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Doktor Clown on-line 
w suwalskim szpitalu

Fundacja „Dr Clown” przekazała tablet na oddział dziecięcy  
w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach. A wszystko po to, aby ma-
li pacjenci mogli kontaktować się z Doktorami Clownami poprzez 
Śmiechofon i doskonale się bawić! 

Z powodu pandemii wolontariusze Fundacji „Dr Clown” Oddział 
Suwałki nie mogli odwiedzać najmłodszych pacjentów na szpitalnych 
oddziałach. Starają się jednak kontynuować swoją misję. T-mobile 
chcąc pomóc utrzymać stały i pełen uśmiechu kontakt z dziećmi, prze-
kazał tablety wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do internetu, 
które trafiły na dziecięce oddziały szpitalne, między innymi do suwal-
skiego i sejneńskiego szpitala.

Na tabletach znajdują się ciekawe aplikacje, materiały edukacyjne 
m. in. cykl filmowy „Wirtualny Instytut Dobrej Zabawy”. Jest też moż-
liwość skorzystania ze Śmiechofonu, dzięki któremu dzieci w szpita-
lach oraz te przebywające w domu na kwarantannie mogą się szyb-
ko i wygodnie połączyć z Doktorami Clownami na wirtualną wizytę 
pełną uśmiechu!
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Od pierwszego grudnia, Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach jest znowu otwarta dla czytelników. Oczywiście, z zacho-
waniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. 

Suwalczanie z utęsk-
nieniem czekali na ten 
moment, o czym świad-
czy to, że pierwszego dnia 
aż 524 czytelników od-
wiedziło bibliotekę i wy-
pożyczyło 1890 książek.

Przypominamy, jakie 
w placówce obowiązują 
obostrzenia pandemicz-
ne. Każdy czytelnik obo-
wiązkowo ma mieć za-
słonięty nos i usta oraz 
dokonać dezynfekcji rąk. 
Stanowisko obsługi czy-
telnika znajduje się w ho-
lu biblioteki. W danym 

Stali bywalcy biblioteki bardzo cieszą się z jej 
ponownego otwarcia

Można ponownie wypożyczać książki
momencie może tu przebywać tylko jedna osoba. W całym budyn-
ku biblioteki może przebywać jednocześnie 6 osób. W działach udo-
stępniania może przebywać 1 osoba. Co dwie godziny wprowadzo-
na jest 10 minutowa przerwa w celu przeprowadzenia dezynfekcji. 
Dostęp do zbiorów jest możliwy wyłącznie po każdorazowej dezyn-
fekcji rąk. Zalecane jest wcześniejsze przygotowanie listy tytułów do 
wypożyczenia.

Limit wypożyczonych książek zwiększono do 10 egzemplarzy oraz 
wydłużono termin zwrotu do 3 miesięcy. Wprowadzono możliwość wy-
pożyczenia czasopism bieżących (oprócz dzienników) do 2 egzempla-
rzy na tydzień. Książka na telefon dostępna jest teraz dla każdego se-
niora. Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 87 565 62 46. Zamówione książki 
biblioteka dowozi pod wskazany adres bezpłatnie. 

Czytelnia, Pracownia „Smykałka”, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
oraz Midicentrum – pozostają zamknięte do odwołania.

Tak że nieczynne dla zwiedzających są: Muzeum Okręgowe  
w Suwałkach oraz Muzeum im. Marii Konopnickiej. Dyrektor Muzeum 
Okręgowego w Suwałkach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów czasowe zamknięcie dla publiczności instytucji kultury, 
w tym muzeów, zostało przedłużone do 27 grudnia. 

kup bilety i wesprzyj
Suwalskie kino jest zamknięte, ale 

wciąż aktywne! Obecna sytuacja jest 
trudna dla wszystkich, ale trzeba mieć 

nadzieję, że lepsze dni nadejdą już niedługo. Wypatrując lepszej przyszło-
ści, Cinema Lumiere stara się do niej dotrwać. Dlatego też bierze udział  
w akcji #WspieramyKinaPolskie.

JAK TO DZIAŁA?
n Wejdź na www.wspieramy-kina.pl, wybierz kino Cinema Lumiere i kup 

dowolną liczbę bezterminowych e-biletów.
n Bilety wykorzystasz, kiedy chcesz, na dowolny seans 2D, a Twoja płat-

ność trafi do suwalskiego kina już teraz i pomoże przetrwać najtrudniejszy 
okres. Wygrywają wszyscy!

n Urodziny, święta? Bilety to idealny pomysł na prezent! Podaruj bliskie-
mu wspólny wypad do kina. Niby drobiazg, a cieszy :)

>>

Mikołajkowy autobus
W tym roku Mikołajkowy Autobus Radia 5 z powodu pandemii nie wyje-

chał na suwalskie ulice. Organizatorzy 26. edycji zdecydowali, że ze wzglę-
dów bezpieczeństwa utworzą punkt odbioru w pomieszczeniach Społecznej 
Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań”. Jednymi z pierwszych darczyńców 
byli włodarze Miasta, którzy zgodnie z oczekiwaniem dzieci, przekazały tra-
dycyjnie słodycze oraz środki finansowe na zakup konsoli Nintendo V2, elek-
tronicznej tablicy do gry w Darta oraz sprzętu do treningu boksu.

Na prezenty 
od darczyńców 
najbardziej 
czekały dzieci  

>>
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zdaniem 
prezydenta

>> kandydaci do włóczni jaćwingów
Prezydent Miasta Suwałk zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagrody Włóczni Jaćwingów, które zostaną wręczone w przyszłym roku.
Przez dwa ostatnie lata gala wręczenia włóczni odbywała się w karnawale. Wydarzenie było połączone z balem Prezydenta Miasta Suwałk. Z uwa-

gi na pandemię koronawirusa wręczenie nagród w podobnym terminie – czyli w karnawale – raczej nie będzie możliwe.
– Mimo to zachęcam Suwalczan, firmy i instytucje do składania wniosków o przyznanie nagrody. Czekamy na nie do 15 styczna 2021 r. Po tym ter-

minie zbierze się kapituła, którą stanowić będą laureaci tej nagrody z dwóch poprzednich lat. To oni wskażą komu należy się to wyróżnienie, przypa-
dające za powoli mijający już 2020 rok – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Decyzja o tym, kiedy zostaną wręczone nagrody podjęta zosta-
nie po Nowym Roku.

Laureaci Włóczni Jaćwingów sprzed roku

uwaga Mieszkańcy 
Ważna informacja dla mieszkańców Suwałk. W czwartek 

(24 grudnia) Urząd Miejski w Suwałkach będzie nieczynny.
W związku z drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia przy-

padającym na dzień wolny od pracy (sobota) i koniecznością 
odbioru dnia wolnego przez pracowników urzędu w okresie 
rozliczeniowym (tj. do końca br.) podjęto decyzję, że 24 grudnia 
będzie dniem wolnym od pracy w UM w Suwałkach.

Także w wigilię będzie nieczynny Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

W minioną niedzielę rozb ł ysł y  
w Suwałkach wszystkie ozdoby świątecz-
ne na czele z choinką miejską na Placu 
Marii Konopnickiej. Tym samym zainau- 
gurowaliśmy sezon przedświąteczny  
w naszym mieście, które jest już w pełni 
udekorowane i gotowe do Świąt Bożego 
Narodzenia. 

W tym roku z uwagi na pandemię ko-
ronawirusa te święta będą zupełnie inne, 
a przecież to najbardziej rodzinne święta 
w całym roku, na które czekamy wszyscy. 
Musimy ograniczać liczbę spotkań – wiemy, że brak wzajemnych, bezpośrednich kon-
taktów może wstrzymać rozwój tej choroby.

Dlatego też i my, jako samorząd staramy się wychodzić tej sytuacji naprzeciw. 
Wspomniane już ozdoby świąteczne pokazaliśmy Państwu za pomocą specjalnej trans-
misji on-line w internecie, po to by jak najwięcej mieszkańców Suwałk mogło zoba-
czyć jak wygląda nasze miasto. Przy okazji nie zabrakło rozmów z ciekawymi gośćmi.

Transmisję nadal można obejrzeć na profilach Facebook Pogodne Suwałki, miejskich 
jednostek oraz mediów, które udostępniły przekaz wideo: Suwalki.info, Suwalki24.pl,  
Radio 5, NiebywałeSuwałki.pl oraz „DwuTygodnik Suwalski”. 

Przypomnę też, że z powodu wprowadzonych, obostrzeń dotyczących zakazu 
zgromadzeń publicznych oraz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym pod-
jąłem decyzję, że nie odbędzie się tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy oraz Wigilia 
Miejska. Zrezygnowaliśmy również z organizacji sylwestra miejskiego.

By jakoś zrekompensować brak tych wydarzeń uznałem, że do potrzebujących 
osób w naszym mieście trafią paczki świąteczne, w których znajdą się produkty żyw-
nościowe. To osoby będące głównie pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzi- 
nie w Suwałkach, korzystające z dożywiania czy usług opiekuńczych. Zakup paczek 
zostanie sfinansowany ze środków, które były przeznaczone na organizację Wigilii 
Miejskiej, a paczki powinny być już dystrybuowane w tym tygodniu.

Prezenty od Miasta Suwałki trafią również do świetlic środowiskowych i różnych 
stowarzyszeń wspierających osoby starsze lub niepełnosprawne.

>>

>> nowa uliCa
Ulica 100-lecia Niepodległości jest już przejezdna na 

całym odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata. 4 grudnia  
w obecności prezydenta Suwałk ostatnie bariery drogowe 
zdemontowali pracownicy firmy PDM Suwałki, która do-
kończyła budowę tej drogi. Wybudowano tutaj pierwszy  
w Suwałkach tunel drogowy.

Ta ulica to kolejny fragment tzw. „Trasy Wschodniej”, któ-
ry stanowią wybudowane już ul. Leśna, Rotmistrza Witolda 
Pileckiego i Sejneńska. Na wykonanie brakującego odcinka 
pomiędzy ulicami Północną a Wylotową jest już podpisana 
umowa i będzie on gotowy w październiku przyszłego ro-
ku. Ostatnim elementem „Trasy Wschodniej” będzie budo-
wa drogi od Wylotowej do Sejneńskiej wraz z wiaduktem 
nad torami kolejowymi. Ten odcinek powstanie prawdopo-
dobnie do roku 2023.
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>> zMarł Mirosław szyszko
W wieku 60 lat zmarł Mirosław Szyszko, muzyk, suwalski przedsiębiorca i społecznik, który od kilku tygodni zmagał się z zakaże-

niem koronawirusem.
M. Szyszko prowadził działalność w branży hotelarsko-turystycznej. Był m.in. we władzach Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach 

oraz działał w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk. Działał aktywnie w Społecznym Komitecie Wspierania Budowy 
Obwodnicy Suwałk. Wspierał i sponsorował miejskie imprezy sportowe, kulturalno-rozrywkowe i charytatywne, takie jak Spartakiada 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej odbywające się w hali suwalskiego OSiR. Za swoją działalność otrzymał Włócznię Jaćwingów. 

 wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy

Ś.P. 

mirOSŁaWa SzySzKO
przedsiębiorcę, muzyka, przewodniczącego 

Rady Gospodarczej, współtwórcę 
Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, 

mecenasa klubów sportowych, członka Społecznego 
Komitetu Wspierania Budowy Suwalskiej Obwodnicy,

 laureata Włóczni Jaćwingów.

Odszedł społecznik, zaangażowany w życie 
gospodarcze, kulturalne, społeczne i sportowe 

miasta, dostrzegający potrzeby wielu środowisk 
społecznych, w tym osób niepełnosprawnych.

rOdzinie
wyrazy głębokiego współczucia

składają 

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk 
 i Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

259/2020

zMiany w kursowaniu 
pociagów

Kolejna duża 
zmiana rozkładu 
jazdy pociągów 
wyjeżdżających 
z Suwałk i do-
cierających do 
naszego miasta. 
Od 13 grudnia 
pociągi w kie-
runku Warszawy 
będą odjeżdżały  
z Suwałk:

– „Podlasiak” – będzie odjeżdżał o godz. 7:32 (teraz o 5:30). Według 
nowego rozkładu jazdy pociąg do Warszawy Centralnej dotrze o godz. 
12:10 (teraz o 10:05);

– „Hańcza” – będzie odjeżdżał o godz. 15:08 (teraz o 15:40). Według 
nowego rozkładu jazdy pociąg do Warszawy Centralnej dotrze o godz. 
20:05 (teraz o 20:15).

Od 13 grudnia pociągi w kierunku Suwałk będą odjeżdżały z Warszawy 
Centralnej:

– „Hańcza” – będzie odjeżdżał o godz. 7:55 (teraz 8:05). Według nowe-
go rozkładu jazdy pociąg do Suwałk przyjedzie o godz. 12:44 (teraz 12:51);

– „Podlasiak” – będzie odjeżdżał o godz. 16:20 (teraz 19:25). Według 
nowego rozkładu jazdy pociąg do Suwałk przyjedzie o godz. 21:03  
(teraz 23:56).

>>

panu 
Jarosławowi Józefowi 

Kowalewskiemu
Radnemu Rady Miejskiej w Suwałkach

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy
z powodu śmierci 

OJCa
składają Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk

oraz Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Suwałkach wraz z Radnymi

270/2020

Wyrazy głębokiego współczucia

koledze radnemu

Jarosławowi
 Kowalewskiemu 

oraz rodzinie 
z powodu śmierci 

OJCa
składają Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość

271/2020
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poznajMy naszych radnych WydarzyŁO Się

Najważniejsze decyzje często wpływające na życie suwalskiej wspólnoty lokalnej podejmują 
suwalscy radni. W ostatnich wyborach samorządowych wybraliśmy 23 radnych. Warto poznać ich 
bliżej skoro mają znaczący wpływ na nasze życie. Zadaliśmy suwalskim radnym kilkanaście pytań 
z tzw. kwestionariusza Prousta, które nieco ich przybliżą. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy w ten 
sposób lepiej poznają suwalskich radnych. Każdy radny otrzymał takie same pytania. Odpowiedzi 
prezentujemy w kolejności alfabetycznej. Dziś o wypełnienie kwestionariusza poprosiliśmy rad-
nego Stanisława Kulikowskiego.

 
1. Moja dewiza: doceń to, co masz. 
2. Główna cecha mojego charakteru: lojalność. 
3. Cechy, których szukam u mężczyzny: profesjonalizm, kompetencje, słowność.
4. Cechy, których szukam u kobiety: delikatność, inteligencja objawiająca się  

w poczuciu humoru. 
5. Co cenię najbardziej u przyjaciół: to, że są. 
6. Moje ulubione zajęcie: lektura, oglądanie dobrego sportu, kajaki, narty.
7. Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem: podróżnikiem.
8. Słowa, których nadużywam: fajnie.
9. Ulubieni bohaterowie literaccy: Petroniusz i Zorba.
10. Ulubieni bohaterowie życia codziennego: ludzie, którzy znają się na tym, co robią.
11. Błędy które najczęściej wybaczam: roztargnienie. Sam, niestety, często o czymś zapominam  

i miewam przez to przykre wpadki.

Kolejnym naszym rozmówcą będzie radny Kamil Lauryn.

serce na Mapie suwałk
8 defibrylatorów AED zamontowano w różnych częściach Suwałk w budynkach miejskich. Jest 

to efekt tegorocznej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Defibrylatory AED to intuicyj-
ne urządzenia, dzięki którym każdy może uratować życie. Głosowe komendy krok po kroku kieru-
ją akcją ratunkową w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki temu urządzeniu dowolna 
osoba może wykonać defibrylacje.

Aktualnie mniej niż jedna osoba na 10 przeżywa nagłe za-
trzymane krążenie. Podjęcie błyskawicznej resuscytacji przez 
świadków, może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalno-
ści. Defibrylatory AED są zamontowane w:

n Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A,
n Przedszkolu nr 10, ul. Nowomiejska 18,
n Suwalskim Ośrodku Kultury, ul. Jana Pawła II 5,
n Zespole Szkół nr 6, ul. W. Sikorskiego 21,
n III Liceum Ogólnokształcącym, ul. T. Noniewicza 83,
n Dworcu PKS w Suwałkach, ul. Utrata 1B,
n Galerii Stara Łaźnia, ul. Andrzeja Wajdy 3
n budynku Stadionu Miejskiego, ul. Zarzecze 26.

Wdrożenie projektu kosztowało 74 227 zł. W suwalskim Urzędzie Miejskim już od kilku lat za-
montowane jest podobne urządzenie. Na szczęście do tej pory nie było jeszcze takiej sytuacji 
by musiało ono zostać użyte.

>>

n 6 grudnia zmarł inspektor Andrzej Ryński, 
były Komendant Miejski Policji w Suwałkach 
w latach 2005-2007. Miał 61 lat. Urodził się  
w Sosnowcu. Swoją karierę zawodową roz-
począł w policji w Białymstoku. Po zakończe-
niu pracy w Suwałkach został Komendantem 
Powiatowym Policji w Siemiatyczach. W 2009 
roku objął stanowisko Komendanta Miejskiego 
Policji w Łomży, skąd po 32 latach służby prze-
szedł na emeryturę w 2014 roku.

n W 153 rocznicę urodzin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, pod jego pomnikiem prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec złożyli 
kwiaty oraz zapalili znicze.

n W centrum Suwałk dzielnicowi zatrzyma-
li 39-latka poszukiwanego przez sąd do od-
bycia kary pozbawienia wolności za ograbia-
nie miejsca spoczynku zmarłego. Mężczyzna 
podczas legitymowania podawał dane swo-
jego sąsiada. Teraz najbliższy rok spędzi  
w areszcie.

n 25 listopada dzieci z suwalskiego Przed- 
szkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II  
obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji 
przedszkolaków odwiedził pluszowy miś, który 
nie tylko chętnie pozował do zdjęć, ale też bawił 
się z dziećmi. W każdej grupie na dzieci czeka-
ły zabawy z muzyką, różnego rodzaju misiowe 
prace plastyczne oraz słodkie przysmaki, czyli 
to, co małe misie kochają najbardziej. 

n Suwalscy policjanci ustalili kolejnego po-
dejrzanego o uszkodzenie słupków oświetle-
niowych przy bulwarach nad Czarną Hańczą. 
20-latek usłyszał już zarzut. Za zniszczenie mie-
nia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

n 1 grudnia o godz. 17 na znak protestu  
w związku z zapowiedzią zawetowania unij-
nego budżetu przez polski rząd, w ponad 50 
polskich miastach zostały wyłączone światła.  
W Suwałkach przez godzinę wyłączono oświe-
tlenie w Parku Konstytucji 3 Maja.

n Podczas oczyszczania koryta Czarnej 
Hańczy ratownicy suwalskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji wyłowili na wysokości  
ul. W. Reymonta martwego bobra, który był 
uwięziony we wnykach. Padł on ofiarą kłusow-
ników. Powiadomiono o tym policję.

n Znany suwalski przedsiębiorca Dariusz M. 
trafił na 3 miesiące do aresztu. Jak poinformo-
wała Polska Agencja Prasowa prokuratura za-
rzuca mu udział w „mafii paliwowej”, która po-
służyła się nierzetelnymi fakturami na łączną 
kwotę ponad miliarda złotych. Sąd areszto-
wał przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem możliwo-
ści wpłaty 3 mln zł poręczenia majątkowego.
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n Suwałki nie znajdą się na liście miast mo-
gących liczyć na szczególne wsparcie finanso-
we z funduszy unijnych i krajowych. 

n Zdaniem przedstawiciela polskiego rzą-
du Suwałki są bardziej atrakcyjne od innych 
podobnych polskich miast jako miejsce do za-
mieszkania, a to ze względu na jakość życia  
i miejsca pracy.

n Z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej wynika, że suwalski samorząd po-
trafi korzystać z funduszy UE i jest w pierwszej 
dziesiątce najskuteczniejszych w pozyskiwa-
niu pieniędzy z UE wśród 33 miast, które utra-
ciły status wojewódzki w 1999 roku.

SuWaŁKi pOza LiStą 
Suwałki nie znalazły się na nowej liście 

miast zagrożonych utratą funkcji społeczno-
gospodarczych przygotowanej na zlecenie 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 
Znalazło się na niej 139 miast. Mogą one li-
czyć na szczególne wsparcie finansowe z fun-
duszy unijnych i krajowych. A jakie to ma zna-
czenie praktyczne, pokazują doświadczenia 
ostatnich lat, gdy Suwałki nie znalazły się na po-
przedniej takiej liście przygotowanej w 2016 r. 
Spowodowało to m.in. znaczącą utratę atrakcyj-
ności inwestycyjnej Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (pisaliśmy o tym w nr 16 DTS).

Ogromne znaczenie tego faktu, że Suwałki 
nie znalazły się na liście miast średnich tracą-
cych funkcje społeczno-gospodarcze zauwa-
żył też poseł J. Zieliński, który w swojej inter-
pelacji z 24 września prosił: „o zakwalifikowanie 
miasta Suwałki na tę listę, co stworzy Suwałkom 
jako byłemu miastu wojewódzkiemu, boryka-
jącemu się z różnorodnymi barierami rozwo-
jowymi możliwość uzyskania zwiększonego 
wsparcia ze strony państwa w ramach polityki 
zrównoważonego rozwoju realizowanej przez 
rząd Prawa i Sprawiedliwości.”

radni JednOmyśLnie za LiStą
Na lipcowej sesji radni jednogłośnie zagło-

sowali za uzgodnionym stanowiskiem, w któ-
rym stwierdzili m.in.:

„Rada Miejska w Suwałkach wyraża zanie-
pokojenie wobec nieujęcia miasta Suwałki na 
liście miast tracących funkcje społeczno-go-
spodarcze (powiększających dystans rozwo-
jowy), przygotowanej w 2019 r. na zlecenie 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 
przez Instytut Geografii i Przestrzennego Za- 
gospodarowania Kraju PAN. (…) Aktualizacja… 
jest dokumentem wewnętrznie sprzecznym 
i budzącym wiele kontrowersji, w zakresie 
opracowanej listy 139 miast średnich tracą-
cych funkcje społeczno-gospodarcze, gdyż 
na liście znalazły się miasta, które nie spełnia-
ją kryteriów dostępowych określonych przez 
autorów dokumentu. Mimo, że wskaźniki do-

tyczące miasta Suwałk są niemal identyczne, 
jak niektórych miast z przedmiotowej listy (np. 
Ełk) lub nawet słabsze (od np. Łomży, Strzelec 
Opolskich, Mielca), to Suwałki na tej liście nie 
zostały ujęte. (…). Wnosimy zatem o ponowną 
analizę zapisów Aktualizacji… i wpisanie mia-
sta Suwałki na listę miast średnich tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze, w sytuacji 
kiedy inne miasta o bardziej korzystnych wy-
nikach oceny na tej liście zostały umieszczo-
ne. Mając powyższe na uwadze oczekujemy od 
MFiPR, parlamentarzystów z terenu wojewódz-
twa podlaskiego oraz władz regionalnych inter-
wencji i pomocy w przedmiotowej sprawie.”

miniSter pOzytyWnie 
O rOzWOJu SuWaŁK

Niestety polski rząd pozostał nieczu-
ły na argumenty posła J. Zielińskiego i su-
walskich radnych. W odpowiedzi na te wy-
stąpienia Waldemar Buda, Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 
stwierdził, że Suwałki nie spełniły trzech kry-
teriów by znaleźć się na tej liście. Zdaniem 
przedstawiciela polskiego rządu, Suwałki są 
bardziej atrakcyjne od innych podobnych 

polskich miast jako miejsce do zamieszkania,  
a to ze względu na jakość życia i miejsca pracy. 
Lepsze od średniej krajowej są też dla Suwałk 
prognozy liczby ludności GUS w latach 2018-
2030 oraz zachodzą pozytywne zmiany docho-
dów własnych w suwalskim budżecie w stosun-
ku do średniej krajowej.

W podsumowaniu swojego pisma wicemi-
nister W. Buda stwierdził: „Fakt, że Suwałki nie 
znalazły się na liście miast średnich tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze można uznać 
za informację pozytywną, świadczącą o dyna-
mice ośrodka i jego lepszych szansach rozwo-
jowych. (…) Podsumowując należy podkreślić, 
że rozwój społeczno-gospodarczy zależy od 
sprawnego działania samorządów oraz efek-
tywnego wykorzystywania możliwości tworzo-
nych przez Rząd.” 

SuWaŁKi WySOKO 
W rządOWym ranKingu

Z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej wynika, że suwalski samorząd 
potrafi korzystać z funduszy UE. Suwałki od 
2007 do 2020 r. pozyskały ponad 920 mln zł 
dla projektów objętych dofinansowaniem Unii 
Europejskiej. Daje to naszemu miastu miejsce  
w pierwszej dziesiątce najskuteczniejszych  
w pozyskiwaniu pieniędzy z UE wśród 33 miast, 
które utraciły status wojewódzki w 1999 roku. 
Inna sprawa, jak odmowa wpisania Suwałk na 
listę miast tracących funkcje społeczno-go-
spodarcze wpłynie na tempo rozwoju nasze-
go miasta. W swojej interpelacji z 24 września 
poseł J. Zieliński stwierdził: „że od decyzji o za-
kwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu da-
nego miasta na listę miast średnich tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze uzależniony 
będzie w przyszłych latach dostęp do źródeł fi-
nansowania w ramach polityki regionalnej pań-
stwa, co będzie miało istotny wpływ na tem-
po rozwoju ośrodków miejskich”. Suwałk na tej  
liście nie będzie. 

suwałki bez szczególnego wsparcia
Suwałki nie będą mogły ubiegać się o szczególne wsparcie finansowe, bo nie znalazły się na liście miast tracących funkcje społeczno-

gospodarcze. zdaniem przedstawiciela polskiego rządu Suwałki nie spełniają kryteriów, by znaleźć się na tej liście. tak wynika z pism ja-
kie otrzymał poseł Jarosław zieliński – w odpowiedzi na swoją interpelację w tej sprawie oraz przewodniczący rady miejskiej w Suwałkach 
zdzisław przełomiec – w odpowiedzi na stanowisko radnych jednogłośnie przyjęte na lipcowej sesji.

dyŻury radnyCH

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach informuje, iż w związku z zaostrzonymi za-
sadami związanymi z zapobieganiem epidemii koronawirusa i w trosce o zdrowie mieszkań-
ców – nadal zawieszone są dyżury radnych Rady Miejskiej w Suwałkach.

W związku z powyższym kontakt mieszkańców z radnymi możliwy jest w sposób telefo-
niczny lub korespondencyjny. Adresy mailowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w dziale Rada Miejska w Suwałkach, w menu podmioto-
wym Rada Miejska, w zakładce Radni Rady Miejskiej w Suwałkach VIII kadencji lub w zakład-
ce Przewodniczący Rady.

Przekazać informację, zapytanie lub uwagę można także za pośrednictwem Biura Rady 
Miejskiej – telefonicznie: 87 562-81-18 lub 87 562-81-44, mailowo: brm@um.suwalki.pl bądź 
pocztą tradycyjną na adres: ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Poseł Jarosław Zieliński podczas lipcowej sesji 
Rady Miejskiej w Suwałkach
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n Znacznie mniej darczyńców w tegorocznej przedświątecznej zbiór-
ce Banku Żywności. Zebrano tylko jedną dziesiątą tego, co w latach po-
przednich

n Tegoroczna zbiórka była prowadzona również w internecie w cha-
rytatywnym sklepie online: www.zbiorkazywnosci.pl

n Wciąż można pomóc potrzebującym w suwalskiej siedzibie Banku 
Żywności przy ul. Kowieńskiej 3/18 w Suwałkach, na stronie: suwalki.
bankizywnosci.pl oraz pod nr telefonu (i faxem) 87 567 46 74 i faxem: 
87 567 34 11

O szczegółach 
tegorocznej akcji 
pomocowej rozma-
wiamy z prezesem 
Banku Ży wności 
Suwałki – Białystok 
Romualdem Tur- 
czyńskim.

– Jak przebiegała w Suwałkach tegoroczna zbiórka Banku 
Żywności?

– Tegoroczna edycja zbiórki żywności dla potrzebujących wygląda-
ła zupełnie inaczej. Przedsięwzięcie to było wyjątkowo smutne, bo za-
brakło naszych wolontariuszy. W formie tradycyjnej, czyli zbierania pro-
duktów spożywczych, odbywało się od 23 do 28 listopada. Gościliśmy 
w ponad pół tysiąca miejscowości i w ponad dwóch tys. sklepów, m.in. 
w sieciach: Auchan, Biedronka, Carrefour, Gama, Groszek, Kaufland, 
Lewiatan, Lidl, Netto, Stokrotka i Tesco. Stały tam oplakatowane kar-
tony, do których można było złożyć dar z przeznaczeniem dla potrze-
bujących. Otrzymaliśmy, to o co prosiliśmy, czyli produkty trwałe: olej, 
soki, konserwy. Tych sklepów było zdecydowanie mniej niż zazwyczaj, 
bo niektóre podmioty z racji pandemii nie zdecydowały się na udział  
w zbiórce. Również niektóre sklepy nie wyraziły na to zgody. Ale my to 
rozumiemy. Zgromadziliśmy około 1/10 tego co zbieraliśmy w latach po-
przednich, to wsparcie niestety będzie znacznie mniejsze. Cieszy jed-
nak nas, to co mamy i dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wsparcie.

– Tegoroczna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności odbywa 
się pod hasłem „Święta godne, a nie głodne”.

– Celem naszej akcji jest pomoc i wsparcie. Zależy nam na tym, by 
każdy towar trafił do najbardziej potrzebującej osoby i pomógł jej na 
przygotowanie chociaż jednego posiłku świątecznego. By mogła ona 
postawić na stole pełnowartościowe produkty i spędzić święta, tak jak 
każdy – w spokojnej i domowej atmosferze. Cześć akcji gromadzenia 
środków zrealizowaliśmy w formie fizycznej zbiórki, a część poprzez 
internet. W tym celu założyliśmy specjalny sklep. Co prawda, nie by-
ło w nim produktów spożywczych, ale za to można było wpłacić wy-
braną kwotę. Dzięki temu wiele osób otrzyma szansę na godne spę-
dzenie świąt. 

– Jak wyglądały działania Banku Żywności za pośrednictwem 
internetu?

– Z racji panującej pandemii Federacja Polskich Banków Żywności  
w Polsce otworzyła charytatywny sklep online: www.zbiorkazywnosci.pl,  
w którym do kupienia były wirtualne produkty. Za zebrane w ten sposób 

pieniądze Banki kupują żywność dla osób w trudnej sytuacji życiowej  
w danym rejonie, czyli obszarze działania konkretnego Banku Żywności. 
Tym samym można było pomóc lokalnej społeczności, sąsiadom i innym 
potrzebującym, którzy być może mieszkają przy naszej ulicy. W wojewódz-
twie podlaskim było to bardzo proste, bo jest tylko jeden bank: Suwałki 
– Białystok. Sklep on-line funkcjonował w okresie 23 listopada – 5 grud-
nia 2020 r. Razem spróbowaliśmy uratować święta Bożego Narodzenia  
i sprawić, by nikt nie obchodził ich przy pustym stole.

– W jaki sposób mogą pomóc potrzebującym Ci, którzy nie 
zdążyli jeszcze przyłączyć się do tej akcji?

– Wychodzimy z założenia, jak się chce zawsze można komuś po-
móc, i to nie tylko od święta. Potrzeby osób są po prostu olbrzymie  
i każdy gest darczyńcy ma duże znaczenie. Tymczasem w połowie ak-
cji charytatywnego sklepu on-line udało się zebrać zaledwie 6,6 tys. zł.  
Oczywiście są to ważne pieniądze i zrobimy z nich użytek. Już od  
20 lat wspólnie i w sposób nieprzerwany pracujemy na rzecz potrzebu-
jących i wiele udało się zrobić. Mam tu na myśli partnerstwo ze sponso-
rami, instytucjami pomocowymi, organizacjami pożytku publicznego 
i jednostkami samorządowymi. Niezmiennie jesteśmy do dyspozycji 
w naszej siedzibie przy ul. Kowieńskiej 3/18 w Suwałkach, na stronie:  
suwalki.bankizywnosci.pl oraz pod nr telefonu (i faxem) 87 567 46 74 
i faxem: 87 567 34 11. 

– Dziękujemy za rozmowę.

Święta godne, a nie głodne
ZBliŻaJą Się ŚWięTa BoŻego NaroDZeNia. oD laT BaNk ŻyWNoŚCi SToWarZySZeNie SuWałki – BiałySTok W okre-
Sie prZeDŚWiąTeCZNym W SuWalSkiCh SklepaCh orgaNiZoWał ZBiórki ŻyWNoŚCi, kTóra późNieJ Trafiała Na 
ŚWiąTeCZNe SToły Do NaJBarDZieJ poTrZeBuJąCyCh. W Tym roku JeST iNaCZeJ. epiDemia CoViD 19 pokrZyŻoWa-
ła plaNy TraDyCyJNeJ formy ZBiórki W SklepaCh, DlaTego CZęŚć akCJi oDByWała Się W iNTerNeCie, W ramaCh 
poWSTałego CharyTaTyWNego Sklepu. 

>>
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– Czy suwalczanie chętnie zostają wo-
lontariuszami? 

Tak. W grodzie nad Czarną Hańczą dzieje 
się dużo. Ludzie chcą sobie pomagać, wzmac-
niają się wzajemnie, szukają różnych możli-
wości, wzajemnie się nakręcają do niesienia 
pomocy. Aktywność niektórych osób jest im-
ponująca. Warto zwrócić uwagę, że w obli-
czu pandemii do pomocy ruszyły osoby, któ-
re bardzo często nie miały nic wspólnego  
z sektorem pozarządowym. Mam na myśli 
osoby pełnoletnie, bo takie angażujemy do 
pomocy. Przykładowo Pani Jola, która przed 
wakacjami musiała zamknąć swój gabinet 
kosmetyczny, od marca świadczy regularną 
pomoc 1-2 razy w tygodniu starszemu mał-
żeństwu. W tym miejscu chcielibyśmy też ser-
decznie podziękować wszystkim wolonta-
riuszom, którzy za naszym pośrednictwem 
włączyli się do akcji dystrybucji maseczek  
w Suwałkach i innej pomocy seniorom. 

HarCerze – WOLOntariuSze

O d samego poc z ąt-
ku pandemii do pomo-
cy, szczególnie osobom 
starszym ruszyli harcerze  
– mówi pwd. Aleksandra 
Hanc – Komendant Hufca 
ZHP Suwałki im. Tadeusza 
Lutostańskiego.

– Harcerze to także wolontariusze. W Prawie 
Harcerskim mamy punkt odnoszący się do nie-
sienia pomocy bliźnim, i ten właśnie czas poka-
zuje jak bardzo to niesienie pomocy jest ważne. 
Pomagamy seniorom robiąc im zakupy, wyku-
pując recepty, czasem rozmawiając przez tele-
fon. Zdarza się również pomagać w wyprowa-
dzaniu psów. Staramy się pomagać każdemu, 
kto o tą pomoc się zwróci. Wolontariuszami są 
osoby pełnoletnie z naszego hufca. Wszelaka 
pomoc odbywa się po naszych godzinach pra-
cy. Zachowujemy środki ostrożności, ze wzglę-
du na bezpieczeństwo osób, którym pomaga-
my. Z tego miejsca apeluję, żeby każdy dbał  
o swoje zdrowie.

i bliskich. Trzeba szczególnie myśleć o chro-
nieniu osób starszych, które są w najtrudniej-
szej sytuacji, bo wymuszona izolacja pogłębia 
samotność i wpływa na psychikę. Dlatego już  
w marcu, zaczęliśmy podejmować nowe for-
my działania, które są odpowiedzią na sytu-
ację wywołaną pandemią. Prowadziliśmy i pro-
wadzimy większość dotychczasowych działań. 
Dopasowaliśmy je do panujących warunków 
i zmodyfikowaliśmy formę, np. organizując 
wsparcie telefoniczne i online. 

– Z jakimi problemami zwracają się do 
Was suwalczanie?

– Choć forma naszej pracy zmieniła się, 
to jednak problemy ludzi pozostały te same. 
Chcąc sprostać potrzebom mieszkańców, ofe-
rujemy bezpłatne wsparcie specjalistów, za-
pewniając nieodpłatną pomoc prawną, psy-
chologiczną i f inansową (w szczególności 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem). 
Zapewniamy też pomoc wolontariuszy (zwłasz-
cza osobom starszym, samotnym i niepełno-
sprawnym) w zakupach, wyprowadzaniu zwie-
rząt, dowozu paczek żywnościowych i innych 
pilnych sprawach. Dodatkowo w październi-
ku przyłączyliśmy się do Solidarnościowego 
Korpusu Wsparcia Seniorów „Wspieraj senio-
ra”, świadcząc pomoc najstarszym mieszkań-
com naszego miasta i województwa. 

– Jak można włączyć się do tych dzia-
łań?

– Poszukujemy pełnoletnich osób, ludzi do-
brej woli, którzy chcieliby w tym trudnym cza-
sie pandemii nieodpłatnie pomagać potrzebu-
jącym. Działania organizujemy z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. Zapewniamy środki ochro-
ny indywidualnej, tzn. maseczki i rękawiczki 
jednorazowe. Zgłoszenia: 

¿  pryzmat@pryzmat.org.pl lub anna.ru-
szewska@pryzmat.org.pl

¿ telefonicznie 883 240 678, 87 565 02 58
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT 

ul. T. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki.

5 grudnia na całym świecie obchodzony 
jest międzynarodowy dzień Wolontariusza. 
to dobra okazja, żeby podziękować ochot-
nikom i organizacjom zajmującym się wo-
lontariatem, za ich zaangażowanie oraz 
chęć niesienia pomocy. dzięki nim świat 
staje się lepszy, bardziej przyjazny i pe-
łen nadziei. W tym roku jest to szczególny 
dzień Wolontariusza, bo przypadł w cza-
sie pandemii. 

O działaniach Suwal- 
skiego Biura Wolontariatu 
w czasie pandemii rozma-
wiamy z Anną Ruszewską 
– wiceprezesem Centrum 
Ak t y wności  Sp o łe c znej 
PRYZMAT.

– Suwalskie Biuro Wolontariatu jest swo-
istą „skrzynką kontaktową” pomiędzy biorca-
mi i dawcami pracy społecznej. Nasze Biuro 
sprawuje również inne bardziej zaawansowa-
ne funkcje: aktywnie promuje wolontariat, jako 
ważne zjawisko w życiu społecznym, systema-
tycznie powiększa grono zarówno organiza-
cji, jak i ochotników – szkoli i wspiera, dociera 
do mediów i opinii publicznej, tworząc wo-
kół wolontariatu sprzyjający klimat. Warto 
podkreślić, że Suwalskie Biuro Wolontariatu 
prowadzi Centrum Aktywności Społecznej 
PRYZMAT, które jest członkiem ogólnopolskiej 
sieci Centrów Wolontariatu w Polsce oraz jedną 
z organizacji korzystających z pomocy wolon-
tariuszy, nie tylko w Suwałkach, ale też na tere-
nie całego województwa podlaskiego. 

– Jak pandemia wpłynęła na Waszą dzia-
łalność?

– Nie ma co ukrywać, że wpływ pandemii na 
działania naszego stowarzyszenia jest ogrom-
ny. Zauważamy, że w obecnej sytuacji wspar-
cia i pomocy wymaga wiele osób i instytucji. 
Niektórym doskwiera samotność, inni mie-
rzą się z codziennym strachem o życie własne 

8

>> soliDarni w panDemii

W regionalnym konkursie „Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności” wyróżniono 11 laureatów oraz 9 laureatów w regionalnym konkursie 
„Koordynator Roku Korpusu Solidarności”. Wśród laureatów znaleźli się:

– wolontariusze: Martyna Miszkiewicz i Aleksandra Gołaszewska z I LO im. M. Konopnickiej; Justyna Poniatowska z Zespołu Szkół nr 6  
im. K. Brzostowskiego; Edyta Jankowska, Magdalena Dyczewska i Agnieszka Szczęsna z SP nr 11 im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza;

– koordynatorzy: Magdalena Stempska z ZS nr 6, Marek Henryk Urbanowicz z I LO i Anna Ruszewska.
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sesja 300-lecia
Obchody trzech wieków grodu nad Czarną Hańczą zainaugurowano  

2 marca (dokładnie w rocznicę potwierdzenia suwalskiej lokacji przez kró-

obchody trzechsetlecia suwałk
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>> la Augusta II Sasa) uroczystą sesją Rady Miejskiej, w której uczestniczy-
ło blisko pół tysiąca osób.

W sesji brali udział przedstawiciele władz administracji rządo-
wej i samorządowej województwa podlaskiego oraz samorządowcy  
z Suwalszczyzny i zaprzyjaźnionych okolicznych gmin i powiatów. 
Przybyli przedstawiciele duchowieństwa, instytucji miejskich, spółek  
i jednostek komunalnych, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń i klubów 
sportowych. Nie zabrakło kombatantów i seniorów, reprezentantów 
służb mundurowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, a także przed-
siębiorców i instytucji okołobiznesowych.

O drodze dziejowej 
Suwałk opowiedział 
prof. Adam Czesław 

Dobroński

W porządku obrad suwalskich rajców znalazło się wyróżnienie  
znaczących postaci związanym z miastem. I tak, tytuł „Honorowego 
Obywatela Miasta Suwałk” trafił do rąk Wojciecha Fortuny, mistrza 

W Tym roku oBChoDZiliŚmy JuBileuSZ 300-leCia SuWałk. Na oBChoDy JuBileuSZoWe DuŻy WpłyW miała paNDe-
mia i liCZNe ograNiCZeNia Z Nią ZWiąZaNe. Nie WSZySTkie Z plaNoWaNyCh DZiałań uDało Się ZrealiZoWać. prZy-
pomNiJmy, Jak pomimo TruDNyCh WaruNkóW oBChoDZiliŚmy JuBileuSZ 300-leCia NaSZego miaSTa.
WieŚ SuWałki praWa mieJSkie oTrZymała 2 marCa 1720 r., a NaDał Je król polSki auguST ii. SuWałki WTeDy, 
prZyNaJmNieJ oD DZieSięCiu laT miały CharakTer mieJSki. poTWierDZa To króleWSki prZyWileJ Z 1710 r. Na 
urZąDZaNie TargóW i JarmarkóW, oraZ reWerSał kameDulSki Z 3 gruDNia 1715 r. okreŚlaJąCy ZaSaDy ŻyCia 
SpołeCZNego W SuWałkaCh.

Powoli dobiega końca 2020 rok. Był to szczególny okres nie tylko dla naszego Miasta, które obcho-
dziło 300-lecie nadania praw miejskich, ale również dla całego świata. Mam oczywiście na myśli wy-
buch pandemii koronawirusa, która zmieniła nasz dotychczasowy styl życia o przysłowiowe 180 stopni.

Już w pierwszych miesiącach 2020 roku, z uwagi na pandemię zmuszeni byliśmy do odwołania wszyst-
kich imprez masowych. Zrezygnowaliśmy z 13 edycji Suwałki Blues Festival, który jest największym fe-
stiwalem plenerowym bluesa w Polsce. To ten festiwal sprawiał, iż każdego roku do Suwałk przyjeżdżało  
w lipcu kilka tysięcy fanów bluesa. Oprócz świetnej imprezy był to też duży biznes dla hoteli, pubów, restau-
racji, pól namiotowych i campingów. Nie odbył się również pierwszy półmaraton w ramach RESO Suwałki. 

W połowie sierpnia udało nam się zorganizować w bardzo okrojonej i symbolicznej wersji Jarmark 
Kamedulski połączony z Jubileuszem 300-lecia Suwałk. To była dla nas bardzo ważna impreza akcen-
tująca istotny dla Suwałk jubileusz. Plany były o wiele ambitniejsze. Chcieliśmy zorganizować świato-

wy zjazd Suwalczan, duże koncerty, imprezy dla całych rodzin. Niestety, to do czego przygotowywaliśmy się przez ostatnie lata nie odbyło się.
Pandemia spowolniła również suwalską gospodarkę. Wiosną niektóre z firm zawiesiły bądź ograniczyły swoją działalność. To stanowiło nie tylko uby-

tek w dochodach miasta ale również było bardzo niekomfortową sytuacją dla wielu Suwalczan zatrudnionych w fabrykach i firmach na terenie Suwałk. 
Ograniczona została również działalność miejskich instytucji: aquaparku, nowej hali Suwałki ARENA, a przede wszystkim suwalskich pla-

cówek oświatowych, które przeszły w tryb pracy zdalnej.
Mimo wszystko uważam, że to był w miarę dobry rok dla Suwałk. Myślę tu o przedsięwzięciach, które udało nam się zrealizować. Wraz  

z końcem tego roku oddajemy do użytkowania kilka nowych dróg osiedlowych. Zakończyliśmy proces termomodernizacji wszystkich przedszkoli. 
Rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową nr 4, Zespół Szkół nr 6 i Zespół Szkół Technicznych. Zakończyliśmy budowę ul. 100-lecia Niepodległości. 
Nie zwalnia tempo w budownictwie mieszkaniowym. Zamówiliśmy 15 nowych autobusów dla komunikacji miejskiej. 

Mam nadzieję, że w kolejny czwarty wiek życia naszego miasta wejdziemy właśnie z dobrą energią i zapałem do dalszej pracy na rzecz roz-
woju Suwałk. Oby to była dobra wróżba na przyszłość dla nas wszystkich, czego Państwu jako mieszkańcom Suwałk życzę.

Uroczysta sesja odbyła się w Sali im. Andrzeja Wajdy w Suwalskim  
Ośrodku Kultury
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suwalczanin 300-lecia
W plebiscycie Czytelnicy „DwuTygodnika Suwalskiego” wybra-

li Suwalczanina 300-lecia. Został nim ksiądz Kazimierz Aleksander 
Hamerszmit. Prowadził on od początku głosowania. Niewiele mniej 
głosów od niego otrzymali: ksiądz Jerzy Jan Zawadzki, prezydent 
Suwałk Józef Gajewski i Maria Konopnicka. Od początku najwięcej 
Czytelników „DTS” głosowało na tę czwórkę. Na najwybitniejszych 
suwalczan oddano ponad pół tysiąca głosów.

„DwuTygodnik Suwalski” przygotował też dwie czterostronicowe 
wkładki prezentujące najważniejsze wydarzenia w historii Suwałk oraz 
rozwój miasta na przestrzeni 300 lat.
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olimpijskiego z Sapporo, który od lat jest ambasadorem 
suwalskiego sportu w regionie i kraju. Tytuł „Zasłużony dla 
Miasta Suwałk” nadany został ks. Lechowi Łubie, organiza-
torowi m.in. suwalskich Kaziuków, Akcji Krzyś oraz paczek 
dla potrzebujących. Kolejny tytuł „Zasłużonego”, tym ra-
zem pośmiertnie przyznano Aleksandrowi Serdyńskiemu, 
jednemu z założycieli i działaczy suwalskiej Solidarności. 
Podczas sesji wręczono ponadto odznaczenia państwowe 
i resortowe, działaczom Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 
lokalnego samorządu. 

Po południu 2 marca miał miejsce koncert prof. Kon- 
stantego Stanisława Kulki z Suwalską Orkiestrą Kameralną,   
w ramach Filharmonii Suwałk oraz koncert zespołu armii 
USA „The United States Army Europe Rock Band Pfalz Alarm”  
– w ramach europejskiej „Trasy Dobrej Woli 2020”.

księga 300-lecia suwałk
„Księga 300-lecia Suwałk – to publikacja przygotowana na zlece-

nie suwalskiego samorządu przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”, we współpracy z Biblioteką Publiczną  
im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Zawiera ona eseje, szkice, felietony oraz 
kilkaset zdjęć archiwalnych i współczesnych. W „Księdze…” znalazły się tek-
sty napisane przez 20 autorów oraz zdjęcia wykonane przez kilkudziesięciu 
fotografów. Jej redaktorem był profesor Adam Czesław Dobroński, a graficz-
nie opracowała ją Ewa Przytuła.

>> >>

Uczestnicy mszy świętej w intencji Suwalczan na schodach konkatedry pw. św. Aleksandra

Po sesji udostępnio-
no kopię aktu 
nadania 
praw miejskich 
przez króla 
Augusta II Mocnego 
oraz wystawę 
fotograficzną 
„Trzy wieki 
Suwałk” 
i numizmatyczną 
„300 lat 
Suwałk-Medale”

Od lewej: ks. Kazimierz Hamerszmit, ks. Jerzy Zawadzki, Józef Gajew-
ski, Maria Konopnicka

trzechsetlecie Miasta suwałki

Księgę 
300-lecia 
zaprezen-
towano na 
lipcowym 
spotkaniu 
promocyj-
nym 
w SOK

Główne uroczystości obchodów jubileuszu 300-lecia Suwałk odby-
ły się 15 i 16 sierpnia w czasie Jarmarku Kamedulskiego. Pandemia ko-
ronawirusa i wprowadzone z tego powodu ograniczenia sprawiły, że 
program imprez na 300-lecie Miasta Suwałk trzeba było znacznie ogra-
niczyć. Odwołane zostały m.in. duże, plenerowe koncerty i Światowy 
Zlot Suwalczan.

Podczas poprzedniego Zlotu Suwalczan w roku 2001 wykonano 
zbiorową fotografię mieszkających w grodzie nad Czarną Hańczą 
oraz tych, którzy na chwilę powrócili do swojego miasta. Niestety 
w tym roku, ze względu na epidemię koronowirusa i wprowadzo-
ne ograniczenia na zbiorowej fotografii suwalczan zabrakło miesz-
kańców Suwałk, którzy wyjechali stąd, ale wciąż powracają do swe-
go miasta rodzinnego. Mieszkają oni m.in. w Warszawie, Krakowie, 
Gdańsku, Wrocławiu, Olsztynie, Białymstoku, Włocławku, Ełku czy 
Puńsku.

>>
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15 sierpnia obchody rozpoczęły się od porannego rodzinnego bie-
gania z Placu Konopnickiej na wyspę na Zalewie Arkadia, a potem prze-
niosły się z zabawami i rekreacją na bulwary nad Czarną Hańczą i przed 
Galerię Sztuki Stara Łaźnia, gdzie została zakopana kapsuła czasu i otwar-
to wystawę pokazującą te same suwalskie miejsca dawniej, wczoraj i dziś 
przygotowaną przez uczestników Małej Szkoły Fotografii Radosława 
Krupińskiego. 

Na bulwarach nad Czarną Hańczą przy Starej Łaźni zakopano suwalską 
kapsułę czasu z napisem „Nie otwierać przed upływem stu lat”. Znalazły się 
w niej „Listy do przyszłości”, w których suwalczanie w tym także radni Rady 
Miejskiej opisali swoje codzienne życie. Akcję tę przeprowadził „DwuTygodnik 
Suwalski” we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury. Listy znalazły się 
w kapsule wraz z innymi przedmiotami (koszulka bluesowa SBF, płyty CD  
i DVD, smartfon, pendrive z suwalskimi fotografiami, materiały z SOK,  
Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej oraz innych miejskich instytucji) 

Młodzi adepci fotografii stworzyli ciekawą autorską wystawę fotografii Su-
wałk, podzielonych ponad półwiecznymi okresami – pierwszym sięgającym 
początków XX wieku, drugim – pochodzącym z lat 60-tych XX wieku oraz 
trzecim – powstałym współcześnie. Wystawę wciąż można obejrzeć na płocie 
Muzeum im. M. Konopnickiej

Późnym popołudniem 15 sierpnia suwalczanie mogli obejrzeć wi-
dowisko historyczne „Kartki z historii Suwałk”, w którym odtworzo-

Przeor zakonu kamedułów nad Wigrami Ildefons prosi króla Augusta II 
Sasa o nadanie praw miejskich Suwałkom i osobiste przywiezienie aktu  
nadania oraz wzięcie udziału w łowach w puszczach dóbr kamedulskich

Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna wykonał nowy program, w tym m.in. 
zaprezentował kujawiaka z oberkiem, tańce huculskie oraz mazura z opery 
„Straszny dwór”

no nadanie praw miejskich Suwałkom przez króla Augusta II Sasa. 
Sobotnie świętowanie zakończyło się w Parku Konstytucji 3 Maja wy-
stępem Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna.

Radni miejscy oraz goście, od lewej: Adam Ołowniuk, Zbigniew R. De-Mezer,  
Witold Kowalewski, Anna Ruszewska, Jarosław Zieliński, Mariola Karpiń-
ska, Wojciech Pająk, Bohdan Paszkowski, Łukasz Kurzyna, Czesław Renkie-
wicz, Zdzisław Przełomiec, Wiesława Burnos, Jacek Niedźwiedzki, Marek 
Zborowski-Weychman, Anna Gawlińska, Sławomir Sieczkowski

W Parku Konstytucji 
3 Maja zasadzono 
Dąb 300-lecia Miasta 
Suwałk. Dąb sadzili 
zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy Suwałk.
To drugi pamiątkowy 
dąb, który rośnie  
w tym Parku. 
Pierwszy zasadzono 
przed prawie wiekiem,  
w 1923 roku  
– w rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja

16 sierpnia na rogu ulic T. Kościuszki i Chłodnej odsłonięto kopię przy-
wileju królewskiego nadania Suwałkom praw miejskich, którego funda-
torami byli radni miejscy oraz kierownictwo Urzędu Miejskiego, a po-
mysłodawcą Kamil Klimek. W Parku Konstytucji 3 Maja zasadzono Dąb 
300-lecia Miasta Suwałk.
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Wszystko zakończyło się koncertem dziękczynnym „Perły baroko-
wej muzyki religijnej” w konkatedrze pw. św. Aleksandra w wykona-
niu AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy pod dyrekcją Marcina 
Sompolińskiego oraz Jana Jakuba Monowida (tenor) i Justyny Rekść-
Raubo (viola da gamba). 

Jubileuszowe wydarzenia przygotowały też suwalskie przedszkola, 
szkoły oraz instytucje kultury: Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej 
(konkurs limeryków oraz konkurs na suwalskie wyliczanki – więcej o tym 
na str. 13), Suwalski Ośrodek Kultury i Muzeum Okręgowe (m.in. Suwalski 
Słownik Biograficzny, którego prezentacja jest zapowiadana na koniec 
grudnia tego roku).

kwiatowa instalacja>>

rok jubileuszowy Minął>>

Zakończeniem Jubileuszowego 
Roku 300-lecia w Suwałkach było  
mikołajkowe rozświetlenie miasta.

Warto wieczorem wybrać się na 
spacer barwnymi ulicami, by poczuć 
przedświąteczną atmosferę.
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W kategorii do 18 Lat:
i miejsce: 
aleksander podziewski (Gawrych Ruda)
Raz kosmita z Gawrych Rudy
Pokonywał wszelkie trudy.
Poszedł sobie do Warszawy
Kupić marchew dla zabawy.
Wrócił potem pod Suwałki,
By sękacza jeść kawałki.
Alfa, beta i omega,
za kosmitą dzisiaj biegasz.

ii miejsce: 
Oliwia Białaszewska (Suwałki)
Suwałki, Suwałeczki,
najpiękniejsze są,
a kto tego nie pamięta,
ten jest tylko chwalipięta.
Entlik, pętlik, raz, dwa, trzy.
Dziś do zabawy wchodzisz ty.

Miasto, miasto, raz, dwa, trzy.
Trzysta lat kończy dziś.
Zapamiętaj zdanie te
i wypowiedz szybko je.
Ence, pence, hop, hop, hop.
Suwałeczki to jest top.
A ja zrobię ci na złość,
że za ciebie pójdzie ktoś.

Ene, due, rabe.
Ktoś w Suwałkach zjadł żabę.
A żaba Suwalczaka,
małego chłopaka.
A że dziś wielkie święto.
Urodziny są,
więc jabłko, gruszka czy pietruszka?

III Miejsce: 
dominika Liszkiewicz (Piła)
Czemu mamy dziurki w nosie?
– w Suwałkach pytają łosie.
No, a kto nie wie o tym nic,
tego wnet porywają – hyc.

W Suwałkach jesteś rybką,
zatem chowaj się szybko,
bo kot rybki lubi, więc
zaraz ciebie złowi – bęc

W Suwałkach, ene due rabe,
bociek chciał połknąć smaczną żabę,
ale na ulicy Sianożęć
na siano wzięła go wielka chęć.

W Kategorii dorośli:
I Miejsce: 
tomasz podziewski (Gawrych Ruda)
Jeden siedem dwie dziesiątki
Kameduła pości w piątki
Nie je schabu, nie je szynki
Brzuch ma twardy jak landrynki
Tłusta sieja mu się marzy
Myśli, kto mu ją usmaży
Zero dwa siedem i jeden
Dziś kolację zje u ciebie

I Miejsce: 
Luiza podziewska (Gawrych Ruda)
Po suwalskiej okolicy
Chodzą sobie zakonnicy:
Tu Benedykt, tam Romuald,
Kto ich spotkał,
Ten już umarł!

Kameduła królowi takie upiekł ciasto,
Że król kamedułom kazał stawić miasto.
Teraz tu mieszkamy
W pięknej okolicy,
Ile jezior mamy,
Kto z was mi policzy?

Trzysta lat, trzysta lat
Po suwałkach chodzi skrzat.
Był już w piekle,
Był już w niebie,
Poszukuje ciebie!

II Miejsce:
grzegorz Chomicz (Płowęż)

rym-Cym-Cym trzySta zim!
Gród Suwałki – rym-cym-cym –
już wytrzymał trzysta zim,
trzysta wiosen, trzysta lat,
chłodny blues na Chłodną wpadł.

Kameduło!, gdzieś wzniósł gród?
Wybudował trzysta wrót,
trzysta kuźni, trzysta karczm –
czarny psie na Rocha warcz!

Duch Jaćwinga zlicza czas,
strzeże darów leśny głaz,
Wieruszowych wilczych sfor…
Konopnicka… ślepy tor?

Grodzie z kresów, stój jak mur –
kocham!, myliu!, de l’amour!
Z królem Błystkiem w szranki stań…
Tyś nie z nami? Toś jesteś drań!

II Miejsce: 
Karol Wysocki (Olecko)

na SuWaLSKie trzyStuLeCie
Na suwalskie trzystulecie
baba ciasto z drożdży gniecie.
Raz, dwa, trzy,
zjesz je Ty!

III Miejsce: 
artur Kozłowski 
(Ząbkowice Śląskie)
(...)
Wokół Suwałk gęsty las,
nadał prawa August Sas.
Są tu jeże, nietoperze,
jedzie ułan na rowerze
a na Rynku siedzi Wajda,
klisza mu się w rękach majda.
Dzierzba, bocian, łoś, zaskroniec,
to już wyliczanki koniec
a kto pecha będzie miał
ten na bramce będzie stał.

III Miejsce: 
tadeusz Charmuszko (Suwałki)

uLiCa KOśCiuSzKi 
Kartacz, kakor, blin,
Dobre są na splin.

Pójdę na spacer, 
Miasto zobaczę,

Gdzie kameduli 
Bosko się czuli.

Z kwiatów wianuszki
Są na Kościuszki.

Zegar na wieży
Czas mi odmierzy.

Fontanny pluski
Słyszę z Kościuszki.

Prosto z Kościuszki
Zajrzę do muszli.

Zaraz odkrywam
Bluesa festiwal.

Poskaczę w tłumie,
Ma się rozumieć.

Zejdę z Kościuszki
Wymoczyć nóżki

Nad Czarną Hańczą
Z kaczek szarańczą.

Mówią odciski,
Że finał bliski.

Kartacz, kakor, blin,
Głodny robi dym!

Wyróżnienie: 
Henryk Liszkiewicz (Piła)

Gdy chłopcy szukają żon,
w Suwałkach bije dzwon.
Dzwon bije: raz, dwa, trzy-
pierwszą żoną będziesz ty.
(...)

suwalskie wyliczanki
W 2020 r. Miasto Suwałki świętuje swoje 300-lecie. Dlatego Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej ogłosiła 

konkurs „Suwalskie wyliczanki” nawiązujący do tego jubileuszu. Na konkurs wpłynęło 95 utworów od 37 autorów. 
Wyliczanka – to dziecięcy wierszyk, mający charakter rymowanki, często pozbawiony jakiegokolwiek sensu, służą-
cy do uporządkowania zabawy (np. do wylosowania osoby, która będzie wykonywać jakąś czynność w zabawie). 

Konkurs zorganizowano w ramach realizacji zadania „Literackie 300-lecie Suwałk” współfinansowanego  
z budżetu Miasta Suwałk.
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Wydarzenia SpOrtOWe
pierWSza pOraŻKa z azS OLSztyn

Siatkarze Ślepska Malow po raz pierwszy przegrali z AZS Indykpol 
Olsztyn w rozgrywkach Plus Ligi. W Suwałki Arenie Ślepsk Malow prze-
grał 1:3 (19:25, 26:28, 25:19, 14:25). Od początku meczu widać było, że  
w drużynie Ślepska Malow brakuje kilku podstawowych zawodników, 
którzy nie mogli zagrać z różnych przyczyn. Zespół z Olsztyna wykorzy-
stał to i wyraźnie wygrał. W 14 meczach Ślepsk Malow zdobył 20 pkt i zaj-
muje piątą lokatę w tabeli.

Teraz na szczęście przed siatkarzami Ślepska Malow przerwa do  
14 grudnia i szansa na powrót do zespołu kilku siatkarzy. Następny mecz 
Ślepsk Malow ma zaplanowany w Suwałkach z Asseco Resovia Rzeszów. 
Jego początek 14.12 o godz. 17:30. Kolejne spotkanie Ślepsk Malow rów-
nież rozegra w Suwałkach. 18 grudnia o godz. 20:30 zmierzy się z Aluron 
CMC Warta Zawiercie.

mŁOdzi SiatKarze rOzpOCzęLi SezOn
Od meczu z UKS Centrum Augustów juniorzy SUKSS Suwałki rozpo-

częli tegoroczne rozgrywki. Mecz przebiegał pod dyktando suwalczan, 
którzy pewnie pokonali gości z Augustowa 3:0. Drużyny kadetów rozgry-
wały mecze w Suwałkach, Białymstoku i Mońkach. Pierwszy zespół kade-
tów SUKSS dwukrotnie pokonał zespół UKS Olimpik Mońki po 3:0. Drugi 
zespół kadetów dwukrotnie musiał uznać wyższość swoich przeciwni-
ków. Po zaciętym meczu suwalczanie przegrali 2:3 z UKS Olimpik Mońki 
oraz 0:3 z BAS Białystok.

Wigry punKtuJą na WyJazdaCH
W ostatnich kolejkach II ligi piłkarskiej suwalskie Wigry zdobywa-

ją punkty w meczach wyjazdowych. Najpierw suwalski zespół zremiso-
wał 1:1 we Wronkach z Lechem II Poznań. Gola dla Wigier strzelił Adrian 
Piekarski w 52 min., a dla rywali Oleksandr Jacenko w 33 min. Od 5 min. 
Wigry grały w osłabieniu po tym, jak Adrian Karankiewicz obejrzał dru-
gą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Siły wyrównały się 
w 53 min. gdy drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną otrzymał 
Hubert Sobol z Lecha II.

Decyzją sędziów mecz 16. kolejki pomiędzy Wigrami a Górnikiem 
Polkowice, który miał być rozegrany w Suwałkach, został odwołany. Mecz 
nie doszedł do skutku z powodu złego stanu murawy. Boisko było zmro-
żone. W kolejnym spotkaniu Wigry wygrały 2:1 z Pogonią w Siedlcach. 
Gole dla suwalskiej drużyny strzelili: Josip Solijć w 33 min. (po rzucie roż-
nym) i po indywidualnej akcji Denisa Gojko w 77 min., a dla rywali Piotr 
Pierzchała w 11 min. z rzutu karnego.

Wigry w 15 rozegranych meczach zdobyły 32 pkt i zajmują trze-
cią lokatę w tabeli II ligi. Kolejny mecz suwalska drużyna ma rozegrać  
w Suwałkach z Olimpią Grudziądz. Spotkanie zaplanowano na 12 grud-
nia. Jeszcze nigdy nie rozgrywano tak późno meczu ligowego w grodzie 
nad Czarną Hańczą.

maria andreJCzyK trzeCia
Oszczepniczka LUKS Hańczy Suwałki Maria Andrejczyk zajęła trze-

cie miejsce w najbardziej prestiżowym rankingu w polskiej lekkoatlety-
ce, czyli w rankingu „Złote Kolce”. Rok 2020 był dla niej niezwykle udany. 
M. Andrejczyk wywalczyła trzeci tytuł mistrzyni Polski w rzucie oszcze-
pem oraz osiągnęła swój drugi najdalszy rzut w karierze. W Chorzowie 
na Memoriale Kamili Skolimowskiej osiągnęła 65 m 70 cm. Dalej rzuciła 
tylko na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. 

W 2020 r. M. Andrejczyk 
wynikiem 62 m 48 cm ustanowiła też rekord suwalskie-

go stadionu lekkoatletycznego podczas mityngu  
„Z oszczepem nad Czarną Hańczą”

Ranking „Złote Kolce” wśród kobiet wygrała bie-
gaczka na 400 m Justyna Święty-Ersetic, a wśród męż-
czyzn młociarz Wojciech Nowicki. Prestiżowe nagrody wręczono podczas 
programu na żywo emitowanego w TVP Sport.

SuKCeSy mŁOdyCH BadmintOniStóW
Kolejny sukces młodych, suwalskich 

badmintonistów. Zawodnicy SKB Suwałki 
zdobyli: złoto, srebro i brąz podczas Grand 
Prix Juniorów i Młodzików, które odbywa-
ły się w Bieruniu. Dwukrotnie na podium 
stawała Ulyana Wolskaja. Pierwsze miejsce 
zdobyła ona w grze podwójnej dziewcząt 
(GD U19) wspólnie z Airiną Maruszczak 
(AZS UM Łódź). Drugie miejsce zdoby-
ła w grze pojedynczej (U19). Mecz finało-
wy przegrała z Airiną Marushchak – kole-
żanką, z którą zdobyły pierwsze miejsce 
w deblu. Trzecie miejsce w grze pojedyn-
czej dziewcząt U15 wywalczyła Veranika 
Stankevicz. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

medaLOWe ŻniWa pŁyWaKóW 
4 i 5 grudnia na pływalni suwalskiego aquaparku odbyły się 

Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w pływaniu o Puchar Prezydenta 
Miasta Suwałk.

Pomimo pandemii koronowirusa w zawodach uczestniczyło 11 klu-
bów z całego województwa (ponad 250 zawodników). Zawodnicy z su-
walskiego klubu MUKS Olimpijczyk zaprezentowali się z bardzo dobrej 
strony, wygrywając klasyfikację medalową, zdobywając aż 82 medale we 
wszystkich kategoriach wiekowych: 32 złote, 27 srebrnych, 23 brązowe.

SzaCHOWe igrzySKa i LiCeaLiada
W Szkole Podstawowej nr 11 z Od- 

działami Integracyjnymi im. gen. bryg. 
pil. Witolda Urbanowicza rozegrano fina-
ły Igrzysk Dzieci w szachach. Trzecie miej-
sce zajęła drużyna suwalskiej SP nr 11.  
Wygrała SP Nowa Wieś. W Białymstoku  
rywalizowała młodzież szkolna i liceali-
ści. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej suwalska SP nr 11 zajęła drugą lo-
katę za SP nr 53 Białystok. W Licealiadzie suwalskie II LO było drugie,  
a suwalskie I LO było trzecie. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Na najwyższym stopniu po-
dium Airina Marushchak  
z Ulyaną Volskay
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OBWieSzCzenie
prezydenta miasta Suwałk z dnia 3 grudnia 2020 roku

prezydent miasta Suwałk działając na podstawie art. 49, art. 10 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 i art. 98a ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1990) oraz w oparciu o uchwałę Nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomo-
ściami mienia gminnego Miasta Suwałki (Dz. U. Woj. Podlaskiego poz. 1421 
i 1422 z dnia 08.05.2012r.) zawiadamia, że rzeczoznawca majątkowy przed-
łożył potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego sporządzonego w 
ramach postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty adia-
cenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w Suwałkach, w 
Obrębie nr 7, w związku z podziałem działek nr geod.: 31914/11 o pow. 2,3491 
ha, 31914/12 o pow. 0,0701 ha, na działki: nr 31914/13 o pow. 0,1384 ha, nr 
31914/14 o pow. 2,2107 ha, nr 31914/15 o pow. 0,0201 ha, nr 31914/16 o pow. 
0,0500 ha. Młynarczyk Józef, przed wydaniem decyzji może zapoznać się z ak-
tami sprawy osobiście, przez przedstawiciela lub pełnomocnika oraz wypo-
wiedzieć się, co do zebranych dowodów, materiałów w sprawie – w terminie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Suwałkach,  
ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 37, tel. 87 562 80 37, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w „DwuTygodniku 
Suwalskim” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach  
w dniach od 03-12-2020 r. do dnia 17-12-2020 r.  263/2020

prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, sta-

nowiących własność miasta Suwałk:
1. oznaczona działką nr 33914/4 o powierzchni 0,0904 ha, niezabudowa-

na, położona w Suwałkach przy ul. Juliusza Słowackiego, wchodząca w skład 
nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00006299/7. Działka 
przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednoro-
dzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława 
Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną prze-
widuje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 24 KDW. 
Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 24 KDW jest nie urządzo-
na, uzbrojona w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 127 000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia siedem ty-
sięcy złotych).

Wadium: 12 700 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych).
2. oznaczona działką nr 33914/5 o powierzchni 0,0900 ha, niezabudowana, 

położona w Suwałkach przy ul. Juliusza Słowackiego, wchodząca w skład nie-
ruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00006299/7. Działka przezna-
czona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wol-
nostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w 
Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej 
drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 24 KDW. Obecnie wydzielona geode-
zyjnie droga wewnętrzna 24 KDW jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wod-kan.

Cena wywoławcza: 126 000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć ty-
sięcy złotych).

Wadium: 12 600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych).
3. oznaczona działką nr 33915/5 o powierzchni 0,0868 ha, niezabudowana, 

położona w Suwałkach przy ul. Juliusza Słowackiego, wchodząca w skład nie-
ruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00006299/7. Działka przezna-
czona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wol-
nostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w 
Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej 
drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 24 KDW. Obecnie wydzielona geode-
zyjnie droga wewnętrzna 24 KDW jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wod-kan.

Cena wywoławcza: 122 000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia dwa tysią-
ce złotych).

Wadium: 12 200 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 26.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. 
Oddział w Suwałkach do dnia 11 stycznia 2021 roku. W tym dniu kwota wadium 
musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem 
przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapozna-
niu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych nota-
rialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawien-
nictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez 
pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – 
przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z 
podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeń-
skim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane 
są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim 
zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetar-
gu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wa-
dium nie podlega zwrotowi. 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy  
ul. Mickiewicza 1, telefon (87) 562-81-41.  265/2020

Ogłoszenia „dtS” , tel. 87 566-28-25,
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

maSz prOBLem z aLKOHOLem?
CHCeSz przeStaĆ piĆ?

anOnimOWi aLKOHOLiCy CzeKaJą

WyKaz mitingóW grup aa intergrupy

„pOJezierze”
infolinia: 801 033 242

SuWaŁKi:
n „zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, 18.00;
n „dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

i święta 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n „Krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;

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. 182/2020

kupię
n Zdecydowanie kupię mieszkanie 2-pokojowe bez pośredników, 

parter, 1-2 piętro maksymalnie, tel. 504 156 780  268/2020
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Z głębokim żalem 
i poczuciem ogromnej straty 

przyjęliśmy wiadomość
o śmierci 

mirOSŁaWa SzySzKO
lidera branży turystycznej na Suwalszczyźnie, 

pierwszego Przewodniczącego 
Zarządu Suwalskiej Organizacji Turystycznej 

i jednego z jej założycieli.

Wyrazy głębokiego współczucia

całej rOdzinie
składają

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Członkowie 
Suwalskiej Organizacji Turystycznej

264/2020

  266/2020

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy

Ś.P. 

mirOSŁaWa SzySzKO
człowieka biznesu, muzyka, pomysłodawcę i organizatora 

wielu przedsięwzięć gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych w Suwałkach,

a dla wielu osób Kolegę i Przyjaciela.

Łączymy się w bólu 

z rodziną i Bliskimi, 
których poruszyła ta przedwczesna śmierć.

Klub Radnych „Łączą nas Suwałki”
264/2020

Wyrazy szczerego współczucia 

pani małgorzacie Jurewicz
z powodu śmierci

taty
składają Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach
260/2020

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy w trudnych chwilach

rodzinie oraz Bliskim
z powodu śmierci

naszej drogiej Koleżanki

Janiny Wyszkowskiej
składają seniorzy

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suwałkach
262/2020

Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy

Ś.P. mirOSŁaWa SzySzKO
przedsiębiorcę, działacza gospodarczego i społecznego, 

mecenasa kultury i sportu, twórcę inicjatyw 
na rzecz niepełnosprawnych dzieci,
człowieka wielkiej muzycznej pasji.

Głęboko wstrząśnięci śmiercią
łączymy się w bólu

z najbliższymi 
 i składamy 

kondolencje oraz wyrazy współczucia

Zdzisław Przełomiec, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

wraz z Radnymi
269/2020

prezydent miaSta SuWaŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 
r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 listopada 2020 
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 
na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni (od 27.05.2020 r. do 
17.06.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk 
przeznaczonej do użyczenia (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 
441/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku).  258/2020
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O B W i e S z C z e n i e prezydenta miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r.  
poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  
K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, iż 
Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, wła-
ściwego zarządcy drogi, z dnia 30.10.2020 r., znak: I.7011.06.5.2020.IS, decyzję  
nr 8/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlane-
go i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na bu-
dowie drogi klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej 
wraz ze skrzyżowaniem i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w za-
kresie robót budowlanych obejmujących: 

• budowę jezdni z konstrukcją nawierzchni przystosowaną do przenoszenia 
obciążenia ruchem KR5, 

• budowę chodnika z drogą dla rowerów i pasem rozdziału po zachodniej stro-
ny ulicy,

• likwidację podłączeń z ulicami Kowieńską i Wileńską,
• budowę zatoki autobusowej z peronem i wiatą przystankową po wschodniej 

stronie ulicy przy skrzyżowaniu z ulicą Wylotową z dojściem do ul. Wylotowej,
• budowę trzywlotowego skrzyżowania typu rondo z ulicą Wylotową o średni-

cy 41 m z wyspami rozdzielającymi na dojazdach, z budową chodnika i drogi dla 
rowerów z pasem rozdziału wokół ronda przechodzących w ciągi pieszo-rowero-
we, wykonanie przejść dla pieszych oraz budową i przebudową uzbrojenia tere-
nu, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

• budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
• budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
• budowę oświetlenia ulicznego,
• budowę kanału technologicznego,
• budowa niekolizyjnych odcinków kablowych linii energetycznych,
• budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami,
• budowa odcinka odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej (działka nr 24576 (po 

podziale 24576/2) i 24575 (po podziale 24575/2)),
• budowa niekolizyjnego odcinka sieci teletechnicznej,
• rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu, 

kolidujących z budową drogi,
• rozbiórkę garażu blaszanego przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 24475/3),
• rozbiórkę budynków mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Wylotowej 27 

(dz. 24570/2, 24570/3),
• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
• wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
• zagospodarowanie zielenią,
 oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projek-

towanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:
 1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
– przebudowa ul. Wylotowej, na działkach nr 24575 (po podziale 24575/1)  

i 24576 (po podziale 24576/1) w zakresie obejmującym:
a) rozbiórkę istniejących elementów drogowych oraz uzbrojenia terenu, koli-

dujących z prze-budową ulicy,
b) budowę jezdni ulicy na obciążenie ruchem KR3,
c) budowę chodnika po stronie północnej ulicy i ciągu pieszo-rowerowego po 

południowej stronie ulicy,
oraz podłączenie jezdni projektowanej drogi z istniejącą na ul. Wylotowej 

(działki nr 24575 (po podziale 24575/3) i 24576 (po podziale 24576/3),
– przebudowa ulicy Wileńskiej w zakresie likwidacji istniejącego podłączenia  

z projektowaną drogą klasy G i wykonania fragmentu jezdni oraz odcinków chod-
nika dla pieszych, na działkach nr 24494/1, 24494/2,

– przebudowa ulicy Kowieńskiej w zakresie likwidacji istniejącego podłącze-
nia z projektowaną drogą klasy G i wykonania fragmentu nawrotki oraz chodnika 
dla pieszych, na działce nr 24495/6,

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
– budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikiem na działce 

nr 24475/5,
– budowa niekolizyjnego odcinka kablowej linii energetycznej SN, na działce 

nr 24474 (po podziale 24474/2),
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami na działkach nr 24575 

(po podziale 24575/1) i 24576 (po podziale 24576/1), 24579/1, 24616/1, 24615/2,
– budowa nowego odcinka oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświe-

tleniowych (działki nr 24575 (po podziale 24575/1) i 24576 (po podziale 24576/1),
– budowa uzupełniających przykanalików sieci kanalizacji deszczowej (działki 

nr 24575 (po podziale 24575/1) i 24576 (po podziale 24576/1)),
– budowa niekolizyjnego odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 24575 

(po podziale 24575/3), 24576 (po podziale 24576/3), 24578 (po podziale 24578/2) 
i na działce nr 24624/2,

– budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z zabezpieczeniem kabli energe-
tycznego i telekomunikacyjnego na działce nr 24495/6 (ul. Kowieńska),

– rozbiórka sieci wodociągowej na działkach 24624/2 i 24570/1, 

3) budowy i przebudowy zjazdów:
– budowa zjazdów indywidualnych na działki nr 24572, 24571/4, 24571/1, 

24570/1.
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 

24475/7, 24475/6 (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 101251B), na dział-
kach w całości przeznaczonych pod budowę drogi nr: 24475/2, 24475/3, 24570/3, 
24570/2, 24618/3, 24618/4, 24618/6 i w części na działkach nr: 24568, 24569, 24474, 
24575, 24576, 24578, 24618/5, 24618/2 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki)

oraz
elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projekto-

wanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub 
przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbro-
jenia terenu oraz budowy i przebudowy zjazdów, na nieruchomości oznaczo-
nej działkami nr: 24475/5, 24494/1, 24494/2, 24495/6, 24570/1, 24474 (po podzia-
le 24474/2), 24624/2, 24575 (po podziale 24575/1 i 24575/3), 24576 (po podziale 
24576/1 i 24576/3), 24578 (po podziale 24578/2), 24579/1, 24616/1, 24615/2 (ob-
ręb 0010, Miasto Suwałki). 

 Numery działek podlegających podziałowi: 24568, 24569, 24474, 24575, 24576, 
24578, 24618/5, 24618/2 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki).

 Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pa-
sa drogowego ww. drogi: 24568/1, 24569/1, 24474/1, 24575/2, 24576/2, 24578/1, 
24618/9, 24618/7 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki), według załączonych projek-
tów podziału.

 Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 24568/2, 
24569/2, 24474/2, 24575/1, 24575/3, 24576/1, 24576/3, 24578/2, 24618/10, 24618/8 
(obręb nr 0010, Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału. 

 Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego ww. dro-
gi: 24475/7, 24475/6 (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 101251B), 24475/2, 
24475/3, 24570/3, 24570/2, 24618/3, 24618/4, 24618/6 (działki w całości przezna-
czone pod budowę drogi) (obręb nr 0010, Miasto Suwałki).

 Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na 
nieruchomości oznaczonej działkami nr: 24475/7, 24475/6 (istniejący pas drogowy 
drogi gminnej nr 101251B), 24475/2, 24475/3, 24570/3, 24570/2, 24618/3, 24618/4, 
24618/6, 24568/1, 24569/1, 24474/1, 24575/2, 24576/2, 24578/1, 24618/9, 24618/7 
(obręb nr 0010, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu podziału,

oraz
elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowa-

nym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebu-
dowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 
na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 24475/5, 24494/1, 24494/2, 24495/6, 
24570/1, 24474 (po podziale 24474/2), 24624/2, 24575 (po podziale 24575/1 i 
24575/3), 24576 (po podziale 24576/1 i 24576/3), 24578 (po podziale 24578/2), 
24579/1, 24616/1, 24615/2 (obręb 0010, Miasto Suwałki).

 Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej: 
Obręb nr 0010 Miasto Suwałki:

– 24568 o pow. 0,9054 ha dzielona na działki: 24568/1 o pow. 0,0716 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 24568/2 o pow. 0,8338 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 24569 o pow. 0,1639 ha dzielona na działki: 24569/1 o pow. 0,0335 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 24569/2 o pow. 0,1304 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

– 24474 o pow. 0,4380 ha dzielona na działki: 24474/1 o pow. 0,0049 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 24474/2 o pow. 0,4331 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

– 24575 o pow. 0,4127 ha dzielona na działki: 24575/2 o pow. 0,1827 ha (przezna-
czona pod drogę gminną), 24575/1 o pow. 0,0706 ha (w dotychczasowym włada-
niu) i 24575/3 o pow. 0,1594 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24576 o pow. 0,5337 ha dzielona na działki: 24576/2 o pow. 0,1566 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną), 24576/1 o pow. 0,1769 ha (w dotychczasowym wła-
daniu) i 24576/3 o pow. 0,2002 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24578 o pow. 0,8824 ha dzielona na działki: 24578/1 o pow. 0,3375 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 24578/2 o pow. 0,5449 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

– 24618/5 o pow. 0,1307 ha dzielona na działki: 24618/9 o pow. 0,0014 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 24618/10 o pow. 0,1293 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

– 24618/2 o pow. 0,0980 ha dzielona na działki: 24618/7 o pow. 0,0080 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 24618/8 o pow. 0,0900 ha (w dotychczaso-
wym władaniu).

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

Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1,  
pok. 140. 

Z uwagi na wyłączenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie Miejskim 
do czasu zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości osobistego zapoznania się z 
aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą telefoniczną lub mailową.
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duSzKiem taK, aŻ dO dna!
Coraz chłodniejsze wieczo-

ry, sytuacja w kraju i na świecie 
– wszystko to nie nastraja pozy-
tywnie. Zawsze można próbować 
poprawić sobie humor lekturą do-
brej książki, zwłaszcza jeśli będzie 
to „Hrabi Duszkiem tak!” autorstwa 
J. Jabłonki, P. Łęczuka oraz człon-
ków tejże formacji.

Kto zna twórczość kabaretu 
Hrabi, ten wie, że tytuł tej swoistej 
„biografii” jest nawiązaniem do ich 
przezabawnego skeczu „Kultura pi-
cia alkoholu”. Ja ten kabaret uwiel-
biam, chętnie powracam także 
do skeczy pierwotnego kabaretu 
Joanny i Kamola – Potem, o którym 
również jest mowa w książce.

 W publikacji uraczono nas historią tworzenia się Hrabi, powstawania 
skeczy, zakulisowymi ciekawostkami i anegdotkami. Nie zabrakło zapi-
sów fragmentów skeczy i piosenek. Wywiad przeplatany jest rozdziała-
mi, w których poznajemy każdego aktora grupy od prywatnej strony, ma-
my szansę zobaczyć wiele fotografii, upamiętniających zarówno rodzinne 
momenty, jak i zawodowe osiągnięcia. 

Choć nie słychać głosów, nie widać min, da się tu wyczuć charak-
terystyczny styl kabaretu. Wielka gratka przede wszystkim dla fanów. 
Niewątpliwie jednak salwy śmiechu gwarantuję każdemu!

Kamila Sośnicka

bIblIotekarz
poleca

jest taki 
Świąteczny czas…

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym Prezydent Miasta Suwałk 
ogłosił konkurs na najpiękniej udekorowane suwalskie domy i balkony 
w okresie świąteczno-noworocznym. 

– Jest to także promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwią-
zań dekoracyjnych, mających na celu podkreślenie radosnego nastroju 
w okresie świąteczno-noworocznym. Jak co roku uczestnicy mogą zgła-
szać swoje dekoracje w dwóch kategoriach: wolnostojący dom jedno-
rodzinny oraz wystrój świąteczny balkonu w budynku wielorodzinnym  
– informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach, ani członkowie komisji konkursowej, a także laureaci na-
grodzeni w dwóch poprzednich edycjach konkursu. Warunkiem udzia-
łu w konkursie jest pisemne zgłoszenie świątecznej dekoracji posesji do 
konkursu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w nieprzekra-
czalnym terminie do 30 grudnia 2020 roku.

Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody pieniężne:
– wolnostojący dom jednorodzinny: I miejsce: 1000 zł, II miejsce: 800 zł,  

III miejsce: 600 zł; 
– wystrój świąteczny balkonu obiektu mieszkaniowego w budynku  

wielorodzinnym: I miejsce: 800 zł, II miejsce: 600 zł, III miejsce: 400 zł.

>>

Dekoracja, która 
zdobyła I miejsce 

(2019 r.)  
w kategorii wy-
strój świąteczny 

balkonu obiektu 
mieszkaniowego 

w budynku 
wielorodzinnym

przygarniJ przyJaCieLa ze SCHrOniSKa „SianOŻęĆ”
W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schronisku przy 

ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta w schronisku 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

Trzyletnia suczka bisz- 
koptowa, czeka na rodzinę, 
która otoczy ją opieką  
i miłością.

Pies czterolatek, 
czarno-biały, 
a’la chudy husky, 
będzie 
wdzięcznym 
kompanem 
długich 
plenerowych 
wycieczek.

Trzyletnia suka wilczasta  
z białymi skarpetkami 
szuka przyjaciela, który otoczy 
ją opieką.

Śmieszny, czteroletni pies wilcza-
sty z lisim ogonkiem, szuka swoje-
go miejsca na ziemi.
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9 grudnia mi-
nęło dziesięć lat od 
śmierci związanego 
z Suwałkami kontr- 
admirała Jerzego 
Tumaniszwili. Z po- 
chodzenia był Gru- 
zinem. Jego ojciec  
książę Paweł Tu- 
maniszwili był Mar- 
szałkiem Szlachty 
Gruzińskiej na dwo-
rze cara Mikołaja II.  
Matka Jadwiga by-
ła Polką. W latach  
30 -t ych X X wie -
ku rodzina Tuma- 
niszwili traf iła na Suwalszczyznę. Późniejszy kontradmirał  
J. Tumaniszwili uczył się w Gimnazjum Męskim im. K. Brzostowskiego 
w Suwałkach. 

 – Nigdy nie zapomnę wspaniałej atmosfery tej szkoły, kolegów 
i nauczycieli. To był nadzwyczajny czas w moim życiu. Zostałem 
prezesem koła języka francuskiego prowadzonego przez madame 
Wasilewską, a także kierownikiem Straży Przedniej, rodzaju orga-
nizacji charytatywnej pomagającej młodzieży pochodzącej z ubo-
gich polskich i żydowskich rodzin – wspominał J. Tumaniszwili.

Maturę zdał w 1936 r., a potem wstąpił do Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Został marynarzem, ale do Suwałk 
często powracał. Na łamach „Tygodnika Suwalskiego” wspominał 
noworoczne bale w resursie.

 – Kiedyś i ja miałem na takim balu przygodę. Otóż na mnie, 
nieopierzonego podchorążaka zagiął parol sam dowódca suwal-
skiego garnizonu. Kazał mi usiąść obok siebie i wciąż do mnie 
przypijał. Wódka za wódką, prawie bez przerw. Potem dowiedzia-
łem się, że poszedł o zakład, że upije Gruzina. Z opresji wybawi-
ły mnie panie. Jedna za drugą prosiły mnie do tańca, udaremnia-
jąc spełnianie kolejnych toastów. I w ten sposób mnie uratowały 
– opowiadał kontradmirał J. Tumaniszwili.

W czasie wojny J. Tumaniszwili służył na niszczycielach: 
„Burza”, „Krakowiak”, „Piorun” i francuskim „Ouragan”. Za swo-
je czyny wielokrotnie był odznaczany najwyższymi polskimi od-
znaczeniami. Po wojnie wyemigrował do USA. Wielokrotnie od-
wiedzał Suwałki. Po raz ostatni w 2009 r. Spotkał się wówczas  
z prezydentem Suwałk Józefem Gajewskim oraz uczniami I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej. Zapalił też znicz na gro-
bie swojego ojca, który został pochowany na cmentarzu przy  
ul. Bakałarzewskiej. 

adMirał z suwałk>> zdalny „obiad 
czwartkowy”

Kolejny koncert muzyki 
klasycznej z cyklu „Obiady 
c z w a r t ko w e ”  o d b y ł  s i ę  
w ostatni czwartek listopada. 
Koncert obejrzeć można było 
za pośrednictwem internetu. 
W Salonie Muzycznym przy 
ul. Chłodnej 12 z Koncertem 
Niepodległościowym „Mistrz 
i uczeń” wystąpili: Duo Boniecka Grzesiak oraz uczennica szkoły muzycznej 
Bernadeta Bilbin. 

– Projekt Obiady Czwartkowe to cztery spotkania, z czego dwa odbyły się 
w przestrzeni otwartej przy Starej Łaźni oraz dwa w jej wnętrzach, a dzisiejszy 
piąty – organizowany jest on-line. Od początku Fundacja promowała młodych 
i zdolnych artystów z regionu. Zawsze gościmy mistrza i ucznia. W historii 8 lat 
działalności odbyło się ponad 60 koncertów muzyki klasycznej. W tym salonie 
przyjęliśmy ponad 3,5 tys. słuchaczy. Wystąpiło 73 mistrzów, u boku których 
zaprezentowało się 80 uczniów. Dzięki naszym darczyńcom, oraz środkom 
uzyskanym z 1% odpisu podatku, a także naszemu partnerowi z Montrealu 
w ciągu 4 lat udzieliliśmy 42 stypendia na kwotę 122 tys. zł – powiedziała na 
wstępie organizatorka koncertu i prezes Fundacji ART-SOS Alicja Roszkowska. 

Organizatorka ostatniego z koncertów w ramach projektu realizowanego 
w 2020 r. podziękowała suwalskiemu samorządowi za dofinansowanie z bu-
dżetu miejskiego, Suwalskiemu Ośrodkowi Kultury za wsparcie organizacyj-
ne oraz redakcji TVS 24 – za pomoc w obsłudze on-line.

>>

nakrętkoMaty
3 grudnia w sąsiedztwie Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej przy  

ul. Emilii Plater 33A ustawiony został pierwszy w Suwałkach „nakrętko-
mat” – czyli urządzenie do zbiórki plastikowych nakrętek. Zakup urządzenia  
w kształcie czerwonego serca sfinansował właściciel Hurtowni Elektrycznej 
„Elektromil”. 

– To taka mała rzecz, niewielka inwestycja, ale rzecz ważna. Najistotniejsze 
jest to, że dzięki temu przedsięwzięciu można komuś pomóc. Cieszę się, że fi-
nansując kupno „nakrętkomatu” możemy wesprzeć tę inicjatywę oraz dopo-
móc osobom, które tego potrzebują – powiedział Zbigniew Ślaski, właściciel 
Hurtowni Elektrycznej „Elektromil”.

Dochód ze sprzedaży nakrętek wrzuconych do „nakrętkomatów” zosta-
nie przekazany na cele charytatywne. Wkrótce w Pasażu Grande-Synthe usta-
wiony zostanie drugi „nakrętkomat”, który zakupiony został przez suwalskich 
radnych z klubu „Łączą nas Suwałki”. Jeżeli inicjatywa spotka się z zaintereso-
waniem ze strony suwalczan podobne urządzenia zostaną ustawione w in-
nych częściach miasta. 

Szerzej o akcji zbierania nakrętek na www.dwutygodniksuwalski.pl

>>

Tak serduszko 
wyglądało na 
drugi dzień 
po symbolicz-
nym oddaniu 
do użytku

Chór rewelersów z Gimnazjum Męskiego im. Karola Brzostowskiego  
w Suwałkach. Jerzy Tumaniszwili na zdjęciu pośrodku  

Fot. ze zbiorów prywatnych Edwarda Kupicha



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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wydział ochrony Środowiska uM apeluje!>>


