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15 stycznia kilkudziesięciu suwalczan zapaliło znicze pod Dąbkiem 
Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja w hołdzie Pawłowi Adamowiczowi, 
prezydentowi Gdańska. Był to gest otuchy, wsparcia i solidarności z ro-
dziną zamordowanego prezydenta Gdańska oraz wszystkimi gdańszcza-
nami. Wśród zgromadzonych pod Dąbkiem Wolności znaleźli się m.in. 
prezydent Suwałk Czesław renkiewicz i jego zastępca Ewa Sidorek, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Zdzisław Przełomiec, rad-
ni Rady Miejskiej z różnych ugrupowań, byli i obecni radni sejmiku wo-
jewództwa podlaskiego.

W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej otwarto no-
wą Czytelnię i Pracownię Digitalizacji i Historii Mówionej. W uroczystości 
uczestniczyli m.in. zastępca prezydenta Suwałk Ewa Sidorek, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Suwałkach Zdzisław Przełomiec i liczni suwal-
scy świadkowie historii.

Po modernizacji biblioteki nie ma dwóch czytelni: książek i czasopism. 
Jest wspólna czytelnia na pierwszym piętrze.

– Staramy się dostosowywać swoją ofertę do zmieniających się po-
trzeb czytelników. Zmniejsza się nieco liczba osób korzystających z czytel-
ni, zwłaszcza z czytelni książek. Dlatego zdecydowaliśmy się na połącze-
niu obu czytelni. Ułatwi to dostęp do zbiorów bibliotecznych, bo czytelnik 

w hołdzie prezydentowi gdańska
W kondolencjach prezydent Cz. Renkiewicz i przewodniczący  

Z. Przełomiec napisali m.in.: „Przedwczesna śmierć tak doświadczonego sa-
morządowca jest dla Gdańska, ale także w jakimś sensie dla Polski, wstrzą-
sająca, ponieważ miała miejsce podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, której ideą jest miłość i braterstwo oraz wspólne czynienie dobra. 
Tymczasem dzień ten stał się miejscem bólu i pamięci.

Opowiadamy się za obniżeniem temperatury sporów politycznych. 
Nienawiść, jeśli pozwalamy by się rozwijała staje się drogą donikąd. Dążymy 
do bycia wspólnotą i eliminujemy z naszej codzienności zawiść i zazdrość 
oraz przekonanie o nieomylności. Niech ktoś myślący inaczej nie będzie gor-
szy lecz po prostu inny, a drogą do porozumienia z nim niech będzie język 
dialogu, a nie agresji. To tragiczne wydarzenie jest ogromnym wstrząsem 
dla nas wszystkich.” 

13 stycznia  o godz. 19.55  przed Światełkiem do Nieba, na scenie, na 
której odbywał się koncert WOŚP, zaatakowany nożem został prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz. Prezydent był reanimowany, potem został 
przewieziony do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Zmarł 14 stycz-
nia. Miał niespełna 54 lata. Jego pogrzeb odbył się 19 stycznia.

Znicze pod Dąbkiem Wolności zapalają od lewej radni: Bogdan Bezdziecki, 
Jacek Juszkiewicz, Zdzisław Przełomiec, prezydent Czesław Renkiewicz 

oraz radni Wojciech Pająk i Jacek Niedźwiedzki

wszystko znajdzie w jednym miejscu na pierwszym piętrze. W bibliotece 
jest winda, a zatem wszyscy bez większych problemów mogą dotrzeć do 
książek i czasopism na pierwszym piętrze – wyjaśnia Maria Kołodziejska, 
dyrektor suwalskiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej.

Pomieszczenia czytelni zostały wyremontowane, pojawiły się też 
tam nowe komputery i meble. A wszystkie te zmiany były możliwe dzię-
ki pieniądzom, które zostały pozyskane od Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz od suwalskiego samorządu miejskiego. Całość koszto-
wała ok. 352 tys. zł, z czego ok.175 tys. zł pochodziło z budżetu ministra, 
a pozostałe z suwalskiego budżetu miejskiego.

Na parterze biblioteki w odnowionych pomieszczeniach dawnej czy-
telni czasopism powstała Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej.  Jest 
tam miejsce do nagrywania i gromadzenie wspomnień najstarszych miesz-
kańców Suwałk i Suwalszczyzny. W tej pracowni digitalizowane są też zbio-
ry biblioteczne, szczególnie te najstarsze i najcenniejsze dotyczące Suwałk 
i Suwalszczyzny. Często są one zachowane w złym stanie. Po przeniesie-
niu na nośniki cyfrowe będą bardziej dostępne, a przede wszystkim zosta-
ną ocalone przed fizycznym zniszczeniem. Docelowo materiały te po raz 
pierwszy będą udostępnione w internecie jako biblioteka multimedialna.

Projekt „Suwalska Biblioteka Pamięci – modernizacja czytelni i utwo-
rzenie pracowni digitalizacji w suwalskiej Bibliotece” i projekt „Suwalskie 
pogotowie cyfrowe” dofinansowano ze środków Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

suwalska BiBlioteka pamięci

Maria Kołodziejska, dyrektor Biblioteki prezentuje pracownię Digitalizacji  
i Historii Mówionej Duże zaintereso-

wanie wzbudziła 
gra „Suwalczanka” 
przygotowana 
przez bibliotekę
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>>ZdAniEM PrEZydEntA

Jedną z moich głównych obietnic z ubiegło-
rocznej kampanii przed wyborami na stanowi-
sko Prezydenta Suwałk była rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 4. Zapowiadałem już kilkakrot-
nie, że rok szkolny rozpoczynający się we wrze-
śniu 2020 r. dzieci zaczną  już w zmodernizowa-
nym budynku Szkoły Podstawowej nr 4.

Właśnie ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie 
wykonawcy tej inwestycji. Oferty można skła-
dać do 1 lutego 2019 r. Tego dnia również pozna-
my ceny zaproponowane przez poszczególnych 
wykonawców. Jeżeli pokryją się one z założenia-
mi naszego budżetu to umowa zostanie podpi-
sana najprawdopodobniej na przełomie lute-
go i marca.

Wykonawca zgodnie z zapisami przetargu bę-
dzie miał czas do 15 lipca 2020 roku by wybudo-
wać nowy obiekt w sąsiedztwie szkoły.

Powierzchnia użytkowa nowego budynku wy-
niesie 2 489,70 m2 przy kubaturze 8 898,60m3. 
Szacunkowa wartość inwestycji to ok 7,5 mln zł.

Zgodnie z założeniami, powstanie: 
– 10 sal lekcyjnych o powierzchni ponad 60 m2 

każda, w tym 5 sal z zapleczem o pow. od 11 
do 17 m2; 

– pomieszczenie o powierzchni 109,90 m2 od 
wschodniej strony budynku z przeznaczeniem 
na świetlicę;

– pomieszczenie w południowej części budynku  
o pow. 180 m2 z przeznaczeniem na wypożyczal-
nię książek i czytelnię; 

– pomieszczenie o pow. ponad 90 m2 z wydzielo-
nym pomieszczeniem socjalnym z przeznacze-
niem na pokój nauczycielski dla 40 nauczycieli;

– piwnica z przeznaczeniem na szatnie, składni-
cę akt, magazyny;

– łazienki: nauczycielskie, uczniowskie dziewczę-
ce i chłopięce;

– dostosowanie budynku dla osób niepełno-
sprawnych – podjazd, łazienka, winda.

Zakresem naszego zamówienia objęto po-
nadto wykonanie drogi dojazdowej do ulicy 
Spokojnej z miejscami parkingowymi i chodnika-
mi, budowę kanalizacji deszczowej.

Jest to pierwszy z dwóch dużych przetargów 
jakie zaplanowaliśmy do ogłoszenia na ten rok. 
Drugą dużą inwestycją będzie remont kamie-
nicy przy ul. Kościuszki 6 pod potrzeby Żłobka 
Miejskiego. W tym roku nie będziemy ogłasza-
li już więcej przetargów na tak duże inwestycje.

władze suwałk pożegnały 
pawła adamowicza

18 i 19 stycznia  Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk i Zdzisław Przełomiec, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych 
prezydenta Gdańska Śp. Pawła Adamowicza. 

W piątek w historycznej Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej spotkało się ok. 
300 prezydentów i burmistrzów pol-
skich miast oraz przewodniczących 
rad by pożegnać swego kolegę. 

Po spotkaniu samorządowcy do-
łączyli do konduktu żałobnego ty-
sięcy gdańszczan w ostatniej drodze 
prezydenta Śp. Pawła Adamowicza 
–  z  E u r o p e j s k i e g o  C e n t r u m 
Solidarności do Bazyliki Mariackiej. 
W kondukcie tuż za trumną szła 
najbliższa rodzina Prezydenta,  
w tym żona Magdalena oraz cór-
ki Antonina i teresa, a także brat 
– Piotr. Był także m.in. szef Rady 
Europejskiej donald tusk oraz wi-
cemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Do Bazyliki Mariackiej trumna została wniesiona przez sześciu prezydentów polskich miast: 
Warszawy rafała trzaskowskiego, byłego prezydenta Wrocławia rafała dutkiewicza, Sopotu 
Jacka Karnowskiego, Gliwic Zygmunta Frankiewicza (jest on też prezesem zarządu Związku 
Miast Polskich), Lublina Krzysztofa Żuka oraz Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Msza pogrzebowa Śp. Pawła Adamowicza odbyła się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku w so-
botę w samo południe. Uczestniczyli w niej Cz. Renkiewicz, prezydent Suwałk i przewodniczą-
cy Z. Przełomiec. Mszy przewodniczył abp Stanisław Gądecki. W uroczystościach brali udział 
m.in.: szef Rady Europejskiej D. Tusk, b. prezydenci Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski  
i Bronisław Komorowski z małżonkami, b. prezydent Niemiec Joachim Gauck, a także prezy-
dent Andrzej duda, premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele polskiego parlamentu.

Bardzo czułe słowa pożegnania skierowała żona Magdalena i córka Antonina. Głos zabrał też 
brat zamordowanego prezydenta Gdańska – Piotr Adamowicz, który stwierdził, że po wydaniu 
przez wszechpolaków aktu politycznego zgonu brata nie spodziewał się, że we wtorek odbierze 
akt śmierci zgonu fizycznego. Dominikanin o. Ludwik Wiśniewski mówił, że nie można dłużej 

być obojętnym „na panoszącą się truciznę nienawi-
ści na ulicach, w mediach, w Internecie, w szkołach, 
parlamencie, a także w kościele”. Przyjaciel rodziny 
Aleksander Hall powiedział, że Pawła Adamowicza 
„zabiła nienawiść, którą wzbudzano i podsycano, je-
stem pewny, że ta nienawiść nie zwycięży”. Swojego 
szefa pożegnała też p.o. prezydenta Gdańska  
A. Dulkiewicz oraz przyjaciel P. Adamowicza – pre-
zydent Sopotu, J. Karnowski.

Urna z prochami zmarłego prezydenta Gdańska spoczęła 
w kaplicy św. Marcina

Pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkie-
wicz odczytała list, jaki P. Adamowicz 11 stycznia skierował 
do samorządowców w związku ze zbliżającą się 30. rocznicą 
wyborów 4 czerwca 1989 r.

WtOrEK Z rAdnyM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i po-

mysły.
We wtorek 22 stycznia zaprasza Anna Maria Gawlińska i Sławomir Sieczkowski  

z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. Natomiast 29 stycznia na suwalczan czekają Krystyna 
Gwiazdowska oraz Kamil Klimek z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z rad-
nymi 5 lutego zapraszają Karol Korneluk i Jacek niedźwiedzki z ugrupowania Platforma. 
Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez niego wice-
przewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 
145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.
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taniej i zdrowiej
Władze Suwałk chcą zakupić autobusy miejskie na gaz. Prezydent 

Suwałk Czesław renkiewicz wspólnie z prezydentem Łomży Mariuszem 
Chrzanowskim  podpisali list intencyjny z PGNiG Obrót Detaliczny zakła-
dające budowę w obu miastach infrastruktury do tankowania paliw CNG 
(sprężony gaz ziemny). Władze Suwałk planują zakup kilkunastu nowych 
autobusów napędzanych CNG. 

– Autobusy zasilane CNG to ekologiczne i ciche pojazdy, które świet-
nie sprawdzają się w środowisku miejskim. To dojrzała technologia, któ-
ra gwarantuje długoletnią bezawaryjną pracę i duży zasięg wynoszący 
nawet do 500 kilometrów – ocenił Marcin Szczudło, wiceprezes PGNiG 
Obrót Detaliczny.

– Zakup kilkunastu nowych autobusów na CNG to pierwszy krok do 
tego, by wymienić całkowicie stary tabor na nowoczesny i ekologicz-
ny. Ważny dla nas jest także fakt, że autobusy gazowe są zarazem nisko-
emisyjne, jak i wyraźnie tańsze od elektrycznych – powiedział Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Koszt przejechania 100 kilometrów autobusem na CNG jest o ok. 10 %.  
niższy niż w przypadku autobusu zasilanego olejem napędowym. Do 
31 stycznia zostanie złożony wniosek o dofinansowanie środkami z Unii 
Europejskiej projektu  wymiany taboru autobusów komunikacji miejskiej 
w Suwałkach. Plan, poza wymianą taboru na pojazdy napędzane gazem 
CNG, zakłada również wprowadzenie systemu roweru miejskiego oraz 
wymianę tablic elektronicznych na przystankach.
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>> >> kwalifikacja 
wojskowa

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla 
mieszkańców Suwałk rozpocznie się 7 lute-
go i potrwa do 27 lutego. Kwalifikacja dla 
kobiet z Suwałk odbędzie się 28 lutego. 
Powiatowa Komisja Lekarska będzie dyżu-
rowała w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Do tegorocznej kwalifikacji wojskowej muszą stawić się m.in. męż-
czyźni urodzeni w 2000 roku i urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie po-
siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz 
kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydat-
ne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyska-
nia tych kwalifikacji

Informacje na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać dzwoniąc 
do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach (tel. 261 347 357) oraz 
na stronie: https://wkusuwalki.wp.mil.pl/pl/

potrzeBny turniej
Młodzież z czterech suwalskich liceów rywalizowała w miejskich elimina-

cjach lV edycji projektu DeBBaty – ogólnopolskiego turnieju debat oksfordz-
kich połączonego ze szkoleniami z autoprezentacji i technik negocjacji dla 
licealistów. W suwalskim I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej 
młodzież dyskutowała o możliwości wprowadzenia obowiązku pośmiertne-
go oddawania organów, rodzicielskiej kontroli kont na portalach społeczno-
ściowych należących do ich dzieci oraz o komunikacji miejskiej w Suwałkach. 
Turniej wygrała reprezentacja II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.  
Z. Podhorskiego przed I LO im. M. Konopnickiej.

Ten konkurs uczy młodych ludzi, tak potrzebnej we współczesnej 
Polsce, umiejętności prowadzenia kulturalnej dyskusji opierającej się 
na argumentach merytorycznych, a nie personalnych atakach i dosad-
nych epitetach. Projekt DeBBaty jest realizowany w 12 polskich miastach 
przez fundację Forum Rozwoju Młodych przy współpracy z Samorządem 
Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

>>

Gospodarze 
z I LO zajęli 
drugą lokatę. 
Wyżej 
oceniono 
drużynę 
z II LO

konkurs 
na młodzieżowy gadżet

Prezydent Miasta Suwałki wraz z Młodzieżowa Radą Miejską ogłasza 
konkurs pn. #rzeczdlanas. To konkurs od młodzieży skierowany do mło-
dzieży mający na celu wybór gadżetu promującego Suwałki, który zosta-
nie wyprodukowany i włączony do oficjalnej puli suwalskich gadżetów.

Konkurs zostanie przeprowadzony od 14 lutego do 13 marca 2019 r.  
na miejskim profilu facebookowym: facebook.com./rada.suwalki/ 
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać na stronie inter-
netowej: www.um.suwalki.pl/mieszkaniec/mlodziezowa-rada-miasta

nowe rady
SuWALSKA rAdA SEniOróW

Prezydent Miasta Suwałk powołał na trzyletnią kaden-
cję Suwalską Radę Seniorów. Znaleźli się w niej przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych: Kazimierz Jakimowicz, Józef 
Kamiński, Maria Jolanta Lauryn, Zbigniew Makarewicz, Jadwiga 
Elżbieta rusińska, teresa Suproń i teresa Wysocka-Kluczny. W no-
wym składzie Rady znaleźli się też przedstawiciele Prezydenta Miasta 
Suwałk Andrzej Łapiński i Zbigniew Wisiecki.

 rAdA KuLtury
Pr e z yd e nt  M i as t a 

Suwałk powołał nową 
Radę do spraw Kultury. Jest 
to organ opiniodawczy 
powołany na czas trwa-
nia kadencji Prezydenta 
Miasta Suwałk. Tworzą 
go: Andrzej Strumiłło – 
członek honorowy, iwona Prelewicz-Cyran – p.o. naczelnika Wydziału 
Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, dr Maciej 
Ambrosiewicz – muzealnik, prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa 
Naukowego, natalia Bełdyga – filmoznawca, iwona danilewicz – dzienni-
karz, Sławomir Filipowicz – archiwista, Archiwum Państwowe w Suwałkach, 
Henryk Kudela – wydawca, przewodniczący Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społeczno-Kulturalnych „Czarna Hańcza”, Eliza Ptaszyńska – kustosz, 
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Alicja roszkowska – prezes Fundacji 
ART-SOS Alicji Roszkowskiej, Joanna Sztelmer-Stabińska – kulturoznaw-
ca, Suwalski Ośrodek Kultury, Anna Śliżewska – nauczycielka, choreograf, 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz, Marta taraszkiewicz – malarka, 
grafik, projektantka, Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

>>

>>
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WydArZyŁO Się

Ciąg dalszy na str. 8

>>

gospodarskim okiem
W ratuszu 14 stycznia odbyła się narada dotycząca inwestycji realizowanych  lub zaplanowa-

nych na 2019 rok przez suwalski samorząd,  jak i spółki miejskie.
W spotkaniu uczestniczyli: prezydent Czesław renkiewicz,  jego zastępca Łukasz Kurzyna, 

skarbnik miejski Wiesław Stelmach, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Leszek 
Andrulewicz, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej tadeusz Szaciło dyrektor Zarządu 
Dróg i Zieleni tomasz drejer, dyrektor ds. eksploatacji  ZBM TBS Wiesław Lange, oraz pracowni-
cy wydziałów inwestycji i zamówień publicznych Urzędu Miejskiego.

– Spotykamy się by omówić stan realizacji dużych inwestycji miejskich  rozpoczętych w latach 
ubiegłych, a z różnych powodów,  w tym z winy wykonawców, nie ukończonych zgodnie z przy-
jętym harmonogramem. Do tego dochodzą planowane budowy tegoroczne. Dlatego przez tą 
swoistą kumulację inwestycji, ten rok będzie wyjątkowo trudny. Proszę wszystkich tu obecnych 
odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywanymi pracami o wnikliwe kontrole, pilnowanie har-
monogramów realizacji inwestycji i informowanie o wszelkich opóźnieniach czy stwierdzonych 
nieprawidłowościach – powiedział Cz. Renkiewicz, prezydent Suwałk.

W tym roku wydatki inwestycyjne  w Suwałkach zaplanowano w wysokości  137 441 191 zł, co 
stanowi 26,60% budżetu miasta.

włócznie jaćwingów 
na Balu karnawałowym

Do 29 stycznia można zgłaszać kandydatów do nagród Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia 
Jaćwingów”. Po czterech latach, kiedy to rozdanie tych nagród odbywało się w sierpniu na uro-
czystej gali inaugurującej Dni Suwałk – Jarmark Kamedulski, zmienia się termin i formuła wyda-
rzenia. „Włócznie Jaćwingów” wracają do karnawałowego kalendarza imprez i zostaną połączo-
ne z Balem Karnawałowym Prezydenta Miasta Suwałk, który odbędzie się w hali OSiR w ostatnią 
sobotę karnawału, czyli 2 marca. Rozpocznie się o godz. 19.

Na stronie internetowej www.um.suwalki.pl znajduje się informacja o naborze wniosków do 
nagrody. Jeśli jakaś osoba, podmiot, zespół, stowarzyszenie powinien zostać doceniony za wybit-
ne osiągnięcia i sukcesy oraz zasługi na rzecz Miasta Suwałki za rok 2018, to organizatorzy zachę-
cają do składania wniosków. Każdy może zgłosić swojego kandydata. 

Dodatkowo, organizatorzy czekają na zgłoszenia do nagrody przedsiębiorców, którzy zasługu-
ją na uhonorowanie „Włócznią Jaćwingów” za produkt lub usługę, które są przedmiotem ich dzia-
łalności i cieszą się uznaniem konsumentów. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodar-
czej przez danego przedsiębiorcę na terenie Suwałk.

Wnioski można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: ktp@um.suwalki.pl  lub składać 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 5. Wzór wnio-
sku można pobrać ze strony www.um.suwalki.pl

Finał plebiscytu i rozdanie „Włóczni Jaćwingów” na Balu Karnawałowym Prezydenta Miasta 
Suwałk. W programie balu organizatorzy przewidzieli świetną zabawę i szereg atrakcji. Pierwszą z nich 
jest znakomita para prowadzących. Kto to taki, dowiemy się już wkrótce. Muzyczną gwiazdą wieczoru 
będzie grupa Poparzeni Kawą Trzy, która zagra dla gości balu specjalny koncert. Natomiast podczas 
całego balu do tańca przygrywać będzie zespół Omen Band. Bilety trafią do sprzedaży już wkrótce.

>>

Zdjęcie wszystkich nagrodzonych Włócznią Jaćwinga w 2017 roku oraz przedstawiciele władz samorządo-
wych miasta i województwa

n Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk 
spotkał się z żołnierzami z Batalionowej 
Grupy Bojowej w ramach Wzmocnionej 
Wysuniętej Obecności NATO w Polsce. 
Amerykańscy żołnierze chcieli spotkać się 
z prezydentem Suwałk by poinformować 
o tym, że od 29 stycznia do 2 lutego na 
Suwalszczyźnie odbywać się będą ćwicze-
nia wojsk NATO. Żołnierze będą prowadzili 
ćwiczenia w sąsiedztwie Suwalskiego Parku 
Krajobrazowego, a w związku z tym nale-
ży spodziewać się, że na suwalskich ulicach 
może pojawić się wiele jednostek sprzętu 
wojskowego.

n Starosta suwalski ogłosił konkurs na sta-
nowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Suwałkach. Wśród wymagań dodat-
kowych zwraca uwagę to, że kandydat na 
stanowisko dyrektora PUP powinien mieć 
co najmniej roczny staż pracy na stanowisku 
kierowniczym lub samodzielnym stanowi-
sku pracy. Wymagania obowiązkowe to m.in. 
wykształcenie wyższe oraz 3-letni staż pracy  
w publicznych służbach zatrudnienia lub co 
najmniej 5-letni staż pracy w innych instytu-
cjach rynku pracy. Dokumenty można składać 
w Starostwie Powiatowym w Suwałkach do 28 
stycznia 2019 r. do godz. 9. Dotychczasowa 
dyrektor suwalskiego PUP teresa dzienuć 
przechodzi na emeryturę. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali trzech 
mężczyzn podejrzanych o kradzież rozbój-
niczą. Zatrzymani najpierw ukradli artyku-
ły spożywcze w jednym ze sklepów spo-
żywczych w centrum Suwałk, a następnie 
odpychali pracownicę, która próbowała ich 
ująć. 37-latek oraz jego o kilkanaście lat młod-
si wspólnicy już usłyszeli zarzuty. Decyzją są-
du najbliższe dwa miesiące spędzą w areszcie.

n Książce „Dwory na Suwalszczyźnie” au-
torstwa Andrzeja Matusiewicza wydanej 
w czerwcu ubiegłego roku przez suwalskie 
Muzeum Okręgowe i Starostwo Powiatowe 
w Suwałkach przyznano pierwszą nagro-
dę na 27 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki 
Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu  
w kategorii: Monografie oraz inne opracowa-
nia krajoznawcze. Uroczyste wręczenie nagro-
dy odbędzie się 2 lutego w Poznaniu w trak-
cie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
Tour Salon’2019.
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n Bezrobocie jest „dziedziczone” już przez 
trzecie pokolenie

n Rządowy program 500 Plus nie zachę-
ca do pracy

n W 2018 r. w suwalskim PUP było trzykrot-
nie więcej niż w 2017 r. oświadczeń o zatrudnia-
niu cudzoziemców

n Cudzoziemcy nie odbierają pracy suwal-
skim bezrobotnym

„DwuTygodnik Suwalski” rozmawia  
z HAnną MOrOZ, zastępcą dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

Stopa bezrobocia na Suwalszczyźnie  
z roku na rok spada. 
Czy tak było i w 2018 roku?

– Nasz urząd obsługuje Suwałki i powiat 
ziemski suwalski. Na koniec 2018 roku było za-
rejestrowanych 2 116 bezrobotnych czyli o 40 
osób mniej niż miesiąc wcześniej. Stopa bezro-
bocia na koniec listopada 2018 roku w mieście 
wynosiła 5,5%, a w powiecie suwalskim 4,1%. 
Nie mamy jeszcze wskaźnika z grudnia 2018 
roku, ale skoro w tym miesiącu zmniejszyła się 
liczba bezrobotnych, to i stopa bezrobocia bę-
dzie też niższa. Natomiast w kraju, przewiduje 
się wzrost tej stopy do 5,9%.

POZiOM BEZrOBOCiA W SuWAŁKACH

Czy możemy określić, jaka jest rzeczywi-
sta liczba osób bezrobotnych?

– Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ 
my mówimy o tych osobach, które zgłosiły się do 
naszej rejestracji, a wiemy, że dużo bezrobotnych 
pozostaje poza naszą ewidencją. Część z nich mo-
że pracować w tzw. szarej strefie, inni wyjechali za 
granicę. Trudno jest operować jakimiś dokładny-
mi liczbami w tej kwestii. Nikt nie prowadzi takich 
statystyk.

6

Socjologowie twierdzą, że długoletnie 
pozostawanie bez pracy prowadzi do 
„dziedziczenia” bezrobocia. A jak jest  
w Suwałkach?

– Na podstawie naszych obserwacji wiemy, 
że jest u nas bezrobocie pokoleniowe. Pracuję 
już dosyć długo i mogę powiedzieć, że w do-
rosłe życie wkracza trzecie pokolenie bezro-
botnych. Twierdzą oni, że przed nimi bezro-
botni byli rodzice, dziadkowie i jakoś sobie 
radzili, więc i oni sobie poradzą. Ale przycho-
dzą do nas i rejestrują się jako bezrobotni, by 
mieć zapewnione ubezpieczenie zdrowotne 
oraz otrzymać zaświadczenia, że są osobami 
poszukującymi pracy. Przedkładają je w insty-
tucjach, aby skorzystać np. z dopłat do miesz-
kania, zakupu podręczników lub otrzymania 
stypendiów.

W Państwa ewidencji bezrobotnych oko-
ło 54% to kobiety. Czy rządowy program 
500+ skłonił je do podjęcia pracy?

– Na przykładzie kobiet zarejestrowanych 
w PUP możemy mówić, że w pewnym stopniu 
ten program jest przyczyną odmowy przyjęcia 
propozycji pracy. Panie podkreślają, że w przy-

padku jej podjęcia (a najczęściej proponowane 
wynagrodzenie to najniższa kwota minimalne-
go wynagrodzenia) stracą one uprawnienia do 
dodatku 500+. Stąd też zdarza się, że nie przyj-
mują ofert pracy.

Poszukujący pracy twierdzą, że ofert 
pracy jest sporo, ale nie takich jakich 
potrzebują i z reguły za minimalne wyna-
grodzenie, co się praktycznie nie opłaca 
– twierdzą. A jak jest naprawdę?

– Z analizy zgłoszonych ofert pracy wyni-
ka, że liczba wolnych miejsc pracy z każdym ro-
kiem wzrasta. Natomiast można dyskutować 
na temat jakości tych ofert, przede wszystkim 
wysokości proponowanego wynagrodzenia.  
W zgłaszanych ofertach pracy niezbyt często 
zdarzają się propozycje wyższego wynagrodze-
nia ponad stawkę minimalną. Jednak w niektó-
rych przypadkach dosyć znacząco przekracza-
ją tę granicę (obecnie obowiązujące minimalne 
wynagrodzenie to 2.250 zł lub 14,70 zł za go-
dzinę w przypadku umów cywilno-prawnych). 

Mówi się, że mamy rynek pracownika, bo 
pracodawcy ciągle narzekają na brak rąk do 
pracy, o czym świadczy zwiększona liczba 
oświadczeń składanych przez pracodawców 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzo-
ziemcom. Stąd też duży napływ pracowników 
z Ukrainy, aż 80 %, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, 
Rosji i Armenii. Od 1 stycznia 2018 r. istnie-
je możliwość wykonywania pracy sezonowej  
w Polsce (w sektorze związanym z rolnictwem, 
ogrodnictwem i turystyką) przez obywateli wy-
mienionych państw i my w imieniu starosty ta-
kie zezwolenia wydajemy.

Ilu cudzoziemców u nas pracuje?
– My rejestrujemy oświadczenia od praco-

dawców i od agencji pracy, które działają na 
naszym terenie. Natomiast agencje krajowe 
mogą również prowadzić nabór cudzoziem-
ców do pracy i kierować ich np. do Suwałk 
lub okolic. 

czy zastąpią nas cudzoziemcy?
W SuWAłkACh I SuWAlSkIm PoWIeCIe zIemSkIm bezroboCIe W 2018 roku było nIżSze nIż W krAju I WCIąż  
nIeznACznIe SPAdA.

>>

2015 r.         2016 r.         2017 r.        2018 r. 

8,3%

7,4%

5,9%
5,5 %
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OŚWiAdCZEniA O ZAtrudniAniu 
CudZOZiEMCóW ZŁOŻOnE W PuP SuWAŁKi 

2014 r. – 152

2015 r. – 408

2016 r. – 1.101

2017 r. – 2.064

2018 r. – 6.297 złożonych oświadczeń 

              – wpisanych do ewidencji 5.923.

Z ogólnej liczby złożonych w 2018 r. oświadczeń, 
374 nie były wpisane do rejestru, gdyż po dokonanej 
weryfikacji w centralnej bazie danych okazało się, że 
cudzoziemcy wymienieni w oświadczeniu, byli już za-
rejestrowani w innych urzędach pracy (obowiązujące 
przepisy zabraniają dublowania wpisów do ewiden-
cji). W ubiegłym roku nastąpił trzykrotny wzrost za-
rejestrowanych oświadczeń w porównaniu do 2017 r. 
Pracodawca lub agencja pracy powinna zawiadomić 
nasz urząd, w przypadku kiedy cudzoziemiec nie po-
dejmie pracy. Niestety, nie zawsze otrzymujemy taką 
informację. Wobec tego nie wiemy, czy ci ludzie wje-
chali do naszego kraju, czy otrzymali wizę lub nie, 
czy też wykonują pracę na rzecz innych podmiotów.

Czy przyjezdni to konkurencja dla miejsco-
wych?

– Cudzoziemcy nie odbierają naszym bezrobot-
nym pracy. Jeżeli oferty są zgłaszane do urzędu, nie-
jednokrotnie organizujemy giełdy pracy pod po-
trzeby pracodawcy lub agencji. Wzywamy wówczas 
osoby bezrobotne i w większości przypadków od-
mawiają oni podjęcia pracy na tych stanowiskach, są 
to tzw. prace proste w budownictwie, w handlu lub 
przy obsłudze maszyn w przemyśle, głównie spo-
żywczym. Przyczyny odmowy są różne, np. prze-
ciwwskazania do wykonywania określonych prac, 
niskie wynagrodzenie, praca na umowę zlecenie.

Co oferujecie państwo osobie bezrobotnej, 
która zarejestruje się w urzędzie?

– Osoba, która ma trudności na rynku pracy, 
rejestrując się w naszym urzędzie może korzystać  
z różnych form aktywizacji zawodowej, np. uczest-
niczyć w realizowanych projektach, w ramach któ-
rych organizujemy staże, bądź też podjąć zatrud-
nienie w formie prac interwencyjnych. Udzielamy 
także dotacji na podjęcie działalności gospodar-
czej, ponadto przyznajemy pracodawcom refun-
dacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy, na 
które zostaje skierowany i zatrudniony bezrobotny.

mówiło się, że szkoły zawodowe, techni-
ka kształcą uczniów w kierunkach, na które 
nie ma zapotrzebowania na lokalnym rynku 
pracy. Czy to się zmieniło? 

–  Szkoły podjęły kroki zmierzające do kształce-
nia tzw. dualnego, łączącego edukację z praktyką. 
W związku z tym, podpisują porozumienia z praco-
dawcami i przedsiębiorcami, u których realizowane 
będą zajęcia praktyczne. Jest to dobra forma, ponie-
waż szkoły będą kształcić w zawodach, na które ist-
nieje realne zapotrzebowanie na rynku pracy, a pra-
codawca przygotuje potencjalnych pracowników 
według własnych potrzeb, wymogów i standardów.

dziękujemy za rozmowę

niedoBrze, panie BoBrze!
Z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska zgodę na odstrzał do 10 
bobrów otrzymał suwalski OSiR. 

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w ostat-
nim czasie podejmował liczne próby 
ograniczenia negatywnej działalności 
gryzoni poprzez m.in. zabezpieczenie 
terenu, nasadzeń dekoracyjnych i ochro-
nę pozostałych, zagospodarowanych 
obszarów zielonych. Niestety z czasem 
szkody wyrządzone przez bobry zaczę-
ły stanowić realne zagrożenie dla miesz-
kańców miasta korzystających z terenów 
rekreacyjnych popularnego Zalewu Arkadia. Przykładem jest wypadek jakiemu uległ mieszka-
niec Suwałk, pod którym zapadł się grunt, uprzednio podkopany przez bobra, w wyniku któ-
rego doznał skręcenia stawu kolanowego – informuje dyrektor OSiR Waldemar Borysewicz.

Odstrzał to jedyny skuteczny sposób, który umożliwi eliminację zagrożenia oraz możliwych 
szkód wyrządzonych przez bobra.

– Innym sposobem ograniczania szkód wyrządzanych przez bobry jest ich przesiedlenie  
z miejsc szczególnie uciążliwych na inne obszary. Działania takie są bardzo kosztowne i trudne 
do wykonania. Odłowione bobry trzeba wsiedlić w miejsca o małym zagęszczeniu populacji. 
Na terenie województwa podlaskiego takich miejsc praktycznie nie ma. W związku z tym efek-
tywność działań związanych z odłowem jest bardzo niska – w swojej decyzji z 2 stycznia 2019 r. 
napisała Beata Bezubik, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

Odstrzał bobrów będzie możliwy tylko do 15 marca.

ranking z wątpliwościami
Suwalskie szkoły średnie sklasyfikowano na niższych pozycjach niż przed rokiem w rankingu 

„Perspektyw”, ale publikację tegorocznej edycji tego rankingu polskich szkół średnich przesło-
niły nieco wątpliwości jakie wywołał on w ogólnopolskich mediach, w których podważono je-
go wiarygodność. Z suwalskich szkół w tym rankingu najwyżej oceniono I LO i Technikum nr 4.

Wśród liceów suwal-
skie I Liceum Ogólno-
kształcące im.  
M. Konopnickiej skla-
syfikowano na 159 
pozycji. W 2018 r.  
I LO uplasowało się 
na 154 miejscu,  
a rok wcześniej na 
135 lokacie. W ran-
kingu oceniano wyni-
ki matur i sukcesy  
w olimpiadach przed-
miotowych. Suwalskie 
I LO nieco lepiej wypa-
dło w zestawieniu oce-
niającym wyniki olim-
piad przedmiotowych

Pozostałe suwalskie licea uplasowały się na jeszcze niższych lokatach. III Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Al. Lityńskiego zajęło 360 miejsce w ran-
kingu. W 2018 r. III LO było 260, a w 2017 r. – 328. VII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi (działające przy PWSZ) znalazło się na 591 miejscu, a przed rokiem było 237.  
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Z. Podhorskiego sklasyfikowano na 719 miejscu. W ostat-
nich rankingach II LO nie było w ogóle klasyfikowane.

W ogólnopolskim rankingu techników znalazło się tylko jedno suwalskie technikum. 
Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 zajęło 391 lokatę. W 2018 Technikum nr 4 było 234, a rok 
wcześniej 207. Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych oraz Technikum nr 2 w Zespole 
Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego nie zmieściły się w rankingu „Perspektyw” 500 polskich techni-
ków. W zestawieniu wojewódzkim sklasyfikowano je odpowiednio na 20 i 22 miejscu z punktacją 
znacznie niższą niż suwalskie Technikum nr 4, które uplasowało się na 7 miejscu w podlaskim.

>>

>>
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Od kilku lat nie było tak śnieżnej zimy. 

Przed tygodniem w poniedziałek spadło 
30-40 cm śniegu.

– Opady śniegu ustały po godzinie 10.00. 
Wysłaliśmy patrole piesze do centrum mia-
sta, gdzie znajdują się lokale użytkowe, urzędy  
i szkoły. Musimy przyznać, że ich właściciele sta-
rali się uprzątnąć śnieg na bieżąco. Gorzej było 
na osiedlach mieszkaniowych. Strażnicy razem 
z policjantami w godzinach 14-22 brali udział  
w akcji „Bezpieczne Osiedle”. Zauważyli, że 
mieszkańcy po powrocie z pracy, ruszyli do 
odśnieżania chodników – mówi Grzegorz 
Kosiński ,  komendant suwalskiej Straż y 
Miejskiej.

Największy problem stanowią posesje nie-
zamieszkałe. Po ustaleniu, kto jest ich właści-
cielem Straż Miejska kontaktuje się z nimi li-
stownie, gdyż mieszkają oni poza Suwałkami  
a nawet za granicą. 

POMOC BEZdOMnyM
Od początku listopada suwalscy strażni-

cy mieli 128 interwencji związanych z oso-
bami bezdomnymi, z których 47 przewieź-
li do Pogotowia dla Osób Nietrzeźwych na ul. 
Sportowej. Otrzymują też prośby o interwen-
cję w sprawie bezdomnych zwierząt, nie tylko 
psów. Ciekawostką było pojawienie się kaczek 
na Osiedlu II, czy też kurki wodnej. 

– W zimie nie brakuje nam zajęć, nasze pa-
trole oprócz „patrzenia pod nogi” przygląda-
ją się dachom. Gdyż nie mniej groźne od śnie-
gu czy lodu na chodnikach, są sople czy nawisy 
śnieżne na dachach. Przypominamy o zakazie 
pozostawiania samochodu z włączonym silni-
kiem powyżej minuty – gdyż grozi za to man-
dat. To samo dotyczy odśnieżania samochodu 
przy pracującym silniku – dodaje komendant 
G. Kosiński.

Strażnicy walczą też ze smogiem. Mają 
uprawnienia nadane im przez Prezydenta 
Miasta Suwałk do wejścia na posesje i spraw-

dzenie jakie paliwa są spalane w piecu. Mogą 
to robić od godz. 6 do 22, a w zakładach pra-
cy całodobowo.

OdŚniEŻAniE dróG
Zimowym utrzymaniem dróg i części chod-

ników zajmuje się Zarząd Dróg i Zieleni. Jeżeli 
chodzi o standardy odśnieżania dróg, to w na-
szym mieście mamy ich pięć. Standard określa 
czas w jakim skutki danego zjawiska atmosfe-
rycznego powinny być usunięte (zlikwidowa-
ne). Waha się on od 3 do 24 godzin. 

– Z reguły wysyłamy cały dostępny sprzęt 
i czas ten jest znacznie krótszy. W Suwałkach 
przy odśnieżaniu pracuje 30 sztuk sprzętu: płu-
gi z solarkami, samochody z pługiem, kopar-
ko-ładowarki i ciągniki z pługami. Mieszkańcy 
często obwiniają nas, za nie nasze grzechy. 
Przypominam, że odśnieżaniem chodników po-
za naszą firmą zajmują się spółdzielnie miesz-
kaniowe, przedsiębiorcy oraz właściciele nieru-
chomości informuje tomasz drejer dyrektor 
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. 

OdŚniEŻAniE CHOdniKóW
W Suwałkach są też 3 kategorie odśnieżania 

chodników. Najważniejsze są w centrum, przy 
głównych ciągach komunikacyjnych, obiek-
tach użyteczności publicznej jak np. szkoły 
oraz przystanki autobusowe. Zajmuje się tym 
20 osób, a przy dużych opadach kierowanych 
jest dodatkowych 8 osób. 

– Szczególną uwagę zwracamy na przejścia 
dla pieszych. Naszą zmorą są parkujące samo-
chody na wąskich uliczkach osiedlowych, unie-
możliwiają one oczyszczenie ulicy ze śniegu. 
Częstą praktyką naszych mieszkańców jest usu-
wanie śniegu z posesji i chodników na jezdnię. 
Przypominam, że takie zachowanie jest kara-
ne mandatem, bo powoduje zagrożenie dla ru-
chu pojazdów. Prawidłowo powinien zostać on 
zgarnięty na krawędź chodnika, tak by umoż-
liwiał swobodne przechodzenie. Nasza praca 
jest niewdzięczna, nie jest zauważalna, pracu-
jemy często w nocy – dodaje T. Drejer. 

zima na całego

Mapa standardów utrzymania dróg  
i chodników oraz ich wykaz znajduje się na 
stronie http://zdiz.suwalki.pl/zimowe-utrzy-
manie-drog/ 

TELEFON ALARMOWY DYŻURNYCH AKCJI 
ZIMA – 517 424 600

 Dotąd nie mieliśmy znacznych spadków tempera-
tur, a mimo to strażnicy pomogli stu zmotoryzowa-
nym w odpaleniu samochodu

WydArZyŁO Się
n Policjanci z suwalskiej Komendy Miejskiej 

Policji zatrzymali 3 poszukiwanych mężczyzn 
w wieku od 25 do 48 lat, którzy ukrywali się 
przed wymiarem sprawiedliwości. Od począt-
ku roku takich osób zatrzymano już 19. Byli 
oni poszukiwani m.in. za nieopłacone grzyw-
ny, przestępstwa przeciwko mieniu oraz wy-
kroczenia. 

n Wielkim Sportowym Karnawałem suwalski 
OSiR rozpoczął tegoroczne ferie zimowe. Były 
„clownowe” animacje, malowanie twarzy, kre-
atywne stoisko z balonami, popularne „dmu-
chańce”, a także strefa Football Baby z zabawa-
mi koordynacyjno-ruchowymi dla maluszków, 
karnawałowa zumba i widowiskowy pokaz su-
walskiego klubu Aikido Kuma Dojo.

n W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Ko- 
nopnickiej odbył się pokaz zdjęć z opowieścią 
Pauliny Grygoruk „Pakistan. Góry Hindukusz”.

n FORTE, MALOW, ANIMEX i MISPOL – to fir-
my, które będą zaangażowane w studia dualne 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 
Suwałkach. Od marca 2019 r. studenci rozpocz-
ną m. in. płatne staże zawodowe (ok. 2 500 zł 
miesięcznie oraz zwrot kosztów dojazdu) przez 
cały okres studiów. Kilka dni studenci spędzą 
na uczelni, a kilka – w największych firmach  
w regionie. W projekcie bierze udział 18 osób. 

n Kierujący dostawczym Mercedesem 62-let-
ni mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn wje-
chał pod pociąg relacji Suwałki – Gliwice na 
niestrzeżonym przejeździe kolejowym pomię-
dzy miejscowościami Szczebra i Strękowizna 
w powiecie augustowskim. Kierowca zginął 
na miejscu. 

n  W programie The Voice of 
Kids emitowanym na antenie TVP 
2 wystąpił Sebastian Walento 
– „Beciak” z suwalskiej Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Aleksandry 
Kujałowicz. 

n  W sobotę (19.01.) po godz. 16 na ulicy 
Brzozowej w Suwałkach policjanci zatrzy-
mali 55-letniego kierowcę, który spowodo-
wał kolizję. Miał 2,5 promila alkoholu we krwi. 
Dodatkowo okazało się, że kierowca ma orze-
czony przez sąd dożywotni zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. Teraz poniesie do-
tkliwą karę finansową i grozi mu kilkuletni po-
byt w zakładzie karnym.

n Śmiertelny wypadek wydarzył się niedale-
ko Suwałk w Białej Wodzie. 88-letni mężczy-
zna próbował dobiec do autobusu, wbiegł na 
jezdnię i wtedy potrącił go bus. Mimo reanima-
cji mężczyzna zmarł.
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Gwiazdą balu zorganizowanego 15 stycznia 
przez pracowników Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach 
był radek Liszewski – gwiazda discopolowe-
go zespołu Weekend, który zaśpiewał spe-
cjalnie dla dzieci.

Warto było przyjść do hali sportowej w su-
walskim Zespole Szkół nr 2, w której odbywał 
się Charytatywny Bal Karnawałowy połączo-
ny ze zbiórką pieniędzy na rzecz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1  
w Suwałkach. Zgromadzone środki  w wysoko-
ści prawie 5 tysięcy zł zostaną przeznaczone na 
wykonanie podjazdu dla wózków do sali gim-
nastycznej, a także na zakup pomocy edukacyj-

charytatywny Bal

Dużym zainteresowaniem cieszyły się gry i zabawy 
sportowe, w tym strzelanie z bezpiecznego łuku

nych dla wychowanków placówki.
Na balu każdy mógł znaleźć coś dla siebie, 

był słodki kącik-kawiarenka, salonik urody – 
malowanie paznokci i twarzy, fotobudka, kier-
masz ceramiki, jazda na deskorolce elektrycznej 
na torze przeszkód. Były też zabawy i pokazy ta-
neczne w tym ciesząca się popularnością zum-
ba prowadzona przez  Lidię Kulik. Bal poprowa-
dził DJ SAJMON i zespół KEYS, podczas którego 
odbyła się zbiórka publiczna (do puszek) or-
ganizowana przez Fundację „SYNERGIA” na 
rzecz dzieci ośrodka. Zwieńczeniem imprezy 
był  koncert  discopolowego zespołu Weekend, 
którego lider – Radek Liszewski wystąpił spe-
cjalnie dla dzieci ośrodka. 

Wokalista 
zespołu 
Weekend oka-
zał się osobą 
z „dużym” 
sercem o czym  
mogły przeko-
nać się dzieci,
z którymi 
muzyk chętnie 
pozował 
do zdjęć, 
i rozdawał 
autografy

Było też coś dla ciała w słodkim kąciku-kawiaren-
ce, gdzie serwowano wypieki rodziców dzieci ze 
SOSW nr 1

ferie  pełne 
atrakcji

Rozpoczęły się ferie zimowe w Suwałkach, w czasie których najmłod-
si nie powinni narzekać na nudę. Liczne atrakcje przygotowały m.in. 
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej wraz z Midicentrum, Suwalski 
Ośrodek Kultury, Muzeum Okręgowe, Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Szczegółowy program ferii w Suwałkach opublikowaliśmy w poprzednim 
wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”. Jest też na stronie: www.dwuty-
godniksuwalski.pl, www.um.suwalki.pl oraz na stronach internetowych 
suwalskich instytucji kultury, szkół i OSiR-u.

>>

Zwyczaje karnawałowe na Suwalszczyźnie można było poznać w suwalskim Muzeum 
Okręgowym

Nie brak chęt-
nych do jazdy 

na łyżwach na 
lodowisku pod 

dachem przy 
SP nr 11

Najmłodsi 
uczyli się tech-
niki malowa-

nia na szkle 
w Suwalskim 

Ośrodku 
Kultury 

Fot. Marcin Nowacki
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Suwalska zbiórka tegorocznej WOŚP roz-

poczęła się podczas pierwszoligowego meczu 
Ślepska Suwałki. Potem zbierano w czasie otwar-
tego turnieju badmintona zorganizowanego 
przez stowarzyszenie Aktywni Suwalczanie  
i koncertu galowego w „Rozmarino”.

Najwięcej suwalczan pojawiło się w dniu 
Finału w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz w 
Parku Marii Konopnickiej w czasie koncertów 
i nietypowego „Światełka do Nieba”. Na sce-
nie zaprezentowały się: suwalski zespół KEYS, 
Błękitny Nosorożec z Hajnówki, Milano, Paweł 
Świernalis z zespołem oraz Verba. Tak, jak w ca-
łym kraju o dwudziestej pojawiło się „Światełko 
do Nieba. W tym roku organizatorzy suwalskiej 
WOŚP zaprezentowali pokaz specjalnych re-
flektorów z muzyką na żywo.

W hali OSiR przygotowano mnóstwo atrak-
cji m.in. pokazy sztuk walki oraz elementów sa-
moobrony KRAV MAGA, zaprezentowane przez 
Berserker’s Team Junior, Suwalski Klub Karate 
Kyokushin oraz bokserską sekcję OSiR i pokaz 
sztuk walki TAKEWONDO.

Nie zabrakło innych atrakcji dla młodszych 
i starszych. Były zajęcia ruchowe dla dzieci 
Baby Football, strzelnica zorganizowana przez 
Perun, zumba Studio Dance-Fit Lidia Kulik  
i f itness z Salomeą Berdziewską, animacje  
i zabawy prowadzone przez BAJKOWO oraz 
suwalskie licealistki. Były też spotkania z pił-

kolejny rekord suwalskiego wośp

W CzASIe 27. FInAłu WIelkIej orkIeStry ŚWIąteCznej PomoCy nA SuWAlSkICh ulICACh kWeStoWAło PrAWIe Stu 
WolontArIuSzy, którzy W tym roku zbIerAlI PIenIądze nA WyróWnyWAnIe SzAnS W leCzenIu noWorodkóW.  
W SuWAłkACh zebrAno PonAd 116 tyS. zł. to jeSt WIęCej nIż Przed rokIem. W CzASIe SuWAlSkIej zbIórkI Po 
rAz PIerWSzy CAłA zAWArtoŚć tACy Po mSzy ŚW. W SuWAlSkIej PArAFII eWAngelICko-AugSburSkIej trAFIłA do 
PuSzkI WolontArIuSzA WoŚP.

Wolontariusze kwestowali od rana do ....

... do wieczora. Wśród kwestujących tradycyjnie nie 
zabrakło Grzegorza Kosińskiego, komendanta su-
walskiej Straży Miejskiej

Publiczność 
na koncercie 

Pawła Świernalisa 
z zespołem

Premiera ogromnej gry o Suwalszczyźnie wymyślonej przez suwalską Bibliotekę Publiczną cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród dzieci

karzami Wigier i siatkarzami Ślepska a także 
spotkanie z YouTuberami.

W Parku Naukowo -Technologicznym 
można było posłuchać koncertu w wykona-
niu: Moniki Bogdanowicz, Bifrost, zespołu  
z Uniwersytetu III Wieku oraz Nanga Parbat. 
Poza tym zaprezentowano symulację jazdy ka-
retką, pokazy ratownictwa medycznego przy-
gotowane przez Park Naukowo-Technologiczny 
oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, po-
kazy wizażu i fryzjerstwa, warsztaty makijażu  
i konkursy z nagrodami.

Rozgrzewka przed pokazem Suwalskiego Klubu 
Karate Kyokushin
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Nad Zalewem Arkadia blisko dwustu bie-
gaczy rywalizowało w III Suwalskim Biegu 
„Policz się z cukrzycą” przygotowanym przez 
Fundację Kierunek Ultra. Było też morsowanie 
z Morsami z Suwałk, Krasnopola, Ełku, Olecka  
i Bakałarzewa.

 Na lodowisku przy Szkole Podstawowej 
nr 11 Białe Miśki rozegrały mecz hokejowy  
z Sąsiadami. Na rzecz WOŚP zagrał też suwalski 
zespół Zmiana Wachty. 

Patronat medialny nad suwalskim finałem 
WOŚP sprawował „DwuTygodnik Suwalski”.

Z WOŚPem w Suwałkach biegały całe rodziny

„dwutygodnik Suwalski” POLECA

drzwi do suwalskich historii
W suwalskiej Bibliotece 

Publicznej im. M. Konopnickiej 
oglądać można wystawę „Drzwi 
do suwalskich historii”. Są to 
prace uczniów z klasy pierw-
szej Zespołu Szkół nr 6 im. Ka- 
rola Brzostowskiego o profi-
lu technik organizacji reklamy. 
Zwracają one uwagę na zdo-
bienia suwalskich kamienic  
i budynków drewnianych.

Prace są efektem warszta-
tów twórczych „Drzwi do su-
walskich historii”, na które skła-
dały się: wykład o zdobieniach 
suwalskich kamienic, spacer 
szklakiem zabytkowych drzwi 
połączonych z krótkim kursem fotografii oraz warsztaty cyfrowej obróbki obrazu. W zajęciach wy-
korzystano powiązanie drzwi jako obiektu architektonicznego z historią miasta, jaka za drzwia-
mi może się kryć.

Prace powstały w ramach zadania „Drzwi do książki” zrealizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

– Przeznaczyliśmy  
na WOŚP pieniądze 
z  dwóch tac nie-
dzielnych. My du-
chowni powinniśmy 
zabiegać o to, by lu-
dzie angażowali się 
w akcje charytatyw-
ne.  Pamiętajmy, że 
dobro dane, wraca  
–  m ó w i  k s i ą d z 
d a w i d  B a n a c h ,  p r o b o s z c z  P a r a f i i 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy  
w Suwałkach.
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WydArZEniA SPOrtOWE
SAME ZWyCięStWA SKB LitPOL-MALOW

Z kompletem zwycięstw SKB Litpol-Malow Suwałki prowadzi w bad-
mintonowej ekstraklasie. W turnieju rozgrywanym w Kędzierzynie-Koźle 
suwalska drużyna wygrała trzy mecze: po 7:0 z Beninca Fenix Kędzierzyn-
Koźle i Unia Bieruń oraz 5:2 z ABRM Warszawa.

W SKB Litpol-Malow punkty zdobywali: Anastazja Chomicz, Kamila 
Augustyn, Monika Bieńkowska, Emil Holst,  Mateusz Świerczyński, Michał 
Łogosz i Łukasz Moreń.

Ostatni turniej rundy zasadniczej zostanie rozegrany w najbliższy 
weekend (26-27 stycznia). SKB Litpol-Malow zagra w Łodzi z AZS UM Łódź, 
KS Chojnik Jelenia Góra, UKS Aktywna Piątka Przemyśl. Finał zaplanowa-
no na 9-10 lutego do rozegrania w Suwałkach.

ZMiEnny ŚLEPSK
W trwających rozgrywkach I ligi siatkarze suwalskiego Ślepska gra-

ją ze zmiennym powodzeniem. W pierwszym tegorocznym meczu 
w Suwałkach Ślepsk pokonał 3:2 (28:30, 25:21, 23:25, 25:20, 15:10) KPS 
Siedlce. Potem w Sulęcinie suwalski zespół wygrał 3:1 (25:21, 20:25, 25:20, 
26:24) z Olimpią. W ostatnim rozegranym meczu siatkarze suwalskie-
go Ślepska wyraźnie przegrali 0:3 (20:25, 16:25, 20:25) z drużyną MCKIS  
w Jaworznie.

W ataku przyjmujący Ślepska Jewgienij Kapajev

Po 19 rozegranych meczach suwalski zespół z dorobkiem 36 pkt 
zajmuje piątą lokatę w tabeli I ligi. W następnej kolejce Ślepsk zagra  
w Suwałkach z Buskowianką Kielce. Mecz rozpocznie się 26 stycznia (naj-
bliższa sobota) o godz. 17.

Nie przyjedzie do Suwałk jedna z najlepszych polskich drużyn siatkar-
skich Jastrzębski Węgiel. W Suwałkach Ślepsk wyraźnie przegrał 1:3 (21:25, 
25:19, 18:25, 16:25) z BBTS Bielsko-Biała i odpadł z Pucharu Polski. I to siat-
karze z Bielska-Białej zostali rywalami Jastrzębskiego Węgla.

PiErWSZy SPArinG WiGiEr
Piłkarze suwalskich Wigier rozegrali pierwszy sparing w czasie przy-

gotowań do wiosennej rundy I ligi. W Mariampolu Wigry bezbramkowo 
zremisowały z drużyną litewskiej ekstraklasy FK Poniewież. Mecz roze-
grano w hali w litewskim Mariampolu. Od kilku lat piłkarze suwalskich 
Wigier często rozgrywają w przerwie zimowej spotkania w mariampol-
skiej hali. Tam też zostanie rozegrany kolejny sparing Wigier z aktualnym 
mistrzem Litwy, Suduvą Mariampol.

W suwalskich Wigrach podczas przerwy nastąpiły zmiany. W skła-
dzie suwalskiej drużyny nie ma już bramkarza Hieronima Zocha oraz 
Bartosza Mroczka. Pojawili się za to: napastnik Sebastian Bergier (ze Śląska 
Wrocław), obrońca Adam Chrzanowski (z Lechii Gdańsk) i hiszpański po-
mocnik Joel Huertas Cornudella.

CZtEry MEdALE i AWAnSE
W Mistrzostwach Polskiej Federacji Karate Shinkyokushin roze-

granych w Turku, będących jednocześnie kwalifikacjami do startu  
w Mistrzostwach Europy, dla kadetów, juniorów i seniorów suwalscy kara-

tecy  zdobyli cztery medale i jednocześnie cztery kwalifikacje do wystę-
pu na europejskim czempionacie, który zostanie rozegrany 29 czerwca 
w Pradze. Pierwsze miejsca i kwalifikacje wywalczyli: Aleksandra Rybacka 
w kumite do 55 kg juniorek, Kacper Sawicki w kumite do 70 kg junio-
rów, Adrian Bugieda w kumite do 50 kg kadetów. Awans na Mistrzostwa 
Europy wywalczył też Tomasz Kluczyński, który zajął drugie miejsce  
w kumite do 60 kg kadetów.

Suwalscy medaliści ze swoim trenerem Markiem Krejpcio

GALA PAŁuSKA KiCKBOxinG niGHt
W suwalskiej hali OSiR licznie zgromadzona widownia obejrzała 10  

walk w kickboxingu. Swoje walki wygrali: Szymon Dembowski, Patryk 
Szyszko i Adrian Rzatkowski z Panzera Suwałki.

W czasie gali rozegrano także międzynarodowy mecz, w którym 
Polska pokonała 6:0 Białoruś. Sportowe zmagania rozpoczęły się mi-
nutą ciszy ku czci zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza. Organizatorem imprezy był Klub Panzer Suwałki.

SuWALSKi SPOrt MŁOdZiEŻOWy
Znane są ostateczne wyniki ogólnopolskiego współzawodnictwa 

dzieci i młodzieży w 2018 r. Suwałki z dorobkiem 385,65 pkt zajęły 86 miej-
sce wśród 374 powiatów i 68 miejsce wśród 898 polskich gmin. Najwięcej 
punktów dla Suwałk zdobyli lekkoatleci, szachiści, siatkarze i badminto-
niści. Suwalskie kluby w 2018 r. zdobyły:

LUKS Hańcza – 71,75 pkt (lekkoatleci), Klub Szachowy Hańcza – 58 
pkt  (szachiści), Suwalski UKS Siatkówki – 51,15 pkt (siatkarze), SKB – 48 
pkt (badmintoniści), OSiR Suwałki – 39 pkt (bokserzy), LMUKS Olimpik  
– 35 pkt (zapaśnicy, sumo), UKŻ Grot – 25 pkt  (żeglarze), Stowarzyszenie 
Panzer – 17 pkt (kickboxing), MUKS Olimpijczyk – 16,5 pkt (pływacy), 
Suwalski Klub Karate Kyokushin – 8 pkt (karatecy), SL Salos Suwałki  
– 7,25 pkt (lekkoatleci), UMKSz Jaćwież – 4 pkt (szachiści), SUKSS Suwałki 
– 3 pkt (siatkarze plażowi), Szkółka Kolarska Suwałki – 1 pkt (kolarze),  
KS LOK Wigry – 1 pkt (strzelcy).

dOBry SEZOn LEKKOAtLEtóW
Zawodnicy, szkoleniowcy, nauczyciele i rodzice 

spotkali się na dorocznym zebraniu LUKS Hańcza 
Suwałki by podsumować niezwykle udany ubiegły rok. 
Była to okazja do wręczenia nagród i podziękowań dla 
lekkoatletów i sponsorów. Nagrodzeni zawodnicy: Inez 
Strzyżewska, Kacper Grygo, Daria Bobrowska, Paweł 
Ćwikowski, Julia Sawicka, Bartosz Taraszkiewicz, Julia 
Słabińska, Gabriela Staniewicz, Patryk Makowski, Adam 
Andrejczyk, Paweł Gulbierz, Emilia Michałowska, Kamil 
Brankiewicz, Maciej Pietras, Gabriela Butkiewicz, Kornel 
Rybacki, Maria Andrejczyk.

Nagrodzeni naucz yciele, trenerz y: Dorota 
Ćwikowska, Wanda Bujnowska, Dorota Śliwińska, 
Magdalena Rogucka, Jerzy Zalewski, Agnieszka Kozłowska. 

W ubiegłym roku LUKS Hańcza Suwałki wygrał klasyfikację medalo-
wą Mistrzostw Polski U-16 i był najlepszym spośród suwalskich klubów  
w ogólnopolskiej klasyfikacji sportu młodzieżowego. Lekkoatleci 
w znacznym stopniu przyczyni się też do tego, że suwalska Szkoła 
Podstawowa nr 11 okazała się najlepsza w sportowej rywalizacji w wo-
jewództwie podlaskim.

Maria 
Andrejczyk 
z trenerem 
Karolem 
Sikorskim
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BiBLiOtEKA PuBLiCZnA iM. MArii KOnOPniCKiEJ W SuWAŁKACH
ul. E. Plater 33A zaprasza na:

¿ spotkanie z Karoliną Sulej i urszulą Jabłońską „Świat oczami re-
porterek” – 7.02., godz. 17., Sala im. J. Towarnickiej. Wstęp wolny. Karolina 
Sulej – reporterka, autorka książek „Wszyscy jesteśmy dziwni” (2018)  
i „Modni. Od Arkadiusza do Zienia” (2015). Razem z Sylwią Chutnik  
i Mateuszem Kubikiem prowadzi program „Barłóg Literacki” o książ-
kach i czytelnictwie na YouTube. Urszula Jabłońska – reporterka, autorka  
m.in. książki „Człowiek w przystępnej cenie” (2017).

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

obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy 
na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bi-
letu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęty ak-
cją: „Asteriks i Obeliks: Tajemnica magicznego wywaru”, „Chłopiec z bu-
rzy”, „O psie, który wrócił do domu”.

MidiCEntruM, ul. Witosa 4A zaprasza na:
¿ LEGOdzinki – dla dzieci pasjonujących się budowa-

nie z klocków w poniedziałki i piątki w godzinach od 15 
do 17. Wstęp wolny.
¿ Familijne soboty – zajęcia otwarte dla rodzin w go-

dzinach 10-14;

ArCHiWuM PAńStWOWE W SuWAŁKACH, ul. T. Kościuszki 69:
¿  wystawa „W oczekiwaniu na Niepodległą. Suwalszczyzna w la-

tach 1918-1919 w archiwaliach Archiwum Państwowego w Suwałkach  
i Archiwum Akt Nowych” prezentowana jest do końca stycznia.

SuWALSKi OŚrOdEK KuLtury zaprasza na:
¿ Niedzielę Teatralną z Fabryką Monodramów – 27.01., godz. 17, Sala 

Kameralna, bilety 10 i 15 zł. W programie dwa monodramy: premierowe 
„Nie dla żartu”, którego współautorką jest grająca w spektaklu Aleksandra 
Łazarska oraz „Co z tym halnym?” w wykonaniu Kacpra Rydzewskiego. 
Oba spektakle w reżyserii Jolanty Hinc-Mackiewicz.

¿ Ogólnopolskie Spotkania Teatralne WTOOPA 
– 31.01-3.02., bilety na spektakle: 5 zł. W spotka-
niach w Suwałkach weźmie udział dziewięć ze-
społów teatralnych. Z pierwszymi spektaklami 
wystąpią grupy z Teatru Form Czarno-Białych 
PLAMA z „Siostrzyczko, bardzo mi Ciebie brat”, 

Teatr Mikrus z „Byle do weekendu”, Fabryka Monodramów z „Nie dla żar-
tu” i „Małgorzatą” oraz Teatr Lustro z „Serenadą”. Goście WTOOPy z Polski 
to m.in: Teatr Aktywny z Łomży, Teatr Fundamentum ze Zduńskiej Woli, 
Teatr Domorosły z Białegostoku, Teatr Kaprys z Łap, Teatr Scena Główna 
Handlowa z Warszawy, Teatr Face to Face oraz Teatr Zaraz Wracam ze 
Zduńskiej Woli. Gośćmi suwalskich spotkań będą Stanisław tym i prof. 
Andrzej Strumiłło.
¿ film wyświetlany w ramach DKF 13: „Wielebny W.” – 6.02., godz. 18, 

Sala Kameralna, bilety 12 zł w kasie SOK.
¿  wystawę fotografii wielkich aglomeracji „Miasto Marcina Wróbla  

w Galerii Patio” – wstęp wolny, wystawa czynna do 31.01.
¿ wystawę grafik Salvadora Dalego z kolekcji Dariusza Matyjasa w ga-

lerii Patio. Wystawa czynna do 3 marca.

MuZEuM OKręGOWE W SuWAŁKACH, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
¿ wystawy stałe: „Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915”, wystawę ar-

cheologiczną „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od 
schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży” oraz „Na dziejowym trakcie”.

rOZMArinO, uL. t. KOŚCiuSZKi 75, ZAPrASZA nA:
¿ koncert niezapomnianych przebojów w ciekawych aranżacjach i ryt-

mach swing, jazz, latino, bossanova, którego będzie można posłuchać 
2.02. o godz. 19 w wykonaniu zespołu Goldies Oldies z gościnnym wy-
stępem trębacza z Kuby Alexisa Valles Delisle.
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zaproszenia suwalskie

w kinie

GALEriA SZtuKi WSPóŁCZESnEJ  – GALEriA AndrZEJA 
StruMiŁŁO, ul. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿  otwarcie wystaw malarstwa Mariusza Woszczyńskiego „MW 
Krajobrazy” – 8.02., godz. 18. Wystawę czynna do połowy marca 2019 r.

BLACK PuB KOMin, ul. Emilii Plater 1, zaprasza na:
¿ koncert DUB ATTACK (reggae/dub), zagrają Boguś Selekta – War-

szawa, rudifari (audio destroy system) – Suwałki oraz Walik (audio de-
stroy system) – Suwałki. 26.01. (sobota), godz. 20, wejście bezpłatne.
¿ koncert tEdE – nOJitour, piątek, 1.02.  

w godz. 20-3. Bilety: 30 zł – 40 zł.  
Bilety przed wejściem na wydarzenie.

ZAPrASZA nA FiLMy:

– do 24 stycznia – „Asteriks i Obeliks: Tajemnica magicznego wywa-
ru” (animowany/przygodowy), „Ralph Demolka w internecie” (komedia 
animowana/przygodowy) 2D+3D, „Underdog” (dramat), „Chłopiec z bu-
rzy” (familijny/przygodowy) – premiera, „Glass” (thriller), „Diablo. Wyścig  
o wszystko” (akcji) – premiera, „Oni” (komediodramat) – film wyświetla-
ny w cyklu KINO KONESERA.

– od 25 stycznia, „O psie, który wró-
cił do domu” (familijny/przygodowy), 
„Miszmasz, czyli kogel-mogel 3” (ko-
media);

– od 1 lutego „Mia i biały lew” (fami-
lijny/przygodowy), „Arktyka” (dramat/
thriller), „Faworyta” (biograficzny/hi-
storyczny), „Mój piękny syn” (dramat);

– od 4 lutego „Bohemian Rhapsody” 
(dramat muzyczny/biograficzny);

– 5 lutego „Fuga” (thriller/psycholo-
giczny) film wyświetlany w cyklu KINO 
KONESERA.

BIBlIotekarz 
Poleca

JEŚLi MASZ MOtyWACJę, PrZEtrWASZ…
Styczniowa „Książka z Kluczem” propo-

nuje pozycje z dziwnymi tytułami. Jedną  
z nich jest „Czesałam ciepłe króliki: rozmo-
wa z Alicją Gawlikowską-Świerczyńską” 
Dariusza Zaborka. Ten intrygujący tytuł jest 
zaproszeniem do przeczytania wywiadu 
rzeki z panią Alicją, kobietą, którą życie do-
świadczyło wielokrotnie. Bardzo wcześnie 
straciła rodziców, następnie na cztery lata 
trafiła do obozu w Ravensbrück. Po wojnie 
też nie miała łatwo – trudy życia studenc-
kiego, nieudane małżeństwo i największa 
tragedia – śmierć córki. Aż dziw bierze, że 
w książce poznajemy 92-letnią panią dok-
tor, niezwykle pogodną, dowcipną i pełną 
werwy. Choć większość książki opisuje życie obozowe, to nie jest to abso-
lutnie literatura martyrologiczna. Wręcz odwrotnie… Jest to jedna z naj-
piękniejszych celebracji życia, jakie miałam okazję przeczytać. Bohaterka 
mówi wprost, że aby przetrwać tamten czas, trzeba było dostosować się 
do nowej rzeczywistości i szukać najdrobniejszych uciech, jak wschodzą-
ce słońce na porannym apelu… 

Książkę polecam wszystkim, ale szczególnie malkontentom, „rozbija-
jącym się o banalne, nieważne sprawy…”. Kamila Sośnicka
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EdWArd MiLEWSKi 
Urodził się 13 października 1894 roku  

w Augustowie. Był synem Juliana i Ksawery  
z Kołakowskich. Służbę wojskową rozpoczął  
w armii carskiej. Od listopada 1918 r. służył  
w odrodzonym Wojsku Polskim. Walczył  
w wojnie z bolszewikami. W latach 20 i 30-tych 
jego kariera wojskowa szybko się rozwija-
ła. Awansował na kolejne stopnie wojsko-
we i zajmował coraz ważniejsze stanowiska 
w Wojsku Polskim – od dowódcy szwadronu 
do dowódcy brygady kawalerii. W kwietniu 
1934 r. został mianowany dowódcą 3 Pułku 

Szwoleżerów Mazowieckich im. płk Jana Kozietulskiego stacjonującego  
w Suwałkach, a 19 marca 1938 r. otrzymał awans na pułkownika. 

Jak napisał Krzysztof Skłodowski w monografii „3 Pułk Szwoleżerów 
Mazowieckich imienia płk. Jana Kozietulskiego 1920-1939” jego pasją 
był koń i wszystko co się z nim wiązało. W czasie gdy 3 pułkiem dowo-
dził płk Milewski szwoleżerowie aktywnie uczestniczyli w życiu kultural-
nym Suwałk. Działał m.in. pułkowy teatr, był chór, orkiestra, działała puł-
kowa świetlica z czytelnią i biblioteką. Żadne uroczystości czy święta  
w Suwałkach nie mogły obyć się bez szwoleżerów. Cieszyli się oni spe-
cyficzną sławą wśród suwalczan, którą najlepiej oddają popularne wów-
czas żurawiejki z najbardziej znaną: „Kto w Suwałkach robi dzieci, szwo-
leżerów to pułk trzeci.” 

W kampanii wrześniowej 1939 r. płk E. Milewski dowodził 3 pułkiem 
szwoleżerów w składzie Suwalskiej Brygady Kawalerii. Suwalscy szwole-
żerowie zasłynęli tym, że we wrześniu 1939 r. jako jedni z nielicznych pol-
skich żołnierzy walczyli na terytorium Niemiec. W nocy z 3 na 4 września 
zorganizowany został wypad dwóch szwadronów pułku na teren Prus 
Wschodnich. Tak tę akcję wspominał Henryk Prajs: „Akcja wyglądała tak, 
że nocą pozostawiwszy konie po polskiej stronie, spieszeni zaskoczyli-
śmy niemiecką strażnicę. Na rozkaz dowódcy uspokoiłem przerażonych 
strażników, a żołnierze zrzucili ze strażnicy niemieckie tablice informa-
cyjne i godło. Po dojściu do Reuss (obecnie Cimochy), czyli ok. 7 km od 
naszej granicy, okazało się, że we wsi jest kantyna wojskowa. Nasz atak 
zaskoczył kompletnie zgromadzonych tam Niemców.”

Pod Kockiem, w ostatniej bitwie kampanii wrześniowej płk E. Milewski 
dowodził Brygadą Kawalerii „Edward”. Potem trafił do niemieckiej niewo-
li. Po uwolnieniu z niewoli 29 kwietnia 1945 r. wyjechał do Włoch, gdzie 
wstąpił do 2 Korpusu Polskiego. Po demobilizacji osiedlił się w Londynie, 
gdzie zmarł 26 stycznia 1951 r.

ALEKSAndEr SErEdyńSKi 
(Fot. Encyklopedia Solidarności )

Urodził się 1 października 1923 r. w ro-
dzinie Scholastyki i Władysława w Lipniaku 
k. Suwałk. W 1960 r. ukończył Studium 
Nauczycielskie w Gdańsku. W latach 1951-
1970 uczył historii w suwalskich szkołach 
podstawowych. Był też wicedyrektorem  
w suwalskiej Szkole Podstawowej nr 6 
oraz pracował w suwalskim Inspektoracie 
Oświaty. W latach 1974-1982 uczył w suwal-

skim Zespole Szkół Zawodowych CZSP (obecnie jest to Zespół Szkół nr 6 
im. Karola Brzostowskiego). W 1977 r. ukończył historię na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od października 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Marcin Zwolski 
w Encyklopedii Solidarności napisał, że A. Seredyński był mentorem su-
walskiej młodzieży, wspomagał uczniów w działalności opozycyjnej. 
Współorganizował rocznicowe manifestacje patriotyczne. Zainicjował 
utworzenia przy suwalskim I LO Drużyny Harcerskiej im. Piłsudskiego. 

Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. wraz z Weroniką 
Merecką i Jerzym Brocem znalazł się w delegacji „Solidarności”, któ-
ra usiłowała uzyskać informacje w Urzędzie Wojewódzkim i KW PZPR  
w Suwałkach o internowanych z Suwalszczyzny. Następnego dnia zor-
ganizował spotkanie w parafii św. Aleksandra, a już 15 grudnia został in-
ternowany w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach na podstawie decyzji 
wydanej przez suwalską Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej, jak 
napisano w jej uzasadnieniu za to, że „swoją działalnością i postawą naru-
sza normy prawne oraz może podejmować działania przeciwko ustrojo-
wi socjalistycznemu”. Potem trafił do ośrodka internowania w Darłówku. 
7 lipca1982 r. został zwolniony z internowania, ale zakazano mu wykony-
wania zawodu. W 1982 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

A.Seredyński nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Opisano ją  
w Encyklopedii Solidarności. Od 1982 do1989 r. należał do nieformalnej 
grupy działaczy podziemia zajmującej się kolportażem nielegalnych wy-
dawnictw, działał na rzecz osób represjonowanych. W tym czasie był roz-
pracowywany i prześladowany przez PRL-owskie służby. W 1989 r. współ-
pracował z Komitetem Obywatelskim „Solidarności” oraz Regionalną 
Komisją Organizacyjną „Solidarności” w Suwałkach. Zmarł 21 stycznia 
2001 r. w Suwałkach.

HEnryK JóZEF KuLCZyCKi
Urodzi ł  s ię 10 st yc znia 1925 roku  

w Piotrkowie Trybunalskim. W 1952 roku 
ukończył Akademię Lekarską w Gdańsku i 
otrzymał nakaz pracy w Suwałkach. Po la-
tach wspominał swój przyjazd do Suwałk: 
„Przyjechałem tu z nakazem pracy na trzy la-
ta. Pierwsze wrażenie było przygnębiające. 
Rynsztoki, brud, a na dodatek padał deszcz. 
Pomyślałem sobie: Boże, gdzie ja trafiłem?”.

H. Kulczycki był wówczas jednym z sze-
ściu lekarzy w mieście. Został ordynato-

rem oddziału chirurgii, a dwa lata później dyrektorem suwalskiego 
Szpitala Powiatowego, którym kierował do 1973 roku. Przeprowadził 
pierwszą w Suwałkach transfuzję krwi. W latach 1985-1991 pracował 
jako ordynator oddziału chirurgii w suwalskim Szpitalu Wojewódzkim.  
W latach 1953-1975 sprawował funkcję prezesa Zarządu Powiatowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Od 1958 r. organizował ruch honoro-
wego krwiodawstwa. Był też prezesem Klu bu Honorowych Dawców 
Krwi. 

W latach 1982-1992 pełnił funkcję przewodniczącego suwalskiego od-
działu Narodowego Funduszu Ochro ny Zdrowia, a od 1992 r. został człon-
kiem władz krajowych NFOZ. To za sprawą jego zaangażowania i pracy  
w NFOZ-ie placówki medyczne na Suwalszczyźnie co roku wzbogacały 
się o nowoczesny sprzęt. Za swoją działalność otrzymał liczne nagro-

>> suwalczanie 300-lecia
Za rok jubileusz 300-lecia naszego mia-

sta. Z tej okazji na łamach „DwuTygodnika 
Suwalskiego” przybliżamy postaci nieży-
jących suwalczan, które wywarły znaczą-
cy wpływ na życie naszego miasta i kraju. 
Skupiamy się na suwalskich wątkach w ich 
życiu i używamy współczesnego nazew-
nictwa np. ulic, tak by ułatwić lekturę na-

szym 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 suwal-

czan, którzy byli związani z wydarzenia-
mi sprzed stu lat, gdy niepodległość od-
zyskiwała Polska, a nieco później Suwałki 
i Suwalszczyzna oraz kilka wybitnych su-
walczanek. Tym razem wspomnimy lu-
dzi, w życiu których znaczącą rolę ode-
grał styczeń. W tym miesiącu urodzili się 
bądź zmarli.
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dy, dyplomy, wyróżnienia państwowe i resortowe, w tym w dziedzinie 
honorowego krwiodawstwa. W 2004 r. otrzymał tytuł „Zasłużony dla 
Miasta Suwałk”. Zmarł 5 lutego 2015 roku w Suwałkach. 

JErZy WAWruK
Jerzy Wawruk urodził się 15 maja 1941 roku 

w miejscowości Bełz. Ukończył Politechnikę 
P o z n a ń s k ą ,  W y d z i a ł u  B u d o w n i c t w a 
Lądowego. Z Suwałkami związany był od lat 
60. XX wieku. Przez lata kierował jednym z naj-
większych suwalskich zakładów – Wytwórnią 
Podkładów Strunobetonowych „Kolbet”.

Wielką pasją J. Wawruka zawsze była dzia-
łalność społeczna. Szczególne zasługi wniósł 

do rozwoju i integracji suwalskiego środowiska inżynierów i techni-
ków. Jego staraniem został wybudowany w Suwałkach Dom Technika, 
który przez dziesięciolecia był ośrodkiem wspierania działań racjonali-
zatorskich w byłym województwie suwalskim. Był założycielem i wie-
loletnim prezesem, a później Honorowym Prezesem Suwalskiej Rady 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Zawsze skromnie powta-

rzał, że: „wszystko, co dobrego zrobiłem, udało mi się dzięki wspaniałym 
współpracownikom, to przede wszystkim ich zasługa.”

J. Wawruk współtworzył Polsko-Litewską Izbę Gospodarczą, któ-
ra pod jego kierownictwem bardzo przyczyniła się do rozwoju kontak-
tów gospodarczych z rynkami wschodnimi i miała bardzo pozytywny 
wpływ na funkcjonowanie wielu suwalskich firm. Przyczynił się też do 
rozwoju Agencji Rozwoju Regionalnego „Ares”, wspierając tworzenie  
i funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Aktywny członek 
Suwalskiego Stowarzyszenia Pracodawców oraz Rady Gospodarczej przy 
Prezydencie Miasta Suwałk. Za zasługi w działalności na różnych płasz-
czyznach życia gospodarczego i społecznego wielokrotnie wyróżnio-
ny i odznaczony, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 roku otrzymał tytuł „Zasłużony dla 
Miasta Suwałk”.

Zmarł 14 stycznia 2015 r. w Olsztynie. Na pogrzebie J. Wawruka je-
go syn Marcin, powołując się na słowa swojego Ojca, powiedział: „Jerzy 
Wawruk, mój Tata, był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany najwyższy-
mi honorami, ale zawsze podkreślał, że jego największą dumą jest fakt, 
że został wyróżniony przez suwalską społeczność.”

1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach 
Sp. z o.o., ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o. o.; 

 2. Do konkursu może przystąpić Kandydat spełniający następujące kry-
teria: 

1) posiada wykształcenie wyższe, preferowane branżowe z zakresu cie-
płownictwa i ogrzewnictwa; 

2) legitymuje się co najmniej 7-letnim okresem zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy 
o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykony-
wania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) legitymuje się co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach 
kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia 
działalności gospodarczej na własny rachunek, 

4) wykazuje się znajomością zagadnień ekonomiczno – prawnych i admi-
nistracyjnych, w tym przepisów ustawy z dnia 10.04.1997r. prawo ener-
getyczne (Dz. U. z 2018r., poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637) 
dotyczących zakresu działalności PEC w Suwałkach Sp. z o.o., 

5) posiada znajomość zagadnień z zakresu energetyki cieplnej i ogrzew-
nictwa, 

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych, 

7) nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie ogranicze-
niom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach pra-
wa handlowego, 

8) nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 
XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art 587, art 590 i art 591 kodeksu 
spółek handlowych, 

9) posiada prawo jazdy kat. B. 

3. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz przedłożenia dokumentów jest zo-
bowiązany dołączyć pisemnie opracowaną „Koncepcję funkcjonowania, 
zarządzania oraz rozwoju Spółki”. 

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określonych w ogło-
szeniu konkursu 

1) CV kandydata, własnoręcznie podpisane, 
2) list motywacyjny, własnoręcznie podpisany, 
3) koncepcja funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki, 
4) dyplom ukończenia studiów wyższych, 
5) kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co naj-

mniej 7 – letni okres zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2) ni-
niejszego ogłoszenia,

6) kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co naj-
mniej 3 – letni staż na stanowiskach kierowniczych (spełnienie warun-

ków można udokumentować świadectwami pracy czy też dokumen-
tami z pkt. 5), 

7) stosowne oświadczenia wynikające z pkt 2, ppkt 5,6,7,8 niniejszego 
ogłoszenia, 

8) wyrażenie zgody na powołanie na Prezesa Zarządu Spółki,
9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na sta-

nowisku Prezesa Zarządu, 
10) Inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające jego kwalifi-

kacje lub umiejętności. 
11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo-

wych w związku z konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu PEC w 
Suwałkach sp. z o. o.

12) osoby urodzone przed 1.08.1972 r. dołączają do zgłoszenia oświad-
czenie o złożeniu właściwemu Wojewodzie oświadczenia lustracyjnego 
lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;

Dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za 
wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i koncepcji. 

5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia 
swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania 
Członków Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozy-
cje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu oraz pytania zadawane przez 
przedstawiciela Prezydenta Miasta Suwałk.

6. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w sekretaria-
cie Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6A, 16-
400 Suwałki, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „rada nadzorcza peC  
w suwałkach sp. z o.o. – konkurs na stanowisko prezesa zarządu peC  
w suwałkach sp. z o.o. – nie otwierać”. Zgłoszenia do konkursu należy skła-
dać do dnia 31.01.2019 r do godz. 15.00. 

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do 
ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów nie-
wybranych w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich w siedzi-
bie spółki, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakoń-
czenia konkursu. 

Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Spółki i na stronie in-
ternetowej Spółki http://bip.pec.suwalki.pl 

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o. 
Andrzej Skalski
 7/2019

OGŁOSZEniE O KOnKurSiE nA StAnOWiSKO 
PrEZESA ZArZądu 

 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. o.o. ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (spra-
wozdanie z dnia 17.12.2018 r.) informuje, że jakość i skład wody dostarcza-
nej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  ( Dz. U. 
2017 poz.2294).

19/2019

inFOrMACJA

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach tBS 
sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowa-
nia i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu 
Państwa zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35  
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jed-
nolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 
21 dni tj. od dnia 09.01.2019 r. do dnia 29.01.2019 r. został opublikowa-
ny na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stro-
nie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 1/2019 z dnia  
07 stycznia 2019 r. nieruchomości przeznaczonej do najmu. 21/2019

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego 
rejonu ulicy Piaskowej w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) 
zawiadamiam o  podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały  
Nr II/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy 
Piaskowej w Suwałkach.

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

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój  
nr 5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki w terminie do dnia 28 lutego 2019r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

25/2019

 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) po-
daje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2019 roku w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogło-
szeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 11.01.2018 r. do 01.02.2019 r.) 
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczo-
nej do zbycia w drodze darowizny (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk 
Nr 24/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku).  26/2019

inFOrMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o.  

działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nie-
ruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w 
dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 
2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. 
od dnia 15.01.2019 r. do dnia 04.02.2019 r. został opublikowany na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie interneto-
wej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzien-
niku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 2/2019 z dnia 14.01.2019 r. nieru-
chomości przeznaczonej do dzierżawy. 29/2019

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 zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 stycznia 
2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 14.01.2019 r. do 
04.02.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk 
przeznaczonej do dzierżawy (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 
27/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku). 28/2019

n Praca za granicą w Niemczech (sprzątnie). Tel. 510 589 264
 34/2019

praca

Ogłoszenia „dtS”  tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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Z wielkim żalem żegnamy

naszego Kolegę

Lecha Kopiczko
Kierownika Zespołu Obiektów nr III 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

łącząc się w smutku i żałobie
składamy

rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
Pani Martynie Bagińskiej

Rzecznikowi Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach  

składają
Dyrekcja, Pracownicy i Pacjenci

Szpitala Psychiatrycznego
27/2019

Państwu
Barbarze Wierzbowskiej-Lebiediew

oraz

Jarosławowi Lebiediew
Prezesowi ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o. o.

z powodu śmierci

MAtKi i tEŚCiOWEJ
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa wsparcia
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
Zdzisław Przełomiec,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

32/2019

>>

Lp. nAZWA OrGAniZACJi nr. KrS

1 Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych 
Psychicznie „Nadzieja” 

KRS: 0000039749

2 Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” 

KRS: 0000046079

3 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w 
Suwałkach 

KRS: 0000046113

4 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL 
Salos” 

KRS: 0000051648

5 Suwalski Klub Karate Kyokushin KRS: 0000052561
6 Suwalski Klub Badmintona KRS: 0000058406
7 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego „Motokart” KRS: 0000059375
8 Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego KRS: 0000060952
9 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” KRS: 0000061644
10 Suwalskie Stowarzyszenie  „Amazonka” KRS: 0000063469
11 Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej KRS: 0000065746
12 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku KRS: 0000066543
13 Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok KRS: 0000069745
14 Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” w Suwałkach KRS: 0000069867
15 Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” KRS: 0000071636

16 Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” KRS: 0000076600
17 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski KRS: 0000077283
18 Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar” KRS: 0000080030

Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” Z Siedzibą w Suwałkach KRS: 0000084846
19 Stowarzyszenie „Spełniona Nadzieja” w Suwałkach KRS: 0000093850
20 Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” KRS: 0000139901
21 Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” KRS: 0000145638
22 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób 

Niepełnosprawnych w Suwałkach
KRS: 0000157858

23 Fundacja Opieki nad Osobami Potrzebującymi Pomocy „Ognisko 
Domowe” 

KRS: 0000162437

24 Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki KRS: 0000212319
25 Miejski Klub Sportowy „Ślepsk” Suwałki KRS: 0000217533
26 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej KRS: 0000226036
27 Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie KRS: 0000321667
28 Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów KRS: 0000332833
29 Stowarzyszenie Zamiast KRS: 0000357698
30 Fundacja Promyk KRS: 0000373528
31 Stowarzyszenie „Aktywni tak samo” KRS: 0000400320
32 Fundacja Art-SOS Alicji Roszkowskiej KRS: 0000419669
33 Fundacja Zwierzęta Niczyje KRS: 0000463161
34 Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi” w Suwałkach KRS: 0000619317
35 Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” KRS: 0000721549
36 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w 

Suwałkach im. Jerzego Klimko
KRS: 0000057897

Rozpoczął się czas rozliczeń PIT-ów czyli podatku dochodowego za 
2018 rok. Z tego tytułu podatnicy mogą wskazać w zeznaniu podatko-
wym organizację pożytku publicznego, na rzecz, której zostanie przeka-
zany 1% ich należnego podatku. Wystarczy po wyliczeniu zobowiązania 
podatkowego za 2018 r. czyli w ostatnich rubrykach zeznania podatkowe-
go wpisać nazwę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego orga-
nizacji, na rzecz, której chcemy przekazać określoną kwotę do wysokości 
1% należnego podatku. Resztę zrobi urząd skarbowy.

Poniżej przedstawiamy wykaz suwalskich organizacji pożytku pu-
blicznego, na które można przekazać 1% podatku. Organizacje te pro-
wadzą szereg społecznie użytecznych działań na rzecz mieszkańców 
Suwałk w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, orga-
nizacji wypoczynku, sportu i kultury.

Wykaz suwalskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 
otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok. 
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PrZyGArniJ PrZyJACiELA ZE SCHrOniSKA „SiAnOŻęć”
W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schro-

nisku przy ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną, zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16, w sobotę od 11 do 14. 
www.e-schronisko.pl, tel. 87 563 01 73

14 grudnia 2018 r. w Alytusie (Litwa) miało miejsce ważne wydarzenie 
– konferencja z okazji zakończenia projektu „Transgraniczny program pro-
mocji zdrowego stylu życia”. WOSiR Szelment sp. z o.o. wspónie z partne-
rem: Public Instiution Alytus Sport and Recreation Center relizował pro-
jekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-202.

Partnerzy podjęli wyzwanie w zakresie zmniejszenia wykluczenia spo-
łecznego i ubóstwa na obszarze przygranicza poprzez zwiekszenie dostę-
pu do działań sportowych i integracyjnych oraz zwiększenia wiedzy na 
temat roli zdrowego trybu życia i integracji społecznej wśród dzieci i mło-
dzieży. Cel ten został osiągnięty poprzez wdrożenie wspólnego programu 
promocji zdrowego trybu życia, składającego się z kompleksowych dzia-
łań (spotkania w szkołach, transgranicznej akademii sportu, obozy spor-
towe itp.). Działania strategiczne projektu były skierowane bezpośrednio 
do dzieci i młodzieży (8-16 lat). 

Główne działania projektu: 
ü utworzenie Transgranicznego Centrum Promocji zdrowego stylu 

życia dla dzieci i młodzieży w WOSiR Szelment sp. z o.o., w oparciu o ist-

niejącą infrastrukturę. Centrum zostało wyposażone w niezbędne meble  
i sprzęt. Centrum będzie miejscem, gdzie rodzice (wraz z dziećmi) będą 
mogli uzyskać informacje, jak zaplanować pobyt, i które formy aktyw-
ności fizycznej mogą być wybrane. Po zakończeniu realizacji projektu 
Centrum będzie obsługiwało zorganizowane pobyty dzieci i młodzieży  
w ramach których, nocleg będzie udzielany nieodpłatnie. 
ü  zorganizowano obozy sportowe, dla dzieci i młodzieży z Litwy  

i Polski, w Alytusie i w Szelmencie
ü imprezy sportowo-edukacyjno-integracyjne: 

– zawody spor towe pn. :  Transgraniczna Akademia Spor towa  
w Szelmencie, udział w wydarzeniu  wzięły dzieci z Polski i Litwy

– spotkania informacyjne i edukacyjne w szkołach podstawowych na 
Litwie i w Polsce.

– zakup sprzętu: kajaków i desek SUP, które będą służyły do organizacji tre-
ningów kajakowych I SUP polo podczas obozu sportowego w Alytus.
 Główny rezultat projektu to zwiększenie świadomości zarówno dzie-

ci i młodzieży ale również całego społeczeństwa o roli aktywności fizycz-
nej, zdrowego stylu życia i integracji społecznej.

Realizowane działania przyczyniły się do nawiązania kontaktów dzie-
ci i młodzieży z Litwy i Polski, stworzyły płaszczyznę do przyszłej działal-
ności w zakresie organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, pro-
mocji zdrowego stylu życia. 

Udział w projekcie pozwolił również na zdobywanie nowych praktycz-
nych umiejętności związanych m.in. z przygotowaniem projektu unijne-
go i jego realizacją.

Nr Projektu: LT-PL-2S-155
Podsumowanie projektu: 

„transgraniczny program promocji
zdrowego stylu życia”

Jasna, wilczasta, 
pięciomiesięczna 
suczka obdarzy 
wiernością i miło-
ścią swoją nową 
rodzinę.

Pięciomiesięczny 
piesek, czarny pod-
palany z białym kra-
watem, będzie chęt-
nym uczestnikiem 
zabaw i długich spa-
cerów.

Brązowy pod-
palany pięcio-
miesięczny pie-
sek, jak można 
się oprzeć jego 
oczom ciekawym 
świata.
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Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji, bądź 
na adres e-mailowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

Na odpowiedź czekamy do 1 lutego.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie  

z poprzedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymała izabela 
Wierzbicka.

>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy 

archiwalne zdjęcia Suwałk ze zbiorów Archiwum Państwowego 
w Suwałkach oraz te same miejsca współcześnie. 

Autorem zdjęcia archiwalnego jest tadeusz Smagacz. Do 
Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.

Jaką nazwę nosiła ta ulica przed 1990 rokiem?
Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidło-

wą odpowiedź, będzie bilet do kina ufundowany przez Cinema 
Lumiere Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić pu-
blicznie najnowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  
https://www.facebook.com/dwutygodnik/

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

16-400 Suwałki, ul. K. Brzostowskiego 4
www..jestesmy-razem.pl

18/2019

l Brak Ci czasu na wizytę w salonie kosmetycznym?
l Jesteś zabiegana lub nie masz z kim zostawić swoich pociech?
l Przerażają Cię ceny w stacjonarnych gabinetach?

PrOFESJOnALnE  ZABiEGi 

W ZACiSZu tWOJEGO dOMu

509 690 977                           monika1408@onet.pl

ZADZWOŃ I ZAMÓW KOSMETYCZKĘ DO DOMU!

mgr kosmetologii

22/2019

30/2019



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

9/
20
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ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki
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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 12/2019

¿ 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
295/2018
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