty Gulbierz z akompaniamentem Wiesława Jarmoca.

Po paru latach 
nieuc zestnic zenia  
w Orkiestrze suwal- 
skich wolontariuszy 
z puszkami wspar-
ło wojsko, co praw-
da nie narodowe, ale 
NATO-wskie – amery- 
kańskie z bazy w Be- 
mowie Piskim. 

Atrakcji nie zabrakło również  
w sobotę. Dla amatorów sportu 
przygotowano turniej darta w Black 
Pubie Komin. Wpisowe oraz datki 
trafiły do puszek WOŚP. 34 graczy ry-
walizowało przy czterech tarczach. 
Suwalski 8 turniej steel dart na rzecz 
WOŚP wygrał Karol Sitnik przed 
mateuszem łukawskim, a miejsce 
trzecie zajął andrzej Sokołowski. 

po raz 28 w suwałkach
PonaD 145 tysięcy złotych zeBrano w suwałkach PoDczas tegorocznego 28. Finału wielkiej orkiestry 
świątecznej Pomocy. taką inFormację PoDał zBigniew szyPerek, szeF miejscowego sztaBu. nie jest to jesz-
cze ostateczna kwota.

Wolontariusza 
Czesława Renkiewicza 
w zbieraniu pieniędzy 
wspomagali żołnierze 

armii USA

W czasie tegorocznego turnieju steel dart zebrano na rzecz WOŚP  
5 997,00 zł. Pieniądze na rzecz WOŚP-u organizatorzy turnieju zbiera-
ją od 2013 roku. 

Niemałą kwotę pozyskano również dzięki atrakcji w Centrum 
Handlowym Plaza, które za każdy zjazd ze zjeżdżalni w godz. 12-19 prze-
kazało złotówkę na rzecz Fundacji WOŚP.

Kulminacyjne atrakcje 
suwalski sztab zaplanował 
na niedzielę.  Tego dnia nad 
zalewem Arkadia odbyło  
się morsowanie kilkudzie-
sięciu osób. Tym, którym 
zrobiło się zimo od same-
go patrzenia, organizato-
rzy przygotowali na plaży 
mobilne balie z podgrze-
waną wodą.

Ponad dwustu uczestni-
ków wzięło udział w biegu 
Stacji Pogodne Suwałki „Zimowa piątka – bieg policz się z cukrzycą” wo-
kół Zalewu Arkadia. Wpisowe  przekazano na rzecz WOŚP.

Adrenalinę zapewnił Automobilklub Suwałki, który na parkingu przy hali 
Suwałki Arena oferował przejażdżki samochodami rajdowymi

Oprócz turnieju darta w Black 
Pub Komienie na rzecz WOŚP 
licytowane były różne gadżety
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Natomiast w samej hali Suwałki Arena przewidziano wiele atrak-
cji dla dzieci i młodzieży – animacje, naukę gry w szachy czy stoisko 
MidiCentrum. WOŚP to także doskonała okazja do zadbania o zdrowie  
o czym przekonywali: Fundacja DKMS, Doktor Marchewka oraz instrukto-
rzy siłowni Calypso. Na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły, m.in. 
Szase czy Studio Piosenki Beciaki (zdjęcie poniżej).

Tradycyjnie finał akcji  uświetniło Światełko do nieba. Tym razem roz-
błysło ono nad wyspą na zalewie Arkadia. Tegoroczny 28. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy na pewno zapisze się złotymi zgłoskami 
w historii naszego miasta, gdyż po ponad dziesięciu latach nieobecności, 
suwalski Finał WOŚP był transmitowany i to kilkakrotnie na żywo, przez 
ogólnopolską telewizję TVN.

Zdjęcia: „DwuTygodnik Suwalski” 
i Katarzyna Dębowska

Galeria zdjęć na stronie 
www.dwutygodniksuwalski.pl

Wstępne podliczanie 
kwoty zebranej 
na rzecz WOŚP w Suwałkach



21.01.2020

DwuTygoDnik SuwalSki

Nowy biskup pomocniczy ełcki urodził się 26 
stycznia 1968 roku w Bytomiu. W 1987 r. wstą-
pił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
(łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC). Od 
2011 r. sprawował urząd prowincjała pallotynów 
w Poznaniu.
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W wigilię Chrztu Pańskiego, przypadającą 11 stycznia, w Diecezji 
Ełckiej odbyło się święcenie biskupie adriana Józefa Galbasa na nowe-
go biskupa pomocniczego.

W tym dniu katedra ełcka wypełniła się licznie przybyłymi gośćmi  
z kraju i z zagranicy. Przybyło blisko 30 biskupów i ponad 100 księ-
ży, na czele z abp Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznań-
skim i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Obecny był 
też abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Do 
Ełku dotarł także bp romuald Kamiński, biskup ordynariusz Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, który w latach 2005-2017 był tu biskupem po-
mocniczym. Przybyli również biskupi, wraz z księżmi z zagranicy, 
m.in. z Litwy, Łotwy, Białorusi i Islandii. Obecna była rodzina zakon-
na Księży Pallotynów z ks. Fabrizio Vantini, wikariuszem generalnym  

ełcka diecezja Ma nowego biskupa poMocniczego>>

arezzo-Cortona Sansepolcro z Włoch. 
Na uroczystość licznie dotarli suwalczanie. Przybyło także wielu księ-

ży i sióstr zakonnych na czele z proboszczami. Obecny był poseł Jarosław 
zieliński. Samorząd suwalski reprezentował Czesław renkiewicz, pre-
zydent Suwałk, zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej 
oraz radna anna maria Gawlińska.

W środę15 stycznia biskup Adrian Józef Galbas (na zdjęciu) oraz biskup Jerzy 
Mazur uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym z suwalskimi  katechetami

paczki radości
W niedzielę 19 stycznia 

dzieci objęte wsparciem para-
fii pw. Kazimierza Królewicza 
w Suwałkach, jej probosz-
cza ks. lecha łuby oraz Akcji 
Katolick iej ,  prowadzonej 
przez Bogdana Cichockiego 
i Czesławę ostrowską uczest-
nicz ył y w 23 edycji Cha- 
rytatywnej Choinki. Wzięło  
w niej udział ponad 260 dzieci, 
którym podarowano dobrą za-
bawę oraz upominki.

Uroczystość rozpoczęła 
się mszą św. w kościele przy 
ul. Witosa, a potem przenio-
sła się do Szkoły Podstawowej nr 10. Miały tam miejsce tańce prowadzo-
ne przez przedstawicielki Przedszkola nr 5, konkursy, śpiewy i zabawy,  
a także jeden z najbardziej oczekiwanych elementów choinki – wręczanie 
paczek świąteczno-noworocznych. Dedykowane zaprzyjaźnionym dzie-
ciom paczki, zostały ufundowane przez ludzi dobrej woli, a więc miejsco-
wych przedsiębiorców, właścicieli hurtowni i sklepów. W podarunkach za-
wierały się słodycze, żywność oraz środki czystości.

W odpowiedzi na zaproszenie organizatorów na uroczystości pojawił 
poseł na Sejm RP Jarosław zieliński oraz przedstawiciele suwalskiego 
samorządu: ewa Beata Sidorek, zastępca Prezydenta Suwałk i zdzisław 
Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej. Obecna była także lilianna 
zielińska, dyrektor TPD w Suwałkach.

Uczestników choinki przywitała Halina Walendzewicz, dyrektor SP 
nr 10, która życzyła dobrej zabawy w murach placówki.

Zabierając głos ks. L. Łuba wyraził zadowolenie ze współpracy przy 
organizacji Charytatywnej Choinki. Wspólne działania spowodowały, że 
do tej pory wydano łącznie 5 166 paczek:

– Słowo, które mi się nasuwa z perspektywy tych wszystkich lat, to 
wdzięczność. Wdzięczny jestem wszystkim, którzy pomogli realizować 
to przedsięwzięcie.

Wyraził też refleksję, że dla niego, jako organizatora, to ostatnia ta-
ka choinka. W połowie marca uzyskuje wiek pozwalający na przejście na 
emeryturę, co nastąpić może w lipcu lub sierpniu br.

Postać ks. kanonika Lecha Łuby jest dobrze znana w środowisku su-
walskim. Za organizację akcji wsparcia paczkami potrzebujących dzieci 
został on w 2009 r. wyróżniony Włócznią Jaćwingów. Tymczasem orga-
nizacja choinki świąteczno-noworocznej jest jednym z wielu elemen-
tów szeroko zakrojonych działań społecznych, które realizowane są z je-
go osobistym udziałem, a także zaangażowaniem przedstawicieli Akcji 
Katolickiej działającej przy parafii pw. K. Królewicza.

Niezmiennie i od lat dewizą życiową ks. L. Łuby jest hasło: „Dobro trze-
ba zauważyć, pielęgnować i się nim dzielić”.

>>

Prezenty otrzymały nie tylko dzieci. Ewa 
Sidorek wręczyła upominki księdzu Le-
chowi Łubie
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SUWalSKi oŚrodeK KUltUry, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:

¿ koncert „Monika Bogdanowicz i największe prze-
boje gwiazd światowej estrady” – 24.01, godz. 17, Sala 
Kameralna, wstęp wolny;

¿ warsztaty rękodzieła, biżuteria z filcu – 25.01, w godz. 9-13, sala 0.28, 
wstęp 30 zł;
¿ pierwsze spotkania z suwalskimi seniorami. Wystąpią: debiutujący  

w Suwalskim Ośrodku Kultury Salon Poetycko-Literacki ERATO i solist-
ki zespołu „Wspomnień Czar” ze Stowarzyszenia Twórczych Seniorów 
Rozłogi. Gośćmi koncertu będą Roksana Maria Maciejczuk i Kapela Pieśni 
i Tańca Suwalszczyzna pod kierownictwem Krzysztofa Krzesickiego  
– 29.01, godz. 17, Sala Kameralna, bilety 5 zł w kasie SOK;
¿ wystawę „Grafiki Marca Chagalla z kolekcji Mazurskiej Fundacji Sztuki 

Art. Progress” – Galeria Patio. Wystawa czynna do 8.03;
¿ stałą wystawę „Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – malar-

stwo”. Wstęp wolny.

CentrUm SztUKi WSPółCzeSneJ 
& Galeria andrzeJa StrUmiłły, 

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

„Pustynia”. Wystawa czynna do początku lutego.

Centrum Handlowe Plaza 
Suwałki, ul. Dwernickiego 15, 

lok. 301
Cinema lUmiere zaPraSza na Filmy:

– do 23 stycznia – „Tajni i fajni” (komedia animowana/przygodowy), 
„Urwis” (komedia animowana), „Doktor Dolittle” (komedia/przygodowy), 
„Jak zostałem gangsterem” (sensacyjny), „Judy” (dramat biograficzny), 
„Gorący temat” (dramat), „Mayday” (komedia), „Psy 3. W imię zasad” (sen-
sacyjny), „Oficer i szpieg” (dramat historyczny), 
film wyświetlany w cyklu Kino Konesera;

– od 24 stycznia – „1917” (dramat wojen-
ny), „Bad Boys For Life” (sensacyjny), „Śnieżka 
i Fantastyczna Siódemka” (komedia animo-
wana);

– od 31 stycznia – „Jojo Rabbit” (komediodra-
mat), „Małgosia i Jaś” (fantasy/horror), „Nasze 
miejsce na Ziemi” (dokumentalny/familijny), 
„Małe kobietki” (melodramat);

– 4 lutego – „Osierocony Brooklyn” (dramat 
kryminalny), film wyświetlany w cyklu KINO 
KONESERA.
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zaproszenia suwalskie

w kinie

BiBlioteKa PUBliCzna im. marii 
KonoPniCKieJ W SUWałKaCH 

ul. Emilii Plater 33A zaprasza:
¿  na otwarcie wystawy zachustowa-

nych portretów rodzinnych „Noszenie 
jest piękne!” – 23.01, godz. 17 – Sala im.  
J. Towarnickiej. Fotografie wykonała Basia 
Kwiatkowska. Wystawa jest uwieńcze-
niem inicjatywy realizowanej przez sto-
warzyszenie Komitywa – Noszenie jest 
piękne! Wystawa przedstawia 11 rodzin 
noszących swoje dzieci w chustach. Wstęp wolny.

Stowarzyszenie KOMITYWA to wspólnota mam, rodziców z Suwałk. 
Stowarzyszenie prowadzi Suwalski Klub Rodziców oraz Suwalską 
Bibliotekę Chust i Nosideł.
¿  na wystawę malarstwa Jadwigi Mańczuk „Poszukiwania”, Sala  

im. J. Towarnickiej. Jadwiga Mańczuk – suwalczanka, nauczycielka. pracu-
jąca w Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach. 
Od trzech lat maluje, zgłębiając tajemnice warsztatu malarza. W swojej 
twórczości stara się pokazać piękno otaczającego świata. Maluje kwia-
ty, martwą naturę, pejzaże, architekturę i zwierzęta. Należy do grupy pla-
stycznej SZTALUGI działającej w Suwalskim Ośrodku Kultury.

¿  do udziału w akcji „Mała książ-
ka – wielki człowiek” – Przyjdź  
z dzieckiem (3-6 lat) do bibliote-
ki i odbierz Wyprawkę Czytelniczą  
w ramach projektu „Mała książka  
– wielki człowiek”. Dzieci znajdą w niej 
książkę oraz Kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece, zakoń-

czoną wypożyczeniem minimum jednej książki Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dy-
plomem 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).

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

obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy 
na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bi-
letu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte ak-
cją: „Śnieżka i Fantastyczna Siódemka”, „Doktor Dolittle”, „Małe kobiet-
ki”, „Małgosia i Jaś”, „365 dni”.

W 2019 roku na półkach Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej  
w Suwałkach pojawiły się nowości wydawnicze. Zakupione za kwotę 92.000 zł. 
To nie tylko tradycyjne książki, ale również audiobooki i dostęp do zbiorów ksią-
żek elektronicznych. Biblioteka Publiczna w 2019 r. otrzymała dofinansowanie 
z Programu Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości 37.000 
zł. Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów 
polskich bibliotek publicznych, wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez sta-
ły dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania 
zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników 
bibliotek. Wkład własny Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 
wyniósł w tym roku 55.000 zł. Dzięki temu dofinansowaniu Biblioteka w 2019 r. 
kupiła 3.863 woluminów, w tym 229 audiobooków. 

Kupując nowe książki Biblioteka stara się zawsze odpowiedzieć na potrze-
by czytelników, którzy zgłaszają je w rozmowie z pracownikami placówki lub 
drogą mailową. 

biblioTeczne zkupy>>
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óSme mieJSCe SUWalSKiCH SiatKarzy

W piątek 17 stycznia na własnym parkiecie Ślepsk Malow Suwałki po-
konał Asseco Resovię Rzeszów 3-1. Dzięki temu znajduje się na dobrym 
8 miejscu w tabeli.

Po raz drugi w sezonie 2019/2020 Ślepsk Malow Suwałki pokonał 
Asseco Resovię Rzeszów 3-1 (25:19; 25; 21; 20; 25; 25; 21), zespół prowa-
dzony przez trenera Piotra Gruszkę. Tym samym zdobył cenne 3 punkty 
i po 15 kolejce znajduje się na 8 miejscu z 19 punktami. Pierwsze spotka-
nie tych drużyn odbyło się w Rzeszowie. 

MVP piątkowego  spotkania został atakujący Ślepska Malow Suwałki  
– Bartłomiej Bołądź

Kolejne spotkanie biało-niebieskich odbędzie się w hali Suwałki 
Arena 21 stycznia o godz. 20.30 z Vervą Warszawa ORLEN Paliwa, aktual-
nym wicemistrzem Polski i uczestnikiem Ligi Mistrzów. Transmisja tele-
wizyjna na żywo w Polsat Sport, godz. 20.30. Retransmisja radiowa: ht-
tp://slepsksuwalki.pl. Mecz będzie można również obejrzeć i kibicować 
biało-niebieskim w oficjalnej Strefie Kibica w Piwiarnia Warki Suwałki 
przy ul. Chłodnej 2.

Klub zaprasza kibiców do wzięcia udziału w akcji „Przynieś plusza-
ki – wspomóż dzieciaki”, w której chce pomóc dzieciom przebywającym 
w szpitalach w regionie. W trakcie zbliżającego się meczu Ślepsk Malow 
Suwałki – VERVA Warszawa ORLEN Paliwa, przeprowadzi zbiórkę dla 
dzieci przebywających w szpitalach m.in. w Suwałkach, w Augustowie,  
w Sejnach i innych. Po zakończeniu pierwszego seta zbierze zgromadzo-
ne pluszaki poprzez rzut w kierunku parkietu. Celem akcji jest zebranie jak 
największej ilości pluszaków, które skutecznie pomagają nie tylko odwró-
cić uwagę najmłodszych od różnego rodzaju sytuacji stresowych zwią-
zanych z wypadkami, chorobami, ale również ułatwiają kontakt ratowni-
kom i służbom medycznym z hospitalizowanym dzieckiem.

WiGry SUWałKi WyGryWaJą

W sobotę 18 stycznia Wigry Suwałki w Zambrowie 
wygrały dwa pierwsze tej zimy sparingi. W pierw-
szym pokonały wysoko trzecioligową Olimpię 
Zambrów 5:1, w drugim meczu także trzecioligową 
drużynę Ruch Wysokie Mazowieckie 4:1. Te spotka-
nia mają pokazać przydatność nowych testowanych 
piłkarzy, oraz wskazać kondycję zespołu.

Wydarzenia SPortoWe zdaj MaTurę 
– pwsz poMoŻe!

Rusza kolejna edycja kursów przygotowujących do matury pod na-
zwą „Pogotowie Maturalne 2020”. Akcja skierowana jest do tegorocz-
nych maturzystów, niezależnie od rodzaju i profilu szkoły, do jakiej 
uczęszczają. To wyjątkowa możliwość powtórzenia materiału i lep-
szego przygotowania 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 doświad-
czeniem w przygotowywaniu młodzieży do egzaminów matural-
nych.

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

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

>>

ogłoszenia „dtS” tel. 87 566-28-25  ***  kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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Za dwa tygodnie od trzeciego lutego 
zajdą zmiany w rozkładzie jazdy suwalskich 
empeków. O powody wprowadzanych 
korekt pytamy prezesa Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Suwałkach 
dariusza Przybysza.

– Wsłuchujemy się w prośby mieszkań-
ców kierowane do władz naszego miasta, 
ale też bezpośrednio do nas. Dlatego po-
wstaje nowa linia nr 1 łącząca nowe Osiedle 
Sikorskiego m.in. ze Szpitalem. Ułatwi ona 
uczniom Zespołu Szkól nr 6 dotarcie do swo-
jej szkoły oraz dogodny powrót do swoich 

domów po skończonych zajęciach. Poprawie ulegnie też synchronizacja 
kursów autobusów różnych linii, co wymagało dokonania delikatnych prze-
sunięć niektórych kursów. Dzięki temu zlikwidujemy jazdę autobusów „sta-
dami”, i skrócimy oczekiwanie na przyjazd kolejnego autobusu. Na prośbę 
właścicieli oraz pracowników firm zlokalizowanych w Suwalskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej umożliwiamy dojazd do Fabryki Porta ul. Wojska 
Polskiego oraz Fabryki TANNE ul. Dubowo. Większych zmian w komunika-
cji miejskiej należy spodziewać się w styczniu przyszłego roku. Komunikacja 
miejska wzbogaci się o 15 nowiutkich autobusów na gaz CNG. Poprawi się 
w znaczący sposób komfort przejazdu, gdyż pojazdy te wyposażone są fa-
brycznie w klimatyzację, ekrany pokazujące trasę przejazdu autobusu, a po-
dróżni będą głosowo informowani o przystankach, co docenią zwłaszcza 
osoby niepełnosprawne.

korekTy rozkładów jazdy Mpk

linia nr 1 – uruchomienie nowej linii nr 1 w dni powszednie szkol-
ne oraz soboty, która łączyć będzie Osiedle Sikorskiego ze Szpitalem. 
Trasa przejazdu: Szpitalna/Szpital (Krzywólka) – Reja – Kowalskiego  
– Pułaskiego – Świerkowa – Kolejowa – Dwernickiego – Noniewicza  
– Waryńskiego – Utrata – Wigierska – Kościuszki – Sikorskiego/
Rondo, ilość kursów w dni powszednie szkolne: 7.14, 13.24, 13.54, 
14.34, 15.14, 15.54, 17.44, w soboty – 7.00; 13.45, 15.15, 17.30, powrót: 
Sikorskiego/Rondo – Kościuszki – Wigierska – Utrata – Waryńskiego  
– Noniewicza – Dwernickiego – Jana Pawła II – Nowomiejska – Pułaskiego 
– Kowalskiego – Reja – Szpitalna/Szpital (Krzywólka), ilość kursów w dni 
powszednie szkolne 10: 5.08, 6.30, 7.31, 7,51, 14,20, 15.00, 15.22, 16.10, 
16.50, 18.20, w soboty 5: 5.08, 7.33,14.18; 15.48, 18.29 ;

linia nr 16 – uruchomienie we wszystkie dni tygodnia dodatkowe-
go kursu linii nr 16 łączącej Krzywólkę z Fabryką TANNE ul. Dubowo, wy-
jazd z Krzywólki do TANNE o godz.16.57, wyjazd z TANNE do Krzywólki 
o godz. 18.20;

linia nr 13 – przedłużenie w dni powszednie szkolne linii nr 13 do 
Fabryki PORTA ul. Wojska Polskiego;

linia nr 19 – przedłużenie w dni powszednie szkolne, soboty, nie-
dziele i święta wybranych kursów linii nr 19 do Fabryki Porta ul. Wojska 
Polskiego, wyjazd z ul. Północna/Osiedle Kamena o godz. 4.57, 5.39, 6.19, 
13.04, 21.04 – dni powszednie szkolne, w soboty o godz. 5.14, 13.15, 21.09 
oraz w niedzielei święta 5.14, 13.20, 21.09; wyjazd z Fabryki PORTA o godz. 
5.45, 6.15, 7.00, 14.11, 15.11, 22.15 – dni powszednie szkolne oraz soboty, 
niedziele i święta – 6.10, 14.15, 22.15;

linia nr 11 na nr 9 – przekształcenie w dni powszednie szkol-
ne linii nr 11 na linię nr 9 i skrócenie trasy do ul. Pileckiego (bez do-
jazdu do Osiedla Kamena), trasa przejazdu linii nr 9: Warszawska/
Poznańska – Raczkowska – Powstańców Wielkopolskich – Grunwaldzka 
– Bakałarzewska – Mieszka I – Filipowska – Bakałarzewska – Mickiewicza 
– Waryńskiego – Noniewicza – Dwernickiego – Sikorskiego – Bulwarowa 
– Reja – Kowalskiego – Pułaskiego – Chopina – Pileckiego, powrót  
z Pileckiego w kierunku Warszawska/Poznańska: Pileckiego – Kowalskiego 
– Reja – Plac św. Krzyża – Kościuszki – Mickiewicza – Bakałarzewska  
– Filipowska – Mieszka I – Bakałarzewska – Grunwaldzka – Powstańców 
Wielkopolskich – Bydgoska – Wojska Polskiego – Warszawska/Poznańska;

linia nr 11 – zmiana w soboty, niedziele i święta trasy przejaz-
du linii nr 11, która jadąc z ul. Północna/Osiedle Kamena zajedzie na  

ul. Pileckiego a następnie pojedzie wg starej trasy przejazdu;

linia nr 7 – zmiany w częstotliwości linii nr 7 poprzez wprowadze-
nie w godzinach międzyszczytowych (9.00-13.00) częstotliwości kurso-
wania co 20 minut;

linia nr 14 i 18 – zmiany w częstotliwości linii nr 14 i 18 poprzez 
wprowadzenie w godzinach międzyszczytowych (9.00-13.00) częstotli-
wości kursowania co 40 minut;

linia nr 2 – zmiany w częstotliwości linii nr 2 poprzez wprowadzenie 
w godzinach 8.00-15.00 częstotliwości kursowania co 40 minut, dzięki 
czemu zapewniona będzie lepsza koordynacja z linią nr 14; Dodatkowo 
w nowym rozkładzie jazdy na pozostałych liniach zostaną wprowadzo-
ne zmiany minutowe, co pozwoli na lepszą synchronizację i modułowość 
kursowania linii komunikacji miejskiej.

zmiany rozKładóW Jazdy SUWalSKieJ KomUniKaCJi mieJSKieJ od 3 lUteGo 2020 r.

Informacja dotycząca proponowanych zmian zostanie umieszczona:

1. od 24 stycznia 2020 r. – na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o., w zakładce „Komunikacja Miejska 
– rozkłady jazdy” w prawym górnym rogu pojawi się ikonka informują-
ca o dacie wprowadzenia nowego rozkładu jazdy (adres strony: http://
rozklady.suwalki.pl/), 

2. w dniach 31 stycznia – 2 lutego 2020 r. na przystankach suwal-
skiej komunikacji miejskiej.

>>
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inFormaCJa
o zamiarze i przyczynach podziału samorządowej instytucji kultury 

– muzeum okręgowego w Suwałkach
1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z 
dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730) podaje się do pu-
blicznej wiadomości informację o zamiarze podziału Muzeum Okręgowego 
w Suwałkach, instytucji kultury, dla której organizatorem jest Miasto Suwałki, 
wpisanej do rejestru instytucji kultury pod numerem 2, poprzez wyłączenie 
z tej instytucji wyodrębnionej jednostki, stanowiącej jeden z jej oddziałów – 
Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły – w celu włączenia 
jej do Suwalskiego Ośrodka Kultury, instytucji kultury, dla której organizato-
rem jest Miasto Suwałki, wpisanej do rejestru instytucji kultury pod nume-
rem 4, w oparciu o pracowników i mienie wyłączonej jednostki.  

2. Przyczyną podziału jest potrzeba pełniejszego wykorzystania poten-
cjału Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły.

Załącznik do uchwały Nr X/124/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29.07.2019 r.
14/2020

Wyrazy szczerego  współczucia

Pani  Bożenie Bujnowskiej
Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Suwałkach

z powodu śmierci

taty
składa

Witold Kowalewski,  Starosta Suwalski  
wraz z Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach 
 oraz z Pracownikami Starostwa Powiatowego

19/2020

„roMans” susz-u
„Dwutygodnik Suwalski” rozmawia z założycielem zespołu, jego lide-
rem, kompozytorem i gitarzystą Janem Czernieckim.

– kiedy powstał zespół?
– Początki naszej działalności to rok 2012. Przez te osiem lat skład ze-

społu, jak i nasza muzyka, ulegały ciągłym zmianom. Rdzeniem zespołu 
był i jest duet: ja i wokalistka monika rudowicz. W 2015 roku nagraliśmy 
naszą pierwszą płytę, a towarzyszyli nam: magdalena Sowul (klarnet, 
wokal), zygmunt Szulc (perkusja), adam Pogorzelski (klarnet). Była to 
płyta z wierszami Mariny Cwietajewej. Można je znaleźć w serwisie in-
ternetowym YouTube.

Obecnie zespół tworzą: Monika Rudowicz – śpiew, Jan Czerniecki  
– gitara, Piotr Skowroński – akordeon, Józef Stankiewicz – kontrabas, 
Jerzy Korzun – perkusja. W tym składzie nagraliśmy płytę „Romans”,  
a gościnnie wsparli nas: ania Broda – cymbały, Grzegorz Bogdan – 
instrumenty klawiszowe, maciej Popiel – saksofon tenorowy i radek 
Polakowski – cymbały, mbira. Chciałbym podkreślić, że wszelkie dzia-
łania związane z wydaniem tej płyty mają w sobie przymiotnik „suwal-
skie”: realizacji nagrań dokonaliśmy w suwalskim Studiu OM, a miks  
i mastering wykonał również suwalczanin maciej mackiewicz. Do tego 
graficznie ładnie ją zaprojektowała suwalczanka marta taraszkiewicz 
(okładkę i nadruk płyty).  

>> – Płyta zawiera utwory muzyczne do wierszy Bolesława 
leśmiana. to niespełna czterdzieści minut wciągającej mu-
zyki.

– Powiedziałbym: aż 
czterdzieści minut. Na na-
granie i wydanie tej pły-
ty mieliśmy bardzo mało 
czasu. W lutym ubiegłe-
go roku otrzymaliśmy sty-
pendium Miasta Suwałk 
w dzie dzinie t wórc zo -
ści  ar t yst yc znej i  upo -
w s z e c h n i a n i a  k u l t u r y. 
Stypendium zobowiązy-
wało nas do konkretnych 
działań w określonym cza-
sie, którego nie mieliśmy 
zbyt dużo, bo wszyscy pracujemy zawodowo. A praca nad płytą wy-
maga czasu, skupienia i systematyczności. Próby zespołu odbywały 
się raz w tygodniu. Doboru tekstów, wierszy Bolesława Leśmiana, do-
konała Monika, a muzyka – to wypadkowa przemyśleń i improwiza-
cji członków zespołu. Tak, to „zespołowe” kompozycje. Każdego z nas 
inspirują różne światy muzyczne: rock, folk, jazz, muzyka tradycyjna, 
muzyka klasyczna. Wydaje się, że z tego powstały utwory spójne es-
tetycznie, że Leśmian śpiewany przez Monikę Rudowicz brzmi intere-
sująco i oryginalnie. 

– jakie dalsze plany przed zespołem?
– Dopracowanie jeszcze kilku utworów (wierszy Leśmiana), by można 

było grać koncerty jednorodne stylistycznie. Nie odżegnujemy się jed-
nak od naszych starszych kompozycji, które również mogłyby wybrzmieć 
podczas koncertów. 

– jak można nabyć nową płytę?
– Najprościej na koncertach. Wydaliśmy pięćset egzemplarzy 

„Romansu”. W Suwałkach zagramy 28 lutego br. w Ośrodku Kultury  
i będzie to koncert bezpłatny, na który zapraszamy serdecznie już te-
raz. Planujemy też oddanie w komis części płyt do Centrum Informacji 
Turystycznej przy ul. ks. K. Hamerszmita oraz uruchomienie sprzeda-
ży wysyłkowej. 

– Dziękujemy za rozmowę.

W grudniu minionego roku ukazała się płyta suwalskiego zespołu SUSz pt. „romans”. Przyjmując, że początki zespołu datuje się na rok 
2012, to jest to druga płyta tej wyjątkowej grupy muzycznej, ale w nowym składzie. Jak czytamy na stronie zespołu www.susz.eu: „Suwalski 
zespół SUSz tworzą muzycy wywodzący się z różnych światów muzycznych: rocka, jazzu, muzyki alternatywnej i tradycyjnej. łączeniu róż-
nych gatunków muzycznych zespół zawdzięcza oryginalne brzmienie”. 

Fot. Wiesław Szumiński
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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

inFormaCJa
Prezes zarządu Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp.  

z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarzą-
dzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki 
zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że na 
okres 21 dni tj. od dnia 10.01.2020 r. do dnia 30.01.2020 r. został opublikowa-
ny na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stro-
nie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 1/2020 z dnia 9 stycz-
nia 2020 r. nieruchomość przeznaczonych do najmu. 

15/2020

oGłoSzenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w re-
jonie ulic Bulwarowej i zacisze 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 uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XV/170/2015  
z dnia 29 grudnia 2015 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w rejonie ulic Bulwarowej i Zacisze w Suwałkach wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, w dniach od 29 stycznia 2020 r. do 28 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 środowisko 
dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce 
Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowe-
go planu odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala 146 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 17 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 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 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-mail:  
org@um.suwalki.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta 
Suwałk. 17/2020

* 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 swo-
bodnego 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 za-
kresie 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.

drzewa zosTaną
W tegorocznym budżecie Suwałk zaplanowano budowę parkingu 

przy nowym żłobku miejskim przy ul. T. Kościuszki 6. By to wykonać ko-
nieczna była wycinka 12 drzew. W ostatnich dniach z apelem, by pozo-
stawić drzewa zwrócili się mieszkańcy pobliskich bloków, a jeden z rad-
nych złożył w tej sprawie interpelację. Czesław renkiewicz, prezydent 
Suwałk po rozpoznaniu tematu podjął decyzję o ograniczeniu zakresu 
budowy parkingu i pozostawieniu maksymalnej ilości drzew.

Wstępne analizy pracowników Wydziału Inwestycji wskazują, że 
konieczna będzie wycinka od 2 do 4 drzew. Oznacza to, że na pewno  
8 z nich nie zostanie wyciętych, a w związku z tym z planowanych pier-
wotnie 48 miejsc parkingowych powstanie 28. Teren, gdzie zaplano-
wanych było 20 kolejnych miejsc postojowych stanowić będzie zieleń. 
Przetarg na budowę parkingu ogłoszony zostanie już niedługo.

>>
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PrzyGarniJ PrzyJaCiela 
ze SCHroniSKa „SianoŻęĆ”

W „DwuTygodniku Suwalskim” publiku-
jemy zdjęcia i krótkie opisy psów czekają-
cych na dom, które teraz przebywają w su-
walskim schronisku przy ul. Sianożęć 3 A. 
Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone 
opieką weterynaryjną, zaszczepione, odro-
baczone i zaczipowane. 
Schronisko jest czynne od poniedział-

ku do piątku w godzinach 11-16, 
w sobotę od 11 do 14. 

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

>>

Ośmioletni pies czarny, jamnikowaty, raczej do-
mator, będzie wiernym towarzyszem długich 
wieczorów telewizyjnych.

Dziewięcioletni pies, 
prawie pinczer miniatu-
rowy za dogrzany pokój, 
odwdzięczy się dozgon-
ną wiernością.

Elegancka trzyletnia sucz-
ka wilczasta z białym kra-
watem, skarpetkami i koń-
cówką ogonka, będzie 
wiernym stróżem twoich 
włości.

F l e g m at yc z ny, 
czteroletni pies 
czarny podpala-
ny, wniesie dużo 
spokoju w życie 
twojej rodziny.

niezWyKła 
PodróŻ

„Podróż zimowa” Jaume Cabré to 14 opowiadań. 
Początkowo wydaje się, że tworzą one odrębne historie. 
Z czasem odkrywamy pomiędzy nimi bardzo subtelne lub 
całkiem jasne powiązania. Największym natomiast ogni-
wem je spajającym jest muzyka i sztuka. Stąd i tytuł, od-
wołujący się do cyklu pieśni autorstwa Franza Schuberta 
oraz poematu Wilhelma Müllera.

Z opowiadaniami tak już jest, że bywają nierówne. 
Poza tym, każdy z nas ma różne poczucie wrażliwości, 
różne doświadczenia, więc inne treści mogą dotknąć bar-
dziej, bardziej poruszyć. Podkreślam, że w moim odczu-
ciu, wszystkie opowiadania charakteryzują się wirtuoze-
rią, zachwycają zręcznością pióra i tworzą idealną całość. 
Wszakże ja również mam swoje ulubione. W moją czułą 
strunę szczególnie trafiły: „Szczęście na wyciągnięcie ręki”, „Pamiętam” i „Ballada”.

Kto nie miał jeszcze okazji poznać twórczości tego autora, chociażby jego opus magnum 
„Wyznaję”, może rozpocząć fascynującą wyprawę w świat Cabré, od nomen omen „Podróży zimo-
wej”. Nie będzie to wędrówka łatwa. Krótkie formy bowiem, o czym sam pisarz mówi w epilogu, 
wymagają od czytelnika zdecydowanie większej aktywności i skupienia niż powieści. Sprawy nie 
ułatwia sam autor, faszerując opowiadania fałszywymi tropami, nieoczywistymi przekazami, ukry-
tymi symbolami. Ale warto. Naprawdę warto.

Kamila Sośnicka

ksiąŻki najchęTniej czyTane 
W pierwszej dziesiątce najchętniej wypożyczanych ksią-

żek przez suwalczan w 2019 r. w zestawieniu przygotowa-
nym przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej są trzy 
książki: „Mitologia” Jana Parandowskiego, „Kamienie na sza-
niec” Aleksandra Kamińskiego oraz „Lew, czarownica i stara 
szafa” Clive Staples Lewisa. Na 6 i 7 miejscu uplasowały się 
książki suwalczanina Artura Urbanowicza „Grzesznik: zło bie-
rze się z egoizmu” oraz „Gałęziste”. Na liście nie ma utworów 
noblistki Olgi Tokarczuk.

1. „Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian” – Jan Parandowski – 75 razy
2. „Kamienie na szaniec” – Aleksander Kamiński – 72 razy
3. „Lew, czarownica i stara szafa” – Clive Staples Lewis – 63 razy
4. „Szczęście za horyzontem” –  Krystyna Mirek – 62 razy
5. „Szkoła latania” – Janusz Christa – 62 razy
6. „Grzesznik: zło bierze się z egoizmu” – Artur Urbanowicz – 52 razy
7. „Gałęziste” – Artur Urbanowicz – 50 razy
8. „Słodkie życie” – Krystyna Mirek – 50 razy
9. „Pojedynek uczuć” – Krystyna Mirek – 47 razy
10. „Oskarżenie” – Remigiusz Mróz – 47 razu.
W 2019 roku czytelnicy wypożyczyli w suwalskiej Bibliotece 198 254 książek, czytelnię odwie-

dzili 11 749 razy. Najaktywniejszy czytelnik w 2019 r. wypożyczył 413 książek.
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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. 

na zdjęciu prezentujemy jedno z miejsc lokalizacji suwal-
skiego dworca pks-u. prosimy o podanie przynajmniej dwóch 
innych miejsc, w których mieścił się ten dworzec.

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 31 stycznia. W „DTS” nr 1 zdjęcie 
przedstawiało suwalski browar, którego pierwszym właścicielem 
był Wacław Kunc, a data powstania zakładu to 1888 rok.

Spośród tych, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi 
na pytanie z poprzedniego wydania „DTS” nagrodę otrzy-
mały aleksandra Kalejta, Barbara Czerucka oraz Barbara 
rauba.
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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 325/2019

arTes duo
6 lutego w Saloniku Muzycznym odbędzie się koncert pt. Artes Duo. 

Jest już tradycją, że przed koncertem głównym występują uczniowie. 
Tym razem będzie można posłuchać akordeonisty Błażeja Balukiewicza, 
ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Suwałkach, podopiecz-
nego dr. hab. rafała Grząki.

>>



wysTawa jadwigi Mańczuk „poszukiwania”>>

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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W piątek 10 stycznia w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej  
w Suwakach odbył się wernisaż wystawy malarstwa suwalczanki Jadwigi 
mańczuk „Poszukiwania”. To zbiór kilkunastu prac, głównie olejnych, choć 
są też dwa pastele. Tematyka to natura, drzewa, rzeka Czarna Hańcza, pej-
zaże i przepiękne kwiaty. Wernisaż uświetnił występ natalii ambrosiewicz 
ze Studia Piosenki „Beciaki” z akompaniamentem marka zborowskiego-
Weychmana.

Jadwiga Mańczuk – suwalczanka, nauczycielka. Pracuje w Szkole 
Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach. Maluje kwiaty, 
martwą naturę, pejzaże, architekturę i zwierzęta. Należy do grupy plastycz-
nej SZTALUGI działającej w Suwalskim Ośrodku Kultury.

Od lewej Marek Zborowski-Weychman, 
Jadwiga Mańczuk i Halina Mackiewicz, 

opiekun grupy plastycznej SZTALUGI


