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

18/2019

BOGATA OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ BRANŻOWYCH 
ORAZ TECHNIKÓW W SUBREGIONIE SUWALSKIM
MIEJSCE: Suwałki
– Zespół Szkół Technicznych, ul. Sejneńska 33,
– Zespół Szkół nr 4, ul. Sejneńska 14.
CELE: Prezentacja oferty edukacyjnej szkół kształcenia zawodowego.
Zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych do skorzystania
z oferty kształcenia zawodowego; Ukazanie korzyści nauki w konkretnym
zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia.
WYSTAWCY: Szkoły branżowe i technika oferujące kształcenie
zawodowe z subregionu suwalskiego.
UCZESTNICY: Uczniowie szkół gimnazjalnych z subregionu
suwalskiego.
TARGOM TOWARZYSZĄ: Spotkania mentoringowe, konsultacje
uczniów i rodziców z doradcami zawodowymi, prezentacja
przedsiębiorstw z branży spożywczej, mechanicznej, budowlanej,
turystycznej, branży drzewno-meblarskiej, informatycznej,
prezentacja efektów prac uczniów w ramach projektów szkolnych
i Programu „Zdolny Suwalczanin”, występy artystów Suwalskiego
Ośrodka Kultury, szkoła murowania, pokaz robota interaktywnego, debaty nt. kształcenia 
zawodowego, wręczenie nagród drugiej edycji konkursu filmowego „Nakręć się na Zawód”.
ORGANIZATOR: Miasto Suwałki.

Zapraszamy do czynnego udziału w targach
gimnazjalistów z subregionu suwalskiego!

www.dobryzawod.pl

kompetencje do pracy

Suwałki, 26 marca 2019 r., 9.00-17.00

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

87/2019

Zawiadomienie
w sprawie uzupełniającego naboru

kandydatów na Nabywców/Najemców 
nowych mieszkań w programie

„od Najemcy do Właściciela”

Uprzejmie informuje się, że Zarząd 
Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 
TBS sp. z o.o. prowadzi prace związanie 
z budową dwóch wielorodzinnych 6-kon-
dygnacyjnych budynków mieszkalnych  
z 24 mieszkaniami każdy, w których znajdo-
wać się będzie łącznie 48 mieszkań (poło-
żonych pomiędzy ul. Pułaskiego a ul. Reja).

Oferujemy do nabycia następujące lokale mieszkalne
3 – pokojowe o pow. użyt. – 63,18 m²:

Budynek nr 1, mieszkanie nr: 1; 
Budynek nr 2, mieszkanie nr: 1, 9.

Pełny tekst ogłoszenia oraz stosowny wniosek wraz z załącznikami do-
stępny jest na stronie www.zbm.suwalki.pl w zakładce „Lokale mieszkal-
ne TBS” oraz w siedzibie Spółki.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. (pok. 5-6) lub przekazać za 
pośrednictwem poczty 16-400 Suwałki, ul. Wigierska 32, w terminie 
do 25 marca 2019 r. 

Dodatkowe informacje w sprawie udzielane są w Dziale Lokali 
Mieszkalnych pok. nr 5, tel. (87) 563 50 55 lub (87) 563 50 40 m.in. z ewen-
tualnym wykorzystaniem zakładki „Umów spotkanie” znajdującej się rów-
nież na stronie www.zbm.suwalki.pl  90/2019

Ogłoszenia „DtS”  tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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Marcowa sesja
Trwa okres rozliczeń 

podatku dochodowego.  
W tym roku zmieniły się za-
sady związane z rozlicze-
niem, ale war to jednak 
wspomnieć o tym w kon-
tekście Suwalskiej Karty 
Mieszkańca – bowiem by 
starać się o jej uzyskanie 
trzeba wykazać, że podatek 
dochodowy trafił właśnie 
do Miasta Suwałki.

Dlatego też warto pa-
miętać o możliwości ewen-
tualnego wpisania na pierwszej stronie formularza PIT adresu zamieszka-
nia w Suwałkach, który będzie uprawniać do złożenia wniosku o wydanie 
Suwalskiej Karty Mieszkańcy i skorzystania z udogodnień przewidzia-
nych w programie SKM.

Proszę pamiętać, że wypełniany przez państwa PIT wymaga podania 
adresu zamieszkania, nie adresu zameldowania. Jeżeli, z różnych wzglę-
dów, jesteście zameldowani poza Suwałkami, ale faktycznie mieszkacie 
w Mieście Suwałki, zachęcam do wpisania w formularzu PIT adresu za-
mieszkania w Mieście Suwałki.

Osoby, które faktycznie mieszkają w Suwałkach, a złożyły już deklara-
cję podatkową podając w formularzu PIT inny adres zamieszkania, mogą 
zaktualizować swoje dane poprzez złożenie w urzędzie skarbowym for-
mularza ZAP-3. 

Aktualizacja danych adresowych poprzez podanie faktycznego ad-
resu zamieszkania znajdującego się na terenie Miasta Suwałki, będzie 
uprawniać do skorzystania z oferty Suwalskiej Karty Mieszkańca. Przy 
składaniu wniosku należy okazać kopię formularza ZAP-3 z pieczątką 
wpływu do urzędu skarbowego.

Suwalska Karta Mieszkańca mimo, że to dość nowy program jest już 
bardzo popularna wśród suwalczan. Z programu korzysta już blisko 30% 
mieszkańców miasta. 

Dokładne statystki prezentują się następująco: 
– liczba przyjętych wniosków: 9 095,
– liczba zarejestrowanych kart: 20 278, 
– liczba wydanych kart: 18 771,
– liczba zarejestrowanych kart:

n zwykłych (białych) – 13 662,
n osób niepełnosprawnych (niebieskich) – 578,
n rodzin wielodzietnych (zielonych) – 3 697,
n seniora (żółtych) – 2 341.

– liczba wniosków złożona elektronicznie: 151.

Przypomnę, że SKM uprawnia m.in. dzieci i młodzież do darmowego 
korzystania z komunikacji miejskiej, a także suwalskich przedszkoli. To 
również szereg ulg związanych z korzystaniem chociażby z Aquaparku, 
a także oferty prywatnych przedsiębiorców. Partnerami programu SKM 
jest już 29 firm.
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WtOrEK Z rADNyM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 19 marca zapraszają Jarosław Schabieński z Prawa i Sprawiedliwości i Marek Zborowski-Weychman z Klubu Radnych „Łączą nas 

Suwałki”. Natomiast 26 marca na suwalczan czekają Bogdan Bezdziecki oraz tadeusz Czerwiecki z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 
2 kwietnia zapraszają Sylwester Cimochowski i Zbigniew roman De-Mezer 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 wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy ponie-

działek, od 15.30 do 17.00 w pokoju 145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

>>

27 marca od godz. 15.30 w sali nr 26 ra-
tusza obradować będą suwalscy rajcowie. 
Szósta w tej kadencji sesja Rady Miejskiej 
poświęcona będzie głównie problematy-
ce społecznej, gospodarce przestrzennej 
oraz zmianom w budżecie miejskim i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Radni zajmą się m.in. Miejskim Programem Wspierania Rodziny  
i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019–2021 oraz 4 miejscowy-
mi planami zagospodarowania przestrzennego, które dotyczą tere-
nów: w kwartale pomiędzy ulicami gen. K. Pułaskiego, Armii Krajowej,  
M. Reja i obwodnicą Suwałk, położonych u zbiegu ulic Bakałarzewskiej 
i Grunwaldzkiej, położonych pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną oraz  
w północno-zachodnim rejonie ulicy M. Reja. Podejmą też decyzję  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieru-
chomości Przystani Stary Folwark, Hostelu Wigry wraz  z Eurocampingiem 
oraz nieruchomości gruntowych przy ul. S. Staniszewskiego.

Minął terMin
17 marca minął termin zakończenia budowy obwodnicy Suwałk zgod-

nie z dokumentacją przetargową. Niestety tiry wciąż jadą przez Suwałki, 
bo budowa jeszcze nie zakończyła się. Jak wyjaśniał w „DwuTygodniku 
Suwalskim” przedstawiciel białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, ze względu na warunki atmosferyczne część 
prac uległa opóźnieniu. Do wykonania zostały jeszcze kluczowe dla bez-
pieczeństwa ruchu elementy m.in. oznakowanie pionowe i poziome.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, główne jezdnie obwodnicy ma-
ją być oddane w kwietniu. Do tego czasu tiry będą stwarzały zagrożenie 
na suwalskich ulicach i niszczyły ich nawierzchnię. Władze miejskie po wy-
prowadzeniu tirów z Suwałk, zamierzają rozpocząć remont nawierzchni 
ul. Utrata, która jest bardzo zniszczona.

>>

18 marca: obwodnica Suwałk w pobliżu ul. Reja
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>> archiwuM jak nowe
Niebawem ruszy ocze-

kiwana duża przebudo-
wa i adaptacja budynku 
Archiwum Państwowego 
w Suwałkach. 8 marca  
w obecności ryszarda 
Wojtkowskiego, zastęp- 
cy dyrektora Archiwów 
Państwowych została pod-
pisana umowa na realizację tych robót  pomiędzy Skarbem Państwa re-
prezentowanym przez dyrektora suwalskiego Archiwum tadeusza ra- 
dziwonowicza, a wykonawcą wybranym w przetargu, którym jest  suwal-
ski Zakład Ogólnobudowlany Paweł rzatkowski (na zdjęciu od prawej).

Dzięki tej inwestycji suwalskie archiwum znacznie poprawi warunki 
przechowywania i udostępniania dokumentacji. Remont obejmie dzie-
dziniec oraz dwie części budynku. Podwoi się ich powierzchnia użyt-
kowa, poprawi się stan techniczny i wygląd estetyczny budynku przy  
ul. Kościuszki 69. Ponad 13,3 mln zł na ten remont przekazało Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Suwalskie Archiwum nawiązuje swą tradycją do Archiwum 
Państwowego w Suwałkach, które istniało w latach 1921–1926. Obecna 
instytucja działa nieprzerwanie od 1955 r. i dotychczas zgromadziła nie-
mal 2 020 metrów bieżących akt, które  zostały wytworzone głównie  
w XIX i XX w. na obszarze historycznej i dzisiejszej Suwalszczyzny. Do 
szczególnie cennych należą akta stanu cywilnego różnych wyznań, za-
chowane od 1808 r., księgi hipoteczne i akta notariuszy. W zbiorach są 
też akta miast Augustowa i Suwałk z XIX i początków XX w. oraz materiały 
archiwalne wytworzone przez administrację województwa suwalskiego. 
„DwuTygodnik Suwalski” korzysta ze zgromadzonych w  Archiwum bo-
gatych zbiorów fotograficznych Tadeusza Smagacza i Romana Łysionka.

Będzie żłoBek
Rozstrzygnięto przetarg na modernizację zabytkowej kamienicy 

przy ul. Kościuszki 6 pod potrzeby nowego miejskiego żłobka. W wyma-
ganym terminie jedyną ofertę złożyła suwalska firma REM BUD. Opiewa 
ona na kwotę blisko 7,9 mln zł. Na realizację tej inwestycji suwalskiemu 
samorządowi przyznano 2 696 200 zł z rządowego programu Maluch+.  
Warunkiem otrzymania dotacji jest realizacja zdania w tym roku. Dlatego 
też nowy żłobek ma być gotowy do 30 listopada 2019 r. 

Budynek przejdzie generalny remont, zostanie w całości przystoso-
wany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren będzie utwardzony  
i uporządkowany. W ramach inwestycji zaprojektowano małą architektu-
rę, w tym urządzenia placów zabaw.

Dodatkowo na funkcjonowanie nowego żłobka suwalski samorząd 
pozyskał ponad 860 tys. zł z RPO Województwa Podlaskiego. W ramach 
tego projektu w żłobku powstanie grupa dla 20 suwalskich dzieci, któ-
rych rodzice lub opiekunowie prawni  powracają na rynek pracy po prze-
rwie związanej z wychowaniem dziecka lub pozostają bez zatrudnienia. 
Projekt realizowany będzie od 1 grudnia  2019 r. do 30 listopada 2021 r. Do 
realizacji projektu suwalski samorząd dołoży ponad 150 tys. zł. Wartość 

całego projektu to 1.021.535 zł.
Obecnie w kolejce na przyjęcie do żłobka miejskiego czeka ponad 

400 maluchów. W nowym żłobku przy ul. Kościuszki 6 opiekę znajdzie 
122 dzieci. Teraz do żłobka na północy miasta uczęszcza 114 maluchów,  
a w placówce w centrum Suwałk opiekę znalazło 96 milusińskich.

>>

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

praca

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

Uwaga na odrę
Jak podaje podlaski Sanepid, obserwujemy 

na Suwalszczyźnie w tym roku zwiększoną liczbę 
zachorowań na odrę. Tylko w ciągu nieco ponad 
dwóch miesięcy tego roku zgłoszono 18 przypad-
ków podejrzeń i zachorowań na odrę w podla-
skiem, wszystkie w Suwałkach i Augustowie. Przez cały ubiegły rok takie 
zgłoszenia były tylko trzy. Z tegorocznych zgłoszeń badaniami laborato-
ryjnymi potwierdzono dwa przypadki odry. Od 1975 r. w Polsce obowią-
zują szczepienia przeciw odrze. Wcześniej na odrę rocznie chorowało do 
200 tys. dzieci, a umierało od 100 do 300 osób.

>>

konkUrs recytatorski
Maksymilian Supranowicz z SP nr 6, Natalia Kubitzka z SP nr 5  

i Arkadiusz Andrulewicz z SP nr 1 przy SOSW otrzymali pierwsze nagro-
dy w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Pory roku wierszem ma-
lowane” zorganizowanym po raz trzeci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym nr 1 w Suwałkach. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Laureaci konkursu
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>>
Zgodnie z zapowiedzią złożoną w po-

przednim „DwuTygodniku Suwalskim”, po-
wracamy do sprawy funkcjonowania su-
walskiej komunikacji miejskiej i zwolnień 
kierowców. Krótko przypomnijmy – w stycz-
niu kierowcy suwalskich empeków zażąda-
li podwyżki wynagrodzeń o 800 zł miesięcz-
nie „na czysto”. Zarząd PGK zaproponował 
im 200 zł podwyżki do płacy zasadniczej,  
z tą różnicą, że wszystkim pracownikom Spółki,  
a nie tylko kierowcom. Po tej propozycji część 
kierowców poszła na zwolnienia lekarskie.  
W efekcie 168 kursów empeków odwołano. 
Aby zapewnić suwalczanom punktualny do-
jazd do szkoły i pracy, władze PGK w miejsce 
kierowców przebywających na zwolnieniach 
zatrudniły innych kierowców, a następnie 
przekazały podwykonawcy obsługę części li-
nii komunikacji miejskiej. I tak, od 1 marca br. 
firma z Olsztyna obsługuje ok. 15% wszyst-
kich przewozów. Ze względu na zmniejszo-
ną liczbę kursów obsługiwanych bezpośred-
nio przez PGK, w końcu lutego zarząd tej 
spółki rozpoczął procedurę zwolnienia 9 kie-
rowców, dla których nie było pracy. W odpo-
wiedzi doszło do protestów związków zawo-
dowych działających w PGK. Dyskusja o tym 
zdominowała zwołaną w trybie nadzwyczaj-
nym sesję suwalskiej Rady Miejskiej. 

O KIErOWCACh 
I PODWyKONAWCACh

Głos w sprawie kierowców zabierali rad-
ni szczególnie zainteresowani zatrudnieniem 
nowych kierowców i zwalnianiem dotychcza-
sowych pracowników oraz przekazaniem czę-
ści komunikacji miejskiej prywatnemu prze-
woźnikowi. 

Pełen tekst wystąpień radnych jest dostęp-
ny na: www.um.suwalki.pl 

Uczestniczący w sesji Zdzisław Wasilewski, 
przewodniczący jednej z dwóch organizacji 
związkowych działających w PGK odniósł się 
krytycznie do działań prezesa zarządu spół-
ki, obwiniając go o brak rozmów z kierowcami  
i niejasne kryteria zwolnień kierowców. Uwagi 
miał także do wyłonienia podmiotu, który od 
1 marca zastąpił suwalski PGK na niektórych li-
niach komunikacji miejskiej. 

Eugeniusz Dariusz Przybysz, prezes PGK 
stwierdził, że rozmowy w przedsiębiorstwie 
były prowadzone na bieżąco z udziałem Rady 
Nadzorczej. O tym, kto znalazł się na liście do 
zwolnienia decydował 5-osobowy zespół zło-
żony z przełożonych kierowców.

– Podpisałem umowę z podwykonawcą, 
ponieważ dla firmy zajmującej się transpor-
tem publicznym najważniejsza jest wiary-
godność – odpowiedział prezes Przybysz na 
zarzut o niejasne kryteria wyłonienia firmy 
obsługującej część linii komunikacji miejskiej.  
– Niestety, w styczniu zostawialiśmy pasaże-
rów na przystankach i nie wykonaliśmy 168 

KłOPOty Z KOMUNIKACJą W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

kursów. Skoro nie byliśmy w stanie własny-
mi siłami zapewnić bezpiecznego transportu, 
wsparliśmy się podwykonawcą. Absurdem jest 
więc twierdzenie, że sami zatrudniliśmy sobie 
konkurencję. Jeśli chodzi o podwyżki, to w PGK 
będą one od 1 kwietnia. Nie wyniosą 800 zł,  
o które dopominali się kierowcy, lecz śred-
nio 200 zł do płacy zasadniczej dla każdego 
pracownika. Poczas sesji podano informację, 
że zwolnieni kierowcy mają walczyć w sądzie  
o powrót do pracy. 

NIE BęDZIE PryWAtyZACJI

Na pojawiające się zarzuty dotyczące za-
miaru prywatyzacji suwalskiej komunikacji 
odpowiedział zastępca prezydenta Suwałk 
łukasz Kurzyna.

– Zdecydowanie chcę powiedzieć, że nie 
ma planów, żeby prywatyzować całą komuni-
kację miejską w Suwałkach. Chcemy tylko, że-
by suwalczanie w drodze do pracy, czy szkoły 
nie musieli stać na mrozie, czekając na auto-
bus, który nie przyjeżdża. Tak, jak było w stycz-
niu tego roku.

DArMOWA KOMUNIKACJA: 
KtO ZA? KtO PrZECIW?

Rozwiązaniem problemu suwalskiej komu-
nikacji miejskiej może być propozycja zgłoszo-
na przez władze miejskie.

– Bardzo poważnie rozważamy wprowadze-
nie darmowej komunikacji miejskiej od 1 stycz-
nia 2020 roku – zapowiedział zastępca prezy-
denta Ł. Kurzyna.

Byłaby to kontynuacja działań wspierają-
cych suwalczan. Przypomnijmy, że od 1 wrze-
śnia 2018 r. z bezpłatnej komunikacji miejskiej 
w Suwałkach korzystają najmłodsi suwalcza-
nie. Dodatkowo, bezpłatna komunikacja miej-
ska, podobnie jak w innych miastach, które ją 
wprowadziły powinna ograniczać ruch ulicz-

o suwalskiej  koMunikacji

Radni klubu „Łączą nas Suwałki”

CZy MOżNA ByłO UNIKNąć 

tEGO KONFLIKtU?

Zdzisław Wasilewski – prze-
wodniczący OPZZ w suwal-
skim PGK: 
– Przede wszystkim należy wy-
cofać wypowiedzenia umów  
o pracę i zastanowić się czy jest 

potrzebny dodatkowy przewoźnik, skoro sami 
mamy wystarczającą ilość kierowców. Nie wi-
dzimy dalszej współpracy z Zarządem.

Eugeniusz D. Przybysz, pre-
zes zarządu suwalskiego PGK: 
– Zarząd zawsze miał czas 
dla każdego pracownika oraz 
związków zawodowych i za-
wsze z nimi rozmawiał. Dlatego 
też wierzyłem, że kierowcy komunikacji miej-
skiej przyjmą merytoryczne argumenty i spra-
wę żądania płacowego będziemy mogli ure-
gulować w drodze negocjacji. W naszej spółce 
nie było możliwości finansowych rozmawiania  
o kwotach zbliżonych do przedstawionych 
przez kierowców, którzy chcieli miesięcznie 
prawie 1 300 zł brutto podwyżki na kierowcę.
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WyDArZyłO SIę

Ciąg dalszy na str. 7

n Jak podaje portal Onet.pl pracownica su-
walskiej prokuratury miała grozić policjantom 
po kolizji we wrześniu ubiegłego roku, w któ-
rej miała uczestniczyć wraz z mężem. W trak-
cie przeprowadzanych czynności, kobieta od-
mówiła podania swoich danych policjantom, 
miała zachowywać się agresywnie, a także 
powoływać się na znajomości w prokuratu-
rze. O tym, że jest pracownicą suwalskiej pro-
kuratury i siostrą prezesa suwalskiego Sądu 
Okręgowego, ujawniła dopiero po przewie-
zieniu do izby wytrzeźwień. Jak podaje Onet.
pl, kobieta nie dostała mandatu za odmowę 
podania swoich danych. Nie zostały wycią-
gnięte wobec niej żadne konsekwencje, a je-
dynie jej przełożony w prokuraturze przepro-
wadził rozmowę dyscyplinującą. Policjanci nie 
skierowali też do sądu wniosku o ukaranie jej 
za możliwe znieważenie funkcjonariusza pu-
blicznego na służbie. Okoliczności kolizji, któ-
rą miał spowodować mąż kobiety, bada Sąd 
Rejonowy w Olecku. 

n  4 marca do ogromnego wybuchu ga-
zu doszło w szklarni przy ul. 24 Sierpnia  
w Suwałkach. W budynku były trzy osoby, 
które zostały przygniecione. Strażakom uda-
ło się wydobyć poszkodowanych, którzy na-
stępnie zostali przetransportowani do szpita-
la. Stan jednego z poszkodowanych wciąż jest 
ciężki. Śledczy na miejscu zdarzenia znaleź-
li przedmioty, które mogą wskazywać, że by-
ła prowadzona tam nielegalna produkcja al-
koholu. Wciąż nie wiadomo, dlaczego doszło 
do wybuchu. 

n Na Starówce” podczas koncertu „Być ko-
bietą” zorganizowanego przez Stowarzyszenie 
Seniorzy z Pasją „Horyzont” bawiło się pra-
wie 130 osób. Przez dwie godziny uczestni-
cy imprezy podziwiali występy dwóch zespo-
łów wokalnych Ocean Życia i Cantabile oraz 
zespołu tanecznego Diament działających  
w tym Stowarzyszeniu. Zadanie realizowane 
jest z projektu pt. „Pasja Horyzontu – miesz-
kańcom Suwałk”, dofinansowanego przez 
Urząd Miejski w Suwałkach. 

n Suwalscy kryminalni zatrzymali podejrza-
nego o kradzież roweru. Odzyskali też skra-
dziony przez 42-latka jednoślad, który przy-
właszczył on sobie przed sklepem na Osiedlu 
Kamena. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usły-
szał zarzut kradzieży. 

ny samochodów osobowych w centrum mia-
sta. A to oznacza czystsze powietrze i mniej-
sze zniszczenia nawierzchni ulic. Z darmowej 
komunikacji w Suwałkach korzystaliby wszy-
scy, czyli prawie 70 tys. suwalczan. 

Zaskakująco o propozycji wprowadzenia 
bezpłatnej komunikacji miejskiej w Suwałkach 
wypowiedział się na sesji Zdzisław Koncewicz. 

– Jestem przewodniczącym suwalskiej 
„Solidarności i radnym (…) Jeżeli komunika-
cja w mieście ma być darmowa, kosztem zwol-
nienia ludzi z pracy, to mówię stanowcze nie  
– stwierdził Z. Koncewicz.

Zapytaliśmy przewodniczących klubów  
i ugrupowań w Radzie Miejskiej Suwałk o to:  
Co sądzą o propozycji wprowadzenia w Su- 
wałkach bezpłatnej komunikacji miejskiej?

Zbigniew roman De-Mezer z klubu radnych 
„Łączą Nas Suwałki”: 
– Za „bezpłatną komuni-
kację” zapłacimy w podat-
kach wszyscy. Kluczowe 
jest więc pytanie – ile oraz 
z jakim skutkiem? Bo ko-
munikacja zbiorowa to 
zadanie samorządu, ale 
i korz yści z mobilności 
wszystkich mieszkańców. 

To mniej aut na ulicach i parkingach, mniej wy-
padków, czystsze powietrze. Jako Klub podjęli-
śmy w ubiegłym roku inicjatywę, by Suwalska 
Karta Mieszkańca uprawniała do bezpłatnych 
przejazdów dzieci, młodzież i studentów, jed-
nocześnie wskazując w budżecie możliwości re-
alizacji tego pomysłu. Dziś obserwujemy efekty  
i budżet, żeby podejmować dalsze decyzje.
 

Jacek Juszkiewicz  
z klubu radnych Prawa  

i Sprawiedliwości: 
– Klub Radnych „Prawo  
i Sprawiedliwość” oświad-
cza, że w chwili obecnej 
nie ustosunkuje się na ła-
m a c h  „ D w u t yg o d n i ka 
Suwalskiego” odnośnie 
bezpłatnej komunikacji 
miejskiej w Suwałkach. Sytuacja w obszarze 
miejskiego transportu wymaga działań na-
prawczych, toteż pytanie o stanowisko w przed-
miotowej kwestii uważamy za przedwczesne. 
Aktualnie oczekujemy od Pana Prezydenta na 
szczegółową informację dotyczącą komuni-
kacji miejskiej, o którą wystąpiliśmy pisemnie  
w dniu 11 marca br. 

 
Jacek Niedźwiedzki  
z Koalicji Obywatelskiej. 
Nowoczesna: 
–  C e l e m  n a d r z ę d n y m 
przyświecającym idei re-
zygnacji z poboru opłat 
za przejazdy „empekami”  
w Suwałkach, powinno 
być zwiększenie dostęp-
ności usług komunikacji 

miejskiej grupom społecznym źle usytuowa-
nym, dla których wydatki na bilety są istotną po-
zycją w budżecie domowym. Również ważnym 
aspektem jest, żeby bezpłatne przejazdy zachę-
ciły mieszkańców do korzystania z komunikacji 
zbiorowej i tym samym zmniejszyły natężenie ru-
chu a w konsekwencji pozytywnie wpłynęły na 
środowisko i wzrost bezpieczeństwa. 

Na postawione pytanie odpowiedzi nie 
udzielił Sławomir Sieczkowski z ugrupowa-
nia „Mieszkańcy Suwałk”.

PASAżErOWIE
NAJWAżNIEJSI

Niestety w dyskusji na sesji i w mediach 
zabrakło głosów najważniejszego, czyli su-
walczan korzystających z usług suwalskiej 
komunikacji miejskiej. A to właśnie dla nich 
funkcjonuje ta komunikacja. Głosów krytycz-
nych nie brakuje. Pisaliśmy o tym w lipcu ubie-
głego roku. Do redakcji zgłosili się czytelnicy 
niezadowoleni z kultury jazdy kierowców su-
walskiej komunikacji miejskiej, którzy twier-
dzili, że: „niektórzy kierowcy empeków jeż-
dżą jakby wozili worki ziemniakóww zamiast 
ludzi. Gwałtownie przyspieszają, nagle ha-
mują”. Wtedy w ich obronie stanął prezes  
E. D. Przybysz twierdząc, że wynika to z utrud-
nień w ruchu na suwalskich ulicach, co po-
winno zmienić się po oddaniu do użytku ob-
wodnicy.

Z kontaktów z naszymi Czytelnikami wyni-
ka, że najistotniejszym jest dla nich to, by su-
walczanie mogli podróżować po mieście bez-
piecznie i na czas. Nikt z rozmówców nie był 
przeciwny bezpłatnej komunikacji. 
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n 18-latka podejrzanego o kradzież sklepo-
wą, który przyjechał do Suwałk „na gościnne 
występy” z powiatu sejneńskiego zatrzymali 
policjanci. Mężczyzna wyszedł z pełnym wóz-
kiem towaru, z jednego z suwalskich sklepów, 
nie płacąc. Łupem sprawcy padł gatunkowy 
alkohol, kawa, czekolady oraz inne artykuły 
spożywcze i przemysłowe. Na szczęście zło-
dzieja uchwyciło „oko kamery” monitoringu. 
Zatrzymany usłyszał zarzut kradzieży.

n 10 marca spektakl „Obława” zaprezentował 
białostocki Teatr im. Al. Węgierki w Suwalskim 
Ośrodku Kultury. Sztuka napisana przez Jana 
Nowarę i Jagodę Skowron opowiada o Obławie 
Augustowskiej, największej zbrodni popeł-
nionej na ziemiach polskich po zakończeniu  
II wojny światowej. Spektakl powstał w opar-
ciu o dokumenty IPN oraz wspomnienia świad-
ków wydarzeń sprzed ponad 74 lat. 11 marca 
„Obławę” obejrzała suwalska młodzież.

Fot. SOK

n Suwalscy policjanci zatrzymali 49-letniego 
cudzoziemca podejrzanego o kradzieże w jed-
nym ze sklepów na suwalskim Osiedlu Północ. 
Łupem zatrzymanego były głównie artykuły 
spożywcze, ale też gatunkowe alkohole i drob-
ne artykuły przemysłowe. Łączna wartość strat 
wyniosła ponad 1 tys. zł. Podejrzanego zatrzy-
mano w wynajmowanym mieszkaniu. Za prze-
stępstwo kradzieży grozi mu kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

n W suwalskim Muzeum 
Okręgowym otwarto wy-
stawę Judaika w sztuce lu-
dowej. Wśród eksponatów 
znalazły się obrazy i rzeźby 
ukazujące wieżę Babel, ar-
kę Noego, portrety, Żydów 
przy pracy, modlących się  
w synagodze oraz prace 
ukazujące zagładę Żydów podczas II woj-
ny światowej. Ten blok tematyczny dopeł-
niają rzeźby przedstawiające postać Janusza 
Korczaka opiekującego się dziećmi.

n 12 marca po godz. 21 kierująca volkwage-
nem potrąciła przechodzące na pasach kobie-
ty w wieku ok. 35 i 50 lat. Poszkodowane trafi-
ły do szpitala. Do zdarzenia doszło w pobliżu 
skrzyżowania ul. Lityńskiego z Reja. Kierująca 
passatem najprawdopodobniej nie zauważyła 
kobiet przechodzących przez przejście dla pie-
szych. Suwalska policja wyjaśnia szczegółowe 
okoliczności zdarzenia.

Pieniądze na oPiekę Paliatywną
1,1 mln zł z funduszy europejskich zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia, które po-

prawi jakość opieki medycznej nad ciężko chorymi w suwalskim Zespole Opieki Paliatywnej  
im. Jana Pawła II. 

Za te pieniądze będzie zakupiony sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, który zostanie wykorzy-
stany w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie. Nowy sprzęt będzie użytkowany także przy opiece 
paliatywnej nad dorosłymi i dziećmi oraz w opiece nad wentylowanymi mechanicznie. Ponadto 
suwalska placówka kupi samochód oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, które ułatwią 
prowadzenie opieki paliatywnej w domach pacjentów. Wartość całej inwestycji to 1,3 mln zł, z cze-
go dofinansowanie z RPOWP wynosi 1,1 mln zł.

Umowę na dofinansowanie 
Zespołu Opieki Paliatywnej 

podpisali (od prawej) – dyrektor 
Zespołu Opieki Paliatywnej 

w Suwałkach Irena Mickiewicz, 
Marszałek Województwa Podlaskiego 
Artur Kosicki, oraz członek zarządu 

województwa Marek Malinowski

Fot. Wrota Podlasia
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WyDArZyłO SIęco nowego nA rynku 
mieszkAniowym?

 Ostatni czas nie był łaskawy dla kupują-
cych nieruchomości. W Suwałkach ceny miesz-
kań systematycznie pięły się w górę. Obecnie 
za metr kwadratowy mieszkania z rynku wtór-
nego zapłacimy tyle samo co w Białymstoku.

Jest to bardzo dobry moment na sprzedaż 
nieruchomości. Obecnie cena transakcyjna 
mieszkania z rynku wtórnego w Suwałkach to 
około 5000 zł/mkw w nowych blokach. Średnie 
ceny transakcyjne w starszych blokach wahają 
się pomiędzy 3800-4300 zł/mkw. Na cenę naj-
większy wpływ mają indywidualne cechy da-
nej nieruchomości. Lokalizacja, rok wybudo-
wania, stan techniczny, rozkład mieszkania, 
piętro na którym jest lokal czy nawet obecność 
windy. Wszystkie te cechy określają na ile wy-
ceniane jest mieszkanie i ile są w stanie na nie 
wydać potencjalni nabywcy. Tu ważna jest na-
wet kwestia gustu, upodobań oraz indywidu-
alnych potrzeb.

 Warto jednak monitorować rynek, bo je-
żeli przegapimy właściwy moment na sprze-
daż i ceny zaczną spadać, możemy sporo stra-
cić. Doradcy WGN Suwałki zwracają uwagę, że 
kieszenie nabywców nie są bez dna. Z powodu 
drożyzny coraz więcej osób rezygnuje z zakupu 
mieszkania lub odkłada go na później.

Prawdopodobne jest, że rok 2019 będzie 
czasem powolnego stabilizowania się cen na 
rynku nieruchomości. Można oczywiście spo-
dziewać się nieznacznych wahań spowodowa-
nych głównie rosnącymi kosztami materiałów 
budowlanych i brakiem rąk do pracy.

Według danych WGN Suwałki inwestycje  
w mieszkania na wynajem są nadal bardzo 
popularne. Popyt na najem wciąż jest zauwa-
żalny, szczególnie wśród par wkraczających  

w nowe, samodzielne życie, studentów, ob-
cokrajowców oraz singli. Najczęściej wybiera-
ne są mieszkania w dobrze skomunikowanych 
miejscach, blisko sklepów i niedaleko centrum 
miasta. Najszybciej wynajmują się lokale dwu-
pokojowe. Tuż po nich plasują się kawalerki. 
Mieszkania trzypokojowe są przedmiotem za-
interesowań jedynie 13 % najemców.

Warto zauważyć, że na przestrzeni ostat-
nich kilku lat rynek najmu bardzo się zmienił. 
Przede wszystkim odnotowano wzrosty cen 
najmu oraz wyższy standard powstających in-
westycji. Wraz z nieruchomościami zmienili się 
najemcy, którzy zwracają większą uwagę na ja-
kość wykończenia i oferowane udogodnienia.

Szukasz pomocy w kupnie 
lub sprzedaży nieruchomości?

Zadzwoń do nas – 87 566 64 14 
lub napisz suwalki@wgn.pl 
Nasi specjaliści pomogą Ci 

w każdej sprawie.

Wioletta
Sadłowska

Dyrektor WGN
Suwałki, pośrednik

w obrocie
nieruchomościami,

doradca rynku
nieruchomości,

nr licencji zawodowej 
20442
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rodziny zastęPcze 
PoszUkiwane

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach poszukuje chęt-
nych osób do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. 
Kandydaci muszą spełniać ustawowe wymagania m.in.: dają rę-
kojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są ograni-
czeni w zdolności do czynności prawnych i są w stanie zapewnić 
odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe dziecku. Muszą też 
przejść szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodo-
wej rodziny zastępczej. 

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługu-
je m.in. świadczenie finansowe:
1) na pokrycie  kosztów jego utrzymania w kwocie: 694 zł miesięcz-
nie – w spokrewnionej rodzinie zastępczej; 1052 zł miesięcznie  
– w niezawodowej i zawodowej rodzinie zastępczej; 
2) do kosztów utrzymania dziecka przysługują dodatki: 211 zł mie-
sięcznie – dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 
dziecka z niepełnosprawnością lub umieszczonego na podstawie 
ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich; 500 zł miesięcz-
nie – dodatek wychowawczy; 300 zł jednorazowo – z tytułu roz-
poczęcia roku szkolnego na zasadach określonych w Programie 
„Dobry Start”.

207 dzieci z Suwałk przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej,  
w tym 36 na terenie innych powiatów, bo często brakuje suwalczan 
chętnych do pełnienia roli rodziny zastępczej.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 444 0640,  
na stronie www.mopr.suwalki.pl  bądź osobiście w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach, pokój 32 (piętro I).

>>
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– Która z form szkoleniowych cieszy się 
największym zainteresowaniem?

– Największym zainteresowaniem cieszą się 
kursy zawodowe, do których do końca lutego 
złożono 665 ankiet. W grupie tej dominują zgło-
szenia na kursy prawa jazdy kategorii C+E oraz 
kursy operatorów koparko-ładowarek i innych 
maszyn budowlanych. Chętnych nie brakuje tak-
że na kursy specjalistów ds. kadr, specjalistów 
ds. rachunkowości oraz głównego księgowego. 
Kolejną grupę stanowią osoby, które zdecydo-
wały się na studia podyplomowe. Złożono już 
dotąd 415 ankiet. Najpopularniejszym kierun-
kiem jest edukacja i rehabilitacja osób z zabu-
rzeniami oraz spektrum autyzmu. 

Ponadto 307 zgłoszeń dotyczyło nauki języ-
ków obcych, a dominującym jest język angielski. 

Ostatnią, liczebnie dużą grupę stanowią 
kursy komputerowe, o które zabiega 155 osób. 
A tu największym zainteresowaniem cieszą się 
zarówno kursy z podstawowej obsługi kom-

putera i internetu, jak też kursy specjalistycz-
ne, zwłaszcza programowania w różnych wer-
sjach językowych.

Wartość podpisanych już umów z mieszkań-
cami Suwałk opiewa na ok. 2 880 000 zł. Do pro-
jektu zakwalifikowanych zostało 700 osób, zaś 
umowy na dofinansowanie podpisane zostały 
w 468 przypadkach.
– Jaką maksymalną kwotę wsparcia 
można uzyskać?

– Każdy uczestnik projektu otrzymuje dofi-
nansowanie w wysokości 90% wartości kursu, 
szkolenia bądź studiów podyplomowych. W za-
leżności od wybranej formy szkoleniowej, zróż-
nicowana jest maksymalna wartość wsparcia. 
Dofinansowanie szkoleń językowych, kursów in-

sUwalczanie się dokształcają
formatycznych, kursów kompetencji ogólnych 
oraz studiów podyplomowych może wynieść  
9 tys. zł. Jeśli chodzi o kursy umiejętności zawodo-
wych oraz kursy nadające kwalifikacje zawodowe, 
dofinansowanie może wynieść nawet 15 tys. zł.

– Jakie są kryteria kwalifikacyjne i co na-
leży zrobić, by skorzystać z projektu?

– Nie jest trudno spełnić podstawowe kry-
teria rekrutacji. Do projektu kwalifikowane są 
osoby, które uzyskały co najmniej dwa punk-
ty w określonych regulaminem kategoriach. 
Punkty przyznawane są m.in. za wykształce-
nie (co najwyżej średnie), wiek (powyżej 50 lat), 
zgłoszenie do projektu (np. po raz pierwszy) czy 
też za uczestnictwo w kształceniu ustawicznym 
(po raz pierwszy). 

Do Centrum Doradztwa Edukacyjno-Za- 
wodowego mogą zgłaszać się tylko osoby z Su- 
wałk. Mieszkańcy innych powiatów, mają sie-
dziby biur w swoich powiatach. Suwalskie biuro 
znajduje się przy ul. Sejneńskiej 35, tel. 87 566 42 
29. Obszerne informacje dotyczące projektu są 
dostępne na stronie: www.bonnaszkolenie.pl.

– Dziękujemy za rozmowę.

OD półtOra rOKu realizOwany Jest prOJeKt służący pODnOszeniu KOmpetencJi i KwalifiKacJi Osób DOrO-
słych zamieszKałych w subregiOnie suwalsKim z wyKOrzystaniem śrODKów uniJnych. Kursy Oraz stuDia pO-
DyplOmOwe bęDą Jeszcze OrganizOwane DO 30 czerwca 2020r.

O szczegółach szkoleń rozmawiamy z Agnieszką Bucewicz 
doradcą edukacyjno-zawodowym projektu „Bon na szkolenie”
realizowanego przez Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego 
w Suwałkach.

parasol wot
W ramach projektu „PARASOL” specjaliści z zakresu bezpieczeństwa oraz 

przedstawiciele administracji samorządowej na Suwalszczyźnie poznali  moż-
liwości Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie re-
agowania kryzysowego. Organizatorem warszta-
tów jest 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. 

Zaprezentowano sprzęt i wyposażenie, któ-
re może zostać użyte w przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowej m.in.: samochody ciężaro-
wo-terenowe, quady, cysterny do przewozu wo-
dy pitnej, maszty oświetleniowe, piły spalinowe 
czy agregaty prądotwórcze. Zgodnie z decyzją 
ministra obrony narodowej, siły i środki Wojsk 
Obrony Terytorialnej z pierwszych trzech bry-
gad OT, w tym podlaskiej, zostały włączone do 
systemu zarządzania kryzysowego. Celem WOT 
jest uzupełnianie, a nie dublowanie możliwości 
cywilnych służb.

>>>>



19.03.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

Mecz charytatywny
Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Suwałk zorganizowano 

Międzyszkolny Mecz Charytatywny pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Suwałk, który miał na celu aktywizację i integrację su-
walskiej młodzieży oraz rozpowszechnianie idei wolontariatu. O pucha-
ry, medale i liczne nagrody rywalizowały reprezentacje siatkarskie nie-
mal wszystkich suwalskich szkół średnich. W trakcie turnieju nie zabrakło 
wielu atrakcji. Były m.in. pokazy pole dance oraz tańca Zumby, koncert 
zespołu The Boars oraz zbiórka charytatywna dla Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. 

W finale spotkały się drużyny z Zespołu Szkół Technicznych oraz 
Zespołu Szkół nr 6. Lepsi okazali się ci drudzy. O trzecie miejsce walczyła 
młodzież z I i III Liceum Ogólnokształcącego. Po zaciętej walce poza „pu-
dłem” znalazła się drużyna z „jedynki”. 

W meczu finałowym piłkę wystawia drużyna z ZS nr 6

Na zakończenie imprezy  drużyna mieszana z ZST oraz ZS nr 6 zagra-
ła z pierwszoligowym Ślepskiem Suwałki.

DwuTygoDnik SuwalSki
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>>>> wycinanki
W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej odbyło się spo-

tkanie z Anną Zdancewicz oraz autorski pokaz zdjęć. Zdancewicz – suwal-
czanka, entuzjastka rowerowych wycieczek i Suwałk, które z zachwytem 
uwiecznia na zdjęciach. Uwielbia filmy Pedra Almodóvara, książki Johna 
Irvinga i fotografowanie. Z zawodu pedagog, psychoterapeuta uzależnień.

„WycinAnki” – to wystawa kolaży słów i ilustracji wyciętych z najróżniej-
szych gazet i ułożonych w szczególny sposób, czyli tak, aby mówiły o ludz-
kich emocjach. Prezentowane prace powstawały w ciągu ok. 10 lat. Można 
je oglądać w suwalskiej Bibliotece przy ul. E. Plater 33A. Fot. T. Szot

aP wigry zwycięskie
Niebieska drużyna Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki (na zdjęciu na 

pierwszym planie) wygrała V międzynarodowy turniej piłki nożnej pod 
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk rozegrany w hali 
OSiR . Drugie miejsce w turnieju zajęła drużyna AP Talent Białystok, któ-
ra wyprzedziła Brylant Bielsk Podlaski. Najlepszym bramkarzem turnieju 
wybrano Kubę Iwanowskiego  z AP Wigry.

W dwudniowym turnieju rywalizowało 12 drużyn z Polski oraz Litwy, 
w tym dwie drużyny Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki. Biała drużyna 
AP Wigry zajęła ósmą lokatę.

>>

sUPer Projekt
Do końca marca uczniowie z suwalskiego Zespołu Szkół nr 4 zbierają 

pluszaki realizując projekt „Pogotomiś” w ramach Olimpiady Zwolnieni 
z Teorii, ale szkoła zbiera je do końca roku szkolnego.

>>
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Już po raz osiemnasty odbył się Festiwal 
Piosenki Przedszkolnej zorganizowany przez 
Przedszkole nr 7 pod patronatem Prezydenta 
Miasta Suwałki. W Sali koncertowej suwalskiej 
szkoły muzycznej śpiewały dzieci z suwalskich 
przedszkoli oraz z: Suwałk, Puńska, Starego 
Folwarku, Augustowa, Sejn. Gościnnie wystą-
pili uczniowie PSM I i II stopnia w Suwałkach.

Pełne wyniki na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Przedszkolaki śPiewały

Zdobywczyni I nagrody wśród 
3-4-latków Hania Sznel 
zaśpiewała „Kolorowy deszcz”

Wśród 3-4-latków zespół „Biedroneczki” (w skła-
dzie: Aniela Szwarc, Wiktoria Ołowniuk, Wiktoria 
Fiećko, Maja Weselska) z SP nr 7 otrzymał pierw-
szą nagrodę za piosenkę „Baśnie”

Zespół „Rozśpiewane Jedyneczki” (w składzie: Nadia 
Śledż, Karolina Staśkiewicz, Laura Sieńkowska, 
Aleksander Krupiński) z Przedszkola nr 1 wygrał 
wśród 5-6-latków piosenką „Wiosenny rock and roll”

Laureaci 
XVIII 
Festiwalu 
Piosenki 
Przedszkolnej 
w Suwałkach 
z jurorkami

5-letnią Nadię 
Godlewską 
z Przedszkola nr 2 
jury wyróżniło pierwszą 
nagrodą za „Piosenkę 
drewnianych lalek”

4-letnia Zosia 
Mieczkowska 

z Przedszkola nr 7 
piosenką „Ja już 

nie jestem 
przedszkolakiem” 
wyśpiewała drugą 

nagrodę

Nikodem Kruszewski 
zaśpiewał „Ufoludki” 
i za  wykonanie 
tej piosenki otrzymał 
trzecią nagrodę 
wśród 3-4-latków

Zespół „Słoneczka” z Przedszkola nr 7 (w składzie: 
Magdalena Makarewicz, Emilia Malinowska, Do-
rota Fiedorowicz, Krzysztof Gromko) za „Deszczo-
wą piosenką” wywalczył drugą nagrodę w kategorii 
3-4-latków

Wśród 5-6-latków zespół „Siódemeczki” z Przed-
szkola nr 7 (w składzie: Ola Słabińska, Natalia 
Górska, Marcel Borowski) piosenką „Czasolot” wy-
śpiewał drugą nagrodę

Zespół „Fa-sol-ki” z Przedszkola nr 8 (w składzie: Ka-
rol Krzesicki, Nadia Barszczewska, Paulina Andrusz-
kiewicz, Gabriela Szkiruć) za piosenkę „Wesoła rodzin-
ka” otrzymał trzecią nagrodę w kategorii 5-6-latków
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>>

>>

Po raz pierwszy w Suwałkach rozegrano Winter Game Festival Suwałki. Rywalizowano w Parku Naukowo-Technoloogicznym. W grze League of 
Legends wygrał zespół Duch Puszczy Politechniki Białostockiej przed Wick 3D i Etanol Brothers z Suwałk. Natomiast w grze Counter Strike Global 
Offensive wygrał zespół Tellexpress z Warszawy przed Fullduel i Muczas Mayana z Suwałk. W eliminacjach do turnieju rywalizowało pięciuset graczy. 
Festiwal odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza. 

Festiwal gier koMPUterowych

Historia e-sportu wiąże się ze wzrastającą 
popularnością rozgrywek sieciowych w grach 
komputerowych. Mecze rozgrywane są na ży-
wo a publiczność może oglądać graczy siedzą-
cych przed komputerami oraz śledzić ich po-
sunięcia na wielkich telebimach.

O festiwalu rozmawiamy z Oliwierem 
Dziobkowskim – jednym z organizatorów 
Festiwalu, uczniem ZST w Suwałkach.

– skąd pomysł na organiza-
cję takiego przedsięwzięcia  
w suwałkach?

– Pomysł zrodził się tak napraw-
dę z dwóch powodów. Pierwszym 
jest to, że w tym momencie bar-
dzo prężnie rozwija się e-sport 
w Polsce, a w Suwałkach takie-
go wydarzenia dotychczas nie 
było. Dodając do tego, w innych 
miastach m.in. w Augustowie, 
Grajewie czy Giżycku, takie wy-
darzenia zdarzyły się już niejed-
nokrotnie, stąd pomysł by impre-
za e-sportowa wreszcie zagościła 

w Suwałkach. Drugim powodem 
jest fakt, że sam jestem graczem, 
któremu brakowało takiej rywali-
zacji w rodzinnym mieście.
czego spodziewaliście się po 
tym festiwalu?

– Na zaproszenie odpowie-
działo mnóstwo ludzi. Była to 
prz y tłac zająca dla nas i lość, 
jak na pierwszą edycję festiwa-
lu. Taka liczba potwierdza, że 
e-sport w Suwałkach po prostu 
rozwija się. Mamy więc nadzie-
ję, że po festiwalu odnajdzie się 
więcej talentów e-sportowych. 

Przykładem jest Damian ‘Furlan’ 
Kisłowski, który reprezentuje na-
sze miasto na zawodowej scenie. 
Po festiwalu spodziewamy się na 
pewno więcej inicjatyw na two-
rzenie takiego rodzaju eventów, 
bo nie ukrywajmy, e-sport jest 
bardzo szybko rozwijającym się 
rynkiem.
Kto jest organizatorem tego 
przedsięwzięcia?

– Zabrzmi to nieskromnie, ale 
przyznam, że jestem pomysło-
dawcą i głównym organizatorem 
tego wydarzenia. Jednak bardzo, 
ale to bardzo pomogli mi rodzice. 
Okazali się niezbędni w sprawach, 
których nie dałbym rady, ponie-
waż jestem młodym człowiekiem, 
którego jednak nie wszyscy biorą 
na poważnie. Poza rodzicami mo-
głem liczyć na wsparcie przyjaciół, 
a zwłaszcza kolegi z zagranicy oraz 
mojej dziewczyny. Osoby te po-
mogły mi mentalnie. 

czy festiwal gier Kompute- 
rowych to pomysł także dla 
rodziców i seniorów? Jak by 
pan zachęcił ich do udziału 
lub chociażby kibicowania?

– Myślę, że jak najbardziej do-
bry to pomysł dla rodziców i senio-
rów. Chcemy złamać stereotyp, że 
są to „głupie gry komputerowe”. 
Chcemy pokazać, że za tymi gra-
mi kryje się wielka pasja i ogrom-
na rywalizacja, jaką widzimy przy-
kładowo na boiskach. W formie 
zachęty dodam, że bardzo nam 
miło będzie widzieć rodziców czy 
seniorów na kolejnych tego typu 
imprezach. Będzie to dla nas, ja-
ko społeczności e-sportowej znak, 
że powoli ten stereotyp jest prze-
łamywany. A jak rodzic ma dziec-
ko, które gra w turnieju, to jak naj-
bardziej nalegamy, by zobaczył 
to na żywo i przeżył wraz z nim 
te emocje.
Dziękujemy za rozmowę.

W sali sportowej II LO odbyły się X Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa 
Klubu Strzeleckiego LOK WIGRY w Suwałkach z broni pneumatycznej o Memoriał 
Prezydenta Józefa Gajewskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk 
oraz  Prezesa Zarządu Głównego LOK.

W zawodach uczestniczyło prawie stu zawodników z Suwałk, Białegostoku, 
Olsztyna, Warszawy, Kozienic, Litwy i Łotwy. Rywalizowano w 18 konkurencjach oraz w 
Super Finale, w którym zawodnicy występowali zarówno z pistoletami jak i karabinami.

Zawodnicy z UKS Kaliber Białystok zdominowali mistrzostwa. W Super Finale 
pierwsze miejsce zajął Sebastian Tarachanowicz (pistolet) przed Magdaleną 
Akimowicz (karabin). W Super Finale wystąpiły dwie zawodniczki LOK Wigry, Kinga 
Koncewicz zajęła 7, a Zuzanna Łangowska 10 miejsce. Pozostałe miejsca zawodni-
ków LOK Wigry Suwałki: Kpn 50 – juniorki młodsze, Zuzanna Łangowska 8 miejsce, 
Kinga Koncewicz 9 miejsce. W tej kategorii zawodniczki suwalskiego LOK zajęły też 
miejsca od 11 do 16; Kpn 60 – juniorki, Klaudia Brodowska 3 miejsce.

Nagrody dla najlepszych zawodników z powiatu suwalskiego otrzymały 
Zuzanna Łangowska i Natalia Paciorkowska, uczennice SP w Rutce-Tartak, zawod-
niczki LOK Wigry Suwałki.

celnie strzelali

Przedwczesny finał. 
W półfinale gry 
League of Legends 
zmierzyły się drużyny 
Duch Puszczy 
(po lewej) późniejszy 
zwycięzca 
z gospodarzami
Etanol Brothers 
z Suwałk 
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>> sUwalczanie 300-lecia
Za rok jubileusz 300-lecia naszego mia-

sta. Z tej okazji na łamach „DwuTygodnika 
Suwalskiego” przybliżamy postaci nieżyjących 
suwalczan, które wywarły znaczący wpływ na 
życie naszego miasta, regionu i kraju. Skupiamy 
się na suwalskich wątkach w ich życiu i używa-
my współczesnego nazewnictwa np. ulic, tak 

by ułatwić lekturę naszym Czytelnikom. 
Publikowane teksty nie mają charakteru na-

ukowego, lecz raczej stanowią zapis pamięci 
historycznej. A wszystko po to, by na 100-lecie 
wyzwolenia Suwałk ogłosić wśród Czytelników 
„DwuTygodnika Suwalskiego” plebiscyt na 
Suwalczanina 300-lecia. Dotąd przypomnieli-

śmy 22 postacie wybitnych suwalczanek i su-
walczan. Tym razem wspomnimy wielkiego 
patriotę i hydrobiologa, który rozpoczął bada-
nia naukowe jeziora Wigry, oraz jednego z naj-
aktywniejszych suwalskich społeczników, któ-
ry został prezydentem miasta. 

JAN SChMIDt
Przed stu laty jeden z najaktywniejszych suwalskich 

społeczników, który został prezydentem miasta. Ak-
tywnie uczestniczył w wydarzeniach, które przyczyniły 
się do odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę.

J. Schmidt urodził się 28.03.1873 r. w Stejderyszkach. 
Ukończył gimnazjum w Suwałkach. Pracował w To- 
warzystwie Kredytowym Ziemskim Guberni Suwalskiej. 
Był współzałożycielem szkoły handlowej w Suwałkach. 
W tym celu zawiązała się spółka, którą utworzyło 12 za-
łożycieli, w tym J. Schmidt. Za zgromadzone w krótkim 
czasie społeczne pieniądze 23.01.1906 r. otwarto szkołę. 
Wszystkie nauki „prowadzone były za pomocą metody 
doświadczalnej – zajęć praktycznych w gabinetach szko-
ły”. Ponieważ władze rosyjskie nie uznawały matur uzyska-
nych w szkołach tego typu, najwięcej absolwentów podej-
mowało studia za granicą. W 1910 r. Schmidt znalazł się wśród założycieli Towarzystwa 
Pomocy dla byłych wychowanków Prywatnej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej  
w Suwałkach, którego celem było wspieranie młodych ludzi pragnących studiować  
w Królestwie Polskim i poza jego granicami.

J. Schmidt należał do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Towarzystwa 
Wzajemnego Kredytu, Suwalskiego Towarzystwa Rolniczego. Po wybuchu I wojny 
światowej przebywał w Wilnie i Petersburgu, gdzie przy boku Władysława Grabskiego 
pracował w Centralnym Komitecie Obywatelskim. Po powrocie do Suwałk, wraz  
z Adolfem Świdą zorganizował Tymczasową Radę Obywatelską Okręgu Suwalskiego 
i został jej wiceprezesem, a w lutym 1919 r., po wyborze Świdy na posła, prezesem. 

W książce „Suwałki – miasto nad Czarna Hańczą” tak opisano tamte wydarzenia:  
„11 listopada (1918 r. – „DTS”) reprezentanci komitetu obywatelskiego: Adam 
Modliński, Jan Schmidt i Czesław Lutostański podpisali z przedstawicielami nie-
mieckiej rady żołnierskiej w Suwałkach porozumienie w sprawie utworzenia 
Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego. W umowie tej zobowiązali 
się do utrzymania spokoju i porządku, a także obiecali, że nie będą utrudniać nie-
mieckim władzom i oddziałom wojskowym ewakuacji z terenów okupowanych.” 
Następne punkty dotyczyły m.in. aprowizacji, przejęcia szkolnictwa i utworzenia 
służb porządkowych. Za zasługi w odbieraniu z rąk niemieckich Suwalszczyzny  
J. Schmidt otrzymał Order „Polonia Restituta”. 

W 1923 r. został wybrany prezydentem Suwałk. Pomimo kłopotów zdrowotnych  
– dotrwał do końca kadencji w 1927 r. Zmarł 28.10.1928 r. w Suwałkach. Pochowano 
go obok kaplicy na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej.

Zdjęcie pochodzi 
ze zjazdu, który 
odbył się 1925 r. 
W tym czasie 
prezydentem
Suwałk był 
Jan Szmidt, jeden  
z założycieli  
Towarzystwa 
Pomocy 
dla byłych 
wychowańców 
Prywatnej 
Siedmioklasowej 
Szkoły 
Handlowej  

ALFrED LItyńSKI
Naukowiec, ichtiolog, 

pionier polskiej hydrobio-
logii, kierownik Stacji Hy- 
drobiologicznej nad Wig- 
rami. Żył i pracował w 
wielu miejscach, ale naj-
dłużej przebywał nad 
Wigrami. To za jego spra-
wą o Wigrach usłyszał 
świat naukowy i nie tylko.

Urodził się 16.09.1880 r.  
w Biełgradzie  w Besarabii 
w rodzinie Mikołaja, le-
karza kolejowego i Marii  
z Lipnickich. Uczył się w Ży- 
tomierzu, Rydze i na uniwersytecie w Dorpacie. W 1904 r. oże-
nił się z nauczycielką Heleną Ber-Bersin z Wilna, z którą miał cór-
kę Halinę. Studia kontynuował na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W czasie pobytu w Krakowie działał w PPS. Następnie ze wzglę-
du na chorobę żony przebywał w Zakopanem, gdzie prowadził 
badania fauny jezior tatrzańskich. Przez rok służył w Legionach 
Polskich. Potem był nauczycielem w Lublinie.

W 1920 r. zorganizował Stację Hydrobiologiczną nad jez. Wigry, 
początkowo w skromnych i trudnych warunkach w Płocicznie,  
a 7 lat później w nowym budynku w Starym Folwarku. Kierował stacją  
19 lat i postawił ją na wysokim poziomie. Habilitował się na 
Uniwersy-tecie Warszawskim i tam prowadził wykłady w latach 
1924-1938.

Nauka zawdzięcza mu pierwsze w Polsce opracowanie fauny 
planktonowej Wigier. Zajmował się też rybami łososiowatymi je-
zior Suwalszczyzny, szczególnie sieją i sielawą. Podsumowaniem 
badań Stacji Hydrobiologicznej stanowią Studia Limnologiczne 
na Wigrach. Lityński był założycielem i redaktorem czasopisma 
„Prace Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach”, przekształconego 
następnie w „Sprawozdania Stacji na Wigrach”. Był współtwórcą 
planu rezerwatu na Wigrach.

W czasie drugiej wojny został zmuszony przez Niemców do 
opuszczenia w 1939 r. zniszczonej stacji nad Wigrami. Później kilka-
krotnie zmieniał miejsca zamieszkania. Ostatnie lata spędził we wsi 
Cimochowizna nad Wigrami. Działał w Armii Krajowej, za co otrzy-
mał Krzyż Walecznych. Odmówił proponowanej współpracy nauko-
wej z Niemcami. Ostatnie tygodnie jego życia opisał Maciej Kamiński 
w kwartalniku „Wigry” w 2009 r. Z publikacji wynika, że po wkrocze-
niu Armii Czerwonej w 1944 roku A. Lityński osiedlił się w opusz-
czonej organistówce we wsi Wigry i objął stanowisko inspektora 
Gospodarstw Rybackich Puszczy Augustowskiej. 25 lutego 1945 r. 
aresztowany za działalność w AK, został skazany na zsyłkę do łagru 
w Związku Sowieckim. W czasie transportu w bydlęcym wagonie za-
chorował na serce. Nie otrzymał lekarskiej pomocy. Zmarł 23 mar-
ca 1945 r. pod Smoleńskiem. Jego ciało wyrzucono w śnieg koło to-
rów, a później podobno pochowano na cmentarzu w Smoleńsku. 

Imię Alfreda Lityńskiego nosi III Liceum Ogólnokształcące 
w Suwałkach oraz Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Polskie 
Towarzystwo Hydrobiologiczne ustanowiło medal im. prof. 
Alfreda Lityńskiego. Jest on też patronem jednej z suwalskich 
ulic na Osiedlu Północ. 

Alfred Lityński z żoną na ganku domu  
w Cimochowiźnie, 1942 r.

Fot. Kwartalnik „Wigry” nr 4/2009

Nagrobek na Rzymskoka-
tolickim cmentarzu pa-
rafialnym, gdzie leży Jan 
Schmidt

Fot. z „Suwałki – miasto nad Czarną Hańczą”
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i Halina Lutyńska. W ramach warsztatów uczestnicy poznają podstawy fil-
cowania na sucho i na mokro. Wykonać będzie można wełnianą biżuterię: 
broszkę lub kolczyki, a związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocny-
mi filcowaną ozdobę wiosennego stołu: pisankę, baranka, gałązkę bazi.
¿ Spotkania Teatralne za Kurtynką i spektakl „Król Maciuś I” – 30.03, godz. 

10, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 20 zł. Przedstawienie Teatru 
Lalki i Aktora w Łomży – „Król Maciuś I” na podstawie książki Janusza 
Korczaka z 1922 roku – zachwyca i skłania do refleksji. 

GALErIA SZtUKI WSPółCZESNEJ 
– GALErIA ANDrZEJA StrUMIłłO, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ wystawę malarstwa Mariusza Woszczyńskiego „MW Krajobrazy”  

– wystawa czynna do końca marca 2019.

BLACK PUB KOMIN, 
ul. Emilii Plater 1 zaprasza:

¿ w sobotę, 23.03 w godz. 21–4 na imprezę 
Dj-ów pt. Dub Attack. Wystąpią: Marko, 

Piotronik, Slada Fada Selecta i Audio Destroy 
System. Wstęp: 5 zł.

¿  Coraz bliżej – Всё_CRAZY (celtic-punk, 
Mińsk) – pierwszy koncert w Polsce! Piątek, 12.04 w godz. 20.23-23.23. 
Bilety 10 zł – 15 zł. Więcej o koncercie na: www.dwutygodniksuwalski.pl/
zaproszenia i na facebooku Black Pub Komin.

rOZMArINO, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ koncert Duetu z Przypadku – 22.03, godz. 19. Z koncertem poezji śpie-

wanej wystąpią Dorota Bujnowska – wokal, gitara i Emil Kulbacki – wo-
kal, piano. W programie: utwory z gatunku poezji śpiewanej, ballady ro-
syjskie, ballady żeglarskie i inne.
¿ koncert Zmiany Wachty – 23.03, godz. 19.

OśrODEK SPOrtU i rEKrEACJI W SUWAłKACh zaprasza: 
¿ seniorów do udziału w II edycji Suwalskiej 

Olimpiady Seniorów. Inauguracja tegorocznej 
olimpiady to zawody pływackie. Liczba miejsc 
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  
W tym roku rywalizacja będzie odbywała się 
przez cały rok kalendarzowy. Pierwsza część 
olimpiady, czyli Otwarte Mistrzostwa Suwałk 
Seniorów w Pływaniu odbędą się 23.03 w sobo-
tę o godz. 10  w Aquaparku, ul. Jana Pawła II 7. Szczegóły oraz regulamin 
na www.osir.suwalki.pl oraz tel. 87 566 32 81.

CINEMA LUMIErE, 
ul. Dwernickiego 15,

zaprasza na filmy:
– 19 marca „Wszyscy wiedzą” (dramat) film wyświetlany w cyklu KINO 

KONESERA.
– do 21 marca – „Robaczki z zaginionej 

dżungli” (komedia animowana), „Corgi, 
psiak królowej” (komedia animowana), 
„Kapitan Marvel” (akcji/s-f), „Całe szczę-
ście” (komedia), „Przemytnik” (dramat 
kryminalny), „Kurier” (sensacyjny) 15.03. 
premiera, „Wszyscy wiedzą” (dramat) film 
wyświetlany w cyklu KINO KONESERA;

– od 22 marca – „Ciemno, prawie noc” 
(thriller/kryminalny), „To my” (horror);

– od 29 marca – „Dumbo” 2D+3D (fami-
lijny/przygodowy); „Miłość i Miłosierdzie” 
(dokument fabularyzowany);

– od 2 kwietnia – „Ułaskawienie” (dramat) film wyświetlany w cyklu 
KINO KONESERA;

BIBLIOtEKA PUBLICZNA IM. MArII 
KONOPNICKIEJ W SUWAłKACh

ul. E. Plater 33A zaprasza:

¿ na promocję książki „Inkub” Artura Urbanowicza 
– czwartek, 21.03, godz. 17, Sala im. Jadwigi 

Towarnickiej. Wstęp wolny.

¿  na spotkanie z Jakubem Małeckim  
– czwartek, 4.04, godz. 17, Sala im. Jadwigi 
Towarnickiej, wstęp wolny. Obowiązują wej-
ściówki do odebrania w bibliotece. Recenzja  
jego książki na str. 18.
¿ na spotkanie pt. „Opowiadania fotograficzne” – 29.03, godz. 17, Sala 

im. J. Towarnickiej. Współ organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie 
„Mała Szkoła Fotografii – PAcamera CLUB”. Główny temat spotkania – 
fotograficzna relacja z wizyty Waldka Żylińskiego w indyjski mieście 
Vrindawan – będzie pretekstem do rozmowy o wzrastającej ilości obra-
zów fotograficznych wokół nas i o świadomym ich wyborze w naszym 
życiu codziennym.

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

rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżko-
wy na bilety do kina, który upoważnia do zakupu biletu na film 2D  
(w cenie 18 zł)  i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: „Ciemno, prawie 
noc” i „Dumbo” od 29 marca.

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

– w poniedziałki i piątki w godzinach od 15 do 17. Wstęp wolny.
¿ Familijne soboty – zajęcia otwarte dla rodzin w godzinach 10-14;
¿ Planszówki – 25.03 w godz. 17.15-18.45, dla dorosłych;
¿ Szyjemy woreczki zero waste – 1.04 w godz. 17.15-18.45, dla dorosłych.

ArChIWUM PAńStWOWE W SUWAłKACh, ul. T. Kościuszki 69
zaprasza na:

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

SUWALSKI OśrODEK KULtUry, ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:
¿ 32. Suwalskie Prezentacje Artystyczne Marzeńtańce 2019 – 21.03 w 

godz. 10-14, Sala im. A. Wajdy. Pierwszy dzień wiosny z SOK-iem to wido-
wiskowe występy taneczne i kreatywne zabawy plastyczne. W progra-
mie również konkursy dla widzów, warsztaty z Panem Mietkiem i wysta-
wa kukieł Wiosny-Marzanny.
¿ Taneczne Środy Seniora. 27.03, godz. 17 (wstęp wolny) zapraszają se-

niorzy z Sekcji Tańca Towarzyskiego „Szase” działającej przy suwalskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W programie pokaz macareny, bluesa i 
rumby, a także warsztaty, na których dziarscy tancerze nauczą chętnych 
układów tanecznych tańca liniowego country, macareny i bluesa.

¿ Koncert inaugurujący Suwalski Fan 
Club Bluesa 2019 – 29.03, godz. 19, Sala 
im. A. Wajdy. Wstęp wolny. Koncertem 
pamięci Tadeusza Nalepy, popularnego 
kompozytora, gitarzysty, wokalisty, har-
monijkarza i autora tekstów, założyciela 
pionierskiej dla polskiego bluesa grupy 

„Breakout”, w wykonaniu znanego suwalskiego zespołu DRESZCZ, zain-
auguruje swoją tegoroczną działalność Suwalski Fan Club Bluesa.
¿ Warsztaty rękodzieła – filcowanie. Biżuteria i wielkanocne ozdoby 

– 30.03, godz. 9, sala 0.28, wstęp: 30 zł. Ilość miejsc ograniczona. Opłata 
obejmuje szkolenie, materiały i narzędzia, prowadzenie: Lidia Żyniewicz  

13

zaproSzeNia SuWalSkie

W kiNie
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WyDArZENIA SPOrtOWE
ANDrEJCZyK ZNOWU PONAD 60 M

Lekkoatletka Hańczy Suwałki Maria Andrejczyk powraca do olim-
pijskiej formy. W zawodach 19. Zimowych Pucharach Europy w Rzutach 
rozegranego w Samorinie na Słowacji rzuciła oszczepem 60 m 56 cm. 
Ostatnio wynik na poziomie ponad 60 m oszczepniczka Hańczy Suwałki 
osiągnęła w czasie Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r., gdzie 
zajęła czwartą lokatę. Wtedy też po raz ostatni startowała w biało-czer-
wonym stroju. 

śLEPSK WALCZy O AWANS
Siatkarze suwalskiego Ślepska walczą o awans do półfinału play-off  

I ligi. W Suwałkach dwukrotnie wygrali z BBTS Bielsko-Biała. Drużyny gra-
ją do trzech wygranych spotkań. 

W drugim meczu z BBTS siatkarze Ślepska (na pierwszym planie) zdecydowa-
nie wygrali 3:0

Kolejne dwa mecze zostaną rozegrane w Bielsko-Białej. Pierwszy z 
nich 20 marca o godzinie 17.30 będzie transmitowany przez Polsat Sport. 
Jak dotąd suwalski zespół nie miał szczęścia w meczach transmitowa-
nych przez tę stację telewizyjną. Większość z nich w tym sezonie prze-
grywał. Ewentualnie czwarty mecz zaplanowano na 21 marca i, jak do-
tąd, nie zaplanowano transmisji tego meczu. Mamy nadzieję, że nie trzeba 
będzie rozgrywać piątego meczu zaplanowanego na 24 marca o godz. 
17 w suwalskiej hali OSiR. Na zwycięzcę rywalizacji Ślepsk– BBTS czeka-
ją już siatkarze Lechii Tomaszów Mazowiecki, którzy zdecydowanie wy-
grali z KPS Siedlce.

SrEBrNA MIChALINA
W Szklarskiej Porębie zawodniczka Klubu 

Szachowego „Hańcza Suwałki” Michalina Rudzińska 
wywalczyła srebrny medal w Mistrzostwach Polski 
do lat 18. W dziewięciu rundach wywalczyła 7 pkt. 
W ostatniej rundzie wygrała z brązową medalist-
ką Honoratą Kucharską. W gronie 38 szachistek 
najlepsza okazała się Wiktoria Sowa, która zdoby-
ła 7,5 pkt. Suwalskiej zawodniczce i jej trenerowi 

składamy gratulacje.

LEKKOAtLECI W WILNIE 
Sześć medali, w tym trzy złote wywalczyli lekkoatleci LUKS Hańcza 

Suwałki w X Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych w Wilnie. 
Suwalczanie mieli okazję rywalizować z rówieśnikami z Litwy, Łotwy, 
Białorusi, Rosji oraz Polski. Pierwsze miejsca wywalczyli: Julia Słabińska 
– w skoku w dal (5.29 m), Piotr Konopko – w skoku wzwyż (183 cm), Paweł 
Ćwikowski – w biegu na 1000 m (2:55:69 sek.). Na podium stanęli jesz-
cze: Paweł Gulbierz – 2 miejsce w biegu na 60 m ppł. (8.94 sek.) oraz 2 
miejsce w biegu na 60 m (7.50 sek.), a także Mateusz Mielech – 3 miejsce  
w biegu na 60 m (7.88 sek.).

WIGry W StrEFIE SPADKOWEJ
Nieudanie po przerwie zimowej rozpoczęli rozgrywki I ligi piłka-

rze suwalskich Wigier. Trzy porażki i jedno zwycięstwo. Przy takim bi-

lansie trudno będzie utrzymać się w I lidze. W 23 kolejce Wigry prze-
grały 0:1 w Niecieczy z Bruk-Bet po golu Piotra Wlazły z rzutu karnego.  
W ostatnim meczu rozegranym w Olsztynie suwalska drużyna uległa 
1:2 Stomilowi. Gola dla Wigier strzelił w 82 min. Bartosz Bida, a dla rywa-
li Grzegorz Lech w 30 min. i Szymon Sobczak w 42 min. W 51 min. rzutu 
karnego nie wykorzystał Robert Bartczak. Jego strzał obronił bramkarz 
Stomilu. Ta porażka spowodowała, że zespół z Olsztyna wyprzedził Wigry, 
które znalazły się w strefie spadkowej na 16 miejscu z 25 pkt. 

W 25 kolejce suwalski zespół zagra w Krakowie z ostatnią w tabeli 
Garbarnią, która ostatnio niespodziewanie wygrała 1:0 w Nowym Sączu 
z Sandecją.

WIGry II rEMISUJą
W pierwszym po przerwie zimowej meczu podlaskiej IV ligi  

w Suwałkach Wigry II zremisowały 2:2 z Promieniem Mońki. Suwalska 
drużyna utrzymała czwartą lokatę w tabeli z dorobkiem 31 pkt. Wigry II  
w rundzie rewanżowej występują w zmienionym składzie w porównaniu 
do rundy jesiennej. Teraz w Wigrach II mają grać przede wszystkim ju-
niorzy. W meczu z Promieniem wystąpiło siedmiu zawodników z pierw-
szej drużyny, którzy nie grali w meczu ze Stomilem. Za tydzień Wigry II 
Suwałki zagrają w Białymstoku z MOSP.

DOBry StArt KArAtEKóW
K ar ate c y Su w alsk i e g o K lub u K ar ate z d o by l i  10 m e dal i  

w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i Mistrzostwach 
Makroregionu Wschodniego Juniorów i Seniorów rozegranych  
w Radzyminie.

Złote medale wywalczyli: Damian Biłbak – (kumite do 65 kg senio-
rów), Michał Karpowicz (kata seniorów), Aleksandra Rybacka (kumite 
do 55 kg juniorek). Srebrne medale zdobyli: Aleksandra Górska (kumite 
+65 kg seniorek), Sebastian Biłbak (kumite do 80 kg seniorów), Tomasz 
Kluczyński  (kata juniorów młodszych). Brązowe medale wywalczyli: 
Aleksandra Biłbak (kumite seniorek do 55 kg), Damian Biłbak (kata se-
niorów), Jolanta Płońska (kumite +55 kg juniorek młodszych), Wiktor 
Grzybczyński (kumite – 55 kg juniorów młodszych). Młodzikom tym ra-
zem nie udało się zdobyć medalu. Wyjazd na zawody został dofinanso-
wany przez Urząd Miejski w Suwałkach oraz sponsora klubowego Reso 
Europa Service.

SUKSS bez awansu
Czwartą lokatę zajęli kadeci SUKSS Suwałki w ćwierćfinałowym tur-

nieju Mistrzostw Polski rozegranym w suwalskiej hali SP nr 10. W meczu 
o awans do turnieju półfinałowego rozegranego z zespołem Cuprum 
Lubin przegrali 1:3 (14:25, 22:25, 25:20, 16:25). I to rywale wspólnie  
z Treflem Gdańsk awansowali do turnieju półfinałowego. Siatkarze SUKSS 
byli młodsi od rywali, i w tej kategorii wiekowej wystąpią jeszcze za rok.

Awansu do turnieju finałowego nie wywalczyli też juniorzy SUKSS, 
którzy w półfinałowym turnieju w Częstochowie ulegli drużynom: Metro 
Warszawa , AZS 2020 Częstochowa i Chemik Bydgoszcz.

Juniorzy  
z SSUKS zajęli 
drugie miej-
sce w tunieju 
ćwierćfinało-
wym rozegra-
nym w Suwał-
kach

Już w najbliższy piątek (22 marca) w suwalskiej hali SP nr 10 drużyna 
SUKSS będzie walczyć w turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski mło-
dzików. Ich rywalami będą: IKS Atak Elbląg, MOS Wola Warszawa, Olimpik 
Mońki, UKS Serbinów Biała Podlaska, Absolwent Sport Club Olsztyn. 
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seniorzy FotograFUją
W  Suwalskim Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Ciesielskiej 

15, odbyły się warsztaty fotograficzne Sekcji  Fotosenior  Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku  oraz Pracowni Fotograficznej „Stopklatka”. Piętnastu 
seniorów instruowali oraz zapoznawali z arkanami fotografii teresa 
Wysocka-Kluczny oraz Jakub Nowiczenko. Oprócz teorii instruktorzy 
zaplanowali działania w terenie. Zdobyte informacje i  umiejętności  se-
niorzy zamierzają wykorzystać  21 marca podczas spaceru i topienia ma-
rzanny. Warsztaty są otwarte i uczestniczyć w nich mogą wszyscy  chęt-
ni seniorzy.

Teresa Wysocka-Kluczny zachęca do udziału w konkursie fotogra-
ficznym dla seniorów, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest 
pod adresem https://podlaskisenior.pl/podlaskie-slady-konkurs-fotogra-
ficzny-dla-seniorow/. 

Organizatorami Konkursu „Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultu-
ra” są Podlaska Redakcja Seniora i Stowarzyszenie Szukamy Polski.

suwalski klub 
rodziców

Suwalski Klub Rodziców zaprasza na swoje 
spotkania, tworzone przez rodziców dla rodziców 
i dzieci. To inicjatywa społeczna rodziców i prio-
rytetowe działanie Stowarzyszenia Komitywa. 
Klub powstał z potrzeby stworzenia miejsca  
w Suwałkach, gdzie można by wyjść z małym 
dzieckiem, spotkać rodziców na podobnym eta-
pie życia, poszerzyć wiedzę na temat rodziciel-
stwa (podczas spotkań i warsztatów z eksperta-
mi z różnych dziedzin) lub po prostu porozmawiać  
o codziennych zmartwieniach rodzica.

Spotkania dla mam z dziećmi (do 10 miesiąca) 
będą odbywać się od 20 marca do 29 maja w środy w godzinach 12–14. 
Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach razem z mamami. Grupa ma cha-
rakter zamknięty. Cykl obejmuje 10 spotkań po 2 godziny. Miejsce spo-
tkań: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI, 
ul. Kościuszki 71 w oficynie, sala na parterze. Spotkania są bezpłatne, ze 
względu na charakter grupy obowiązują zapisy na cały cykl.

Zapisy/pytania: fb/Suwalski Klub Rodziców lub komitywa.suwalki@
gmail.com lub 519 675 482.

W Centrum Handlowo-Rozrywkowym Suwałki Plaza powstała nie-
typowa atrakcja. Z poziomu 2 na zero możemy zjechać…  samoob-
sługową zjeżdżalnią. Gigantyczna konstrukcja, która zapewnia bli-
sko 26 metrów zjazdu, pozwala przemieszczać się klientom galerii  
w innowacyjny sposób. Zjeżdżalnię zamontowano na wysokości 12 m,  
a jej średnica  wynosi 78 cm To największa w Polsce zjeżdżalnia w cen-
trum handlowym. Przedstawiciele galerii zaznaczają, że atrakcja udo-
stępniana jest dla wszystkich chętnych bezpłatnie, a korzystać z niej 
mogą zarówno dzieci, jak i młodzież oraz osoby dorosłe w godzinach 
otwarcia obiektu.

rUrą… 
na zakUPy

>>

>>

naUka Pływania
Od ośmiu lat uczniowie suwalskich podstawówek uczą się pływać  

w Aquaparku. Dzięki tej akcji już kilka tysięcy suwalskich uczniów na-
uczyło się pływać. To ważne by w mieście położonym w pobliżu jezior, 
jak najwięcej jego mieszkańców potrafiło korzystać z bezpiecznego wy-
poczynku nad wodą. 

Od lutego w VIII edycji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już 
pływam – jestem bezpieczny!”, naukę pływania rozpoczęli uczniowie 
klas III czterech szkół podstawowych: SP2, SP4, SP6, SP9. Zajęciami obję-
to ok. 180 uczniów. Uczniowie zrealizują 20 godzin dydaktycznych zajęć.  
VIII edycja Programu zakończy się, jak co roku, w maju 2019 r. zawodami 
o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk. Zawody będą podsumowaniem ko-
lejnej edycji tego programu, w której uczestniczą wszystkie szkoły pod-
stawowe. Suwalski samorząd pokryje koszty niezbędne do realizacji te-
go miejskiego programu.

Dodatkowo ok. 200 uczniów klas pierwszych i drugich ze szkół pod-
stawowych nr 9 i 10 rozpoczęło naukę pływania w ramach Programu 
Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Projekt jest realizowa-
ny przy współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem 
Sportowym w Białymstoku. Zajęcia są dofinansowywane ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

>>
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śWIAtOWy DZIEń WODy W WODOCIąGACh
W związku z przypadającym w dniu 22 marca Światowym Dniem 

Wody, jak co roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza 
do zwiedzenia stacji uzdatniania wody znajdującej się przy ul. gen.  
W. Sikorskiego 14 oraz oczyszczalni ścieków przy ul. Sejneńskiej 86  
w Suwałkach.

Wszystkich, którzy chcą zapoznać się z procesem uzdatniania wody  
i technologią oczyszczania ścieków zapraszamy w dniu 22 marca 2019 r.  
w godz. 8.00-13.00 na nasze obiekty. Zapisy przyjmowane są pod nu-
merem telefonu 516 479 421. Ze względu na utrzymanie ciągłości pra-
cy na obiektach liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgło-
szeń.  Serdecznie zapraszamy

86/2019

PrEZyDENt MIAStA SUWAłK działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 mar-
ca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 07.03.2019 r. do 
28.03.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk 
przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 114/2019 z dnia 7 marca 2019 roku).    83/2019

szkolenie ratowników 
wodnych

Suwalskie WOPR ogłasza nabór na szkolenie ratowników wodnych, 
zgodne z rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 
szkoleń w ratownictwie wodnym.

Warunki, które musi spełnić uczestnik szkolenia: dobry stan zdrowia, 
bardzo dobre umiejętności pływania, ukończone 17 lat.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na 25 marca 2019 o godz. 17:00  
w siedzibie Suwalskiego WOPR, ul. Wojska Polskiego 2 (pływalnia).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefo-
nu: 604 061 355 lub na stronie internetowej www.suwalskiewopr.pl

>>

tUwiMowo
W 125 rocznicę urodzin Juliana Tuwima suwalska 

Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej zaprasza uczniów 
klas, od drugiej do piątej szkół podstawowych z Suwałk i po-
wiatu suwalskiego do udziału w konkursie recytatorskim „Tuwimowo”. 

Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie wybranego wiersza 
z książki „Tuwimowo”. Czas recytacji nie powinien przekraczać 5 min. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie poprawnie wypeł-
nionej karty zgłoszenia, którą można znaleźć na stronie www.bpsuwalki.pl  
do 15 maja 2019 r. na adres: Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej  
w Suwałkach, ul. E. Plater 33 A, 16-400 Suwałki z dopiskiem: „Tuwimowo”.

 Przegląd finałowy i wyłonienie zwycięzców odbędzie się 5 czerw-
ca w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 
33 A. Informacje o konkursie pod nr tel. 87-565-62-46 wew. 13, 17, 18 lub 
e-mailem: metodyka@bpsuwalki.pl

>>

Panu Leszkowi Markowi 
Janiszewskiemu

Prezesowi Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

i  całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 

z powodu śmierci

OJCA
składają

Rada Nadzorcza i Pracownicy Młodzieżowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

91/2019
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1% dla sUwalskich 
organizacji

>>

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. 
       

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 zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.03.2019 
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 01 marca 2019 r. 
do 22 marca r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 
3 lat (Zarządzenie Nr 107/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 01 marca 
2019 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy 
ul. Lotniczej i ul. Krzywólka.  80/2019

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 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 
ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od 
dnia 06.03.2019 r. do dnia 26.03.2019 r. został opublikowany na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej  
www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku 
www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 4/2019 z dnia 4 marca 2019 r. nierucho-
mości przeznaczonej do najmu.  81/2019

OGłOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu ulicy 

Szwajcaria w Suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszy-
mi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVII/479/2017 
z dnia 25 października 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zachodniej części rejonu ulicy Szwajcaria w Suwałkach wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, w dniach od 27.03.2019 r. do 30.04.2019 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, pokój 139, 
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w poniedziałki w go-
dzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejsco-
wego planu odbędzie się w dniu 04.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala 26 w godzinach od 9.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyję-
te w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punk-
cie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2019 r.

 82/2019

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 
jest finansowany 

ze środków Państwowego Funduszu 
rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilotażowego  
programu „Aktywny samorząd”. Realizatorem programu jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Wnioski dostępne są w MOPR  
w Dziale Pomocy Instytucjonalnej pokój nr 2, tel. 875628984 oraz na stronie  
internetowej www.mopr.suwalki.pl 

Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowa-
nie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów 
programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Do 
30.03.2019 r. niepełnosprawni studenci (w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym) – mieszkańcy Suwałk mogą składać wnioski o dofinansowanie 
uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym na drugi semestr w roku 
akademickim 2018/2019. 

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy  
ul. Filipowskiej 20 pokój nr 2. 

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl   89/2019
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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

BIBLIOtEkArz 
POLECA

WSPółCZESNE JąDrO CIEMNOśCI
Zapadła wieś lat 50-tych, wiosko-

wy moczymorda, współczesny dresiarz, 
szemrany biznesmen, polski sztangista 
Waldemar Baszanowski i do tego Joseph 
Conrad... To się nie mogło udać. A jednak. 
„Dżozef” Jakuba Małeckiego to intrygu-
jąca powieść o szkatułkowej budowie. 
Akcja książki toczy się w szpitalu, do któ-
rego po napadzie trafia wychowany na 
praskim blokowisku młody Grzesiek i jest 
ona przeplatana historią drugiego pa-
cjenta Stanisława Baryłczyka, czytające-
go bezustannie prozę Josepha Conrada. 
Oba wątki mistrzowsko pociągnięte tak, 
że nie można oderwać się od książki, pó-

ki nie poznamy zakończenia.
Mnóstwo tu cytatów i odniesień do twórczości Conrada. Małeckiemu 

udało się nie tylko zafascynować swoją książką, ale także wzbudzić cieka-
wość twórczością tego, polskiego pochodzenia, autora.

To, co uważam za ogromny atut tej książki, to jasno określone, łatwe 
do wychwycenia przesłanie, o tym, że nigdy nie jest za późno, by prze-
gonić swoje demony i żyć pełnią życia.

Nad twórczością Małeckiego rozpływałam się już przy okazji „Dygotu”. 
Zdania nie zmieniam. A tu wielkimi krokami zbliża się spotkanie autorskie 
z tymże pisarzem. Na samą myśl o tym dygoczę!

Kamila Sośnicka

ZAPrASZAMy NA MIStrZOStWA SUWAłK 
W BIEGU CZtErO-GODZINNyM „ArKADIA rUN”

Bieg odbędzie się 24 marca na terenach wokół zalewu „Arkadia”. 
Zwycięży zawodnik, który w ciągu 4 godzin przebiegnie najdłuższy 
dystans. Start biegu o godzinie 11. O godzinie 13 przewidziany jest start 
w biegu dwu-godzinnym. W trakcie imprezy odbędą  się zabawy biego-
we dla najmłodszych kibiców.

Impreza organizowana jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
„Jesteśmy Razem” i RUN4YOU, przy współpracy z suwalskim OSiR-em. 
Zawody honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Suwałk Czesław 
Renkiewicz.

Zgłoszenia na bieg przyjmowane są na stronie protimer.pl. Zapisać się 
będzie można również na miejscu, w biurze zawodów, w dniu imprezy. 

Sympatyczny 
kudłacz z zwichrzo-

ną grzywką 
szuka 

nowej rodziny.

Dorosły pies, maścią przypo-
minający husky’ego, będzie 
wiernym towarzyszem two-
ich długich spacerów oraz za-
jęć sportowych na świeżym 
powietrzu.

Sympatyczna trzylet-
nia, mała, biało-brązowa 
suczka będzie wiernym 
towarzyszem wspólnych 
zabaw. 

Brązowooki dorosły 
pies odwdzięczy się 
za twoją opiekę.
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Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy razem” od 
01.04.2018 r. realizuje trzyletni Projekt pod nazwą Centrum terapii 
„Jesteśmy razem”. Projekt współfinansowany jest ze środków 
PFrON w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem pro-
jektu jest wyposażenie 40 dzieci i młodzieży z orzeczoną niepeł-
nosprawnością w umiejętności i kompetencje zwiększające ich 
samodzielność. 

Uczestnicy działań projektowych są objęci zajęciami terapeutycznymi, 
w zależności od potrzeb każdego z nich. Prowadzona jest między innymi:

– Terapia psychologiczno-pedagogiczna, której celem jest stworzenie 
możliwości wszechstronnego rozwo-
ju umysłowego, psychicznego i spo-
łecznego dzieciom o zaburzonym 
rozwoju, na miarę ich możliwości. 

– Terapia mowy dopasowana do 
indywidualnych potrzeb oraz zain-
teresowań dziecka. Terapia mowy to 
forma wsparcia szersza niż terapia 
logopedyczna. W trakcie tej terapii 
kształtujemy kompetencje komuni-
kacyjne: niewerbalne i werbalne, oraz 
kompetencje językowe.

– Terapia ruchowa jest realizowa-
na w różnym zakresie w zależności 
od wieku i niepełnosprawności dzieci  
i młodzieży. W ramach terapii rucho-
wej prowadzone są zajęcia w zakre-

sie: NDT BOBATH, Integracji Sensorycznej, Ruchu Rozwijającego Weroniki 
Sherborne, terapii ręki itp.

– Terapia metodą Tomatisa – trening słuchowy przeprowadzony za po-

mocą urządzenia zwanego elektro-
nicznym uchem. 

– Hipoterapia to metoda rehabili-
tacji osób niepełnosprawnych, która 
swoją specyfikę zawdzięcza obecno-
ści konia. Dla wielu dzieci nawiązanie 
uczuciowej więzi z koniem wspoma-
ga rozwój samodzielności i wzmac-
nia poczucie własnej wartości.

W przypadku małego dziec-
ka, indywidualny program kładzie 
nacisk głównie na samodzielność  
w zakresie samoobsługi, w przypad-
ku starszego dziecka na umiejętność 
wspólnej zabawy, aż do nauki doko-
nywania samodzielnych wyborów  
u nastolatka. We wszystkich przy-
padkach dbamy o wzrost kompe-

tencji komunikacyjnych. 
Cyklicznie odby wają się 

również spotkania grupy wspar-
cia, którą prowadzi doświad-
czony psycholog. Celem jest 
zapewnienie wsparcia emo-
cjonalnego i merytoryczne-
go rodzicom dzieci z niepełno-
sprawnością oraz umożliwienie 
rodzicom nawiązania między 
sobą współpracy i wymiany do-
świadczeń związanych z wy-
chowywaniem dziecka z niepeł-
nosprawnością.

Terapeuci dbają, by podczas 
zajęć panowała atmosfera peł-
nego zrozumienia oraz akcep-
tacji każdego uczestnika.

DwuTygoDnik SuwalSki
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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 29 marca.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie  

z poprzedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymała Maria 
Puczyłowska.

>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentu-

jemy archiwalne zdjęcie Suwałk ze zbiorów rodziny państwa 
Roszkowskich. 

Do Czytelników „DTS” mamy pytania dotyczące tych miejsc.

Jakie miejsce przedstawia fotografia poniżej po lewej stronie? 
Co znajduje się teraz w miejscu niezapomnianej Gospody pod 

kłosem widocznej na zdjęciu poniżej po prawej?
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



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 72/2019

85/2019

¿ 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
51/2019


