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Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, 
życzę wszystkim Suwalczankom 
samych szczęśliwych dni w życiu. 
Codziennie uśmiechu na twarzy. 

Wiary w siebie i swoje możliwości, 
radości z życia i tego, aby każdy kolejny dzień 

był Dniem Kobiet.

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

Wszystkim Suwalczankom
w Międzynarodowym Dniu Kobiet

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i samych pogodnych dni.

Życzymy spełnienia wszystkich marzeń, 
zadowolenia z siebie oraz życiowej radości. 
Niech uśmiech rozpromienia Wasze twarze 

i byście zawsze czuły się doceniane.
„DwuTygodnik Suwalski”

W drodze 
do beatyfikacji

Zakończył się diecezjalny etap procesu kanonicznego o heroiczno-
ści cnót życia ks. Kazimierza Hamerszmita, zmierzający do jego przy-
szłej beatyfikacji. Uroczyste zamknięcie tego etapu procesu odbyło się 
podczas publicznej sesji 4 marca w suwalskim kościele konkatedralnym 
pw. św. Aleksandra. Po sesji odprawiono mszę św. o beatyfikację Sługi 
Bożego. Obszernie o ks. K. Hamerszmicie pisaliśmy w lutowym wydaniu 
„DTS”. Przypomnijmy, że zaplanowano przeniesienie jeszcze w tym roku 
jego szczątków z cmentarnej kaplicy przy ul. Bakałarzewskiej do konka-
tedry św. Aleksandra. Stanie się tak, aby wierni mogli częściej modlić się 
przy grobie zmarłego.

>>
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Mieszkanie Plus 
w Suwałkach?

Jeśli znajdą się chętni to w Suwałkach zostaną wybudowane dwa 
bloki mieszkalne. W ramach zmodyfikowanego przez rząd programu 
Mieszkanie Plus, przy ulicy Reja i Putry może powstać kilkadziesiąt no-
wych mieszkań. Zarząd Budynków Mieszkalnych na swojej stronie inter-
netowej rozpoczął badanie ankietowe. Jego celem jest rozpoznanie, czy 
wśród mieszkańców Suwałk jest zainteresowanie mieszkaniami na wy-
najem lub stopniowym dochodzeniem do własności. 

Nowe możliwości przyniosła modyfikacja programu Mieszkanie Plus. 
Dopuszcza ona realizację inwestycji w formule partnerstwa publiczno
-prywatnego. Tym partnerem dla suwalskiego samorządu byłby Polski 
Fundusz Rozwoju. 

W tym partnerstwie suwalski samorząd mógłby zaproponować nie-
ruchomość przy ul. Reja (gdzie do niedawna stała obozowa łaźnia) w ce-
lu realizacji wielorodzinnego budynku z ok. 36 lokalami mieszkalnymi 
oraz nieruchomość przy ul. Putry na blok z ok. 40 mieszkaniami. Polski 
Fundusz Rozwoju wziąłby natomiast na siebie koszty budowy mieszkań. 
Jego wynagrodzeniem byłaby tzw. opłata za dostępność, którą otrzy-
mywałby dopiero po wybudowaniu lokali i stworzeniu możliwości od-
dania ich w najem. Partner miałby możliwość zawierania z lokatorami 
umów najmu, także z wariantem dojścia do własności. Aktualnie trwa 
analiza przedsięwzięcia.

– W suwalskich warunkach Mieszkanie Plus jest realne, ale tylko pod 
warunkiem połączenia z innym programem. Tym programem może być 
Mieszkanie na Start, w ramach którego rząd za pośrednictwem samorzą-
du dopłaci do czynszu tym lokatorom, którzy spełniają kryteria docho-
dowe – przekonuje prezydent Czesław renkiewicz. 

Według założeń, w województwie podlaskim rządowa dopłata do 
czynszu za 55 metrowe mieszkanie miałaby sięgnąć 260 zł. Jeżeli będą 
chętni, władze Suwałk zamierzają do końca tego roku podpisać umowę 
z partnerem, a następnie rozpocząć budowę pierwszego bloku.

Apel prezydentA
o CzyStość 

w SuwAłKACH

S z a n o w n i  Pa ńs t w o ,  p ra -
gnę zwrócić się do wszystkich 
Suwalczan ale też do przedstawi-
cieli suwalskich służb, firm oraz 
prezesów spółdzielni mieszkanio-
wych i zarządców nieruchomości 
by powoli przystąpić do najważ-
niejszych prac porządkowych, które są konieczne do wykonania po zimie. 
Wydaje się, że ta pora roku nas powoli opuszcza, a nieuchronnie zbliża się 
wyczekiwana przez nas wiosna. Znikający śnieg odsłania to wszystko co po 
zimie pozostawiliśmy na placach, skwerach i trawnikach. 

Liczę, że w tym roku miasto zostanie pięknie i jak najszybciej ukwiecone. 
Jest to priorytetowe zadanie dla miejskich jednostek, ale także wszystkich za-
rządców nieruchomości, w tym spółdzielni mieszkaniowych. Proszę zarząd-
ców terenów by dokonać przeglądu ławek na chodnikach i skwerach dróg 
i chodników oraz zwrócić szczególną uwagę na stan placów zabaw i urzą-
dzeń znajdujących się na nich. 

Straż Miejska z pewnością zajmie się egzekwowaniem czystości w mieście 
oraz zwróceniem uwagi na ciągle istniejący problem z „pozostałościami” po 
psach, a także dzikimi wysypiskami śmieci. Niestety w tej kwestii będziemy bez-
względnie karać osoby, które zanieczyszczają nasze miasto, naszą wspólną 
przestrzeń. Niech ostatni przypadek wykrycia dzikiego wysypiska śmieci przy 
ul. Staniszewskiego będzie przestrogą dla nas wszystkich. Straż Miejska nałoży 
na każdego karę finansową za tak haniebne zanieczyszczenie środowiska. Każdy 
kto dopuści się takiej dewastacji może liczyć się z podobnymi konsekwencjami.

Dlatego proszę i apeluję byśmy wspólnie dbali o nasz dom, nasze Suwałki. 
Mieszkamy tu Wszyscy razem i wszyscy razem odpowiadamy za przestrzeń 
naszego miasta.
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wtoreK z rAdnyM

W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, prze-
kazać im swoje uwagi i pomysły.

We wtorek 5 marca zapraszają Adam ołowniuk i wojciech 
pająk z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 12 marca 
na suwalczan czekają Anna ruszewska oraz Andrzej turowski 
z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi  
19 marca zapraszają Jarosław Schabieński z Prawa i Spra- 
wiedliwości  Marek zborowski-weychman z Klubu Radnych 
„Łączą nas Suwałki”.

Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w biurze Rady Miejskiej, 
w pokoju 146 na pierwszym piętrze ratusza.

Przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław przełomiec lub wy-
znaczony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesan-
tów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na 
pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

PowStają bulwary
Prezydent Suwałk Czesław renkiewicz podpisał umowę na realizację 

kolejnego etapu budowy suwalskich bulwarów. Umowa przewiduje za-
gospodarowanie terenu od ul. Mickiewicza do budynku łaźni. Powstaną 
ścieżki spacerowe, zieleń i mała architektura. Inwestycję wartą blisko 
4,8 mln zł wykona Zakład Ogólnobudowlany Stankiewicz z Suwałk. Prace 
zakończą się w maju przyszłego roku. Całe bulwary będą zagospodaro-
wane do końca 2020 roku.

Jest to już czwarty etap związany z realizacją bulwarów. Pierwszy 
z  nich czyli budowa ul. Andrzeja Wajdy zakończył się rok temu. W tym ro-
ku zakończy się warta ponad 8 mln rewitalizacja łaźni, gdzie powstanie 
galeria, kawiarnia oraz miejsce gdzie będzie można wypożyczać sprzęt 
rekreacyjny. Do końca października augustowska firma Ekodrom za 
3,1 mln zł wykona  następujące roboty budowlane: regulację brzegów 
rzeki z umocnieniem podstawy skarp na odcinku od ul. Mickiewicza do 
Wojska Polskiego, nabrzeże rekreacyjne i slip dla kajaków, przepławkę dla 
ryb i remont jazu, kładkę dla pieszych i rowerów.

>>
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zMiany W strefie
Obsługą strefy płatnego parkowania w Suwałkach po zakończeniu obowiązują-

cej umowy od kwietnia zajmie się Zarząd Dróg i Zieleni. Taką decyzję podjęły wła-
dze miasta oraz dyrektor ZDiZ po tym, jak nie został rozstrzygnięty przetarg na pro-
wadzenie strefy. Oferty złożone przez dwie prywatne firmy okazały się droższe, niż 
kwota, jaką ZDiZ zamierzał wydać na obsługę strefy.

Zgodnie z decyzją suwalskich radnych od połowy kwietnia suwalska strefa płat-
nego parkowania będzie mniejsza i krócej będą obowiązywały opłaty. Strefa nie bę-
dzie obowiązywała na ulicy Hamerszmita. Pozostanie na ul. Kościuszki, od skrzyżowa-
nia z ul. gen. Dwernickiego do skrzyżowania z ul. Wigierską oraz na ul. A. Mickiewicza 
(od ul. T. Kościuszki do ul. Hamerszmita) i na Placu Marszałka J. Piłsudskiego. Opłaty za 
parkowanie w płatnej strefie będą obowiązywały od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8 do 16. Teraz opłaty obowiązują do godz. 18. Będzie też można płacić kartą płat-
niczą za parkowanie w tej strefie. Te zmiany przygotowała specjalnie powołana gru-
pa złożona z radnych, przedsiębiorców i rzemieślników. Za utrzymaniem płatnej stre-
fy parkowania opowiedzieli się suwalczanie w specjalnie przeprowadzonej w 2018 r. 
ankiecie. Podobną opinie wyrażali suwalscy przedsiębiorcy.

kulturalno-sPortoWy rok
Prawie 200 imprez znalazło się w tegorocznym kalendarzu wydarzeń kulturalnych 

i sportowych w Suwałkach. Na specjalnej konferencji w ratuszu mówili o tym:  pre-
zydent Suwałk Czesław renkiewicz oraz dyrektorzy: Suwalskiego Ośrodka Kultury 
Alicja Andrulewicz i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach waldemar Borysewicz.

W kalendarzu znalazły się 
znane już imprezy m.in. Suwałki 
Blues Festival, Jarmark kamedul-
ski, Letnia Filharmonia AUKSO 
czy Miejskie Święto Biegania 
RESO 10,5, które odbędzie się 
w lipcu. W kwietniu poznamy 
gwiazdy 12. edycji Suwałki Blues 
Festival. Po latach powraca Festyn 
Archeologiczny organizowany  
w suwalskiej Szwajcarii. Odbędzie 
się 24-25 maja. 

Co z udziAłeM żołnierzy i funKCJonAriuSzy? 
W tym roku szczególnie obchodzony będzie jubileusz 100-lecia odzyskania przez 

Suwałki niepodległości. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, ze zwrócił się do 
przedstawicieli suwalskich służb mundurowych oraz wojska z propozycją spotkania 
i uzgodnienia ich udziału w uroczystościach jubileuszowych oraz w miejskich obcho-
dach świat państwowych i narodowych. Żaden z nich nie pojawił się na tym spotkaniu.

reMont 
ul. t. kościuSzki

Trwają procedury przetargowe na gruntowną moderniza-
cję ul. T. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Mic- 
kiewicza do Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Inwestycja 
polegająca na całościowym przełożeniu kostki granitowej z 
wykonaniem nowej podbudowy będzie podzielona na 3 eta-
py i powinna zakończyć się pod koniec października tego roku.

Podjęta decyzja o przełożeniu kostki wzdłuż całej jezd-
ni z jednoczesną wymianą podbudowy oraz ułożeniem kost-
ki w tzw. łuki rzymskie (tak jak na Placu Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego) spowoduje, że zginą nierówności oraz wyboje na 
całym odcinku. Ułożenie kostki w łuki rzymskie powoduje, że 
kostka lepiej przylega do siebie oraz nie powstają tak duże 
szczeliny między nią. Zostaną one wypełnione mieszanką pia-
skowo cementową. W ramach inwestycji nie będzie przekłada-
na kostka na parkingach oraz chodnikach. Przebudowa doty-
czy tylko i wyłącznie jezdni. 

Aby jak najmniej utrudnić ruch wzdłuż ul. T. Kościuszki pod-
jęto decyzję by całe zadanie podzielić na 3 etapy. Pierwszy  
z nich musi zakończyć się do 30 czerwca. Wykonany ma być 
odcinek ul. A. Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem ul. T. Koś- 
ciuszki. Po organizacji Suwałki Blues Festivalu ma być wykona-
ny odcinek od ul. A. Mickiewicza do wyniesionego przejścia dla 
pieszych. Tu prace mają zakończyć się do 15 września. Do koń-
ca października ma być gotowy cały odcinek ul. T. Kościuszki.
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targi  edukacyjne
Czes ław renkiewicz ,  Prez ydent Miasta Suwałk za-

prasza na Subregionalne Targi Edukacyjno-Zawodowe oraz 
Event Subregionalny, które odbędą się 26 marca w godz. 10-17  
w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach oraz w Zespole Szkół nr 4  
w Suwałkach w ramach realizacji partnerskiego projektu pt. 
„doBry zAwÓd – fAJne żyCie – popularyzacja kształce-
nia zawodowego w województwie podlaskim” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020. Miasto Suwałki jest Partnerem projektu odpowia-
dającym za realizację działań na terenie Subregionu Suwalskiego.

Podczas targów szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodsta-
wowe z terenu Miasta Suwałk oraz Subregionu Suwalskiego za-
prezentują aktualną ofertę edukacyjną wskazując korzyści nauki  
w konkretnym zawodzie. Ponadto odbędą się spotkania mento-
ringowe z pracodawcami – wykłady dla uczniów i ich rodziców 
oraz panele dyskusyjne.

>>

prezydent MiAStA SuwAłK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do pu-
blicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 28.02.2019 r. 
do 21.03.2019r.) trzy wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczo-
nych do zbycia w drodze przetargu i bezprzetargowej (Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk 
Nr 100/2019, 101/2019 i 102/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku).  77/2019
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rAdni oddAli Hołd
Lutowa sesja rozpoczęła się od minu-

ty ciszy. W ten sposób  radni oddali hołd 
niedawno zmarł ym: byłemu premiero -
wi Janowi olszewskiemu , Zasłużonemu 
dla Miasta Suwałk Januszowi Kopciałowi, 
byłemu proboszczowi suwalskiej konkate-
dry ryszardowi Gwiazdowskiemu oraz dy-
rektor suwalskiej Szkoły Podstawowej nr 4  
Jolancie nowakowskiej.

zMiAny oBwodÓw 
SzKÓł podStAwowyCH

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian gra-
nic obwodów samorządowych szkół podstawo-
wych. Od września tego roku przestają funkcjo-
nować gimnazja. Po decyzjach obecnego rządu 
i parlamentu od 1 września 2017 r. nauka w szko-
łach podstawowych trwa osiem lat, a zatem jest  
w nich uczniów więcej niż przed zmianami 
oświatowymi, gdy nauka w podstawówkach 
trwała sześć lat. Stąd wynika konieczność zmian 
w szkolnych obwodach i dostosowania liczby 
uczniów do warunków lokalowych szkół oraz 
zapewnienia uczniom bezpiecznych i higie-
nicznych warunków nauki, wychowania i opie-
ki. Tak, by jak w najmniejszym stopniu odczuli 
skutki zmian oświatowych.

opłAtA zA śMieCi nA KonieC KwArtAłu
W związku z wnioskami suwalczan dotyczą-

cymi zmiany terminów płatności za odbiór od-
padów komunalnych, przygotowano projekt 
uchwały przyjęty przez radnych, w którym 
zmieniono terminy płatności z piętnastego 
dnia środkowego miesiąca kwartału, na pięt-
nasty dzień ostatniego miesiąca kwartału. Po 
wejściu uchwały w życie od 1 kwietnia 2019 ro-
ku zapłacimy:

– za pierwszy kwartał do 15 marca – ten ter-
min będzie obowiązywał od 2020 r.;

– za drugi kwartał do 15 czerwca; za trze-
ci kwartał do 15 września; za czwarty kwartał 
do 15 grudnia.

StAtut, rzetelność i CenzurA 
Największą dyskusję wywołała uchwała  

w sprawie nadania statutu suwalskiej Bibliotece 
Publicznej im. Marii Konopnickiej. Chociaż 
tak naprawdę nie mówiono o samym statu-
cie, lecz o funkcjonującym w strukturach bi-
blioteki „DwuTygodniku Suwalskim”. Jarosław 
Schabieński stwierdził, że relacja ze stycznio-
wej sesji Rady Miejskiej zamieszczona w „DTS” 
była nierzetelna, gdyż nie zostały omówione 
wszystkie propozycje bonifikat przy sprzeda-
ży mieszkań składane przez ugrupowania i klu-
by radnych. Żeby do takich sytuacji nie docho-
dziło zaproponował wprowadzenie do statutu 
biblioteki zapisu o utworzeniu rady do spraw 
rzetelności informacji jako organu opiniodaw-

Plany, Statut i nowy wicePrzewodniczący

„dwutyGodniK SuwAlSKi” o SeSJACH rAdy MieJSKieJ
Staramy się możliwie najpełniej informować o przebiegu i efektach posiedzeń sesyjnych suwal-

skiego samorządu. Pomimo tak obszernych relacji, nie sposób na 2-3 stronach drukowanego „DTS” 
napisać o wszystkim. W swoich materiałach z sesji RM szczególnie koncentrujemy się na informa-
cjach, a nie wywoływaniu emocji. 

Najważniejsi są dla nas suwalczanie i dlatego skupiamy się na informacjach mających real-
ny wpływ na ich życie, czyli uchwałach przyjętych przez radnych, a dotyczących np. ulg przy za-
kupie mieszkań, ulg przy przekształceniach własnościowych gruntów, czy wprowadzaniu za-
kazu sprzedaży alkoholu nocą lub o pomocy niepełnosprawnym. Mniej istotny dla większości 
suwalczan jest sposób dochodzenia do tych decyzji i rozwiązania, które zostały odrzucone  
i nie mają żadnego wpływu na ich życie. Zainteresowani takimi szczegółami mogą:

– obejrzeć relację online z sesji na stronie internetowej www.um.suwalki.pl;
– zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji  zamieszczany-

mi na stronie www.um.suwalki.pl;
– uzyskać dostęp do  dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach.

Po zmianach jakie wprowadzili posłowie i senatorowie, od obecnej kadencji samorządu nie pu-
blikujemy interpelacji i zapytań radnych i odpowiedzi na nie. Najzwyczajniej w świecie są one zbyt 
obszerne i trzeba byłoby dokonywać skrótów, które mogłyby wywoływać wątpliwości. Zgodnie  
z wymogiem prawa od początku bieżącej kadencji samorządu interpelacje i zapytania radnych oraz 
udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie bip.um.suwalki.pl

Redaktor naczelny: Jarosław Filipowicz

czego analizującego rzetelność informacji prze-
kazywanych przez „DwuTygodnik Suwalski”. 
Według autora poprawki, taka rada powinna 
składać się z ośmiu radnych powołanych przez 
Radę Miejską – po dwóch z każdego ugrupowa-
nia i klubu. We wniosku było jeszcze kilka innych 
zapisów. Uwagi do samego trybu wprowadza-
nia zmian zgłosił zbigniew roman de-Mezer, 
zaznaczając, że był czas na wnoszenie zmian, 
z którego nikt jednak nie skorzystał. Ponadto 
dodał, że omawiana propozycja nie została za-
opiniowana prawnie i nie powinna być proce-
dowana. Do zgłoszonej propozycji odniósł się 
także Jacek niedźwiedzki, przytaczając defi-
nicję kontroli publicznego przekazywania infor-
macji, czyli dawno zapomnianej cenzury. Głos  
w dyskusji zabrał też były wieloletni redaktor na-
czelny „DwuTygodnika Suwalskiego” Stanisław 
Kulikowski. Stwierdził on, że propozycja ta 
jest sprzeczna z prawem prasowym, które do-
puszcza utworzenie rady programowej jedynie 
przez wydawcę pisma, czyli bibliotekę. W wy-
niku głosowania propozycja J. Schabieńskiego 
została odrzucona, a uchwałę o nadaniu statutu 
Bibliotece przyjęto 19 głosami za, przy 3 wstrzy-
mujących się.

25 lutego podczas IV sesjI Rady MIejskIej w suwałkach RadnI M.In. pRzyjęlI InfoRMację o pRacy pRezydenta MIa-
sta suwałk I wykonanIu uchwał Rady MIejskIej, podjęlI uchwałę w spRawIe pRzyjęcIa pRogRaMu opIekI nad zwIe-
RzętaMI bezdoMnyMI oRaz zapobIeganIu bezdoMnoścI zwIeRząt, okReślIlI nowe gRanIce obwodów publIcznych 
szkół podstawowych. wybRalI też tRzecIego wIcepRzewodnIczącego Rady, któRyM został wojcIech pająk.

potrzeBny Czy zBĘdny?
Po ubiegłorocznych wyborach wiceprze-

wodniczącymi Rady Miejskiej zostali radni: 
Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości  
i Jacek niedźwiedzki z ugrupowania Platforma. 
Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Trzeci fo-
tel zaproponowano radnym z ugrupowania 
Mieszkańcy Suwałk. Na sesji reprezentujący to 
ugrupowanie Sławomir Sieczkowski, stwier-
dził, że wiceprzewodniczący i tak nic nie robią, 
po co więc zajmować to stanowisko. Wakat 
utrzymywany był aż do tej sesji. Największy 
klub „Łączą nas Suwałki” zaproponował na 
to stanowisko wojciecha pająka z własnego 
ugrupowania. W głosowaniu 16 radnych po-
parło kandydata, przeciwko były dwie osoby,  
a cztery kolejne wstrzymały się od głosu.

zApowiedŹ KoleJneJ SeSJi
Zamykając obrady przewodniczący RM po-

informował o następnej sesji, która odbę-
dzie się 4 marca i będzie poświęcona sytuacji  
w suwalskim PGK. Z wnioskiem o zwołanie 
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej wystąpili 
radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość i ugru-
powania Mieszkańcy Suwałk.

Prezydium Rady Miejskiej w pełnym składzie (od lewej): Wojciech Pająk, Jacek Juszkiewicz, Zdzisław Prze-
łomiec i Jacek Niedźwiedzki
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cwoP ze „złotą rączką”
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych poprowadzą w 2019 roku wspólnie dwie, wy-

łonione w konkursie ofert suwalskie organizacje: Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma, Suwalskie 
Stowarzyszenie Mangi, Anime, Fantastyki i Rpg „Mroczne Bractwo”. Dodatkową usługą realizowa-
ną w centrum będzie program „Złota Rączka dla Seniora”, który ruszy od maja.

Tak, jak do tej pory w CWOP przy ul. Kościuszki 71 organizacje będą mogły uzyskać porady 
dotyczące każdej sfery ich działalności, a zainteresowa-
ni założeniem stowarzyszenia czy fundacji uzyskać infor-
mację jak to zrobić. Centrum będzie czynne w poniedział-
ki i wtorki w godzinach 12-20, a w środy, czwartki i piątki  
w godzinach 8-16. Być może ten harmonogram ulegnie 
jeszcze zmianie, w zależności od potrzeb organizacji.

Nowością będzie program „Złota Rączka dla seniora”, 
w ramach którego suwalscy seniorzy w wieku powyżej 
70 lat, przy tym niepełnosprawni lub samotnie zamiesz-
kujący będą mogli uzyskać bezpłatną pomoc w drobnych 
naprawach domowych. Koszty zakupu materiałów do na-
prawy senior musi pokryć sam, ale fachowiec będzie mógł 
za niego zrobić zakupy. 

>>

n Krystyna polkowska 
(na zdjęciu) została nową 
pr zewodnic zącą suwal-
skiego oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, Ren- 
cistów i Inwalidów. W zjeź-
dzie wyborczym związku 
uczestniczyli delegaci z by-
łego województwa suwal-
skiego oraz m.in.: elżbieta 
ostrowska ,  przewodni-

cząca Zarządu Głównego PZERiI; Czesław 
renkiewicz , prezydent Suwałk; wojciech 
pająk, wiceprzewodniczący suwalskiej Rady 
Miejskiej; wiesława Kwaterska, przewod-
nicząca Suwalskiej Rady Seniorów i leszek 
lewoc, dyrektor MOPR w Suwałkach. Ponieważ 
po 10 latach z funkcją przewodniczącego su-
walskiego oddziału pożegnał się tadeusz 
Chludziński, za współpracę podziękował 
mu prezydent Cz. Renkiewicz i wręczył Medal 
Prezydenta Miasta Suwałk. 

n Prezydent Miasta Suwałk ogłosił kon-
kursy na stanowiska dyrektorów: Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita 
i Szkoły Podstawowej nr 6 im. A. Kujałowicz. 
Osoby spełniające kryteria konkursowe swoje 
aplikacje mogą składać do 8 marca 2019 r. do 
godz. 15.30 w suwalskim Urzędzie Miejskim.

n Na ul. Wojska Polskiego suwalscy policjan-
ci zatrzymali 28-latka, który uszkodził 5 samo-
chodów, a kiedy zobaczył mundurowych pró-
bował uciec z miejsca zdarzenia. Dodatkowo 
okazało się, że mężczyzna kierował autem, 
mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie 
i nie posiada przy sobie dokumentów. Jakby 
tego było mało, wyszło też na jaw, że posłu-
guje się fałszywymi danymi i jest poszukiwa-
ny przez sąd. 

n Rada Nadzorc za Przedsiębiorst wa 
Energetyki Cieplnej w Suwałkach zdecydowa-
ła, że nowym prezesem spółki zostanie Michał 
Buczyński. Funkcję tę obejmie 15 kwietnia 
2019 r. M. Buczyński to 35-letni mieszkaniec 
Suwałk. Obecnie pracuje jako dyrektor pionu 
budownictwa w spółce Instal Białystok. W pro-
cedurze konkursowej uzyskał najlepszy wynik 
oraz został pozytywnie zaopiniowany przez 
Prezydenta Miasta Suwałk do pełnienia funk-
cji Prezesa Zarządu PEC. 

n Jedyny przedstawiciel Suwalszczyzny we 
władze samorządu wojewódzkiego Cezary 
Cieślukowski został odwołany z funkcji wice-
przewodniczącego sejmiku. Teraz nie ma żad-
nego przedstawiciela Suwałk i Suwalszczyz- 
ny we władzach Sejmiku Województwa 
Podlaskiego i w Zarządzie Województwa 
Podlaskiego. To pierwszy taki przypadek w hi-
storii województwa podlaskiego, że drugie co 
do wielkości miasto i północna część tego wo-
jewództwa nie ma żadnego przedstawiciela we 
władzach sejmiku i w zarządzie województwa.

Piąta sesja Rady Miejskiej w Suwałkach od-
była się 4 marca. Jej zasadniczy temat to in-
formacja dotycząca funkcjonowania oraz po-
lityki kadrowej Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. w Suwałkach.

Całą działalność suwal-
skiej spółki PGK omówił jej 
prezes eugeniusz dariusz 
przybysz (na zdjęciu).

– Jako spółka nie jeste-
śmy nastawieni na zysk (…) 
Ważna jest wiarygodność ca-
łej spółki w oczach suwal-
czan– powiedział prezes E. D. Przybysz.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk łukasz 
Kurzyna poinformował o przebiegu protestu 
kierowców suwalskiego Zakładu Komunikacji 
Miejskiej, który jest częścią PGK. Mówił też  
o rozmowach prowadzonych w tej sprawie  
z przedstawicielami pracowników ZKM. 

– Nie zamierzamy prywatyzować komuni-
kacji miejskiej w Suwałkach. Chcemy jedynie 
optymalizować koszty funkcjonowania suwal-
skiej komunikacji miejskiej – stwierdził zastęp-
ca prezydenta Ł. Kurzyna.

W dyskusji o funkcjonowaniu i polityce ka-
drowej w suwalskim PGK wzięli udział: zdzisław 
Koncewicz, Mariola Karpińska, Sławomir 
Sieczkowski, Anna Maria Gawlińska, Bogdan 
Bezdziecki, Jacek Juszkiewicz i wojciech pająk.  

Radni mówili m.in. o: planowanych zwolnieniach 
kierowców, wyłonieniu podwykonawcy, który 
obsługuje część połączeń suwalskiej komunikacji 
miejskiej. Zainteresowała ich też sytuacja finanso-
wa suwalskiego ZKM i całego PGK oraz wysokość 
wynagrodzeń całej załogi w porównaniu z inny-
mi miastami. Radni pytali też o liczebność i dzia-
łalność zakładowych organizacji związkowych. 
Nagrania z sesji zostaną opublikowane na stro-
nie: bip.um.suwalki.pl

W imieniu z wiązkow-
ców głos zabrał zdzisław 
wasilewski (na zdjęciu), któ-
ry krytycznie ocenił sposób 
wyłonienia firmy obsługu-
jącej od 1 marca część połą-
czeń komunikacji miejskiej  
w Suwałkach. Przewodni- 
czący zakładowej organizacji związkowej – mówił 
też o wątpliwościach dotyczących sposobu oceny 
pracowników, którzy mogą stracić pracę w PGK. 

W czasie sesji dużo mówiło się o problemach 
kierowców oraz całej spółki, ale zabrakło głosu 
najważniejszego czyli suwalczan korzystających  
z usług suwalskiego Zakładu Komunikacji 
Miejskiej. Wielokrotnie czytelnicy „DwuTygodnika 
Suwalskiego” zgłaszali uwagi dotyczące rozkła-
dów jazdy czy sposobu jazdy kierowców suwal-
skich empeków. Pisaliśmy o tym w połowie ubie-
głego roku. Do sprawy wrócimy.

SeSja o kierowcach 
i koMunikacji Miejskiej

Radni Prawa i Sprawiedliwości
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21 lutego obchodzIlIśMy pod pa-
tRonateM unesco MIędzynaRo-
dowy dzIeń języka ojczystego. 
polszczyzna jest jednyM z 25 naj-
populaRnIejszych języków na 
śwIecIe. posługuje sIę nIą ponad 
40 Mln ludzI w polsce I poza jej 
gRanIcaMI. 

O współczesnej polszczyźnie rozmawiamy  
z Małgorzatą Kuszel (na zdjęciu w środ-
ku), polonistką w Szkole Podstawowej nr 2 z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry 
Piłsudskiej.

– czy popełniamy błędy językowe?
– Popełnianie błędów nie jest karalne i po 

prostu uchodzi płazem. Ponadto możemy mó-
wić niepoprawnie językowo, a i tak będziemy 
zrozumiani. Wcześniej taki sposób mówienia 
jednoznacznie dyskwalifikował rozmówcę, spy-
chał go do obszarów kultury niskiej, świadczył 
o jego braku wykształcenia, więc mówiący na-
rażał się przy tym na śmieszność i wywoływał 
w słuchaczach dezaprobatę. Dziś niepopraw-
nie mówią ci, którzy mają największy wpływ na 
krzewienie określonej normy językowej w prze-
strzeni publicznej, co jest bardzo niepokojące. 

– jak zmienia się polszczyzna?
– Język, który jest językiem żywym, mu-

si się zmierzyć z notoryczną ewolucją i jest to 
naturalne. Wystarczy sięgnąć po Sienkiewicza, 
by się przekonać, jak mówili Wołodyjowski  
i mistrz słowa Zagłoba. Bez przypisów pod tek-
stem w ogóle nie rozumielibyśmy, o co chodzi 
bohaterom. My musimy stanąć twarzą w twarz 
z anglicyzmami i zastanowić się, czy rzeczywi-
ście wzbogacają polszczyznę? Chyba raczej są 
efektem snobizmu językowego i tak napraw-
dę przenikają do naszego języka w spolszczo-
nej formie: debeściaki, sorki, dizajn pisane ni 
to po polsku, ni po angielsku nadają wypowie-
dzi charakter karykaturalny. Dlatego pożyczaj-
my z języka angielskiego, jeśli jest to rzeczywi-
ście uzasadnione (np. w języku branżowym), ale 
nie kaleczmy anglicyzmami niepotrzebnie języ-
ka ojczystego, bo wówczas nie mówimy dobrze 
w żadnym z tych języków.

– w ostatnim czasie często słyszymy  
o mowie nienawiści. w jaki sposób po-
winniśmy jej przeciwdziałać?

– Reagując. Staliśmy się zupełnie obojętni na 
grubiańskie zachowanie, nieuzasadnioną rosz-
czeniowość, wulgaryzmy w języku codziennym 
czy w mediach. Wolimy przejść obojętnie, nie na-
rażając się na nic. Zazdrość, uprzedzenia, anoni-
mowość, bo często hejt ujawnia się w internecie, 
mogą sugerować, że człowiek po prostu jest zły. 
Sądzę jednak, że nie jest to prawda. Hejter nie 
do końca jest zły, jednak w sprzyjających oko-
licznościach pokazuje, że ma zdolność do czy-
nienia zła. Człowiek, więc i hejter, ma również 

zdolność do czynienia dobra. Nie bądźmy więc 
obojętni na przejawy agresji fizycznej czy słow-
nej, bo nie reagując, jesteśmy jej po części win-
ni. Pokazujmy dobitnie, że nie zgadzamy się na 
wulgaryzację języka, by nie pobudzać do eska-
lacji przemocy. W tym momencie warto jednak 
zacząć od siebie. Mamy bowiem skłonność do 
hipokryzji: krytykujemy i oceniamy innych, nie 
widząc, że sami mamy sporo na sumieniu... I tak 
rodzi się nienawiść.

– Młode pokolenie często stosuje w ko-
respondencji esemesowej skróty, typu: 
nara (na razie), pozdro (pozdrawiam), 
spoko (w porządku), nwm (nie wiem), cb 
(ciebie), papatki (żegnam), idn (nie wiem 
– I don’now), faza (fajnie). czy powinni-
śmy na to reagować?

– Młodzi lubią się wyróżniać. Zaznaczyć swo-
ją wyjątkowość w świecie. To daje im również 
poczucie przynależności do grupy, pozwala na 
zacieśnienie głębszych więzi, bo posługują się 
językiem, którego inni nie rozumieją. Tworzą też 
swoją wewnętrzną hierarchię: są przecież tacy, 
którzy są wytrawnymi użytkownikami i tacy, któ-
rych trzeba nazwać nowicjuszami. Gwarantuje 
to poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Poza 
tym mamy skłonność do działania ekonomicz-
nego: mało wysiłku przy jak największym zysku. 
Pisanie tekstu, tak jak mówienie całego wyrazu, 
zakłada dosyć długi proces wytwarzania wypo-
wiedzi. Wydaje się to zbyteczne, skoro i tak się 
jest zrozumiałym. Sądzę jednak, że każde młode 
pokolenie ma swoją misję do wykonania, rów-
nież tę językową. 

– o pięknej i poprawnej polszczyźnie za-
zwyczaj przypominamy sobie przy takich 
okazjach jak dzień języka ojczystego.

– Przede wszystkim o poprawność języko-
wą powinniśmy dbać na co dzień. Żadne jed-
norazowe działanie nie spowoduje, że nagle 
zaczniemy mówić pięknie, poprawnie i z odpo-
wiednią dykcją. To żmudny i ciężki proces, który 
rozpoczyna się tak naprawdę w łonie matki. Jej 
głos ciepły i godny zaufania, pełen miłości i do-
broci prowadzi nas w świat również językowo. 
Tylko edukacja „od podstaw”, od rodziny spo-
woduje, że dzieci w piaskownicy, przedszkolu, 
szkole, a potem na uczelni i dorosłym życiu bę-
dą władały piękną polszczyzną.

– dziękujemy za rozmowę.

PolSzczyzna bez nienawiści 
n Suwalscy strażnicy miejscy trafili na 

ogromne nielegalne wysypisko śmieci przy 
ul. St. Staniszewskiego. W trudno dostępnym 
terenie wykorzystano dron, który zarejestro-
wał miejsce, gdzie wywożony jest gruz z roz-
biórek. Z uwagi na rozmiar wysypiska na miej-
sce wezwano pracowników Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura 
w Suwałkach, którzy przejęli dalsze prowadze-
nie sprawy.

n Suwalscy policjanci zatrzymali mężczyznę 
podejrzanego o kradzieże sklepowe oraz kra-
dzież portfela. Z ustaleń mundurowych wy-
nika, że do przestępstw doszło w ostatnich 
czterech miesiącach w Suwałkach. 31-latek 
usłyszał już 6 zarzutów w warunkach recydy-
wy, a decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spę-
dzi w areszcie.

n Suwalscy dzielnicowi zatrzymali pijane-
go ojca, który na Osiedlu Kamena opiekował 
się 3-letnią córeczką i pięciomiesięcznym syn-
kiem. Mężczyzna miał niemal 2,5 promila al-
koholu w organizmie. Dzieci trafiły do szpitala,  
a nieodpowiedzialny rodzic noc spędził w po-
licyjnym areszcie. Teraz sprawą zajmie się sąd.

n Prawie połowa ze skontrolowanych cięża-
rówek przekroczyła dozwolona prędkość – tak 
ustalili suwalscy policjanci w czasie przepro-
wadzonej akcji. Podczas całodniowych dzia-
łań skontrolowano 117 pojazdów. Policjanci 
stwierdzili, że 20 kierowców samochodów cię-
żarowych przekroczyło dopuszczalną pręd-
kość. Mundurowi za usterki techniczne skon-
trolowanych aut zatrzymali 10 dowodów 
rejestracyjnych.

n Na nowo w ybudowanej obwodni-
cy Suwałk służby ratownicze i mundurowe  
z udziałem młodzieży szkolnej przeprowadzi-
ły ćwiczenia pod kryptonimem Obwodnica 
2019. Ćwiczono prowadzenie akcji ratowni-
czej. Budowa obwodnicy zgodnie z umową 
ma zakończyć się za niecałe dwa tygodnie czyli  
17 marca 2019 r.  Fot. PSP Białystok

wydArzyło SiĘ
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zasadach częściowej odpłatności udzielono 
367 osobom.

– dodatek energetyczny jest świadcze-
niem, którego koszty obsługi są wyższe 
niż udzielana pomoc. czy warto realizo-
wać takie działanie pomocowe?

– Dodatek energetyczny przysługuje oso-
bom, które pobierają dodatek mieszkaniowy. 
W 2018 r. wydano w Suwałkach ponad 1,2 tys. 
decyzji w zakresie wypłaty dodatku energe-
tycznego na łączną kwotę blisko 75,5 tys. zł. 
Średniomiesięczna kwota dodatku wynosi od 
11,35 zł do 18,92 zł, w zależności od ilości osób 
zamieszkujących gospodarstwo domowe. Na 
obsługę zadania zabezpieczone zostały środki 
w wysokości 1 480 zł, co rekompensuje jedynie 
15% kosztów związanych z doręczeniem decy-
zji administracyjnych. 

Dodatki energetyczne nie cieszą się dużym 
zainteresowaniem, głównie z powodu ich wy-
sokości. Potencjalni świadczeniobiorcy zwra-
cają uwagę, że kwota wsparcia wystarczy za-
ledwie na niewielką cześć rachunku za energię 
elektryczną. Biorąc powyższe pod uwagę, nie-
zrozumiały jest cel wdrożenia dodatku energe-
tycznego o symbolicznej wartości, który jest 
po prostu działaniem pozornym. Działanie to 
nie znajduje racjonalnego uzasadnienia w za-
spokajaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

– dziękujemy za rozmowę.

>>

– jakie nowe formy pomocy oferuje su-
walski MopR w 2019 roku?

– W tym roku rozpoczęliśmy realiza-
cję projektu „Rodzina zastępcza” ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Jego celem jest wzmocnienie kompetencji 
osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą 
oraz wsparcie procesu wychowawczego dzie-
ci umieszczonych w rodzinach zastępczych  
w wieku 12–17 lat. Oczywiście suwalczanie mogą 
skorzystać ze wszystkich form pomocy dotych-
czas oferowanych przez Ośrodek. 

– Ile świadczeń udziela suwalski MopR?
– Świadczeń pomocnych jest dużo. Są ta-

kie, których beneficjentami potrafi być kilka 
tysięcy osób, ale bywają także świadczenia, 
gdzie jest ich kilkunastu. Wymienię tylko kilka 
z nich. I tak, najwięcej odbiorców ma świadcze-
nie wychowawcze 500+ (ponad 8,2 tys. osób),  
„Dobry start” (7,9 tys.), zasiłki rodzinne (5,6 tys. 
osób), dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkol-
nego (2,9 tys. osób), dodatek z tytułu wycho-
wywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (830 
osób), jednorazowa zapomoga z tytułu urodze-
nia dziecka (669 osób).

– jaki wpływ ma spadające w suwałkach 
bezrobocie na liczbę korzystających  
z pomocy? 

– Stopa rejestrowanego bezrobocia  
w Suwałkach według stanu na dzień 30 listo-
pada 2018 r. wyniosła 5,5 %. W ubiegłym roku  
w naszym Ośrodku z pomocy społecznej  
z powodu bezrobocia skorzystało 608 ro-
dzin. Więcej osób korzysta z naszej pomocy 
ze względu na ubóstwo, niepełnosprawność  

PoMagaMy suWalczanoM

i długotrwałą chorobę. Bezrobocie dotyczy lu-
dzi, którzy głównie korzystają z zasiłków okre-
sowych celowych i te ulegają sukcesywnemu 
spadkowi.

– kręgi wsparcia, to zadanie nowe, ale 
coraz popularniejsze w środowiskach, 
które chcą wspierać osoby niepełno-
sprawne intelektualnie w samodzielnym 
życiu, kiedy zostają same w mie- 
szkaniach po śmierci rodziców lub opie-
kunów. czy MopR, wzorem gminy 
suwałki, także zamierza uczestniczyć  
w takim projekcie?

– Uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Suwałkach właśnie przy-
stąpili do projektu „Bezpieczna przyszłość  
z Niepełnosprawnością Intelektualną – te-
stowanie modelu”. To jest ta inicjatywa, któ-
ra zmierza do wsparcia w samodzielnym ży-
ciu osoby samotne z dysfunkcją intelektualną.  
W projekcie tym weźmie udział 4 uczestników 
ŚDS oraz ich rodzice. Zostały już podpisane sto-
sowne dokumenty. 22 lutego kierownik ŚDS 
weźmie udział w organizowanym szkoleniu.

– Ilu suwalczan korzysta z dożywiania?
– W ramach programu „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” nasz Ośrodek udzie-
lił pomocy ponad 2 tys. osób na kwotę 1,6 mi-
liona zł. Z gorących posiłków wydawanych 
w szkołach i przedszkolach skorzystało 940 
uczniów. Dowóz posiłków do miejsc zamiesz-
kania zorganizowaliśmy 35 chorym, starszym 
i niepełnosprawnym oraz przekazaliśmy 1 470 
zasiłków celowych na zakup posiłku lub żyw-
ności. Pomocy w formie gorącego posiłku na 

z Różnych foRM poMocy ofeRowanej pRzez MIejskI ośRodek 
poMocy w RodzInIe w suwałkach koRzysta ponad 27 tys. osób. 
z suwalskIej kasy MIejskIej w 2019 Roku pRzeznaczaMy na to 
ok. 110 Mln zł czylI co pIąta złotówka wydawana z suwalskIe-
go budżetu „IdzIe” na poMoc  społeczną I RodzInę. RozMawIa-
My o tyM z leszkIeM lewoceM, dyRektoReM suwalskIego MopR. 

8

Kto nie był, niech żałuje. W SOK odbył się 
koncert, „Zaczarowany Piosenki Świat”, zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie Suwalskie 
Starszaki.

Były skecze Hanki Bielickiej, znane piosen-
ki sentymentalne z repertuaru Mieczysława 
Fogga, Ireny Santor, Sławy Przybylskiej, 
Jerzego Petersburskiego oraz inne popular-
ne utwory karnawałowe. Przebojem okazała 
się piosenka „Nogi roztańczone” – klasyk wy-
konywany przez Irenę Kwiatkowską w filmie 
„Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ Króla 
Kasiarzy”. Artyści porwali licznie zgromadzoną 
publiczność do wspólnej zabawy, stąd owacje 
na stojąco i liczne bisy. 

 Fot. Teresa Wysocka-Kluczny

Seniorzy śPiewali
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PoMnik-autograf Wajdy
W przededniu 93. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy w  Suwałkach pojawił się 

nietypowy pomnik-autograf  reżysera ustawiony  przed domem, w którym miesz-
kał w latach dzieciństwa. Honorowy Obywatel Suwałk pierwsze osiem lat spędził 
w kamienicy pokoszarowej przy ul. Wojska Polskiego 27.  Więcej o A. Wajdzie  pi-
szemy na str. 15.

Parę lat temu pojawił się pomysł, by atrakcją turystyczną Suwałk stał się gi-
gantyczny autograf Wajdy. Tak się też stało. W wyniku głosowania na Budżet 
Obywatelski 2018 r. projekt ten, jako inwestycja do 100 tys. zł osiągnął najwyższy 
wynik i został przyjęty do realizacji.

Przed kamienicą przy ul. Wojska Polskiego 27 ustawiono autograf umieszczo-
ny na kamiennym cokole. Teren wokół został uporządkowany oraz wzbogacony 
o oświetlenie i małą ławeczką, a wiosną pojawią się także kwiaty.

DwuTygoDnik SuwalSki
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suWalski kaziuk
W Suwałkach od dwudziestu lat w pierwszą marcową niedzielę obo-

wiązkowy jest spacer wśród kolorowych kramów z rękodziełem ludo-
wym rozstawionych przy ulicach Patli i Witosa na Osiedlu Północ. Na te-
gorocznym Kaziuku Suwalskim były tradycyjne stragany z rękodziełem, 
artystycznym rzemiosłem, ludowe przysmaki kuchni regionalnej, wielka-
nocne palmy, pisanki i wiele innych produktów. Na plenerowej scenie za-
prezentowały się ludowe zespoły i kapele z Suwalszczyzny, w tym Zespół 
Pieśni i Tańca Suwalszczyzna.

>>

XX jubileuszowy Kaziuk Suwalski rozpoczęli: prezydent Suwałk 
Czesław renkiewicz oraz jego organizatorzy ks. lech łuba, proboszcz 
parafii pw św. Kazimierza Królewicza i Alicja Andrulewicz, dyrektor 
Suwalskiego Ośrodka Kultury. Suwalski „jarmark odpustowy w nowo-
miejskich realiach” nawiązuje do podobnych jarmarków organizowanych  
w Wilnie od czterech wieków. 

Jak co roku 
na Kaziuku 
Suwalskim 
pojawiło się 
wielu suwalczan.
W tym roku największe 
zainteresowanie 
przyciągnął pokaz 
ubijania masła 
w tradycyjnej masalnicy. 
Tym szczególnym pokazem 
zainteresowani 
byli zwłaszcza najmłodsi

Masło lepiej ubija się 
przy muzyce 
Zespołu Pieśni i Tańca 
Suwalszczyzna. 
Chociaż przy tak niskiej 
temperaturze trudno 
ubić ze śmietany masło

Na stoiskach można 
było kupić tradycyjne 
wielkanocne palmy 
i pisanki. Nie zabrakło 
też domowego 
wyrobu wędlin, 
wypieków 
oraz rękodzieła
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Prestiżowe wyróżnienia za 2018 rok trafiły do: Jerzego 
Broca, Jana Chojnackiego, waleriana drażby, Szymona 
racisa, Społecznego Komitetu wsparcia Budowy Suwalskiej 
obwodnicy,  francuskiego miasta Grande-Synthe oraz 
Stowarzyszenia inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „nad 
Czarną Hańczą” w Suwałkach. Włócznie Jaćwingów wręcza-

li: prezydent Suwałk Czesław renkiewicz, jego zastępcy ewa 
Sidorek i łukasz Kurzyna oraz przewodniczący Rady Miejskiej  

w Suwałkach zdzisław przełomiec.
– Po raz kolejny spotykamy się aby wyróżnić osoby, które w szcze-

gólny sposób zasłużyły się dla miasta w minionym roku, czy to w dzie-
dzinie gospodarczej, społecznej czy kulturalnej – mówił podczas gali 
wręczenia nagród Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Włócznię Jaćwingów otrzymał Społeczny Komitet Wsparcia Budowy 
Obwodnicy Suwałk. Nagroda została przyznana za starania o obwod-
nicę, manifestowanie wraz z suwalczanami konieczności realizacji tej 
inwestycji i skuteczne doprowadzenie do rozpoczęcia budowy. Jak 
powiedział Stanisław Kulikowski, przewodniczący Komitetu, najważ-
niejsze jest to, że obwodnica jest już niemal gotowa. Nagrodę przyzna-
no też Janowi Chojnackiemu, dziennikarzowi muzycznemu, które-
go wyróżniono za zaangażowanie na rzecz organizacji Suwałki Blues 
Festivalu, promocję 
Suwałk w kraju i za 
granicą oraz za wkład 
w rozwój suwalskiej 
kultury. W czasie ga-
li J. Chojnacki za wy-
różnienie podzięko-
wał z telebimu. Swoją 
Włócznię Jaćwingów 
odbierze w czasie te-
gorocznego SBF. 

włócznie jaćwingów rozdane

Za dynamiczny rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego oraz 
realizację kompleksów mieszka-
niowych cenionych przez 
suwalczan Włócznię Jaćwingów 
otrzymał Szymon Racis 
– Firma Racis Development

Laureaci Włóczni Jaćwingów 2018 z władzami miejskimi i osobami prowadzącymi galę

w ostatnIą sobotę kaRnawału w czasIe galI zoRganIzowanej w halI suwalskIego ośRodka spoRtu I Re-
kReacjI uRoczyścIe wRęczono włócznIe jaćwIngów – doRoczne nagRody pRezydenta suwałk. galę po-
pRowadzIlI odeta MoRo-fIguRska I jaRosław kRet. po częścI ofIcjalnej odbył sIę konceRt zespołu popa-
RzenI kawą tRzy

Włócznię Jaćwingów za hart ducha, przełamy-
wanie wszelkich barier, wytrwałość, promocję 
Suwałk oraz osiągnięcie wielu imponujących 
sukcesów sportowych otrzymał Jerzy Broc 
– nauczyciel, działacz „Solidarności”, suwalski 
radny i długoletni redaktor naczelny 
„Tygodnika Suwalskiego”

Walerian Drażba, 
właściciel przedsiębiorstwa 
Walmar, Włócznię 
Jaćwingów otrzymał 
za długoletni i stabilny 
rozwój firmy oraz ugrun-
towaną pozycję na suwal-
skim rynku, a także 
za wspieranie działań 
sportowych

Z telebimu za wyróżnienie podziękował też damien Careme, mer 
Grande Synthe. Włócznię Jaćwingów przyznano za 40 lat partnerskiej 
współpracy tego francuskiego miasta z Suwałkami. W czasie tej współ-
pracy nawiązano liczne kontakty sportowe, kulturalne czy oświatowe,  
w tym z udziałem kombatantów i młodzieży.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”  
w Suwałkach otrzymało statuetkę za upowszechnianie, poprzez liczne wydaw-
nictwa historii, kultury, zwyczajów mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny

Wczasie gali Włóczni Jaćwingów zagrał zespół Poparzeni Kawą Trzy

10 
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1 marca suwalczanie składali kwiaty i zapalali znicze pod pomnikiem 
41. Pułku Piechoty Armii Krajowej na skwerze Aleksandry Kujałowicz  
przy zbiegu ul. Sejneńskiej i Utraty. Była też msza św. i apel poległych. 
Dnia 2 marca odbył się bieg Suwałki „Wyklętym”, a 3 marca w konka-
tedrze pw. św. Aleksandra koncert „Psalmy dla Niezłomnych” wykonał 
Suwalski Chór Kameralny Viva Musica oraz kwintet smyczkowy pod dy-
rekcją Grzegorza Bogdana. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Przed południem 1 marca kwiaty pod pomnikiem na skwerze A. Kujałowicz 
złożyli m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec
z wiceprzewodniczącymi Jackiem Niedźwiedzkim i Wojciechem Pająkiem, 
zastępcy prezydenta Suwałk, Ewa Sidorek i Łukasz Kurzyna oraz uczniowie 
II LO im. gen. Z. Podhorskiego

trzy dni trwAły w SuwAłKACH oBCHody nArodoweGo dniA pAMiĘCi o żołnierzACH wyKlĘtyCH

dni niezłomnych

2 marca odbył się bieg 
Suwałki „Wyklętym” im. 

Mariana „Rysia” 
Piekarskiego, który 

wystartował spod  
CH Plaza – miejsca 

symbolicznego, bowiem  
w latach 40-tych i 50-tych  
XX wieku znajdowało się 

tam więzienie karno-śled-
cze, do którego trafili m.in. 

żołnierze niezłomni  

3 marca w suwalskiej konkatedrze pw św. Aleksandra koncert „Psalmy dla Niezłomnych” wykonał Suwalski Chór Kameralny Viva Musica pod dyrekcją Grzegorza 
Bogdana. Gościnnie: Małgorzata Trojanowska (sopran) i Przemysław Turowski (narrator). Koncert dofinansował Urząd Miejski w Suwałkach

Po południu 1 marca 
złożyli kwiaty i za-
palili znicze pod po-
mnikiem na skwerze 
A. Kujałowicz m.in. 
suwalscy żołnierze, 
przedstawiciele służb 
mundurowych, har-
cerze i młodzież. Był 
też apel poległych 
i salwa honorowa. 
Wcześniej odprawio-
no mszę św. w konka-
tedrze pw św. Alek-
sandra

>>



5.03.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

charytatywnie „bajce”
Koncert charytatywny na rzecz Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły 

Podstawowej „Bajka” odbył się w auli suwalskiego PWSZ. Jego organi-
zatorem była grupa „Spełniamy bajkowe marzenia”, czyli uczniowie su-
walskiego III Liceum Ogólnokształcącego. Wszystko działo się w ramach 
ogólnopolskiego projektu Zwolnieni z Teorii.

Na scenie wystąpili soliści i zespoły m.in. Filip Czapla z „Bajki”, Drah, 
Monika Bogdanowicz, harcerze ZHP, uczniowie klasy 3B z III Liceum 
Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńkiego w Suwałkach, Zespół Tańca 
Nowoczesnego „Dotyk”.  

Zebrano około 7,5 tys. zł z: biletów, kiermaszu ciast oraz ze zbiór-
ki internetowej zostaną przekazane na remont korytarza budynku 
Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka”.

12
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Największe uznanie młodzieżowej publiczności zyskali ich rówieśnicy – muzycy 
zespołu The Boars Band, którzy musieli bisować

aktyWny klub
Suwalski Klub Seniora, który działa nad Kaczym Dołkiem na 

Osiedlu Północ ma trzy lata. W czasie jubileuszowego spotkania 
była wystawa, urodzinowy tort, a później zabawa. 

Suwalski Klub Seniora to przede wszystkim miejsce spotkań se-
niorów, ale też działają tam m.in.: sekcja literacka, muzyczna, filmo-
wa, zdrowego odżywiania, aktywności sportowej. W klubie można  
nauczyć się pracy z komputerem czy języków obcych. Seniorów fi-
nansowo wspierają władze miasta oraz Stowarzyszenie Aktywności 
Społeczno-Artystycznej „Nie Po drodze”. Stowarzysznie udostęp-
nia m.in. pomieszczenie na działalność klubową, a jego członko-
wie prowadzą zajęcia.

harcerSka afryka
W Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych w suwalskiej Bibliotece Publicznej 

im. M. Konopnickiej  odbyło się spotkanie „Harcerska Afryka” z Michałem 
Synowcem (na zdjęciu). Opowiadał on o wyprawie harcerzy do Zimbabwe, któ-
rej celem była renowacja trzech polskich nekropolii. Spoczywają na nich zapo-
mniani żołnierze z polskiej armii gen. W. Andersa, którzy w latach 1942–52 zna-
leźli schronienie w południowej Afryce.

Projekt „Harcerska Afryka 2018” został przygotowany przez członków 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z okazji 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 

„łoś urodziwy brzydal”

Na urodzino-
wym torcie po-
jawiły się trzy 
świeczki z oka-
zji „skórzane-
go” jubileuszu 

Seniorzy odśpiewali hymn suwalskich seniorów na melodię „Harcerska dola”

>> >>

>>

Książkę podpisuje Wojciech Misiukiewicz

W auli Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Suwałkach 
odbyła się promocja albumu 
wojciecha Misiukiewicza pt. „Łoś 
urodziwy brzydal” oraz wręcz- 
ono nagródy laureatom konkur-
su plast yc znego „ Z Wigrami  
w ty tule”. Zorganizowano go  
z okazji 30-lecia Wigierskiego 
Parku Narodowego. 

Autorem albumu jest suwal-
czanin, pracownik WPN. Wojciech  
Misiukiewicz, który wydał już 5 
autorskich książek.

Zapraszamy do lektury.
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MuzeuM iM. MArii KonopniCKieJ w SuwAłKACH, 
ul. T. Kościuszki 31, zaprasza na:

¿ promocję najnowszego tomu „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”  
– 7.03, godz. 18;
¿ spotkanie z Katarzyną Drogą, autorką książki „Kobieta, którą poko-

chał Marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej”, 13.03, godz. 17.

GAleriA SztuKi wSpÓłCzeSneJ 
– GAleriA AndrzeJA StruMiłło, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ wystawę malarstwa Mariusza Woszczyńskiego „MW Krajobrazy”, któ-

ra będzie czynna do połowy marca.

rozMArino, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
– Jam Session – 8.03 godz. 19. Wstęp wolny. Rezerwacja stolików pod 

nr tel. 87 5632400.

CineMA luMiere, 
ul. Dwernickiego 15,

zaprasza na filmy:
– od 5 marca „Vice” (dramat-biograficzny);
– do 7 marca – „Corgi, psiak królowej” (komedia animowana), „Jak wy-

tresować smoka” (anim./przyg./familijny), „Planeta singli 3” (komedia), 
„Kiedy się pojawiłaś” (dramat obyczajowy), „Green 
book” (komediodramat), „Zimna wojna” (dramat), 
„Kobiety mafii 2” (sensacyjny), „Śmierć nadejdzie 
dziś 2” (horror/czarna komedia), „Vice” (dramat-bio-
graficzny). 

– od 8 marca „Robaczki z zaginionej dżungli” (ani-
mowany/komedia), „Kapitan Marvel (akcji/sf), „Całe 
szczęście” (komedia romantyczna);

– od 13 marca „Córka trenera” (dramat);
– od 15 marca „Przemytnik” (dramat sensacyjny);
– 19 marca „Wszyscy wiedzą” (dramat) film wyświe-

tlany w cyklu KINO KONESERA.

BiBlioteKA puBliCznA iM. MArii KonopniCKieJ w SuwAłKACH
ul. E. Plater 33A zaprasza:

¿ na spotkanie z Anną Zdancewicz, czwartek, 7.03, godz. 17, Sala im. J. 
Towarnickiej autorką wystawy „WycinAnki” prezentowaną w bibliotece. Jest 
to wystawa kolaży słów i ilustracji wyciętych z najróżniejszych gazet i ułożo-
nych w szczególny sposób, czyli tak, aby mówiły o spektrum ludzkich emocji;
¿na promocję książki „Inkub” Artura Urbanowicza, 21.03, godz. 17, Sala 

im. Jadwigi Towarnickiej. Wstęp wolny.
¿ do lektury pierwszych relacji świadków historii z Suwałk i 

Suwalszczyzny na stronie www.digi.bpsuwalki.pl. Pracownia Digitalizacji 
i Historii Mówionej zaprasza osoby chętne do podzielenia się swoimi 
wspomnieniami i archiwaliami w siedzibie biblioteki;

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

nim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniż-
kowy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do za-
kupu biletu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy 
objęte akcją: „Ciemno, prawie noc” i „Dumbo” od 29 marca.

MidiCentruM – oddziAł BiBlioteKi, ul. Witosa 4A zaprasza na:
¿ LEGOdzinki – dla dzieci pasjonujących się budowaniem z klocków  

– w poniedziałki i piątki w godzinach od 15 do 17. Wstęp wolny;
¿ Familijne soboty – zajęcia otwarte dla rodzin w godzinach 10-14;
¿ Planszówki – 11.03 w godz. 17.15-18.45, dla dzieci 5-7 lat;
¿ Planszówki – 18.03 w godz. 17.15-18.45, dla dzieci 7-10 lat.

ArCHiwuM pAńStwowe w SuwAłKACH, ul. T. Kościuszki 69
zaprasza na:

¿ wystawę „Przedwojenne Archiwum Państwowe w Suwałkach i jego 
prace”. Wystawa składać się będzie z niepublikowanych wcześniej mate-
riałów archiwalnych pochodzących z suwalskich zbiorów oraz reproduk-
cji z warszawskiego Archiwum Akt Nowych. Wystawa dostępna w archi-
wum na pierwszym piętrze do końca kwietnia.

SuwAlSKi ośrodeK Kultury, ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:
¿ film wyświetlany w ramach DKF 13:  „Beuys. Sztuka to rewolucja”, 6.03 

godz. 18, Sala Kameralna, bilety 12 zł w kasie SOK. 
 ¿ wernisaż wystawy „Efemerydy”. Malarstwo Grzegorza Wnęki w pią-

tek, 8.03, godz. 18, w Galerii Patio, wystawę będzie można oglądać do 5 
maja. Wstęp wolny.
¿ Filharmonię Suwałk: Miłość Ci wszystko wybaczy – piątek, 8.03, godz. 

19, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 30 i 15 zł lub w kasie SOK. 
Podczas koncertu z okazji Dnia Kobiet, Suwalskiej Orkiestrze Kameralnej 
towarzyszyć będą muzycy The Consonance Trio oraz Kasia Garłukiewicz. 

 ¿ spektakl „Obława – spotkanie duchów” – niedziela, 10.03, godz. 19, 
Sala im. A. Wajdy, bilety 30 zł. Teatralna impresja o historii Suwalszczyzny 
i próba zmierzenia się z bolesnym tematem wciąż niewyjaśnionego lu-
dobójstwa dokonanego w 1945 r. na żołnierzach podziemia niepodle-
głościowego oraz ludności cywilnej Suwalszczyzny. Spektakl sięga do 
źródeł historycznych – dokumentów IPN, listów i meldunków, ale także 
„Dziadów” Mickiewicza oraz wierszy Herberta i Różewicza.
¿przedszkolaków i uczniów na spektakl „Doktorek Honorek”, 14-15.03, 

4-5.04. godz. 10 i 12, bilety 15 zł w kasie SOK (spektakle dla grup zorgani-
zowanych od lat 4), rezerwacja: 87 563 85 08 i 563 85 18.

¿ 3 2 .  S u w a l s k i e  P r e z e n t a c j e 
Artystyczne Marzeńtańce 2019. Czwar- 
tek, 21.03, godz. 9-14. Pierwszy dzień 
wiosny z SOK-iem to widowiskowe wy-
stępy taneczne i kreatywne zabawy 
plastyczne. SOK zaprasza młodych tan-

cerzy, plastyków i wszystkich wyczekujących wiosny. Zgłoszenia do  
14 marca! 

MuzeuM oKrĘGowe w SuwAłKACH, 
ul. T. Kościuszki 81, zaprasza na:

¿ wernisaż wystawy „Judaica w sztuce ludowej”, 15.03, godz. 18.
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zaproszenia suwalskie

w kinie

BiBliotekarz 
Poleca

„drzewo MiGdAłowe” 
M. C. CorASAnti

Zacznę od ciekawostki, że autorka po-
lecanej dziś powieści jest z pochodzenia 
Żydówką. Piszę o tym, ponieważ bardzo 
istotnym elementem stworzonej przez 
nią historii jest trwający już od wielu lat 
konflikt izraelsko-palestyński. Główny bo-
hater tego debiutu jest Palestyńczykiem, 
zaś opisane wydarzenia jednoznacznie 
wskazują na bezduszność i brutalność 
Izrealitów. A zatem Corasanti bez ogródek 
staje w tym sporze po stronie wrogów.

Akcja powieści rozpoczyna się w latach 60-tych XX wieku bardzo 
mocnym akcentem. Następnie główny bohater, chłopiec Ahmad, snuje 
opowieść o życiu swoim, swoich najbliższych i rodaków. W tę opowieść, 
smutną, ale napawającą nadzieją, sprawnie wpleciona zostaje współcze-
sna historia tego regionu i jego tradycje. 

Sukces „Drzewa migdałowego” tkwi niewątpliwie w świetnie nakre-
ślonej historii o  miłości i nienawiści, o przyjaźni i wrogości, o tym jak wie-
le człowiek jest w stanie znieść.

Może chwilami książka jest zbyt idealistyczna, ale biorąc pod uwagę, 
jakie przesłanie za sobą niesie, zarówno autorka, jak i jej dzieło budzi mój 
szacunek. Dlatego  z czystym sumieniem ją polecam. 

Kamila Sośnicka



5.03.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

zegranych w Toruniu. Jerzy Broc w kategorii M75 wygrał bieg na 400 m  
z przewagą około 60 m nad następnym zawodnikiem. Wywalczył też brą-
zowy medal na 800 m. Bardzo dobrze w kategorii M40 pobiegł na 800 m 
Tadeusz Walendykiewicz. Kontrolował bieg, ale w końcówce musiał uznać 
wyższość rywala i zdobył srebrny medal. Paweł Basaj w kategorii M45 za-
jął piąte miejsce w biegu na 200 m i dziewiąte miejsce na 60 m. Wszystko 
wskazuje na to, że J. Broc doczekał się godnych następców, którzy będą 
zdobywali kolejne medale dla Suwałk w rywalizacji mastersów.

wiGry ze zMiennyM powodzenieM
Zwycięstwo i porażka, takimi wynikami zakończyły się pierwsze po 

przerwie zimowej dwa mecze rozegrane w Suwałkach. Najpierw w zale-
głym meczu I ligi po emocjonującej końcówce Wigry przegrał 2:3 z Odrą 
Opole. Gole dla Wigier zdobyli: Joel Huertas (80 min. – karny) i Bartosz 
Bida (86 min.), a dla rywali: Jakub Moder (30 mni.), Krzysztof Janus (47 min. 
– karny) i Rafał Niziołek (90 min.). 

Niezbyt udanie rozgrywki ligowe po przerwie zimowej rozpoczęli piłkarze  
Wigier, od porażki z Odrą Opole
 

Następnie piłkarze Wigier zasłużenie wygrali 2:0 z GKS Katowice. Gole 
dla Wigier strzelili: Wiktor Biedrzycki w 33 min. i Joel Huertas Cornudella 
w 45 min. Obaj pojawili się w Suwałkach w przerwie zimowej. Suwalska 
drużyna zagrała dobrze w obronie. To było pierwsze od pół roku zwycię-
stwo ligowe Wigier odniesione w Suwałkach. 

W 22 meczach Wigry wywal-
czyły 25 pkt i zajmują trzynastą lo-
katę w tabeli I ligi. Teraz przed su-
walskim zespołem trzy mecze na 
wyjazdach z: Bruk-Betem Nieciecza, 
Stomilem Olsztyn i Garbarnią Kraków. 
Szczególnie ważne będą te dwa ostat-
nie, bo rywalami suwalskiego zespołu 
będą drużyny znajdujące się w strefie spadkowej. Kolejny mecz ligowy  
w Suwałkach Wigry rozegrają dopiero 30 marca ze Stalą Mielec.

GrAnd prix KozieniCe
Znakomicie otworzyli nowy sezon pływacki zawodnicy MUKS-u 

„Olimpijczyka” Suwałki podczas Arena Grand Prix Polski rozegranego na 
pływalni w Kozienicach. 
Pierwsze miejsca wywal-
czyli: Dominika Burdyn 
(14 lat) na 200 m st. motyl. 
i 400 m st. zm. oraz Filip 
Kosiński (15 lat) na 50 m st. 
grzb., 200 m st. dow. i 200 
m st. grzb. Wywalczyli oni, 
podobnie jak pozostali 
pływacy „Olimpijczyka” 
Aleksandra Domoradzka 
(16 lat), Julia Gwaj (15 lat) 
i Piotr Lenczewski (16 lat), 
jeszcze wiele miejsc na 
podium i w czołowej szó-
stce. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Udanie w zespole 
Wigier zadebiuto-

wał Joel Huertas 
Cornudella. 

W dwóch pierw-
szych meczach strze-

lił dwa gole
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wydArzeniA Sportowe

ślepSK przed trudnyM zAdAnieM
W ostatnich meczach rundy zasadniczej I ligi siatkówki mężczyzn 

Ślepsk Suwałki grał na wyjazdach. Najpierw pokonał AZS AGH Kraków 
3:0 (25:22, 25:19, 26:24), a następnie przegrał 2:3 (25:17, 24:26, 23:25, 25:22, 
8:15) z BBTS Bielsko-Biała. I ta ostatnia porażka zdecydowała, że siatkarze 
Ślepska zajęli czwartą lokatę po rundzie zasadniczej, a w pierwszej run-
dzie play-off zagrają ponownie ze swoim ostatnim rywalem. 

Wprawdzie Ślepsk zajął 
wyższą lokatę po rundzie za-
sadniczej i będzie miał korzyst-
niejszy układ gier w play-off,  
ale to rywale z Bielsko-Białej 
w ygrali wsz ystkie mecze  
z suwalską drużyną w tym se-
zonie. BBTS to nie jest rywal,  
z którym suwalski zespół po-
traf i grać. Z dotychczaso-
wych 14 meczów pomiędzy 
Ślepskiem i BBTS, aż 11 zakoń-
czyło się zwycięstwem druży-
ny z Bielska-Białej. Pierwszy 

mecz play-off Ślepsk rozegra 8 marca o godz. 18, a drugi 9 marca  
o godz. 17 w suwalskiej hali OSiR. Potem siatkarze zagrają w Bielsko-Białej. 
Drużyny rywalizują do trzech wygranych meczów.

SuKSS AwAnSowAł
Siatkarze SUKSS zajęli drugie miejsce w turnieju ćwierćfinałowym 

Mistrzostw Polski juniorów rozegranym w Suwałkach. Podopieczni 
Bartosza Jasińskiego wygrali trzy mecze, a ulegli dopiero w finale dru-
żynie Trefla Gdańsk. Po 3:0 pokonali kolejno Kęczanina Kęty, Progress 
Września i Czarnych Połaniec. Skład suwalskiego zespołu: Grzegorz 
Zawadzki, Damian Krakowski, Jakub Hołubowicz, Mateusz Mendak, 
Jakub Zdancewicz, Jakub Żuchowski, Dawid Rusak (libero) oraz Patryk 
Harackiewicz, Bartosz Mikielski, Patryk Kawko, Jakub Szczodruch, Adrian 
Andruszkiewicz, Rafał Konopko, Krzysztof Szymaniak.

W ataku drużyna SUKSS Suwałki

Siatkarze SUKSS Suwałki zagrają w półfinale Mistrzostw Polski ju-
niorów w turnieju, który będzie rozegrany w Częstochowie. Ich rywala-
mi będą: AZS 2020 Częstochowa (zwycięzca ćwierćfinału rozegranego  
w Nakle), KS Metro Warszawa (zwycięzca turnieju w Policach) oraz druga 
drużyna turnieju rozegranego w Nysie – BKS Chemik Bydgoszcz. Turniej 
zostanie rozegrany w dniach 15-17 marca 2019 r. 

Wcześniej, bo od 7 do 10 marca w hali SP 10 przy ul. Antoniewicza roze-
grany zostanie ćwierćfinałowy turniej mistrzostw kraju kadetów. Drużyna 
SUKSS Suwałki, trenowana przez Artura Łabacza, zmierzy się z drużyna-
mi: Karpaty MOSiR Krosno, UKS Mickiewicz Kluczbork, Trefl Gdańsk, MKS 
Kraśnik i Cuprum Lubin.

MedAle SuwAlSKiCH MASterSÓw 
Trzy medale wywalczyli suwalscy najbardziej doświadczeni lekkoatle-

ci na 28. Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters ro-

W ostatnim meczu ligowym z BBTS ro-
zegranym w listopadzie 2018 r. w Suwał-
kach Ślepsk przegrał 1:3. Czas na rewanż
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>> suWalczanie 300-lecia
Za rok jubileusz 300-lecia naszego mia-

sta. Z tej okazji na łamach „DwuTygodnika 
Suwalskiego” przybliżamy postaci nieżyją-
cych suwalczan, które wywarły znaczący 
wpływ na życie naszego miasta, regionu  
i kraju. Skupiamy się na suwalskich wąt-
kach w ich życiu i używamy współczesne-
go nazewnictwa np. ulic, tak by ułatwić 

lekturę naszym Czytelnikom. 
Publikowane teksty nie mają charakte-

ru naukowego, lecz raczej stanowią zapis 
pamięci historycznej. A wszystko po to, 
by na 100-lecie wyzwolenia Suwałk ogło-
sić wśród Czytelników „DwuTygodnika 
Suwalskiego” plebiscyt na Suwalczanina 
300-lecia. Dotąd przypomnieliśmy kil-

kanaście wybitnych suwalczanek i su-
walczan. Tym razem wspomnimy postać 
najwybitniejszego polskiego reżysera, lau-
reata Oscara, który powracał do rodzin-
nych Suwałk oraz jednego z najwybitniej-
szych malarzy tworzących w Suwałkach, 
którego dzieła podziwiamy w kościołach 
w Suwałkach i na Suwalszczyźnie. 

AndrzeJ wAJdA
Andrzej Wajda urodził się 6 marca 1926 r. w suwalskiej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 27 w rodzinie 

Anieli i Jakuba Wajdy, porucznika 41. Pułku Piechoty. Na chrzcie otrzymał imiona: Andrzej Witold Stanisław. W 
1934 r. rodzina Wajdów wyjechała z Suwałk do Radomia. Ale A. Wajda będzie powracał do Suwałk już jako bar-
dzo znany reżyser. Pierwsze takie powroty nastąpiły w latach 70- i 80-tych. Przez wiele lat reżyser był uczest-
nikiem spotkań plenerowych „Sztuka i Środowisko” nad Wigrami, organizowanych przez ówczesne suwalskie 
BWA (Biuro Wystaw Artystycznych). Plenery te organizowane były w latach 1977-1994 z udziałem przedsta-
wicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W spotkaniach uczestniczy-
li twórcy z różnych dziedzin sztuki oraz naukowcy z kraju i świata. Komisarzem organizacyjnym tych spo-
tkań był Zdzisław Jaroszek, ówczesny dyrektor BWA, a pomysłodawcą udziału Andrzeja Wajdy w spotkaniach  
– Andrzej Strumiłło.

Po raz kolejny A. Wajda wrócił do Suwałk i na Suwalszczyznę w latach 1989-1991, gdy został senatorem Ziemi 
Suwalskiej. W pamięci świadków tamtych wydarzeń zachował się przede wszystkim pierwszy wiec wyborczy 
zorganizowany wiosną 1989 r. w Parku Konstytucji 3 Maja oraz wizyta A. Wajdy w suwalskiej Szkole Podstawowej 
nr 2. W czasie dwuletniej senatorskiej kadencji reżyser wielokrotnie pojawiał się w Suwałkach, chociaż im bliżej 
końca kadencji tych wizyt było coraz mniej. W dużej mierze przyczynił się też do powstania suwalskiego Radia 5. 

Ponownie A. Wajda pojawił się w Suwałkach i na Suwalszczyźnie w 1998 r., gdy w Smolnikach na terenie 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego nagrywał plenery do jednego z największych swoich przedsięwzięć re-
żyserskich „Pana Tadeusza” na podstawie Mickiewiczowskiej epopei narodowej. Film pretendował do Oscara. Akademia Filmowa postanowiła przy-
znać Andrzejowi Wajdzie najcenniejszą ze statuetek – za całokształt twórczości. W 2000 r. suwalscy radni przyznali najwybitniejszemu polskiemu re-
żyserowi tytuł Honorowego Obywatela Suwałk. W październiku 2000 r. A. Wajda w Klubie Garnizonowym odbierając ten tytuł powiedział: „Jestem 
szczęśliwy, że stoję tu dziś przed Wami i dziękuję za zaszczyt nadania mi tytułu Honorowego Obywatela. Los widocznie chce, żebym co jakiś czas 
powracał do rodzinnych Suwałk. Choćbym zataczał nawet najodleglejsze kręgi, zawsze jest taki moment, że przywołuje mnie to miasto i ta ziemia.”

Potem jeszcze kilkukrotnie A. Wajda pojawiał się w Suwałkach. Szczególną radość sprawił mu ozdobny akt jego urodzenia jaki otrzymał od władz 
miejskich w czasie wizyty w 2006 r. Wtedy też mówił, że jego największym życiowym marzeniem jest zrealizowanie filmu o Katyniu, którym chce zło-
żyć hołd pamięci swojego ojca – żołnierza, który służył m.in. w suwalskim 41. Pułku Piechoty, a zginął w Katyniu. W 2007 r. powstał długo oczekiwa-
ny film „Katyń”. Po raz ostatni reżyser przyjechał do Suwałk w czerwcu 2016 r. Odsłonił wtedy pamiątkową tablicę przy sali widowiskowo-teatralnej 
Suwalskiego Ośrodka Kultury, która odtąd nosi jego imię. A. Wajda zmarł 9 października 2016 r. Od roku jedna z suwalskich ulic w centrum miasta no-
si imię Andrzeja Wajdy. Tablicę z nazwą ulicy odsłoniła żona reżysera Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Przy rodzinnym domu A. Wajdy przy ul. Wojska 
Polskiego 27 w 2019 r. ustawiono pomnik-autograf i ławeczkę najsłynniejszego polskiego reżysera.

KAziMierz GÓrniCKi
Artysta malarz, który przez niemal trzydzieści lat żył i tworzył w Suwałkach. Jego obrazy są w zbio-

rach suwalskiego Muzeum Okręgowego oraz w suwalskim kościele pw św. Aleksandra w kaplicy bocznej 
„Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny” i „Chrystus dźwigający krzyż”. O jego życiu niewiele wiadomo. 
Podstawowe informacje zawiera Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających oraz życiorys opra-
cowany przez Andrzeja Matusiewicza w „Biografiach suwalskich”.

Kazimierz Górnicki urodził się w 1838 r. w rodzinie Stanisława i Marii z Sojczyńskich w guberni kieleckiej. 
Po ukończeniu gimnazjum studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie za swoje prace uzyskiwał 
nagrody. Po ukończeniu studiów w 1861 r. podjął pracę nauczyciela rysunków i kaligrafii w suwalskim gimna-
zjum, gdzie pracował do końca życia. Poza pracą pedagogiczną zajmował się też twórczością. Malował pej-
zaże, portrety i obrazy o treści religijnej. Niektóre z nich długo były nieznane. Tak w „Jaćwieży” z 2002 r. opi-
sywał swoje odkrycie Zenon Wasilewski: „Tymczasem w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku „odkryte” zostały nowe, dotychczas nieznane, obrazy tego malarza. Napisałem odkryte w cudzysło-
wie, dlatego, że widoczne były przez dziesięciolecia dla wielu – znajdują się bowiem w kościołach parafialnych 
w Jeleniewie i Bakałarzewie. Nikogo jednak nie zainteresowało ich autorstwo. Podczas prowadzonych prze-
ze mnie prac ewidencyjnych zabytków ruchomych w tych świątyniach stwierdziłem, że autorem sześciu olej-
nych obrazów religijnych w Jeleniewie i trzech w Bakałarzewie jest właśnie Kazimierz Górnicki”. Swoje prace 
K. Górnicki prezentował na wystawach w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Według jego rysunków i ob-

razów wykonano ilustracje do artykułów Aleksandra Osipowicza publikowanych w „Tygodniku Ilustrowanym”.
K. Górnicki założył rodzinę w Suwałkach. Ożenił się z Heleną z domu Misiągiewicz. Mieli sześcioro dzieci. K. Górnicki zmarł 20 marca 1889 r. i zo-

stał pochowany na suwalskim cmentarzu. W kwaterze rodziny Górnickich na suwalskim cmentarzu spoczywa żona Helena i syn Karol – podporucznik  
7. pułku ułanów, Kawaler Orderu Virtuti Militari. Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, który zmarł 26 maja 1928 r.
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przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo gicznej (spra-
wozdanie z dnia 06.02.2019 r.) informuje, że jakość i skład wody dostarcza-
nej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  58/2019

KoMuniKAt
prezydent Miasta Suwałk informu-

je, że na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. o przekształceniu prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe w prawo wła-
sności tych gruntów (Dz.U.2018.1716, ze 
zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użyt-
kowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe przekształ-
ciło się w prawo własności tych gruntów. 
Za przekształcenie nowy właściciel grun-
tu ponosi na rzecz dotychczasowego wła-
ściciela gruntu opłatę w wysokości równej 
wysokości opłaty rocznej z tytułu użytko-
wania wieczystego, która obowiązywa-
łaby w dniu przekształcenia. Opłata bę-
dzie wnoszona przez okres 20 lat, licząc 
od dnia przekształcenia.

Zaświadczenie potwierdzające prze-
kształcenie, wydane przez Prezydenta 
Miasta Suwałk, stanowi podstawę ujaw-
nienia prawa własności gruntu w księdze 
wieczystej oraz ewidencji gruntów i bu-
dynków. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy 
Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności 
gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w 
księgach wieczystych. Na podstawie art. 
7 ust. 10 przytoczonej ustawy od wnio-
sku o wykreślenie wpisu roszczenia po-
biera się opłatę stałą w wysokości: 250 zł 
– w przypadku wniesienia opłaty jednora-
zowej, 75 zł – w pozostałych przypadkach. 

W przypadku wniesienia opłaty jed-
norazowej, przed wydaniem zaświadcze-
nia potwierdzającego przekształcenie, 
Sąd w dziale III księgi wieczystej nie do-
kona wpisu roszczenie o opłatę.  

Właściciel gruntu w każdym czasie 

trwania obowiązku wnoszenia opłaty mo-
że zgłosić Prezydentowi Miasta Suwałk na 
piśmie zamiar jednorazowego jej wnie-
sienia w kwocie pozostającej do spłaty 
(opłata jednorazowa). Wysokość opła-
ty jednorazowej odpowiada iloczynowi 
wysokości opłaty obowiązującej w roku, 
w którym zgłoszono zamiar wniesienia 
opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozo-
stałych do upływu 20-to letniego okresu. 

W przypadku wniesienia opłaty jed-
norazowej za przekształcenie gruntu oso-
bom fizycznym będącym właścicielami 
budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych lub lokali mieszkalnych lub spół-
dzielniom mieszkaniowym przysługu-
je bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 60% – w przypadku gdy opłata jedno-
razowa zostanie wniesiona w roku, w któ-
rym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% – w przypadku gdy opłata jedno-
razowa zostanie wniesiona w drugim roku 
po przekształceniu;

3) 40% – w przypadku gdy opłata jed-
norazowa zostanie wniesiona w trzecim 
roku po przekształceniu;

4) 30% – w przypadku gdy opłata jed-
norazowa zostanie wniesiona w czwar-
tym roku po przekształceniu;

5) 20% – w przypadku gdy opłata jedno-
razowa zostanie wniesiona w piątym roku 
po przekształceniu;

6) 10% – w przypadku gdy opłata jedno-
razowa zostanie wniesiona w szóstym ro-
ku po przekształceniu.

Dodatkowe informacje będą udziela-
ne pod nr tel. 87 562-80-37  i 87 562-80-38 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach.  69/2019

oBwieSzCzenie prezydenta Miasta Suwałk
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-

gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 
z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 
2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na 
wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 20.12.2018r. znak: 
I.7011.08.04.2018.IS, decyzję nr 1/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdze-
nia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej po-
legającej budowie ulicy spokojnej wraz z uzbrojeniem technicznym w suwałkach w 
zakresie robót budowlanych obejmujących: 

– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu, kolidu-
jących z budową ulicy,

– budowę nowej jezdni o szerokości 5,50 m o nawierzchni z kostki brukowej betono-
wej gr. 8 cm dla kategorii ruchu KR1, 

– budowę zjazdów publicznych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu, 
– budowę obustronnych chodników ulicy,
– budowę zatok parkingowych po obu stronach ulicy na 41 miejsc postojowych, w tym 

3 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych, 
– budowę kanalizacji teletechnicznej,
– budowę niekolizyjnego odcinka sieci telekomunikacyjnej,
– regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istnie-

jącego uzbrojenia terenu, 
– wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią

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

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) przebudowy ulicy Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (działki 

nr 31416/3, 31416/1) w zakresie:
– likwidacji istniejącego skrzyżowania z ul. Spokojną poprzez ustawienie krawężnika, wy-

konanie ciągu pieszo-rowerowego, uzupełnienia części jezdni nawierzchnią bitumiczną,
– budowy nowego skrzyżowania z ul. Spokojną wraz z dowiązaniem wysokościowym 

ciągu pieszo-rowerowego,
2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (działka nr 31416/3):

1] budowy odcinka kablowej linii oświetleniowej z przestawieniem latarni oświetleniowej,
2] budowy sieci kanalizacji deszczowej,
3] budowy kanału technologicznego,
4] wykonania niekolizyjnego odcinka sieci telekomunikacyjnej,
5] zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia technicznego,
3] budowy lub przebudowy zjazdów:

– utwardzenie dojazdów kostką brukową betonową gr. 8 cm do przyległych posesji, 
na działkach nr: 32999/13, 32999/11 (po podziale 32999/22 i 32999/24), 33007 (po po-
dziale 33007/1 i 33007/3),

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 

32999/18, 32999/21 (działki w całości przeznaczone pod budowę ulicy ) i w części na dział-
kach nr: 32999/17, 33007, 32999/11, 32999/19, 32999/20 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz budowy i przebudowy zjaz-
dów, na nieruchomości oznaczonej działkami nr 31416/1, 31416/3 (ul. Wojska Polskiego 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655), 32999/11 (po podziale 32999/22 i 32999/24), 33007 
(po podziale 33007/1 i 33007/3), 32999/13 (obręb 0009, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 32999/17, 33007, 32999/11, 32999/19, 
32999/20 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki)

Numery działek po podziale, wchodzące w granice projektowanego pasa drogo-
wego ww. drogi: 32999/26, 33007/2, 32999/23, 32999/27, 32999/30 (obręb nr 0009, 
Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 31330/29, 31329/24 
(Obręb nr 0009, Miasto Suwałki). 

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego ww. drogi: 
32999/18, 32999/21 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieru-
chomości oznaczonej działkami nr geod.: 32999/18, 32999/21 (działki w całości przezna-
czone pod projektowany pas drogowy ulicy) i działkami nr: 32999/26, 33007/2, 32999/23, 
32999/27, 32999/30, (obręb nr 0009, 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 przebudowy in-
nych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowa i przebu-
dowa zjazdów, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 31416/1, 31416/3 (ul. Wojska 
Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655), 32999/11 (po podziale 32999/22 i 32999/24), 
33007 (po podziale 33007/1 i 33007/3), 32999/13 (obręb 0009, Miasto Suwałki), 

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej: Obręb nr 
0009 Miasto Suwałki:

– 32999/17 o pow. 0,3338 ha dzielona na działki: 32999/26 o pow. 0,0489 ha (przezna-
czona pod drogę gminną) i 32999/25 o pow. 0,2849 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 33007 o pow. 0,0376 ha dzielona na działki: 33007/2 o pow. 0,0051 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną), 33007/1 o pow. 0,0237 ha (w dotychczasowym władaniu) oraz 
33007/3 o pow. 0,0088 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32999/11 o pow. 0,0168 ha dzielona na działki: 32999/23 o pow. 0,0077 ha (przezna-
czona pod drogę gminną), 32999/22 o pow. 0,0062 ha (w dotychczasowym władaniu) 
oraz 32999/24 o pow. 0,0029 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32999/19 o pow. 0,0482 ha dzielona na działki: 32999/27 o pow. 0,0166 ha (przezna-
czona pod drogę gminną) i 32999/28 o pow. 0,0316 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32999/20 o pow. 0,0716 ha dzielona na działki: 32999/30 o pow. 0,0010 ha (przezna-
czona pod drogę gminną) i 32999/29 o pow. 0,0706 ha (w dotychczasowym 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. 
138.  78/2019
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Szanowny ksiądz wikariusz Paweł Lenda 
z parafii pw. Chrystusa Króla!

Dziękujemy za udzielenie posługi sakramentalnej 
mężowi, tacie i dziadkowi, śp. Januszowi Kopciałowi, 

za piękne odprawienie uroczystości pogrzebowej 
i ceremonii na cmentarzu. 

Serdeczne podziękowania składamy również 
dla organisty Pana Sebastiana Statkiewicza 

i Pani Natalii Statkiewicz za wyśpiewane słowa modlitwy. 
Wyrazem naszej wdzięczności jest modlitwa zanoszona 

w czasie Ofiary Mszy Świętej.

Żona Jadwiga Kopciał, 
synowie Piotr i Paweł z rodzinami  

68/2019

Serdeczne podziękowania władzom miasta 
wraz z Panem Prezydentem Czesławem Renkiewiczem, 
Radzie Miejskiej wraz z Panem Zdzisławem Przełomcem, 

instytucjom kultury, Przyjaciołom, Sąsiadom, 
Koleżankom i Kolegom, Znajomym, Delegacjom, 

którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili 
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości

oraz uczestniczyli w nabożeństwie 
i ceremonii pogrzebowej śp. Janusza Kopciała – 

za okazaną pomoc, współczucie, wieńce 
i kwiaty serdeczne „Bóg zapłać” 

składa żona Jadwiga Kopciał,
synowie Piotr i Paweł z rodzinami  

67/2019

oBwieSzCzenie prezydentA MiAStA SuwAłK
Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwiet-

nia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 
r. poz. 1474 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogo-
wą oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. 
U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w 
Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowa-
nie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk 
z dnia 22.02.2019 r. znak: I.7011.07.07.2018/2019.IS, w 
sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udziele-
nia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pole-
gającej na budowie ulicy 26kD oraz przebudowie ulic 
Bydgoskiej i poznańskiej w suwałkach wraz z budową 
sieci uzbrojenia terenu wraz z uzbrojeniem technicz-
nym w suwałkach w zakresie robót budowlanych obej-
mujących: 

– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych 
oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z budową ulicy,

– budowę jezdni ulicy 26KD i sięgacza o szerokości 6,0 m 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm dla 
kategorii ruchu KR2, 

– budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, zgod-
nie z planem zagospodarowania terenu, 

– budowę obustronnych chodników i dróg rowerowych 
z pasem rozdziału,

– budowę fragmentów ścieżki rowerowej z chodni-
kiem i pasem rozdziału na terenie sięgacza od strony ul. 
Bydgoskiej,

– budowę zatok parkingowych na 32 miejsca postojowe, 
w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych,

– budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami i hy-
drantami ppoż.,

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni 

oświetleniowych, 
– regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemne-

go oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, 
– wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-
tuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy 
(czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) przebudowy Bydgoskiej w zakresie:

– budowy skrzyżowania z ul. Bydgoską (wysokościowe 
dowiązanie), na działkach nr 32445/5, 35251,

– budowy fragmentów ścieżki rowerowej i chodnika z pa-
sem rozdziału (działki nr 32445/5, 32445/33, 35251),

– budowy zatoki parkingowej na 11 miejsc postojowych,
– budowy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowa-

nia z ul. Poznańską,
b) przebudowy Poznańskiej (strona zachodnia ulicy) 

w zakresie:
– budowy skrzyżowania ul. 26KD z ul. Poznańską (wyso-

kościowe dowiązanie),
– budowy ciągu pieszo-rowerowego,
– budowy dwóch zatok parkingowych na 42 miejsca po-

stojowe,
– budowy dwóch przejść dla pieszych z fragmentami 

ścieżki rowerowej,
2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
1] budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (działka 

nr 32445/33) ul. Bydgoska,
2] budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej (działki 

nr 32445/33, 32445/5, 32446/10) ul. Bydgoska,
3] budowa kablowej linii oświetleniowej z ustawie-

niem dwóch latarni oświetleniowych (działka nr 35251) 
ul. Bydgoska,,

4] budowa sieci kanalizacji deszczowej (działka nr 
35236/12) ul. Poznańska,

5] budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej z 
ustawieniem dwóch słupów oświetleniowych (działka nr 
35236/12) ul. Poznańska.

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach 
oznaczonych działkami nr: 35236/3, 32445/52, 32445/41, 
32445/45, 32445/43, 32445/49, 32445/53, 32445/54 
(działki w całości przeznaczone pod budowę ulicy ) i w części na 
działkach nr: 35236/11, 32445/42, 32445/48, 32445/44, 
32445/47, 32445/46, 32445/50, 32445/55 (obręb nr 0007, 
Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-
owane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy 
(czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy in-
nych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbro-
jenia terenu, na nieruchomościach oznaczonych dział-
kami o nr geod. 32445/33, 32445/5, 32446/10, 35251 
(ul. Bydgoska), 35236/12 (ul. poznańska), (obręb 0007, 
Miasto Suwałki). 

Numery działek podlegających podziałowi: 35236/11, 
32445/42, 32445/48, 32445/44, 32445/47, 32445/46, 
32445/50, 32445/55 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek po podziale, wchodzące w granice 
projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 35236/60, 
32445/59, 32445/60, 32445/62, 32445/63, 32445/69, 
32445/71, 32445/65, 32445/67 (obręb nr 0007, Miasto 
Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem 
drogowym: 35236/61, 32445/58, 32445/61, 32445/64, 
32445/70, 32445/72, 32445/66, 32445/68 (obręb nr 0007, 
Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pa-
sa drogowego ww. drogi: 35236/3, 32445/52, 32445/41, 
32445/45, 32445/43, 32445/49, 32445/53, 32445/54 
(obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w cało-
ści zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej dział-
kami nr geod.: 35236/3, 32445/52, 32445/41, 32445/45, 

32445/43, 32445/49, 32445/53, 32445/54 (działki w cało-
ści przeznaczone pod projektowany pas drogowy ulicy) i dział-
kami nr: 35236/60, 32445/59, 32445/60, 32445/62, 
32445/63, 32445/69, 32445/71, 32445/65, 32445/67 
(obręb nr 0007, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu podziału 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-
tuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy 
(czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych 
dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbroje-
nia terenu, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 
32445/33, 32445/5, 32446/10, 35251 (ul. Bydgoska), 
35236/12 (ul. poznańska). 

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas dro-
gowy drogi gminnej: nObręb nr 0009 Miasto Suwałki:

– 35236/11 o pow. 0,6341 ha dzielona na działki: 
35236/60 o pow. 0,0067 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 35236/61 o pow. 0,6274 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

– 32445/42 o pow. 0,1192 ha dzielona na działki: 32445/59 
o pow. 0,1158 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
32445/58 o pow. 0,0034 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 32445/48 o pow. 0,0042 ha dzielona na działki: 
32445/60 o pow. 0,0031 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 32445/61 o pow. 0,0011 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

– 32445/44 o pow. 0,5051 ha dzielona na działki: 
32445/62 o pow. 0,0502 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną), 32445/63 o pow. 0,0152 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) oraz 32445/64 o pow. 0,4397 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 32445/47 o pow. 0,0264 ha dzielona na działki: 
32445/69 o pow. 0,0181 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 32445/70 o pow. 0,0083 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

– 32445/46 o pow. 0,0424 ha dzielona na działki: 
32445/71 o pow. 0,0303 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 32445/72 o pow. 0,0121 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

– 32445/50 o pow. 0,8517 ha dzielona na działki: 
32445/65 o pow. 0,0107 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 32445/66 o pow. 0,8410 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

– 32445/55 o pow. 0,0498 ha dzielona na działki: 
32445/67 o pow. 0,0015 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 32445/68 o pow. 0,0483 ha (w dotychczaso-
wym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materia-
łem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 
Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 138, także składać uwa-
gi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy. w termi-
nie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym na-
stąpiło publiczne obwieszczenie. 79/2019
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Elegancki, 
roczny pies 

czarny podpalany 
w białych skarpetkach, 

postara się, 
byś aktywnie spędzał czas 

w plenerze.
 

przyGArniJ przyJACielA 
ze SCHroniSKA „SiAnożĘć”

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

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 11-16, w sobotę od 11 do 14. 

www.e-schronisko.pl, tel. 87 563 01 73
Mądry, 

spokojny, 
pies 

biszkoptowy 
wiek trzy lata, 

szuka 
troskliwej 

rodziny. 

Sprytny 
„cyrkowiec”, 

dwuletni 
czarny pies 
podpalany 

nie pozwoli 
ci się nudzić.

HArMonoGrAM nABoru do przedSzKoli w 2019 roKu

Od godz. 8, dnia 27.02.2019 r. do godz. 15 dnia 05.03.2019 r. nastąpi składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji 
o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2019/2020.
Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu 

rekrutacyjnym
Terminy w postępowaniu 
uzupełniającym

1 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata wa-
runków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

06.03.2019 r. godz. 8.00 do 
19.03.2019 r. godz. 15.00

22.05.2019 r. godz. 9.00 do
24.05.2019 r. godz. 15.00

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

20.03.2019 r. do
26.03.2019 r.

27.05.2019 r. do
28.05.2019 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów za-
kwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

27.03.2019 r. godz. 8.00 29.05.2019 r. godz. 8.00

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego 
oświadczenia.

27.03.2019 r. godz. 9.00 do
05.04.2019 r. godz. 14.00  

29.05.2019 r. godz. 9.00 do
31.05.2019 r. godz. 15.00  

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przy-
jętych i kandydatów nieprzyjętych.

05.04.2019 r. godz. 15.00 03.06.2019 r. godz. 8.00

o B w i e S z C z e n i e
prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 

ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamia, że ponownie przystąpił 
do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegają-
cego na wprowadzeniu nowych rozwiązań technologicznych w instalacji produkcji pły-
ty wiórowej i fabryce mebli wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie TANNE Sp. z 
o.o. w Suwałkach, przy ul. Dubowo I nr 60, w tym w celu wdrożenia gospodarki o obie-
gu zamkniętym oraz budowie infrastruktury wspomagającej funkcjonowanie zakładu.

Sprawa prowadzona jest z wniosku z dnia 15 listopada 2018 r. spółki Tanne Sp. z o.o., 
ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 77 ust. 2 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisk, Aneks Nr 1 oraz Aneks Nr 2 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 
celu uzgadnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Suwałkach i Marszałka Województwa Podlaskiego w 
Białymstoku, w celu wyrażenia opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzyskaniu uzgodnień 
i opinii ww. Organów.

Z uwagi na powyższe informuję, że w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1, w pok. 210, istnieje możliwość zapoznania się z wnioskiem o wydanie 
decyzji, Raportem o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz Aneksami 
Nr 1 i Nr 2 do Raportu. 

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, można składać uwagi i wnioski w przedmio-
cie zamierzonego przedsięwzięcia, w formie pisemnej na adres wskazany wyżej, ust-
nie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczno-
ści opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej 
dkaminska@um.suwalki.pl.

Informacja o Aneksie Nr 1 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowi-
sko została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem: http://bip.um.su-
walki.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (II pię-
tro), w miejscu przedsięwzięcia oraz w prasie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Suwałk.   76/2019

prezydent MiAStA SuwAłK działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  
poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 
lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
18.02.2019 r. do 11.03.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej wła-
sność Skarbu państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomo-
ści przyległej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 84/2019 z dnia 
18 lutego 2019 roku).  66/2019

n Praca za granicą w Niemczech (sprzątnie). Tel. 510 589 264
 73/2019

Praca

ogłoszenia „dtS”  tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji, bądź 
na adres e-mailowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

Na odpowiedź czekamy do 15 marca.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie  

z poprzedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymała urszula 
prawdzik.

>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentu-

jemy archiwalne zdjęcie Suwałk ze zbiorów rodziny państwa 
Roszkowskich oraz te same miejsce współcześnie. 

Do Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.

Jakie nazwy nosiła ulica na zdjęciach poniżej w XiX i XX wie-
ku?

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidło-
wą odpowiedź, będzie bilet do kina ufundowany przez Cinema 
lumiere Suwałki. 

Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicznie naj-
nowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  
https://www.facebook.com/dwutygodnik/

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

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

tu zaSzła zmiana

Stowarzyszenie przyjaciół dzieci „Jesteśmy razem” od 01.01.2017 r. 
do 31.03.2019 r. realizuje projekt Centrum Sportu ,,Jesteśmy razem” 
współfinansowany ze środków pfron w ramach art. 36 ustawy o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

Treningi sportowe to świetna metoda całościowej rehabilitacji. Zajęcia  
w małych grupach pod okiem trenera, to nie tylko wzrost umiejętności spor-
towych. To także okazja do wzrostu samodzielności, współpracy, współod-
powiedzialności za innych uczestników. 

Zdecydowaliśmy się na prowadzenie treningów w zakresie pływania, 
nurkowania, kajakarstwa, a w drugim etapie na wniosek rodziców  narciar-
stwa zjazdowego.

Suwalski Aquapark to idealne miejsce do realizowania zajęć pływackich. 
Zarówno młodsi jak i starsi „zawodnicy” z dużym zaangażowaniem uczest-
niczą w treningach, atrakcyjność których zwiększa specjalistyczny sprzęt 
zakupiony na potrzeby projektu oraz atrakcje Aquaparku. Grupa pływacka 
jest najliczniejsza, liczy 24 osób. Wszyscy poczynili duże postępy, na miarę 
swoich możliwości. Nikt już się nie boi wody, a dzieci, które były bardzo nie-
pewne na początku zajęć, czują się teraz jak przysłowiowe ryby w wodzie.

Zainspirowani opowieścią suwalskich in-
struktorów nurkowania o immersioterapii (te-
rapii poprzez nurkowanie) postanowiliśmy 
włączyć nurkowanie do naszego projektu. 
Było to duże wyzwanie dla sześciorga młodych 
osób. Treningi odbywają się na basenie OSiR-u 
w Suwałkach. Uczestniczy w nich pięciu chło-
paków i jedna dziewczyna. Swobodne poru-
szanie się w toni wodnej daje im poczucie nie-

zależności, pomaga odkryć nieznane dotąd możliwości ruchowe własnego 
ciała, uwierzyć we własne siły. Skafandry, kamizelki wypornościowe, butle, 

automaty oddecho-
we to dla uczestników 
zajęć proste przyrzą-
dy. Zdaniem prowa-
dzącego zajęcia tre-
nera, wśród naszych 
nurków są prawdziwe 
talenty.

W wakacje na zale-
wie „Arkadia”, prowadzone były także zajęcia kajakarstwa. Trening kajakar-
stwa usprawnia, wzmacnia i zwiększa odporność fizyczną. Ale aby popłynąć, 
najpierw trzeba było kajak wspólnie zanieść na brzeg, założyć prawidłowo 
kamizelki asekuracyjne, pomóc innym wsiąść do kajaka, współpracować na 
wodzie. Pływanie dookoła fontanny, przepływanie pod mostem, opływa-
nie wyspy, zawody na czas pojedynczo i w parach – atrakcji na treningach 
nie brakowało, a i wiatr potrafił urozmaicić zajęcia. „Kajakarze” odbyli także 
trening pływania na basenie.

W treningach narciarsk ich 
uczestniczyło czworo młodych 
sportowców. Tutaj z przewagą 
dziewczyn (3 do 1). Zajęcia odbywa-
ły się w miłej, domowej atmosferze 
Ośrodka Narciarskiego „Dąbrówka”. 
Po dwóch tygodniach treningów 
uczestnicy samodzielnie zapinali 
narty, korzystali z wyciągu i w nie-
złym tempie, szerokimi skrętami 
zjeżdżali w dół, dodając sobie ani-
muszu okrzykami „Jest, udało się, 
sama zjeżdżam!”. 

W i e l k i m  a t u t e m  n a s z e g o 
projektu są trenerki i trenerzy. 
Kompetentni, z wielkim doświad-
czeniem i wielkim sercem do dzieci 

i młodzieży. Zarazili naszych podopiecznych swoją pasją do systematycz-
nych ćwiczeń sportowych oraz przekonaniem, że swój czas wolny warto spę-
dzić na suwalskich obiektach sportowych.    70/2019



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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GaBineT DerMaToloGiCznY
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
Suwałki, ul. KLONOWA 40 lok. 3U

wtorek  i  piątek  od  15.30

ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)
poniedziałek, środa  i  czwartek  od  9.00

Rejestracja telefoniczna
Tel. 606-766-788

www.dermatolog-suwalki.pl 72/2019
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¿ koMpleksowa DiaGnosTYka
wYpaDania włosów

¿ BaDanie oBrazowe skórY GłowY
i Mieszków włosowYCh
· łysienie androgenowe mężczyzn i kobiet
· łysienie telogenowe
· łysienie plackowate
· łysienie bliznowaciejące
· łysienie poporodowe

TesTY płaTkowe
 – wYkrYwanie alerGii konTakToweJ

► uCzulenia na kosMeTYki, MeTale,
CieMne Barwniki i TaTuaże

► DiaGnosTYka przeD operaCJą
enDoproTez i założenieM

iMplanTów sToMaToloGiCznYCh
► DiaGnosTYka przeD założenieM

aparaTu orToDonTYCzneGo
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)

poniedziałek, środa  i  czwartek  od  9.00
Rejestracja telefoniczna tel. 606-766-788

Zakładanie testów odbywa się tylko w poniedziałki 
od godz. 9 po rejestracji telefonicznej.

www.dermatolog-suwalki.pl
5/2019


