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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
295/2018

„DwuTygodnik Suwalski” POLECA
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ZMIANY U SENIORÓW
Wiesława Kwaterska (na zdjęciu obok) została nowa przewodniczą-

cą Suwalskiej Rady Seniorów. Wybrali ją członkowie Rady na pierwszym 
posiedzeniu w trzeciej kadencji, która potrwa trzy lata. Na początku spo-
tkania Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk podziękował członkom 
Suwalskiej Rady Seniorów drugiej kadencji.

–  Dzięki Państwa inicjatywie uruchomiliśmy w Suwałkach wie-
le cennych przedsięwzięć na rzecz osób starsz ych, jak m.in. 
Dom Dziennego Poby tu „ K al ink a”,  „ Suwalsk i  G łos Seniora”  
– wkładka do „DwuTygodnika Suwalskiego”, czy Encyklopedia Suwalskiego 
Seniora – stwierdził prezydent Cz. Renkiewicz. 

Kontynuacją programu „Aktywny Senior” była Suwalska Karta 
Mieszkańca, wprowadzona w ubiegłym roku, której projekt opiniowała 
Suwalska Rada Seniorów. Rada miała także wkład w rozwój życia kultural-
nego. Ponadto po raz pierwszy w 2018 r. odbyła się w Suwalska Olimpiada Seniorów. 

Wiceprzewodniczącą Suwalskiej Rady Seniorów została Maria Jolanta Lauryn, zaś sekre-
tarzem Teresa Wysocka-Kluczny. Suwalską Radę Seniorów tworzą jeszcze: Jadwiga Elżbieta 
Rusińska, Teresa Suproń, Kazimierz Jakimowicz, Józef Kamiński, Andrzej Łapiński  
i Zbigniew Makarewicz.
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>>ZDANIEM PREZYDENTA

Suwalska 
Rada
Seniorów III 
kadencji
z Prezydentem 
Suwałk
Czesławem
Renkiewiczem

BUDUJE SIĘ OSIEDLE
Suwalski Urząd Miejski ogłosił przetarg na sprzedaż kolejnych działek budowlanych na no-

wym osiedlu przy ulicy St. Staniszewskiego. Do kupienia są trzy działki pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną. Przetarg odbędzie się 8 marca o godz. 11:00 w suwalskim ratuszu w sali 
nr 146. Szczegóły na: www.um.suwalski.pl i www.dwutygodniksuwalski.pl 

Od 2016 roku suwalski samorząd sprzedał się już 29 z ponad 70 miejskich działek przy 
ul. Staniszewskiego w sąsiedztwie lasu oraz zbiornika wodnego w Sobolewie. To właśnie tam 
powstaje nowe osiedle w naszym mieście. Cały teren nowego osiedla przy ul. Staniszewskiego 
to blisko 100 ha po-
wierzchni. Oprócz 
miejskich działek są 
tam również działki 
prywatne. Pod koniec 
tego roku mieszkań-
cy tego osiedla będą 
dojeżdżali do swoich 
domów poprzez tu-
nel po torami, a nie 
przejazd kolejowy, co 
dodatkowo wpłynie 
na ich bezpieczeń-
stwo.
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Już od 15 lutego będzie można skła-
dać wnioski o dotacje w ramach Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji – czyli tzw. do-
płat do wymiany źródeł ciepła. Dzięki przyję-
tym przez suwalskich Radnych na mój wnio-
sek zmianom w tym programie będzie można 
skorzystać z większych dotacji niż do tej pory.

Ten program działa w naszym mieście już od 
3 lat. Przyniósł oczekiwane efekty. Dzięki jego 
realizacji już w 201 domach wymieniono stare 
zużyte piece na urządzenia bardziej ekologicz-
ne. Największą popularnością cieszą się przy-
łącza do sieci gazowej. Z dotacji na instalację 
pieca gazowego skorzystało w ciągu 3 lat 102 
mieszkańców Suwałk. 49 osób dzięki dotacjom 
podłączyło się do sieci PEC. W 50 zabudowa-
niach wymieniono piece na bardziej proekolo-
giczne. W sumie w ramach dotacji przekazali-
śmy do tej pory 657 181 zł.

W tym roku po raz kolejny przyjęto w bu-
dżecie miasta kwotę 200 000 zł na dotacje zwią-
zane z wymianą źródeł ciepła. Ponadto Rada 
Miejska wprowadziła zmiany do programu. Do 
tej pory mieszkańcy Suwałk, właściciele do-
mów jednorodzinnych mogli otrzymać mak-
symalnie 3000 zł, a wspólnoty mieszkaniowe 
10 000 zł. Po wprowadzonych zmianach będzie to 
odpowiednio od 3000 do 6000 zł oraz 15 000 zł. 

W przypadku właścicieli domów jednoro-
dzinnych ubiegających się o dotację postano-
wiliśmy jednak wprowadzić podział na 3 grupy 
związane z dochodami. Jeżeli dochód przypa-
dający na 1 członka rodziny wyniesie do 1100 zł, 
to ta osoba będzie mogła otrzymać dotację 
w wysokości do 70% całej inwestycji ale nie wię-
cej niż 6.000 zł. Jeżeli dochód na 1 osobę zawie-
ra się w przedziale od 1101 do 1600 zł to otrzyma 
dotację w wysokości do 70% całej inwestycji, ale 
nie więcej niż 4.000 zł. Ostatnia grupa to dochód 
powyżej 1600 zł na osobę. Wtedy wnioskodaw-
ca otrzyma do 70% całej inwestycji ale nie wię-
cej niż 3000 zł.

Wnioski pomogą wypełnić pracowni-
cy Wydziału Ochrony i Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach i będą one przyjmo-
wane od 15 lutego do końca marca. Zachęcamy 
do zainteresowania się tym tematem bo warto 
skorzystać z tej dopłaty i dzięki temu zadbać o 
lepszą jakość powietrza w Suwałkach, którym 
wszyscy oddychamy.
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MIEJSKA  DAROWIZNA
Miejska działka w sąsiedztwie ulicy Utrata zostanie przekazana w for-

mie darowizny na rzecz Skarbu Państwa. Wynika to z aktu notarialnego 
podpisanego przez prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza i jego za-
stępcę Łukasza Kurzynę. Działka ta ma być przeznaczona pod budowę 
nowej siedziby suwalskiej Prokuratury.

– Wcześniej przekazaliśmy miejską działkę pod budowę nowej siedzi-
by Sądu Rejonowego, dziś pod budowę Prokuratury. Oba budynki mają 
powstać w jednym kompleksie przy ul. Utrata. Wsparcie tych inwestycji 
poprzez przekazanie działek w formie darowizny to wkład naszego samo-
rządu w przygotowanie tych inwestycji, które służyć mają m.in. mieszkań-
com Suwałk – zauważył Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Działka pod budowę nowej siedziby Prokuratury ma powierzchnię 
blisko 0,4 ha. Jest położona pomiędzy ul. Leśną i Utrata.
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WTOREK Z RADNYM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 5 lutego zaprasza Karol Korneluk i Jacek Niedźwiedzki  

z Ugrupowania Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. 
Natomiast 12 lutego na suwalczan czekają Jacek Juszkiewicz oraz 
Mariola Brygida Karpińska z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie 
z radnymi 19 lutego zapraszają Stanisław Kulikowski i Kamil Lauryn 
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 wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

BĘDZIE  MOST
P r e z y d e n t  S u w a ł k  C z e s ł a w 

Renkiewicz podpisał umowę na bu-
dowę mostu na rzece Czarna Hańcza 
wzdłuż ul. 100-lecia Niepodległości. 
Budowa mostu to jeden z elementów 
powstającej w Suwałkach trasy wschod-
niej, która jeszcze w tym roku połączy 
ulice Utrata i Sejneńską.

Budowa ul. 100-lecia Niepodległości, 
po tym jak władze Suwałk były zmuszone zerwać umowę z poprzednim 
wykonawcą, wchodzi w decydującą fazę ponownej realizacji.

Podpisana umowa na budowę mostu to wartość blisko 5 mln zł. 
Inwestycję do 30 września 2019 r. zrealizuje firma OPTEM z Gdańska.

Natomiast firma, która wybuduje tunel pod torami w sąsiedztwie ul. 
Utrata, to Gdański POLWAR. Wykona to zadanie do 31 lipca 2019 r. za prawie 
6,7 mln zł. Obecnie trwa procedura analizy ofert złożonych w przetargu na 
budowę jezdni ulicy 100-lecia Niepodległości. Pięć firm przystąpiło do po-
stępowania, a ceny wahają się od 19 do 36 mln zł. Po wyłonieniu wykonaw-
cy, na tę część inwestycji, cała ulica powinna być gotowa do 15 grudnia br.

JOLANTA  NOWAKOWSKA
Po długiej walce z ciężką chorobą zmar-

ła Jolanta Nowakowska, wieloletnia dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kazimierza 
Aleksandra Hamerszmita. Miała 52 lata. Była 
nauczycielką biologii. W czasach gdy kierowa-
ła SP nr 4, szkoła należała do wyróżniających 
w Suwałkach w rywalizacji sportowej, eduka-
cyjnej i promującej zdrowy tryb życia. W tym 
czasie rozwinęła się też baza dydaktyczna SP 
nr 4. Powstał m.in. nowoczesny kompleks boisk przyszkolnych. Jolanta 
Nowakowska za swoją pracę wielokrotnie była wyróżniana nagrodami.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym.

ROZBUDOWA  ZS  NR  6
Już niebawem rozpocznie się budowa zupełnie nowego budynku przy 

suwalskim Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego. Chodzi tu o obiekt 
warsztatowy do praktycznej nauki zawodu, gdzie uczyć się będą przyszli 
mechanicy oraz stolarze. Miasto Suwałki ogłosiło właśnie przetarg na re-
alizację tej inwestycji. Budowa obiektu ma zakończyć się do połowy 2020 r. 
Swoje oferty zainteresowani wykonawcy mogą składać do 5 marca.

 Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. 
Miasto Suwałki na ten cel pozyskało ponad 6 mln zł. Kwota całej inwe-
stycji szacowana jest na 7, 9 mln zł. 

– Warto przypomnieć, że przez ostatnie 4 lata do Suwałk trafiło już po-
nad 130 mln zł z Unii Europejskiej. Nie tylko na inwestycje, ale w dużej mie-
rze na kształcenie młodych suwalczan – informuje Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk.

>>

Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia 

Rodzinie, wszystkim znajomym
i całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 4  

im. ks. K. Hamerszmita w Suwałkach 

z powodu śmierci

Pani Jolanty Nowakowskiej 
składa

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk

45/2019
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KONKURS  NA  PRACE  DYPLOMOWE
Jeszcze do końca lutego można zgłaszać prace do IV edycji 

konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej 
z Suwałkami. Konkurs został ogłoszony w trzech kategoriach: pra-
ca licencjacka, praca magisterska i praca doktorancka. Prace mo-
gą dotyczyć obszarów: gospodarka i rozwój, ekonomia i finanse, 
edukacja, sport, ochrona środowiska, kultura, turystyka, proble-
matyka społeczna i promocja miasta.

W konkursie udział może wziąć każdy absolwent wyższej szkoły publicznej lub prywatnej z kra-
ju lub zagranicy, który obronił pracę w roku ogłoszenia konkursu. Na zgłoszenia Biuro Prezydenta 
Miasta czeka do 28 lutego 2019 r. Prace wraz z dokumentami, których wykaz znajduje się w zarzą-
dzeniu dotyczącym konkursu należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1.

Warto wspomnieć też o nagrodach. Ich pula wynosi 10 tys. zł. Za najlepszą pracę doktorancką 
można otrzymać 5 tys. zł, za pracę magisterską 3 tys. zł, za licencjacką 2 tys. zł. 

Szczegóły na: www.um.suwalki.pl

Można już kupić bi-
lety na bal karnawało-
wy Prezydenta Miasta 
Suwałk połączony z ga-
lą  wrę c zenia nagró d 
Włó c znia Jać wingów 
2018, który odbędzie się 
2 marca w hali OSiR. Bilety 
są do kupienia w kasie 
Suwalsk iego Ośrodka 
Kultury w cenie 350 zł za 
parę. Przewidziano miej-
sca dla 450 osób. 

Zakończ yło się już 
p r z y j m o w a n i e  k a n -
dydatów do nagrody 
„Włócznia Jaćwingów”. 
Wpłynęły 44 wnioski.

W programie balu przewidziano świetną zabawę i szereg atrakcji. Pierwszą z nich jest znako-
mita para prowadzących – Jarosław Kret i Odeta Moro. Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie gru-
pa Poparzeni Kawą Trzy, która zagra dla gości balu specjalny koncert. Natomiast podczas całego 
balu do tańca przygrywać będzie zespół Omen Band. Dla wszystkich gości jest również przewi-
dziana niespodzianka.
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n Przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej 
„Kalina” w Suwałkach uczestniczyli w wernisa-
żu prac osób niepełnosprawnych: „Nasze emo-
cje, nasza praca, nasze życie” w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W wernisa-
żu udział wzięli przedstawiciele resortu rodzi-
ny – minister Elżbieta Rafalska oraz wicemini-
ster Krzysztof Michałkiewicz, a także prezes 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Marlena Maląg.

n Do tragicznego pożaru doszło 23 stycz-
nia przed godz. 16 w suwalskim bloku przy ul. 
1 Maja. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, 
w mieszkaniu wypełnionym gęstym dymem 
odnaleźli 71-letnią kobietę. Pomimo akcji re-
animacyjnej nie udało się jej uratować. Pożar 
nie rozprzestrzenił się na sąsiednie mieszka-
nia, nie było konieczności ewakuacji sąsiadów.
n Policjanci zatrzymali sprawców napaści na 

handlującą biżuterią suwalczankę. Kobietę po-
turbowano i okradziono w sierpniu ubiegłego 
roku. Poszkodowana swoje straty wyceniła na 
70 tysięcy złotych. Do zatrzymania miało dojść 
w barze w suwalskiej Szwajcarii. Policja nie 
chce zdradzić szczegółów. Kolejne fakty mają 
być ujawnione pod koniec lutego.
n Jarosław Borejszo został odwołany ze 

stanowiska dyrektora Wigierskiego Parku 
Narodowego. Bez podania przyczyn. Na to 
stanowisko powołał go Minister Środowiska 
latem 2017 r. Wcześniej był zastępcą dyrek-
tora WPN, cieszył się dużym szacunkiem 
i uznaniem za kompetencje zawodowe. Do cza-
su wyłonienia nowego dyrektora, Wigierskim 
Parkiem Narodowym pokieruje obecny za-
stępca dyrektora Maciej Kamiński.
n Ks. Stanisław Wysocki przez aklamację 

został ponownie wybrany na prezesa Związku 
Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.
n Suwalscy policjanci rozwiązali sprawę wła-

mań do kościołów, które miały miejsce w listo-
padzie ubiegłego roku. Łupem złodzieja padły 
wówczas skarbonki z pieniędzmi i wzmacniacz. 
Mężczyzna ma także inne włamania na swo-
im koncie. Okazało się, że na początku grud-
nia ubiegłego roku włamał się do zaparkowa-
nego w Suwałkach volkswagena, skąd ukradł 
elektronarzędzia. Podejrzany o te przestęp-
stwa 25- latek usłyszał już zarzuty w warun-
kach recydywy. Grozi mu kara do 15 lat pozba-
wienia wolności.

OD  MARCA  E-DOWÓD
Suwałki jako 1 z 50 miast w kraju testuje wdrożenie dowodu osobistego z nową warstwą elek-

troniczną (e-dowód). Testy potrwają do 23 lutego. Nowy dowód osobisty będzie pozwalał na za-
łatwienie wielu spraw – między innymi korzystania z usług online za pomocą profilu osobistego. 

Od 4 marca w życie wejdzie zmiana ustawy o dowodach osobistych polegająca na wprowadze-
niu do dowodu osobistego warstwy elektronicznej (e-dowodu). 

Nowy dowód osobisty będzie posiadał dwie warstwy: gra-
ficzną gdzie będą umieszczone takie same dane jak dotych-
czas oraz dodatkowo numer CAN, który zapewni nawiązanie 
bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną 
dowodu osobistego, a urządzeniem lub systemem teleinfor-
matycznym za pośrednictwem czytnika kart oraz warstwę elek-
troniczną.

Nowy dowód osobisty umożliwi jego posiadaczowi:
1) uwierzytelnianie się w usługach online za pomocą profi-

lu osobistego,
2) składanie podpisu osobistego,
3) potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
Wynik i  testów będą pr zekaz ane do Ministerst wa 

Cy fr y zacji .  Ze względów organizac yjnych by nie za-
kłócić codziennej pracy suwalskiego Urzędu Miejskiego testy będą przeprowadzane  
w piątek (po zakończeniu pracy Urzędu i w sobotę w dniu wolnym od pracy) do 23 lutego.

PREZYDENCKI  BAL

>>
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SAMORZĄDOWCY PAMIĘTALI 
O TRAGEDII W GDAŃSKU

Minutą ciszy osoby uczestniczące w sesji 
uczciły pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta 
Gdańska, Pawła Adamowicza. Przewodniczący 
obrad wyraził w imieniu własnym oraz radnych 
Rady Miejskiej sprzeciw wobec aktów przemo-
cy kierowanym w stronę drugiego człowieka 
oraz mowie nienawiści obecnej w przestrzeni 
publicznej. Ponadto podziękował wszystkim 
osobom, w tym Prezydentowi Suwałk i rad-
nym Rady Miejskiej, którzy w dzień po trage-
dii wspólnie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod 
Dąbkiem Wolności manifestując swoją solidar-
ność z ofiarą.

MNIEJ KOPCIUCHÓW

Następują zmiany w programie ogranicze-
nia niskiej emisji w Suwałkach. Od 2019 r. osoby 
o niższych dochodach (do 1100 zł miesięcznie 
na mieszkańca) mogą otrzymać do 6 tys. zł do-
tacji na wymianę źródła ciepła, osoby o docho-
dach od 1100 zł do 1600 zł mogą otrzymać do 
4 tys. zł dotacji, a suwalczanie z dochodami 
miesięcznymi ponad 1600 zł mogą otrzymać do 
3 tys. zł dotacji. W przypadku wspólnot miesz-
kaniowych taka dotacja może wynosić nie wię-
cej niż 15 tys. zł. Tak jednogłośnie zdecydowali 
suwalscy radni na sesji Rady Miejskiej.

Program ograniczenia nisk iej emisj i 
w Suwałkach działa od kilku lat. Ma on popra-
wić stan powietrza w mieście. A z tym, zwłasz-
cza zimą i jesienią bywa różnie. W ostatnim cza-
sie czujniki zainstalowane w różnych częściach 

O BONIFIKATACH, OPŁATACH 
NA PIERWSZEJ W 2019 R. SESJI SUWALSKIEJ RADY MIEJSKIEJ NAJWIĘCEJ DYS-
KUSJI WYWOŁAŁY BONIFIKATY I OPŁATY. RADNI ZAJĘLI SIĘ TEŻ M.IN. PŁATNĄ 
STREFĄ PARKOWANIA, PROGRAMAMI OGRANICZAJĄCYMI SMOG W SUWAŁKACH 
ORAZ NIEDOŻYWIENIEM WŚRÓD UCZNIÓW SUWALSKICH SZKÓŁ. UCZNIOWIE PO-
CHODZĄCY Z NAJMNIEJ ZAMOŻNYCH RODZIN MOGĄ KORZYSTAĆ Z POSIŁKÓW W 
SZKOLE. W 2018 R. Z TAKIEJ MOŻLIWOŚCI SKORZYSTAŁO 779 UCZNIÓW, TO O PO-
NAD JEDNĄ CZWARTĄ MNIEJ NIŻ ROK WCZEŚNIEJ.

miasta pokazały przekroczenia zawartości py-
łów. Najgorzej jest w południowej i zachod-
niej części miasta (ul. Raczkowska i Filipowska). 
Głównym źródłem zanieczyszczenia pozosta-
ją prywatne domy. Ludzie palą w znajdują-
cych się tam piecach węglem o najniższej jako-
ści, mokrym drewnem lub nawet plastikowymi 
śmieciami. 

MIESZKANIA KOMUNALNE 
Z BONIFIKATĄ

W sprawie bonifikat przy sprzedaży miesz-
kań komunalnych zgłoszono dwa projekty 
uchwał. Radni opowiedzieli się za projektem 
przygotowanym przez Prezydenta Miasta 
Suwałk. Zagłosowało za nim 15 radnych, 7 by-
ło przeciw. Z jakich bonifikat mogą skorzystać 
suwalczanie?

•    50 % od ceny lokalu – w przypadku, gdy 
okres najmu trwał powyżej 10 do 20 lat;

•    60 % od ceny lokalu – w przypadku, gdy 
okres najmu trwał powyżej 20 do 30 lat;

•    65 % od ceny lokalu – w przypadku, gdy 
okres najmu trwał powyżej 30 lat.

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest jed-
norazowe uiszczenie przez najemcę opłaty za 
nabycie lokalu.

W 2018 r. suwalscy radni szczegółowo okre-
ślili zasady dotyczące tego, które lokale miesz-
kalne w naszym mieście zostały wyłączone ze 
sprzedaży. Są to mieszkania w budynkach sta-
nowiących 100% własności Miasta Suwałki, czy 
mieszkania zadłużone z tytułu czynszu najmu i 
opłat, a przede wszystkim wynajmowane przez 
okres krótszy niż 10 lat. Po weryfikacji powyż-
szych punktów wiadomo, że do sprzedaży kwa-
lifikuje się ok. 1200 z 2191 mieszkań komunal-
nych. Z dyskusji wynikło że jest zainteresowanie 
wykupem zwłaszcza, że strony osób, których 
sytuacja materialna poprawiła się. Były także 
głosy, że bonifikaty to swoisty prezent dla ok. 
5 % mieszkańców, którzy zajmują lokale komu-
nalne. Pozostali suwalczanie musieli zbudować, 
kupić lub wynająć lokale we własnym zakre-

n Natalia Ambrosiewicz otrzymała Grand 
Prix 20. Suwalskiej Drogi do Gwiazd zorgani-
zowanej w Szkole Podstawowej nr 6. Poza kon-
kursem wystąpił Sebastian Walento – uczest-
nik The Voice Kids.

n Prokuratura Okręgowa w Suwałkach przed-
stawiła Andrzejowi S. zarzut usiłowania zabój-
stwa funkcjonariusza Straży Granicznej. Drugi 
z przemytników odpowie za przewóz towa-
rów bez akcyzy. Obaj trafili do aresztu na 3 
miesiące. 30 stycznia, ok. godz. 18 funkcjona-
riusze Straży Granicznej próbowali zatrzymać 
do kontroli na trasie Olecko - Suwałki dwa bu-
sy, których kierowcy zaczęli uciekać. W miej-
scowości Orłowo utworzono blokadę, a na dro-
dze rozciągnięto kolczatkę. Funkcjonariusz SG 
ustawił również w poprzek drogi samochód. 
Pogranicznicy dawali też sygnały świetlne 
i dźwiękowe. Mimo to kierujący jednym z bu-
sów Andrzej S. z impetem przejechał przez 
kolczatkę i z wielką siłą uderzył w samochód 
Straży Granicznej, który z kolei uderzył w znaj-
dującego się w pobliżu funkcjonariusza. Został 
on ciężko ranny. 
n Dyrektor Generalny Służby Więziennej po-

wołał kapitana Michała Chrościelewskiego 
na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego 
w Suwałkach. M. Chrościelewski od 1 września 
2018 r. był p.o. dyrektora Aresztu. Obowiązki 
zastępcy dyrektora suwalskiego Aresztu peł-
ni kpt Arkadiusz Kawałek.
n Policjanci z suwalskiej Komendy Miejskiej 

Policji wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu 
Celno-Skarbowego ujawnili na terenie Suwałk 
w pomieszczeniach zajmowanych przez 57-lat-
ka, ponad 1200 paczek papierosów bez pol-
skich znaków skarbowych akcyzy.
n 6 Suwalska Drużyna Harcerek „Tratwa” im. 

bł. Eugenii Mackiewicz uzyskała tytuł ,,Drużyny 
Niepodległej”. Wyróżnienie przyznawane jest  
drużynom z całej Polski, wyróżniającym się ak-
tywnym i patriotycznym udziałem w obcho-
dach setnej rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę.
n Pierwsze miejsce w 

kategorii Wydarzenie 
Roku – Polska w ple-
biscycie Kwartalnika 
„Twój Blues” zdobył 
Suwałki Blues Festiwal. 

Gwiazda SBF 2018
Billy Gibbons
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sie. W Programie w latach 2019-2020 założono 
sprzedaż 200 mieszkań zgodnie z kolejnością 
złożonych wniosków. Do tej pory złożono 345 
wniosków o wykup mieszkania. Pieniądze ze 
sprzedaży lokali komunalnych mają być prze-
znaczone na utrzymanie istniejącego zasobu 
mieszkaniowego, a w szczególności na remon-
ty, modernizacje i inwestycje. 

BONIFIKATY 
ZA PRZEKSZTAŁCENIE

Mieszkańcy Suwałk będą mogli skorzystać 
z bonifikat przy przekształceniu użytkowania 
wieczystego gruntów miejskich we własność, 
takich samych jak określone w ustawie doty-
czącej przekształcenia gruntów stanowiących 
dotąd własność Skarbu Państwa. Za taką pro-
pozycją zagłosowało 17 radnych, a 5 się wstrzy-
mało od głosu.

Z jakich bonifikat mogą skorzystać suwal-
czanie?

1) 60% – w przypadku, gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w roku w którym na-
stąpiło przekształcenie;

2) 50% w przypadku, gdy opłata jednorazo-
wa zostanie wniesiona w drugim roku po prze-
kształceniu;

3) 40% w przypadku, gdy opłata jednorazo-
wa zostanie wniesiona w trzecim roku po prze-
kształceniu;

4) 30% w przypadku, gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w czwartym roku po 
przekształceniu;

5) 20% w przypadku, gdy opłata jednorazo-
wa zostanie wniesiona w piątym roku po prze-
kształceniu;

6) 10% w przypadku, gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w szóstym roku po 
przekształceniu.

Przyjęcie przez Radę Miejską uchwały 
umożliwi właścicielom budynków mieszkal-
nych lub lokali mieszkalnych zlokalizowanych 
na gruntach miejskich szybszą spłatę należno-
ści z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego we własność. Dotyczy to właści-
cieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielni miesz-
kaniowych.

OPŁATY ZA ŚMIECI

Opłata za odbiór śmieci w zabudowie wie-
lorodzinnej, gdzie prowadzona jest segregacja 
wzrośnie z 16 do 20 złotych, a na dotychczaso-
wym poziomie, czyli 26 złotych, ma pozostać 
stawka za odbiór śmieci segregowanych z po-
sesji w zabudowie jednorodzinnej. Tak zdecy-
dowali radni na sesji suwalskiej Rady Miejskiej. 
Za było 13 radnych, przeciw 9. Uzasadnieniem 
dla takiej podwyżki jest wzrost kosztów odbio-
ru i zagospodarowania śmieci oraz wprowa-
dzenie od 2018 r. obowiązku odbioru dodat-
kowej selektywnie zbieranej grupy odpadów 
komunalnych tj. odpadów ulegających bio-
degradacji.

Głosowanie w tej sprawie poprzedziła dłuż-
sza dyskusja na temat bilansowania się kosz-
tów i dochodów odbioru śmieci w przeszło-
ści. W aktualnym stanie prawnym pieniądze 
z opłat za odbiór śmieci mogą być przeznaczo-
ne tylko na cele określone w ustawie o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminie. A w 2018 r. 
opłaty za odbiór śmieci były o 435 tys. zł niższe 
od kosztów odbioru i zagospodarowania śmie-
ci w Suwałkach. Bez podwyżki opłat w 2019 r. 
ten deficyt sięgnąłby ok. 1 mln zł. Jednak Jacek 
Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości stwier-
dził, że sposób wyliczania opłat jest niespra-
wiedliwy, bo wysokość opłaty wylicza się od 
gospodarstwa domowego, a nie liczby jego 
mieszkańców wytwarzających śmieci.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz przy-
pomniał, że sposób obliczania opłaty wybra-
li sami suwalczanie – w konsultacjach spo-
łecznych w 2013 r. Zaznaczył, że sam wolałby 
opłatę wyliczaną od mieszkańca, a nie od go-
spodarstwa. Wyjaśnił, że głównym problemem 
jest jednak niedostateczny poziom segregacji 
śmieci, zwłaszcza wśród mieszkańców zabu-
dowy wielorodzinnej. Zadeklarował poszuka-
nie rozwiązań, które pomogą osobom samot-
nym. W Suwałkach był już system dopłat do 
opłat za odbiór śmieci dla osób samotnych, ale 
po zmianach wprowadzonych przez parlament 
nie można go dalej realizować. Teraz trzeba po-
szukać rozwiązań możliwych w aktualnym sys-
temie prawnym.

I DOTACJACH MNIEJSZA I KRÓTSZA

Od połowy kwietnia suwalska strefa płatne-
go parkowania będzie mniejsza i krócej będą 
obowiązywały opłaty. Tak zdecydowali radni. 
19 z nich było za zmianami, jeden się wstrzy-
mał, a dwoje było przeciw.

Strefa nie będzie obowiązywała na ulicy 
Hamerszmita. Pozostanie na ul. Kościuszki, od 
skrzyżowania z ul. gen. Dwernickiego do skrzy-
żowania z ul. Wigierską oraz na ul. Mickiewicza 
(od ul. Kościuszki do ul. Hamerszmita) i na Placu 
Marszałka J. Piłsudskiego. Opłaty za parkowa-
nie 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 płatniczą za parkowa-
nie w tej strefie.

Te zmiany przygotowała specjalnie powo-
łana grupa złożona z radnych, przedsiębior-
ców i rzemieślników. Za utrzymaniem płatnej 
strefy parkowania opowiedzieli się suwalcza-
nie w specjalnie przeprowadzonej w 2018 r. 
ankiecie. Podobną opinie wyrażali suwalscy 
przedsiębiorcy.

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

Suwalscy radni jednogłośnie zdecydowali 
o likwidacji przystanku komunikacji miejskiej 
przy ul. Przytorowa przy dworcu autobuso-
wym. Ma to poprawić bezpieczeństwo w oko-
licach dworca. Radni utworzyli też nowe przy-
stanki na ul. Leśnej oraz przy Przedsiębiorstwie 
Porta KMI i McDonaldzie.

Przed rokiem ustalono, że autobusy wszyst-
kich prywatnych przewoźników będą odpłat-
nie korzystały z dworca autobusowego. Po 
rozmowach większość z tych firm zaczęła ko-
rzystać z tej możliwości. Tylko w jednym przy-
padku dalekobieżne autobusy wciąż odjeżdża-
ją z okolic dworca. Białostocka firma nie chciała 
przenieść się na dworzec autobusowy, gdzie 
wsiadający i wysiadający pasażerowie nie stwa-
rzają zagrożenia. Teraz po likwidacji przystan-
ku przy ul. Przytorowej będzie bezpieczniej.

Pomysł na umieszczenie wszystkich prze-
woźników w jednym miejscu pojawił się 
w chwili, gdy władze PKS Nova ogłosiły, że nie 
stać ich na utrzymanie poczekalni na dworcu 
autobusowym w Suwałkach. Problem rozwią-

zano, wtedy 
gdy  prywat-
ni przewoź-
nicy zgodzi-
li się zapłacić 
za korzysta-
nie z dworca.
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Mieszkańcy Suwałk zwrócili się do naszej redakcji z pytaniem 
dlaczego wiadukt nad obwodnicą Suwałk (w pobliżu cmentarza 
komunalnego) nie jest oświetlony. Na wiadukcie są rozjazdy, zjaz-
dy, ścieżka rowerowa, a nie ma oświetlenia. Po zmroku nie będzie 
tam nic widać. Przed wiaduktem i za nim takie oświetlenie się znaj-
duje, logicznym więc jest, by wiadukt też był oświetlony. Z nowe-
go elementu drogi wojewódzkiej 655, wiodącej w kierunku WOSiR 
Szelment, Jeleniewa, Rutki Tartak czy Wiżajn korzystają kierowcy, 
rowerzyści a także piesi.

Na pytanie odpowiada Rafał Malinowski 
Główny Specjalista ds. Komunikacji Społecznej 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
oddział w Białymstoku.

- Informuję że oświetlenie na powstającej obwodnicy Suwałk wy-
konano zgodnie z zatwierdzoną wcześniej dokumentacją projektową. 
A w niej nie przewidziano oświetlenia w ciągu ulicy Reja. 3.06.2016 r. 
uzgodnił taką dokumentację – Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, czy-
li zarządca dróg w obrębie granic administracyjnych Miasta Suwałki. 

Dodam jedynie, że zgodnie z § 109 Oświetlenie drogi Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publicz-
ne i ich usytuowanie przedmiotowy obiekt Inżynierski WD-11 nie kwali-
fikuje się do montażu oświetlenia. 

Z tym samym pytaniem zwróciliśmy się 
do Tomasza Drejera dyrektora Zarządu Dróg 
i Zieleni w Suwałkach.

Obwodnica miasta realizowana jest w syste-
mie zaprojektuj (zoptymalizuj), wybuduj przez 
firmę Budimex, a inwestorem jest Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Białymstoku. W trakcie prac projektowych ZDiZ 
w Suwałkach wnioskował o zaprojektowanie i wybudowanie oświetle-
nia ulicznego na objętym przebudową odcinku ul. Reja i wiadukcie WD-
11 nad obwodnicą. Wniosek nie został jednak zaakceptowany przez in-
westora tj. GDDKiA Oddział w Białymstoku. ZDiZ w Suwałkach uzgodnił 
dokumentację projektową na obwodnicę Suwałk dopełniając ustawo-
wego obowiązku i umożliwiając wykonawcy tj. firmie Budimex złożenie 
wniosku o pozwolenie na budowę obwodnicy naszego miasta. Jesienią 
ubiegłego roku, pan Prezydent Czesław Renkiewicz podjął decyzję o 
budowie brakującego oświetlenia ulicznego na ul. Reja. Do wykonania 
oświetlenia niezbędna jest dokumentacja projektowa, którą można wy-
konać dopiero po zakończeniu budowy obwodnicy i przekazaniu ul. Reja 
w zarząd Miastu Suwałki.

D l a c z e g o 
oś w i e t l e ni e su -
walskich ulic  rano 
gaśnie, gdy jesz-
cze jest ciemno. 
Z kolei po połu-
dniu z apala się 
zby t późno gdy 
jest już ciemno. 

Na pytanie odpowiada Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg 
i Zieleni w Suwałkach.

Oświetlenie zapala się i gaśnie zgodnie z ustalonym odgórnie har-
monogramem średniego natężenia światła przypadającego na określo-
ną porę roku. Niestety nie uwzględnia on panującego w danym dniu za-
chmurzenia. Dlatego takie sytuacje mogą się zdarzać.

CZYTELNICY PYTAJĄ WSIE GMINY SUWAŁKI
„Każdy z nas powinien wiedzieć, 

skąd pochodzi, jaka okolica ukształto-
wała jego osobowość. Zainteresowanie 
dziejami lokalnymi wzrasta w ostatnich 
latach”- tak we wstępie do książki „Wsie 
gminy Suwałki” napisał dr Tomasz 
Naruszewicz. I miał rację, sądząc po 
zainteresowaniu jakie wywołała pro-

mocja tego wydawnictwa. W auli suwalskiego PWSZ byli m.in. wicemar-
szałek podlaski Stanisław Derehajło, wójt gminy Suwałki Zbigniew 
Mackiewicz, wójtowie okolicznych gmin, radni wojewódzcy i gminni, 
a przede wszystkim mieszkańcy gminy i miasta Suwałki.

„Wsie gminy Suwałki” to prawie 400-stronicowa opowieść o dziejach 
55 wsi położonych w okolicach Suwałk, zasługująca na jak największe 
słowa uznania za ogrom włożonej pracy. To pierwsze takie opracowanie 
dotyczące historii Suwalszczyzny, w którym w tak znaczny stopniu wy-
korzystano relacje świadków historii. Wcześniejsze opracowania „Gmina 
Suwałki – historia i teraźniejszość” czy „Suwałki - miasto nad Czarną 
Hańczą” opierały się przede wszystkim na źródłach archiwalnych, praso-
wych i wiedzy ich autorów. 

W pracy dr. T. Naruszewicza znalazło się wiele relacji świadków historii, 
które nadają „ludzkiego” wymiaru historii regionu. Jednak czasami powo-
duje to, że dzieje poszczególnych wsi są niemalże historiami rodzinnymi. 
Zapewne konieczne będą kolejne relacje świadków historii, by stworzyć 
pełniejszy zapis dziejów suwalskich wsi. Chociaż opisy dotyczące nie-
których wsi są dość obszerne np. Cimochowizna, Krzywe, Leszczewo, 
Płociczno, Sobolewo czy Stary Folwark.

Bardzo dobrą stroną tego wydawnictwa są zdjęcia, zwłaszcza archi-
walne, na których utrwalono mieszkańców podsuwalskich wsi z pierwszej 
połowy XX wieku. Gorzej jest ze zdjęciami współczesnymi. Tutaj wciąż 
niedościgłym wzorem pozostaje album „Wigry” z 2000 r.

Autorem książki jest Tomasz Naruszewicz, doktor historii, czło-
nek Białostockiego Towarzystwa Naukowego, autor blisko 40 publika-
cji naukowych, wójt gminy Bakałarzewo.  Więcej o książce „Wsie gminy 
Suwałki” w następnym wydaniu DTS.

Pomysłodawcy wydawnictwa (od lewej) Zbigniew Mackiewicz i Tadeusz Choł-
ko, były i obecny wójt gminy Suwałki z autorem dr Tomaszem Naruszewiczem

>>
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Krzysztof Gościński w kategorii dom jednorodzinny oraz 
Gabriela i Marek Życzkowscy w kategorii wystrój świąteczny 
balkonu otrzymali pierwsze nagrody w dwunastej edycji kon-
kursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Suwałk „Jest taki 
świąteczny czas…”. Do udziału w konkursie wpłynęło 27 zgło-
szeń, w tym 9 w kategorii wolnostojący dom jednorodzinny.

– Dekoracje naszych mieszkańców są przemyślane, co spra-
wia, że wpływają one na estetykę całego miasta w tym szcze-
gólnym, świątecznym czasie. Wszystkim Państwu serdecznie 
gratuluję pomysłów i dziękuję za zaangażowanie – mówił pod-
czas rozdania nagród Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Świąteczne dekoracje na początku nowego roku oceniła spe-
cjalna komisja. Jej członkowie brali pod uwagę wpływ kompozycji 
na dekorację i estetykę miasta, oryginalność dekoracji i wykorzysta-
nie barw oraz logo „Pogodne Suwałki”. Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne i nagrody pocieszenia. 
Szczegółowe wyniki na: 
www.um.suwalki.pl i www.dwutygodniksuwalski.pl

NAGRODY ZA ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ

Dom jed-
norodzinny 
nagrodzony 
pierwszą 
nagrodą

Balkon nagrodzony pierwszą nagrodą

Uczestnicy konkursu „Jest taki świąteczny czas…” z Czesławem Renkiewiczem, prezyden-
tem Suwałk

>>

SUWALSKA WTOOPA
W SOK-u odbyły się XIII Ogólnopolskie Spotkania Teatralne WTOOPA. Było to swoiste 

święto teatru tworzone przez młodych ludzi dla pasjonatów teatru. To wyjątkowe spotka-
nie, w trakcie którego przedstawiciele teatrów amatorskich pracowali podczas warszta-
tów oraz dzielili się swoimi dokonaniami, prezentując spektakle.

Spotkania nie miały formuły konkur-
sowej. W czasie ich trwania spektakle za-
prezentowało kilkanaście młodzieżowych 
i studenckich zespołów teatralnych z ca-
łej Polski.

Gościem specjalnym inauguracji festi-
walu miał być Stanisław Tym, ale z powo-
dów zdrowotnych nie pojawił się na spotka-
niu. Godnie zastąpił go Andrzej Strumiłło 
(na zdjęciu), wyjątkowy, wszechstronny ar-
tysta. Opowiadał o swoim życiu, dokona-
niach artystycznych w tym projektach sce-
nicznych, spektaklach, aktorach, reżyserach. 
Jego wspomnień młodzi artyści słuchali jak 
urzeczeni.

>>

Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonali Mirosława Krymska i jeden z pomysłodawców WTO-
OPY Michał Stachowski za pomocą rekwizytu teatralnego, rzeźbionej drewnianej nogi od stołu 
będącej częścią scenografii przedstawienia suwalskiego Teatru Form Czarno-Białych PLAMA
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W sobotę podczas Festiwalu Ludzi Północy w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej można było posłuchać opowieści i porozmawiać z po-
dróżnikami Klaudią Jadwiszczyk i Krzysztofem Lewickim, którzy rowera-
mi dotarli do Laponii oraz z Jakubem Rybickim – fotografem i podróżni-
kiem, który w ten sam sposób podróżował po Bajkale. Były też projekcje 
dwóch filmów- „Zimowi bracia” oraz „Arktyka”. 

W niedzielę nad Zalewem Arkadia odbył się bieg karnawałowy 
„Zimowa piątka” oraz marsz Nordic Walking. Na mecie biegu na uczest-

STACJA  POGODNE  SUWAŁKI
Pokazy ratownictwa lodowego, morsowanie, wioska eskimoska, zimowe biegi – to tylko nieliczne atrakcje Stacji Pogodne Suwałki, 

którą w niedzielę zorganizowano nad Zalewem Arkadia. To już trzecia odsłona wydarzenia. Mieszkańcy i turyści nie zawiedli, 
i tłumnie zjawili się na imprezie. 

W zimowym 
biegu
karnawało-
wym pobiegli 
m.in. James 
Bond,
Batman
i biskup

ników czekały pamiątkowe medale i ciepły poczęstunek. Dodatkowo oso-
by z karnawałowymi przebraniami otrzymali upominki. W tym roku im-
preza miała charakter charytatywny - opłaty za udział w biegu zostaną 
przekazane na rzecz leczenia Lenki Lasoty.

Duże zainteresowanie wywołała wioska eskimoska z atrakcjami. Każdy mógł 
przejechać psim zaprzęgiem i spróbować swoich sił w rzucie toporkiem lub 
włócznią. Był też pokaz stawiania budowli z bali

Te g o r o c z n a  S t a c j a 
Pogodne Suwałki zakoń-
czyła się koncertem zespo-
łu Horpyna oraz pokazem fi-
reshow w wykonaniu grupy 
Flash Zone z Domu Kultury 
w Gołdapi.
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HOŁD SUWALSKIM ŻYDOM
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu pod 

obeliskiem przy ul. T. Noniewicza upamiętniającym suwalskich Żydów, 
władze samorządowe oddały hołd dawnym mieszkańcom Suwałk naro-
dowości żydowskiej.

Przy obelisku spotkały się wła-
dze miasta na czele z Czesławem 
Renkiewiczem ,  prez ydentem 
Suwałk i jego zastępcą Łukaszem 
K u r z y n ą  o r a z  Z d z i s ł a w e m 
Przełomcem, przewodniczącym 
suwalskiej Rady Miejskiej, przed-
stawiciele miejskich instytucji oraz 
uczniowie i nauczyciele suwalskie-
go Zespołu Szkół nr 6.

– Jesteśmy tu po to, żeby so-
bie uświadomić do czego prowa-
dzi antysemityzm, nacjonalizm czy 
rasizm – stwierdził prezydent Cz. 
Renkiewicz.

M i ę d z y n a r o d o w y  D z i e ń 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu 
został ustanowiony na pamiątkę 
wyzwolenia 27 stycznia 1945 ro-
ku obozu Auschwitz-Birkenau. Jest 
obchodzony od 2005 roku.

Żydzi pojawili się w Suwałkach ok. roku 1800. Pięćdziesiąt lat później 
stanowili już 60 proc. ludności. Od lat 70. XIX wieku coraz więcej przed-
stawicieli tej mniejszości emigrowało za granicę lub do dużych ośrodków 
w Polsce. Przed samym wybuchem drugiej wojny w Suwałkach mieszkało 
ich ok. 4 tys. Żydzi zamieszkiwali głównie okolice ulicy Jerozolimskiej (dziś 
Noniewicza), wzdłuż której rozpościerała się przeważnie parterowa za-
budowa dzielnicy żydowskiej, zwanej „Małymi Raczkami”. W roku 1911 w 
Suwałkach działało 35 zakładów, z których większość należała do Żydów. 
Prowadzili młyny, wiatraki, garbarnie, olejarnie, browary. Kilka rodzin by-
ło szczególnie zasłużonych. Senior rodu Adelsonów – Józef, radny rady 
miejskiej,  był współwłaścicielem browaru i prowadził młyn. Wytwarzaną 
przez młyn energię przekazywał na oświetlenie ulic. W mieście funkcjo-
nowały: szpital żydowski, ochronki dla dzieci i ubogich, synagoga, domy 
modlitwy, kluby sportowe, szkoły.

Po wkroczeniu Niemców do Suwałk w 1939 wielu Żydów ucie-
kło na Litwę lub na okupowane przez Związek Sowiecki tereny II 
Rzeczypospolitej. W mieście zostało ich ok. tysiąca –  na początku grud-
nia 1939 r. zostali wywiezieni do gett w Białej Podlaskiej, Kocku, Łukowie, 
Łodzi. Po wojnie do Suwałk wróciła zaledwie garstka.

Kwiaty pod obeliskiem składa przed-
stawicielka Zespołu Szkół nr 6

W miejscu Wielkiej Synagogi został ustawiony obelisk upamiętniający suwal-
skich Żydów

>> MISTRZ TRADYCJI
W SOK można oglądać wystawę powarsztatową „Sabina Knoch – 

tkaczka dywanów dwuosnowowych z Suwalszczyzny uczy tkać – kon-
tynuacja”. 

- Marzeniem naszym było zainteresowa-
nie tkactwem młodych, nowoczesnych ko-
biet poszukujących ciekawych wyzwań, tę-
skniących za pięknem, może nawet sensem 
życia. Udało się, a ich udział w warsztatach 
pokazuje, że tradycją współcześnie zajmują 
się nie tylko mieszkańcy wsi, że jest ona da-
na wszystkim szukającym piękna - stwierdzi-
ła Helena Kozłowska (na zdjęciu) główny in-
struktor ds. sztuki ludowej  SOK

Warsztaty prowadziła mistrzyni Sabina 
Knoch ze Szczepek, tkaczka dywanów dwu-
osnowowych, sejpaków oraz tkaniny wielo-

nicielnicowej, jedna z ostatnich tkaczek potrafiących wykonać tą unikato-
wą tkaninę. Niektóre z „uczennic” – uczestniczek projektu, wzięły udział 
w pokazach rzemiosła podczas ubiegłorocznego suwalskiego Jarmarku 
Folkloru. Na ustawionych w Parku Konstytucji 3 Maja krosnach, przędły 
len i wełnę, tkały chodniki, pasiaki 
i dywany dwuosnowowe. Dywany 
powstałe w czasie rocznej pracy 
można obejrzeć w SOK do 31 marca.

Projekt realizowany przez Suwalski 
Ośrodek Kultury został sfinansowa-
ny z środków Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

GŁOSUJMY NA SUWAŁKI
Można głosować na na -

sze miasto popr zez ser wis 
PortalSamorzadowy.pl, w kon-
kursie „ Zdrow y Samorząd”. 
Suwałki nominowano za promo-
cję zdrowia polegającą na pro-
wadzeniu edukacji przedporo-
dowej dla mieszkańców Suwałk. 
W ramach akcji f inansowano 
„Szkołę rodzenia”, w której, pod-
czas zajęć, kobiety wraz z partnerami były przygotowywane do po-
rodu naturalnego oraz do wypełniania nowej roli związanej z poja-
wieniem się dziecka. Przekazywano wiedzę dotyczącą rozwoju płodu, 
przebiegu ciąży, porodu, połogu i podstawowych problemów doty-
czących opieki nad noworodkiem i laktacji. Promowano zachowania 
prozdrowotne w czasie ciąży, przekazywano informacje o ćwiczeniach 
możliwych do wykonania, niezagrażających przyszłej matce i dziecku. 
Jeden kurs „Szkoły rodzenia” trwał około 8 tygodni. Szkoła funkcjonowała 
przez cały rok. W latach 2015-2018 ze szkoły skorzystało blisko 500 kobiet.

Głosowanie odbywa się pod tym adresem: https://www.portalsamor-
zadowy.pl/konkurs/zdrowy-samorzad-2019,47/miasto-suwalki,1634/

>>

>>

Olga Wielogórska
przędzie na kołowrotku
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ni: Marcin Gąglewski, Franciszek 
Krejczman, Jan Staśkiewicz i Jan 
Wysocki. Później w Suwałkach stra-
cono jeszcze 16 powstańców, w tym 
dziewięciu przez powieszenie, a sied-
miu rozstrzelano.

Z inicjatywy Augustowsko-Su- 
walskiego Towarzystwa Naukowego 
11 l istopada 2004 r.  na Gór ze 
Szubienicznej odsłonięto  pomnik 
(cztery betonowe krzyże) poświęco-
ny Powstańcom Styczniowym 1863 
roku. Do drugiej wojny światowej 
stał tam drewniany krzyż. Autorami 
pomnika są architekci Halina Kopeć 
i Andrzej Leszek Szulc . Tablicę 
okol ic znościową w ykonał Jan 
Góral, a betonowe odlewy krzy-
ży Przedsiębiorstwo Budowlano-
Handlowe „Betrom” w Suwałkach.
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>>

https://www.facebook.com/dwutygodnik/
Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji, bądź 

na adres e-mailowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 
Na odpowiedź czekamy do 15 lutego.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie  

z poprzedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymała Małgorzata 
Czarniecka.

>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy 

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

Autorem zdjęcia archiwalnego jest Roman Łysionek. Do 
Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.

W którym roku zburzono ciepłownię przy ulicy Utrata?
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:  

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

W 156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego hołd powstańcom 
oddała Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki” działająca 
przy Muzeum Okręgowym w Suwałkach. 

Grupa wystawiła patrol konny w strojach z epoki, który pod pomnikiem po-
święconym powstańcom styczniowym na tzw. Górze Szubienicznej przy ulicy 
Bakałarzewskiej zapalił znicze i odmówił modlitwę za poległych i zmarłych po-
wstańców

Mieszkańcy Suwałk nie widzieli walk powstańczych z wojskami ro-
syjskimi, nie słyszeli też zapewne odgłosów pola bitwy, gdyż do naj-
bliższych potyczek doszło pod Żywą Wodą, Krasnopolem i Olszanką. 
Suwalczanie byli za to świadkami egzekucji powstańców. Do pierwszej 
doszło 4 sierpnia 1863 r. Na tzw. Górze Szubienicznej zostali powiesze-

Suwalski oddział POW im. 41 Suwalskie-
go Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego wystawił pod pomnikiem 
wartę honorową

ODDALI HOŁD POWSTAŃCOM
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 ¿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”.

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  – GALERIA ANDRZEJA 
STRUMIŁŁO, ul. Kościuszki 45 zaprasza na:

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

ROZMARINO, ul. T. Kościuszki 75, zaprasza na:
¿koncert Duetu z Przypadku – 

8.02., godz. 19. Z koncertem po-
ezji śpiewanej wystąpią Dorota 
Bujnowska – wokal, gitara i Emil 
Kulbacki – wokal, piano. W progra-
mie: utwory z gatunku poezji śpie-
wanej, ballady rosyjskie, ballady żeglarskie i inne.
¿koncert grupy wokalnej Uśmiech Trójki ze Szkoły Podstawowej nr 3 

w Gołdapi i Teatru Ognia Flash Zone z Domu Kultury w Gołdapi – 16.02., 
godz. 19. Wstęp wolny.

BLACK PUB KOMIN, ul. Emilii Plater 1, zaprasza na:
¿trzydniową imprezę Unimoto 

Winter Championship Poland 
(15-17.02.). Główny dzień moto-
cyklowych wyścigów na lodzie 
to 16 luty (sobota) w godz. 13-16  
w Wiżajnach. Wejście dla kibiców 
na same zawody darmowe. 
Więcej informacji: w Pub Komin oraz Agroturystyka Kalinka, Półwysep 1, 
Wiżajny oraz na www.dwutygodniksuwalski.pl

CINEMA LUMIERE 
zaprasza na filmy:

– 5-7 lutego – „Ralph Demolka 
w internecie” (komedia animo-
w a n a /p r z y g o d o w y)  2 D +3 D,  
„O psie, który wrócił do domu” 
(familijny/prz ygodow y), „Mia  
i biały lew” (familijny/przygodowy), 
„Miszmasz, Czyli Kogel-Mogel 3” 
(komedia), „Bohemian Rhapsody” 
(dramat muzyczny), „Arktyka” (dra-
mat/thriller), „Faworyta” (komedio-
dramat/kostiumowy).

– 5 lutego „Fuga” (thriller/psy-
chologiczny) f ilm wyświetlany  
w cyklu KINO KONESERA.

– od 8 lutego „Green Book” (ko-
mediodramat), „LEGO® PRZYGODA 
2” (animowany/prz ygodow y), 
„Planeta singli 3 (komedia);

– od 13 lutego „Powrót Bena” (dramat), film wyświetlany w cyklu 
BABSKIE WIECZORY;

– od 15 lutego „Jak wytresować smoka 3” (animowany/familijny/przy-
godowy), „Prodigy. Opętany” (horror);

– 19 lutego „Kafarnaum” (dramat), film wyświetlany w cyklu KINO 
KONESERA;

– od 22 lutego „Alita: Battle Angel” (akcji/s-f), „Kobiety mafii 2” (kry-
minalny);

– od 23 lutego „Corgi, Psiak Królowej”.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH
ul. E. Plater 33A zaprasza:

¿na wystawę „Drzwi do suwalskich historii”. Są 
to prace uczniów z klasy pierwszej Zespołu Szkół 
nr 6 im. K. Brzostowskiego o profilu technik orga-
nizacji reklamy. Zwracają one uwagę na zdobie-
nia suwalskich kamienic i budynków drewnianych. 
Prace są efektem warsztatów twórczych „Drzwi do 
suwalskich historii”. W zajęciach wykorzystano po-
wiązanie drzwi jako obiektu architektonicznego  
z historią miasta, jaka za drzwiami może się kryć. 
Prace powstały w ramach zadania „Drzwi do książ-
ki” zrealizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

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

obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy 
na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bi-
letu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte ak-
cją: „O psie, który wrócił do domu” i „Mia i biały lew”.

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

– w poniedziałki i piątki w godzinach od 15 do 17;
¿Poniedziałkowe rozmaitości: Czytanki-malowanki – 11.02. w godz. 

17.15-18.45, dla dzieci 7-9 lat;
¿Poniedziałkowe rozmaitości: Gry planszowe – 18.02. w godz. 17.15-

18.45, seniorzy;
¿Familijne soboty – zajęcia otwarte dla rodzin w godzinach 10-14.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

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 materiałów 
archiwalnych pochodzących z suwalskich zbiorów oraz reprodukcji z war-
szawskiego Archiwum Akt Nowych. Wystawa dostępna w archiwum na 
pierwszym piętrze od 7 lutego do końca kwietnia.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
¿film wyświetlany w ramach DKF 13: „Wielebny W.” – 6.02., godz. 18, 

Sala Kameralna, bilety 12 zł w kasie SOK. Tym razem poruszony zostanie 
temat buddyzmu, który uchodzi za najbardziej pokojową religię świata, 
ale ma takich przedstawicieli jak Wielebny Wirahu, który od lat nawołu-
je do nienawiści i podżega do czystek etnicznych;
¿wystawę powarsztatową prac (dywany dwustronne), które pod okiem 

mistrzyni Sabiny Knoch utkały uczestniczki projektu. Spotkanie z autor-
kami prac w piątek, 8.02., godz. 12, Galeria Foyer, I piętro SOK, ul. Jana 
Pawła II 5. Wstęp wolny. Wystawa potrwa do 31 marca;
¿Koncert Walentynkowy – Filharmonia Suwałk „Muzyka Filmowa na 

Walentynki”, 15.02., godz. 19, Sala im. A. Wajdy, bilety 30 
zł w kasie SOK;
¿ koncert „Suwalskich Starszaków” z cyklu Środa 

Seniora. W programie koncertu piosenki sentymental-
ne i zaczarowane z repertuaru Mieczysława Fogga, Ireny 
Santor, Sławy Przybylskiej, Jerzego Petersburskiego oraz 
inne popularne przeboje karnawałowe, które przeniosą 
nas w lata 40 i 60. XX wieku, 20.02, godz.17 w Sali Kameralnej SOK; 
¿ koncert Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna i solistów  

w Tłusty Czwartek. Zabrzmią przeboje muzyki klasycznej, jak „Taniec  
z szablami” Chaczaturiana, i znane standardy jazzowe, m.in. nieśmiertel-
ny „Summertime” Gershwina. Gośćmi Kapeli będą wokaliści Roksana Maria 
Maciejczuk i Michał Sowul oraz Daniel Walisiewicz na flecie i Piotr Skowroński 
na akordeonie, 28.02, godz. 19 w Sali im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5;

13

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE



5.02.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

14

WYDARZENIA SPORTOWE
O ZWYCIĘSTWO W SUWAŁKACH

W najbliższą sobotę (9 lute-
go) w hali suwalskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji badmintoni-
ści SKB Litpol-Malow będą bro-
nić drużynowego mistrzostwa 
Polski. W meczu o awans do fina-
łu zagrają z OSSM-SMS Białystok. 
Zwycięzca zagra o złoto z lep-
szym z pary ABRM Warszawa 
- Hubal Białystok. Początek tych 
meczów o godz. 10. Finał i mecz 
o brązowy medal rozpocznie się 
o godz. 17. Impreza odbywać się 
będzie pod honorowym patro-
natem Prezydenta Miasta Suwałk.

W rundzie zasadniczej najlep-
si okazali się badmintoniści SKB 
Litpol-Malow Suwałki, którzy od-
nieśli komplet zwycięstw. W ostat-
nim turnieju rozegranym w Łodzi 
SKB Litpol-Malow wygrał po 6:1 
z Chojnik Jelenia Góra, AZS UM 
Łódź i Aktywna Piątka Przemyśl. 
W tym turnieju suwalski zespół za-
grał w składzie bez zawodników 
zagranicznych. Punkty dla SKB 

Litpol-Malow zdobywali: Kamila Augustyn, Anastazja Chomicz, Monika 
Bieńkowska, Michał Łogosz, Łukasz Moreń, Mateusz Świerczyński i Michał 
Sobolewski.

DWA MEDALE SKB
Badmintonistka SKB Kamila Augustyn wywalczyła mistrzostwo Polski 

w singlu kobiet podczas 55. Indywidualnych Mistrzostw Polski rozgry-
wanych w Gnieźnie. W finale wygrała 21:19, 21:19 z Wiktorią Dąbczyńską. 
Wynik nie w pełni odzwierciedla przebieg meczu. K. Augustyn domi-
nowała, ale jej młodsza rywalka walczyła niezwykle ambitnie. Srebrny 
medal wywalczył Michał Łogosz, który grając w parze z doświadczo-
nym Przemysławem Wachą przegrał 21:23, 18:21 w finale z młodszą parą 
Miłosz Bochat/ Adam Cwalina. O wyniku tego meczu rozstrzygnęły koń-
cówki obu setów.

To jedyne medale jakie wywalczyli badmintoniści SKB w tegorocznych 
Indywidualnych Mistrzostwach Polski. Do ćwierćfinału Mistrzostw Polski 
awansowali jeszcze: Mateusz Świerczyński w singlu mężczyzn, Łukasz 
Moreń (SKB) grając w parze z Wojciechem Szkudlarczykiem (Hubal) w de-
blu mężczyzn, Kamila Augustyn z Moniką Bieńkowska oraz Magdalena 
Witek grająca w parze z Karoliną Szubert (Technik Głubczyce) w grze po-
dwójnej kobiet. W mistrzostwach wystąpił jeszcze Michał Sobolewski. 
Przed rokiem w Indywidualnych Mistrzostwach Polski zawodnicy SKB 
wywalczyli cztery medale, w tym dwa złote.

DWA ZWYCIĘSTWA ŚLEPSKA
Dwa zwycięstwa odnieśli siatkarze suwalskiego Ślepska w roz-

grywkach I ligi. Najpierw w Suwałkach wygrali 3:0 (25:19, 25:13, 25:23) 
z Buskowianką Kielce. Najbardziej wartościowym zawodnikiem meczu, 
został wybrany Wojciech Winnik. Również pewnie siatkarze suwalskiej 
drużyny wygrali 3:0 (25:21, 25:16, 25:21) z Tauronem AZS w Częstochowie. 
Najlepszym zawodnikiem meczu został przyjmujący Ślepska Jakub 
Rohnka. 

Następny mecz Ślepsk ponownie rozegra na wyjeździe. 9 lutego za-
gra z liderem Lechią w Tomaszowie Mazowieckim. A w Suwałkach siatka-
rze Ślepska zagrają dopiero 13 lutego o godz. 18 w zaległym meczu z 19 
kolejki. Ich rywalem będzie zespół Mickiewicz Kluczbork. Mecz Ślepska 
z Krispolem, który zostanie rozegrany w Suwałkach 19 lutego o godz. 
18.30 będzie transmitowany przez sportowy kanał Polsatu.

WIGRY PRZED SEZONEM
Zwycięstwo, dwa remisy i porażka- to bilans pierwszych sprawdzia-

nów piłkarzy suwalskich Wigier przygotowujących się do wiosennej 
rundy I ligi. Pierwsze trzy spotkania Wigry rozegrały w hali w litewskim 
Mariampolu. Po 0:0 suwalski zespół zremisował z FK Poniewież i mistrzem 
Litwy Suduva Mariampol oraz wygrał 6:1 z Vytis Wilno. W tym ostatnim 
meczu pierwszego w 2019 r. gola dla Wigier strzelił Filip Karbowy. Kolejne 
gole dla Wigier zdobyli: Sebastian Bergier x2, Bartosz Bida x2 oraz Paweł 
Olszewski. Porażką 0:3 z Żalgirisem Kowno zakończył się pierwszy spa-
ring rozegrany na świeżym powietrzu. 

W suwalskiej drużynie w tych meczach zagrali pozyskani w czasie zi-
mowej przerwy piłkarze: Hiszpanie Ivan Tormos i Joel Huertas, obrońcy 
Adam Chrzanowski i Łukasz Sosnowski oraz strzelec dwóch goli S. Bergier.

MODELARZE Z SUKCESAMI
Dobrze rozpoczęli tegoroczną edycję Pucharu Polski Modeli Halowych 

w klasie F1N modelarze z suwalskiego OSiR. W Hrubieszowie w katego-
rii open zwyciężył Sławomir Truchan. W kategorii juniorów młodszych 
drugie miejsce zajął Grzegorz Truchan, natomiast w kategorii juniorów 
na piątym miejscu znalazł się Filip Rudziński. Przed nimi kolejne zawody 
w Bochni 16-17 lutego.

GRAMY DLA „PRZYSTANI”
Charytatywny turniej halowej piłki nożnej odbędzie się 16 lutego 

o godz. 9 w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej 
w Suwałkach. „Gramy dla Przystani” - to charytatywny turniej amator-
skich drużyn w halową piłkę nożną. Składy czteroosobowe i bramkarz, 
dla chętnych możliwość wprowadzenia dwóch rezerwowych zawodni-
ków. Zachęcamy wszystkich kibiców, suwalczan, sportowców do zgła-
szania swoich drużyn. Wpisowe od drużyny wynosi 120 zł. Zapisy trwają 
do 11 lutego. Dochód z turnieju zostanie przeznaczony na potrzeby su-
walskiej Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań”.

SUKSS PROWADZI
Drużyny Suwalskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Siatkówki 

pewnie wygrywają kolejne mecze. Juniorzy prowadzeni przez Bartosza 
Jasińskiego w przedostatniej kolejce rozgrywek zapewnili sobie tytuł 
mistrza województwa. U siebie w hali suwalczanie pewnie pokonali UKS 
Mikolo Sokółka nie pozwalając przeciwnikom zdobyć więcej niż dziesięć 
punktów w secie. SUKSS Suwałki – UKS Mikolo Sokółka 3:0 (25:9, 25:7, 
25:10). Do rozegrania pozostał im mecz w Augustowie z UKS Centrum. 
Tym samym suwalczanie awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Polski, 
który odbędzie się w Suwałkach w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 10 w dniach 21-24.02. 

Dobrze w rozgrywkach wojewódzkich spisują się drużyny młodzików. 
Pierwsza drużyna prowadzona przez Artura Łabacza prowadzi w tabeli, 
a drugi zespół młodzików prowadzony przez Kamila Skrzypkowskiego 
zajmuje lokatę w środku tabeli.

MEDALE BOJEROWCÓW
Bartłomiej Waszkiewicz został wicemistrzem Polski juniorów w cza-

sie regat rozegranych na jez. Niegocin w bojerowej klasie DN (do 24 
lat). Aleksandra Chmielewska wywalczyła trzecie miejsce wśród dziew-
cząt. Dobrze wypadli też pozostali bojerowcy suwalskiego UKŻ Grot. 
Maciej Chmielewski zajął czwarte miejsce, Jakub Krynicki dziewiąte, 
a najmłodszy z nich 13-la-
tek Mateusz Wasilewski 
uplasował się na szesna-
stym miejscu, co dla de-
biutanta jest świetnym 
wynikiem na krajowym 
czempionacie. Regaty 
rozgrywano w trudnych 
warunkach przy wietrze 
osiągającym prędkość 
nawet 10 m/s. 



5.02.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

15

>> 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 nazewnic-

twa np. ulic, tak by ułatwić lekturę naszym 
Czytelnikom. 

Publikowane teksty nie mają charakteru 
naukowego, lecz raczej stanowią zapis pa-
mięci historycznej. A wszystko po to, by na 
100-lecie wyzwolenia Suwałk ogłosić wśród 
Czytelników „DwuTygodnika Suwalskiego” 

plebiscyt na Suwalczanina 300-lecia. Dotąd 
przypomnieliśmy kilkanaście wybitnych su-
walczanek i suwalczan. Tym razem wspo-
mnimy  dwie postacie: charyzmatycznego 
kapłana oraz przyrodnika zafascynowanego 
Suwalszczyzną. W lutym obchodzimy roczni-
ce ich śmierci.

KAZIMIERZ
ALEKSANDER
HAMERSZMIT 

Przez 37 lat był związany z Suwałkami. 
Pozostaje w pamięci mieszkańców mia-
sta jako niezwykły kapłan, pełen dobroci, 
wielkiej pobożności, oddany ludziom po-
trzebującym.

Pochodził z rodziny osadników nie-
mieckich. Urodził się 12 lutego 1916 r. 
w Kołakach Kościelnych k. Zambrowa 

w rodzinie wiejskiego organisty. Ukończył Gimnazjum Państwowe 
w Łomży. W latach 1934-1939 uczył się w łomżyńskim Wyższym 
Seminarium Duchownym. Po wyświęceniu w 1939 r. został wikariuszem 
w Dobrzyjałowie, a następnie w Bakałarzewie.

W 1939 r. aresztowany przez Niemców, więzień niemieckich obozów 
Soldau, Sachsenhausen i Dachau (od 14 grudnia 1940 r. do 29 kwietnia 
1945 r.), gdzie był ofiarą eksperymentów medycznych. Numer obozowy 
22575. Tak później opisał swój przyjazd do Dachau: „14 grudnia 1940 r. 
przyjeżdżamy do Dachau. Spadł już pierwszy śnieg. Od stacji kolejowej 
do obozu marsz w drewnianych pantoflach był męką, bo śnieg lepił się 
do drzewa. Gdy weszliśmy do obozu, otoczyli nas wychudzeni więźnio-
wie, prosząc o chleb. Ponieważ mieliśmy jeszcze zapasy, więc je rozda-
waliśmy.”

Po zakończeniu wojny pozostał w Niemczech, pracował jako dusz-
pasterz Polaków w Norymberdze i Coburgu. 3 maja 1946 r. powrócił 
do Polski. Potem był wikariuszem m.in. w: Zambrowie, Łomży, Piątnicy 
Poduchownej. Od 14 sierpnia 1959 r. został duszpasterzem w Suwałkach: 
najpierw jako wikariusz, później administrator, a od 10 sierpnia 1966 r. 
do przejścia na emeryturę (1 lipca 1986 r.) proboszcz suwalskiej parafii 
św. Aleksandra. Za odszkodowanie z tytułu utraty zdrowia w obozie kon-
centracyjnym przeprowadził remont kościoła i ufundował organy w ko-
ściele św. Apostołów Piotra i Pawła.

W „Biografiach suwalskich” ks. Jerzy Zawadzki napisał o nim: „Trosce 
o powierzone mu obiekty sakralne, rozwijaniu pracy duszpasterskiej,  
a przede wszystkim niesieniu wiernym bezinteresownej pomocy ducho-
wej i materialnej poświęcił wszystkie lata swojego kapłańskiego życia.  
A przy tym wolał pozostawać w cieniu, pokorze i skromności.”

Chociaż nigdy o tytuły i zasługi nie zabiegał, był m.in. kanoni-
kiem Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej i prałatem honorowym Jego 
Świątobliwości. Został opiekunem duchowym internowanych w suwal-
skim Ośrodku Odosobnienia. W latach 80-tych odprawiał uroczyste msze 
św. z okazji świąt patriotycznych (11 XI i 3 V) oraz msze za Ojczyznę, pod-
czas których wygłaszał patriotyczne kazania. W dużej mierze przyczy-
nił się do budowy kościoła Matki Boskiej Miłosierdzia na Osiedlu Północ.

Zmarł 5 lutego 1996 r. w suwalskim szpitalu. Jego imieniem nazwa-
no jedną z suwalskich ulic oraz jadłodajnię przy parafii św. Aleksandra, 
a w 2013 r. został patronem Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach.  
W lutym 2010 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

KAZIMIERZ
KULWIEĆ

Niezwykle doświadczony przez dwóch 
okupantów: niemieckiego i rosyjskiego, 
polski przyrodnik, społecznik i krajoznaw-
ca, zafascynowany Suwalszczyzną. 

Urodził się 1 maja 1871 r. w Turbiszkach 
w guberni suwalskiej. Jego ojciec za 
udział w powstaniu styczniowym stra-
cił swój majątek na Litwie Kowieńskiej. 
W 1892 r. K. Kulwieć ukończył gimnazjum 

w Suwałkach. Studiował na wydziale przyrodniczym Uniwersytetu 
Warszawskiego, a ostateczne egzaminy magisterskie zdał w Odessie.  
W 1896 r. poślubił w Suwałkach Julię Kazimierę Kunegundę Stankiewicz. 
Mieli synów: Stanisława (zmarł w niemieckim obozie jenieckim), 
Zbigniewa (zamordowany przez Sowietów w Katyniu) i córkę Wandę 
(zamężną z Bronisławem Strumiłło). 

K. Kulwieć przez całe życie badał faunę i florę. Jedne z pierwszych 
swoich badań wspólnie z Kazimierzem Czerwińskim prowadził na 
Suwalszczyźnie. Opisała je Maria J. Janowicz: „Młodzi naukowcy dzię-
ki subsydium Kasy im. Mianowskiego przybyli w 1901 r. nad Wigry i tam 
zaopatrzeni w niezbędne przyrządy i pomoce naukowe w miejscowo-
ści Tartak nad Wigrami założyli w budynku szkoły prowizoryczną stację 
biologiczną. W 1903 r. dokonali „szeregu systematycznych pomiarów 
głębokości jezior należących do systematu wigierskiego”, natomiast re-
lacje z licznych pobytów i wyniki badań zamieszczał Kazimierz Kulwieć 
na łamach Wszechświata i Pamiętnika Fizjograficznego, później rów-
nież Ziemi.”

Z inicjatywy K. Kulwiecia oraz m.in. Aleksandra Janowskiego i Karola 
Hoffmana powstało w 1906 r. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. On 
też zainicjował utworzenie Oddziału PTK w Suwałkach. W czasie I woj-
ny światowej K. Kulwieć przebywał w Rosji, a po powrocie do kraju za-
łożył gimnazjum w Warszawie, w którym uczył się m.in. znany aktor Jan 
Ciecierski, który wychowywał się w Suwałkach. 

W marcu 1926 r. wraz m.in. z Karolem Hoffmanem, Zygmuntem 
Kadłubowskim i Gustawem Zabłockim założyli w Warszawie Zrzeszenie 
Suwalczan. W 1929 r. ze względu na stan zdrowia K. Kulwieć przeniósł 
się do Torunia. W latach dwudziestych XX wieku zabiegał o uruchomie-
nie placówki krajoznawczej nad Wigrami. W 1929 r. oddano do użytku 
w Starym Folwarku schronisko PTK, którego patronem został właśnie 
Kazimierz Kulwieć. 

We wrześniu 1939 roku agresja sowiecka zastała K. Kulwiecia 
w Nowogródzkiem w posiadłości córki w Andrzejkowie. Rodzina 
Kulwieciów została deportowana do archangielskiej tajgi. Kazimierz 
Kulwieć zmarł 14 lutego 1943 r. (16 lutego 1942 r. według danych rodzi-
ny). Pochowano go na cmentarzu w miejscowości Wierużskie w obwo-
dzie archangielskim. Imię K. Kulwiecia nosi Biblioteka Centralna PTTK 
w Warszawie
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22 stycznia 2019 r. zmarła

Janina Włodarska
wieloletnia pracownica Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 

w Suwałkach.

Rodzinie zmarłej 
wyrazy szczerego współczucia

składają 
pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy 

Społecznej „Kalina” w Suwałkach
40/2019

Niepełnosprawność może dotknąć każdego 
z nas w każdym czasie. By czuć się bezpieczniej, 
w gminie Suwałki będzie tworzony Krąg Wsparcia, 
który ma chronić osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną przed marginalizacją. Krąg ma powstać ja-
ko efekt projektu dofinansowanego z pieniędzy Unii 
Europejskiej, który jest realizowany przez suwalski 
samorząd gminny we współpracy z Kołem Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
w Suwałkach i Uniwersytetem Warszawskim, zaś jego liderem jest Zarząd 
Główny PSONI.

– Jesteśmy jednym z ośmiu miejsc w kraju, gdzie ten model będzie 
testowany. To, co chcemy osiągnąć, to jak największe usamodzielnie-
nie osób z niepełnosprawnością intelektualną, na ile jest to możliwe, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy odejdą już ich opiekunowie. Będziemy stara-
li się tworzyć wokół nich kręgi życzliwych ludzi. – powiedziała Renata 
Siepka, koordynator projektu z ramienia Zarządu Głównego Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Projekt zakłada, że po odejściu opiekunów, osoba niepełnosprawna 
intelektualnie będzie mogła pozostać w swoim lokalnym środowisku, 
otoczona kręgami wspierających osób. Zwykle, gdy zostaje sama, jest 
przenoszona ze swego środowiska lokalnego do domu opieki społecz-
nej, co jest dla niej traumatycznym przeżyciem.

KRĘGI ŻYCZLIWYCH LUDZI POMOCĄ I WSPARCIEM

Od 2013 r. realizowany jest w naszym kraju projekt tworzenia „Kręgów 
Wsparcia”, w którym chodzi o wypracowywanie modelu kompleksowej 
pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie ze strony najbliższe-
go im środowiska, zwłaszcza w sytuacji, gdy odchodzą ich opiekunowie. 
Otoczenie to tworzyć mają osoby mogące bezinteresownie podzielić się 
wiedzą i doświadczeniem w „ogarnianiu” podstawowych czynności do-

ŻYCZLIWI NIEPEŁNOSPRAWNYM

mowych, typu: gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów, dokonywanie 
płatności, składanie wizyt w urzędach, prowadzenie leczenia. Włączanie 
do Kręgu rozpoczyna się od rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, 
sklepikarzy, lekarza rodzinnego, parafii, pracownika socjalnego, wolon-
tariusza itp. Dalszym krokiem jest poznanie osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną i jej rodziny, jeśli istnieje, oraz zastanowienie się nad 
tym, co ona potrafi i jakie ma zamiłowania. W następnej kolejności two-
rzone są plany na przyszłość, tak by jak najefektywniej pomóc jej żyć we 
własnym domu, z uniknięciem skierowania do domu pomocy społecz-
nej. Kolejne etapy to poszukiwanie rozwiązań prawnych, regulacja spraw 
mieszkaniowych, aktywizacja społeczna lub zawodowa, realizacja usług 
rehabilitacyjnych i prozdrowotnych itd.

Niepełnosprawność dotyczy w jakimś sensie niemal każdego z nas. 
Powinniśmy pamiętać o potrzebie rozpoznawania potrzeb tych osób 
i szukania sposobów ich zaspokajania.

Ogłoszenie 
o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza pu-
bliczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych 
stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy uli-
cy: Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A :

- lokal położony na parterze o powierzchni użytkowej 56,81 m2 – wywo-
ławcza wysokość stawki czynszu – 13,50 zł/m2 netto, wadium 1 140,00 zł,

- lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 21,78 m2 – wywo-
ławcza wysokość stawki czynszu – 12,50 zł/m2 netto, wadium 410,00 zł,

- lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 34,75 m2 – wywo-
ławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 570,00 zł,

- lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 52,01 m2 – wywo-
ławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 850,00 zł,

- lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 17,55 m2 – wywo-
ławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł,

- lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 17,37 m2 – wywo-
ławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł.

Lokale przeznaczone są na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację elektryczną, wodno 
– kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz są przedmio-
tem przetargu w aktualnym stanie technicznym. 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2019 r. (piątek) o godz. 1000 w sie-
dzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. - ul. 
Wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy 
najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, 
pokój nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monito-
rurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe 
informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58.  

 42/2019

INFORMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z 

o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządza-
nia 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 jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 
2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. 
od dnia 05.02.2019 r. do dnia 25.02.2019 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 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. 
nieruchomości przeznaczonej do najmu. 43/2019



5.02.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

17

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

TOWARZYSKIE

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

„Ludzie, których kochamy, 
na zawsze pozostają
 w naszych sercach”.

Panu Henrykowi Grabowskiemu
oraz

Jego Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia

oraz wsparcia i otuchy
w tych najtrudniejszych chwilach

po stracie

MAMY
składają

Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Suwałkach
35/2019

PRACA

n Niepełnosprawny 36 lat po wypadku – chodzący, niezależny 
finansowo zapozna Panią – stały związek. Tel. 501-151-677 
 36/2019

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej 
działkami nr 32941/9, 32945/8, 32944/3, 32943/3 o łącznej powierzchni 0,4867 ha, 
niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Utrata, posiadającej urządzo-
ną księgę wieczystą nr SU1S/00041596/6. Nieruchomość przeznaczona jest na ce-
le zabudowy usługowo – handlowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte 
są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 23 zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XLIV/483/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.01.2006 roku.

Cena wywoławcza: 401 000 zł brutto (słownie: czterysta jeden tysięcy złotych).
Wadium: 40 100 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 

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

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 9 listopada 2018 roku i zakończył się wyni-
kiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2019 roku o godz. 11.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na 

rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 28 lutego 2019 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed 
otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktu-
alnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarial-
nie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennic-
two w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełno-
mocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

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

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium 
nie podlega zwrotowi.

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

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41. 41/2019

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 25 stycznia 2019 roku

prof. Eugeniusza Iwańca
wybitnego badacza historii i życia staroobrzędowców

Eugeniusz Iwaniec urodził się w 1931 roku w Kosowie Poleskim w rodzinie o wielokulturowych tradycjach. W latach 1951–1955 studiował fi-
lologię rosyjską na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizując się w literaturze staroruskiej. W 1963 roku podjął pracę dydaktyczną i naukową w tej 
uczelni. W tym samym czasie podjął się wykonania dokumentacji fotograficznej o życiu staroobrzędowców na Suwalszczyźnie. Rezultatem tego 
i następnych wyjazdów na te tereny i sąsiednie Mazury było stworzenie bogatego archiwum, które stanowiło podstawę pierwszego w języku 
polskim obszernego i wnikliwego autorskiego opracowania kultury materialnej, duchowej i społecznej staroobrzędowców, opublikowanego 
w 1977 roku pt. Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII–XX w. Poświecił im także liczne studia i artykuły naukowe oraz popu-
larnonaukowe. Był zaangażowany w powołanie Naczelnej Rady Staroobrzędowców w Polsce. Od 2007 roku ściśle współpracował z Muzeum 
Okręgowym w Suwałkach. Pogrzeb odbędzie się 6 lutego w Soborze Katedralnym (katedrze prawosławnej) w Łodzi.

Synowi Jakubowi Iwańcowi i rodzinie przekazujemy wyrazy współczucia

Dyrektor i pracownicy Muzeum Okręgowego w Suwałkach
46/2019
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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

KAPELUSZE 
(CAŁE W 
CZEREŚNIACH)  
Z GŁÓW!

Po raz kolejny na okładce recen-
zowanej książki widnieje nieprze-
ciętna kobieta – Oriana Fallaci. Ta 
cieniona dziennikarka i pisarka za-
słynęła wywiadami m.in. z Lechem 
Wałęsą, Ajatollahem Chomeinim, Jasirem Arafatem czy Federico 
Fellinim. Uznanie zyskała nie tylko tym z kim rozmawiała, ale tak-
że w jaki sposób. 

Ostatnie lata życia poświęciła na stworzenie wielostronicowej 
sagi swojej rodziny. Włożyła w to wiele czasu, wysiłku, a przede 
wszystkim serca. I to widać, kiedy czyta się „Kapelusz cały w cze-
reśniach”. 

Powieść rozpoczyna się w XVIII w. od historii przodków Oriany  
– Carla i Catheriny. Następnie podróżujemy przez kolejne epoki  
i poznajemy innych członków rodziny autorki. We wszystkie opowie-
ści płynnie wpleciona jest historia Włoch. Ogrom z opisanych wy-
darzeń jest fikcją literacką, domysłami lub legendami rodzinnymi. 
Mimo to, książka nie traci na wartości. Udowadnia, że Fallaci była nie 
tylko wybitną dziennikarką, dokumentalistką, ale także beletrystką. 

To opasłe dzieło jest nie tylko fascynującą powieścią, ale także 
świadectwem tego, jak historia kraju, a nawet kontynentu oraz po-
szczególni przodkowie wpływają na to kim jesteśmy.

Kamila Sośnicka

BIBLIOTEKARZ 
POLECA

Dojrzała ponad 10-letnia suczka 
w sweterku 

pragnie 
miłości 

i ciepła do-
mowego. 

Średnia, 
trzylet-

nia czarna 
podpalana 

suczka 
a’ la dober-

man 
szuka 

nowej rodziny.

Brązowa, 
spokojna, 
trzyletnia 

suczka, bę-
dzie chęt-

nym uczest-
nikiem 
zabaw 

i długich spacerów.

TURNIEJ W BOWLINGU
Halina Grycel i Mieczysław Piktel wygrali Turniej Mikstów 60+ w Bowlingu 

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Wzięło w nim udział 
16 dwuosobowym zespołów: seniorzy z Uniwersytetu III Wieku, Horyzontu, 
Klubu Seniora przy ul. Chopina oraz Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. 
Wyniki:

I miejsce – Halina Grycel i Mieczysław Piktel
II miejsce – Mieczysława Gajewska i Ryszard Duba
III miejsce – Jadwiga Trzcianowska i Ryszard Zackiewicz
Najlepszą zawodniczką turnieju została Mieczysława Gajewska, a zawod-

nikiem Mieczysław Piktel. Pierwsze trzy drużyny oraz zawodnicy otrzymali 
puchary i nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy pamiątkowe sta-
tuetki. Nagrody, ku pokrzepieniu serc otrzymała również drużyna, która zdo-
była najmniej punktów w turnieju. Seniorzy mają nadzieję spotkać się za rok. 
Organizatorem była sekcja Bowlingu „Pin Team” UTW Suwałki.

Przygotowanie i...
 rzut
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NOWOCZESNE OSIEDLE Z WŁASNYM PARKIEM
– SOBOLA BIEL ROŚNIE

ZAMIESZKAJ WŚRÓD ZIELENI

Mieszkanie, którym możesz cieszyć się spokojem naturalnej przy-
rody i jednocześnie korzystać z wszelkich wygód płynących z życia  
w mieście to nie wizja dalekiej przyszłości. To rzeczywistość. To powsta-
jące w Suwałkach osiedle Sobola Biel – nowoczesna dzielnica przyszło-
ści, w której poczujesz się wyjątkowo.

Sobola Biel powstała z myślą o ludziach wymagających, świadomych, 
oczekujących od życia więcej. To tętniąca zieloną energią enklawa spo-
koju– jedyne w okolicy osiedle z własnym, blisko 2-hektarowym par-
kiem. Inspirowana koncepcją miasta – ogrodu oferuje bezpieczne, od-
dzielone od ruchu samochodowego strefy wypoczynku. To doskonale 
miejsce do zabawy, uprawiania sportu, odpoczynku. To wygoda dla ro-
dziców, przygoda dla dzieci, przyjemność dla aktywnych… Pośród ma-
lowniczych alei z urokliwymi zakątkami każdy znajdzie swoje ulubione 
miejsce do spotkań się z przyjaciółmi czy wyciszenia po pracy… Żadne 
inne miejsce nie oferuje tak wielu możliwości wspólnego, rodzinnego 
relaksu w przyjaźnie urządzonej, zielonej przestrzeni. 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W STANDARDZIE

Sobola Biel to morze możliwości. To nowatorskie rozwiązania, jakich 
w Suwałkach jeszcze nie było. Wysokie, ustawne wnętrza, panoramiczne 
okna, przestronne balkony, ogródki w mieszkaniach na parterach i nawet 
130-metrowe tarasy... Granitowe posadzki, szlachetne tynki, duża ilość 
przeszkleń i nowoczesne chromowane detale w częściach wspólnych... 
Indywidualne, prywatne garaże o różnych powierzchniach w hali parkin-
gowej. Nowoczesne technologie bazują na naturalnych surowcach, za-
pewniając komfort cieplny, zdrowy klimat i ciszę. Dzięki temu życie sta-
je się wygodniejsze, a koszty utrzymania pozostają niskie. 

Przemyślana koncepcja architektoniczna idzie w parze z najwyższą 
jakością wykonania. 

W Sobolej Bieli luksus jest normą. 

MIASTO NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Osiedle znajduje się zaledwie kilka minut spacerem od miejskiego 
stadionu oraz Parku Technologicznego. Stąd szybko i łatwo dotrzemy 
do centrum, do szkoły, przedszkola i pracy. 

Zaprojektowane w Sobolej Bieli lokale użytkowe w przyszłości do-
pełnią ofertę handlową, usługową i rozrywkową dzielnicy. To świetne 
miejsce na sklepy, kameralne kawiarenki i restauracyjki czy salony urody.

Ponadczasowy design, doskonała lokalizacja oraz komfort to wszyst-
ko sprawia, że warto zamieszkać i zainwestować w tym wyjątkowym 
miejscu.

W pierwszym półroczu 2019 roku zostanie oddany do użytku pierw-
szy budynek inwestycji (A1), w którym dostępnych jest już tylko kilka 
ostatnich, około 70-metrowych apartamentów, zaprojektowanych z my-
ślą o potrzebujących przestrzeni i wygody rodzinach z dziećmi. W dru-
gim półroczu zostanie oddany do użytku budynek A2. Mieszkania te do-
stępne są w ofercie promocyjnej.

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkaniami deweloper przy-
spieszył decyzję o wprowadzeniu do oferty II etapu. W nowo powsta-
jącym budynku (A5) znajduje się 80 apartamentów o powierzchniach 
od 30 m2 do 92 m2. 

Szczegółowe informacje o osiedlu Sobola Biel dostępne są u Doradcy Klienta pod numerem: 723 313 723. 
Zapraszamy też do Salonu Sprzedaży przy ul. Utrata (na terenie inwestycji).

Artykuł sponsorowany

FIRMA SOBOLA BIEL WPROWADZA DO SPRZEDAŻY NOWY ETAP OSIEDLA SOBOLA BIEL. NA SZUKAJĄCYCH NOWEJ JAKOŚCI CZEKA 
80 MIESZKAŃ – OD 30-METROWYCH STUDIO PO PRZESTRONNE, BLISKO 100-METROWE APARTAMENTY Z RÓWNIE DUŻYMI TARASAMI. 

39/2019



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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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
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www.b-dent.suwalki.info

Stomatologia B-Dent
Barbara Waraksa-Jatowczyc

Suwałki, ul. Bydgoska 30
pon.-pt. 11.00-18.00

sob. – po uzgodnieniu telefonicznym
tel. 87 565-51-05; kom. 607-228-128

Dojazd MPK linie 11 i 19
Samochodem, jadąc z centrum Suwałk 

ul. Wojska Polskiego pierwsza w prawo za salonem Toyoty38
/2
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