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>>>> Nowy projekt herbu
Suwalski Urząd Miejski opublikował projekt nowego herbu Suwałk. 

Teraz samorząd zleci przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz skie-
ruje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o za-
opiniowanie nowej propozycji wizerunku herbu. Dotąd używany herb 
Suwałk jest niezgodny z zasadami heraldyki. Suwalski samorząd trzy-
krotnie podejmował próby „zalegalizowania” jego obecnego wizerunku. 
Wystąpienia do MSWiA i działającej przy nim Komisji Heraldycznej koń-
czyły się negatywnymi opiniami. A zatem zgodnie z prawem dotychcza-
sowy herb nie powinien być używany. Pisaliśmy o tym w poprzednich 
wydaniach „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Po spotkaniu w suwalskim ratuszu 
w styczniu 2020 roku, na którym prze-
dyskutowano nowy kształt herbu, ze-
spół złożony m.in. z heraldyka, history-
ków, przedstawicieli suwalskiego Urzędu 
Miejskiego oraz radnych wypracował  
i zaakceptował nową propozycję wize-
runku herbu. Opis heraldyczny nowego 
wzoru herbu brzmi następująco: „W po-
lu czerwonym na trójwzgórzu zielonym 
krzyż łaciński złoty, z nałożoną na dolne 
ramię takąż koroną o trzech widocznych 
kwiatonach i dwóch widocznych perłach, 

mający z prawej postać św. Romualda stojącego na wprost, z nimbem 
złotym, z długą rozwidloną brodą srebrną, w takimż habicie kamedul-
skim srebrnym, prawicę unoszącego w geście błogosławieństwa, lewi-
cę wspierającego na lasce złotej, trzymanej przed sobą, w skos; z lewej 
postać św. Rocha kroczącego w prawo, z nimbem złotym, z krótką brodą  
i włosami srebrnymi, w takiejż tunice do kolan, przewiązanej takimż sznu-
rem, z takąż pelerynką z kapturem, w takichż butach z krótką cholewką, 
trzymającego prawicę na piersi, zaś lewicę wspierającego na długiej la-
sce podróżnej złotej z takąż tykwą, w skos lewy, trzymanej przed sobą;  
u jego stóp pies czarny kroczący w lewo, patrzący w prawy skos, trzyma-
jący w pysku chleb złoty”.

Należy dodać, że zmiana wzoru her-
bu nie oznacza z automatu, obowiązku 
wymiany obecnie wykorzystywanego 
herbu i konieczności ponoszenia dodat-
kowych wydatków. Po zaopiniowaniu 
przez ministerstwo i przyjęciu nowego 
herbu przez suwalską Radę Miejską wy-
miana wizerunków herbu będzie nastę-
powała jako długotrwały proces zastę-
powania „starych herbów” nowymi na 
elementach i przedmiotach, które będą 
wymagały wymiany. Nowy herb będzie 
też wykorzystywany na przedmiotach 
nowo projektowanych.

 Nowa propozycja herbu

Obecnie używany herb Suwałk

Sok jak Nowy
Oddanie do użytku po remoncie, budynku przy ul. Noniewicza 71 

Suwalskiego Ośrodka Kultury trwało cały weekend. W południe 14 lute-
go na uroczystości były władze wojewódzkie, marszałkowskie i miejskie, 
w tym liczna grupa suwalskich radnych. Były przemówienia, podzięko-
wania i gratulacje. Nie było tradycyjnego przecinania wstęgi, lecz głośne 

uderzenie w gong. Wieczorem w Galerii Sztuki 
Współczesnej Chłodna 20 odbył się wernisaż  
IV Suwalskiego Salonu Sztuki. Zaprezentowano 
wszystko co najlepsze w suwalskiej plastyce. 
Wieczorami w piątek, sobotę i niedzielę budy-
nek przy ul. Noniewicza 71 rozbrzmiewał ka-
meralnymi koncertami  suwalskich zespołów. 

Po „zasiedleniu” pracowni na początku 
marca odbędą się „Dni Otwarte” obiektu, pod-
czas których mieszkańcy miasta będą mogli 
zapoznać się z bogatą ofertą kulturalną.

– Będzie tu także kawiarenka obywatelska, 
w której będą odbywały się ważne spotkania, 
debaty. Oddanie do użytku tego obiektu zbie-
ga się z obchodami 300-lecia Suwałk. Będzie to 
świetne miejsce, gdzie będziemy mogli mówić 

mieszkańcom o historii naszego miasta, o zmianach któ-
re się dokonują, ale prowadzić też debaty i dyskusje o je-
go przyszłości – zapowiada Ewa Sidorek zastępca prezy-
denta Suwałk.

Rewitalizację budynku rozpoczęto we wrześniu 2018 r.  
i kosztowała 6,5 mln złotych, z czego połowa to środki 
unijne, blisko 3 mln pochodziło z kasy miejskiej i prawie 
pół miliona to wkład budżetu państwa.

Uderzeniem w gong 
działalność SOK w cen-
trum miasta zapocząt-
kował prezydent Cze-
sław Renkiewicz

Na dobry początek zagrali (od lewej) Bogdan Topolski i Piotr Karpienia

Prace 
Marka Misia

Na obszernej zbiorowej wystawie zaprezentowano prace blisko 40 malarzy, 
rzeźbiarzy, grafików, rysowników oraz fotografików związanych  
z Suwałkami i Suwalszczyzną

42/2020



18.02.2020

DwuTygoDnik SuwalSki

Dziś mam dobrą wiadomość dla suwalskich seniorów. 
Program „Złota Rączka dla Seniora” będzie kontynuowany. 
Uruchomiliśmy go 2 maja 2019 r. Wykonywany był przez dwie 
organizacje pozarządowe. Łącznie wykonały one 1190 usług. 

Realizacja programu w ubiegłym roku polegała na tym, że 
osoby w wieku powyżej 70 lat samotnie mieszkające lub nie-
pełnosprawne mogły zgłosić usterkę techniczną w miejscu 
zamieszkania. Cześć seniorów zgłaszała się też osobiście do 
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Zgłoszenie zapisywane było na liście wraz z datą i opisem 
usterki. Następnie dobierany był specjalista w danym zakre-
sie, który kontaktował się z seniorem na podany przez niego 

numer telefonu i umawiał się na konkretny dzień i godzinę. Usługi wykonywane były według kolejno-
ści zgłoszeń, bądź dostępności specjalisty. Czasami małe, niecierpiące zwłoki usterki traktowane były 
priorytetowo (np. zepsuty zamek w drzwiach wejściowych, czy naprawa prysznica, gdyż dana osoba 
nie miała innej możliwości wzięcia kąpieli).

Koszt zakupu materiału był po stronie seniora. Jeżeli senior sam nie wiedział jakie części, czy ma-
teriały kupić, robił to fachowiec, a senior pokrywał koszty. Można było też pojechać na zakupy razem 
z fachowcem. Każda naprawa kończyła się podpisaniem karty wykonanej usługi.

Wśród dokonanych napraw znalazły się takie pozycje jak m.in.: wymiana gniazdek, włączników, 
montaż listew progowych, smarowanie zamków w drzwiach wejściowych, skręcenie stołu i krzeseł, 
złożenie szafki na buty, odpowietrzenie kaloryfera, udrożnienie odpływów, a nawet przeskanowanie 
komputera i usunięcie wirusów.

Podjąłem decyzję, że w tym roku zwiększymy kwotę na realizację programu do 60 tys. zł. Już w tym 
tygodniu zostanie podpisana umowa z organizacją prowadzącą projekt w 2020 roku. Wszystkie szcze-
gółowe informacje, także numer telefonu „Złotej Rączki dla Seniora” podane zostaną już niebawem.

Realizacja zadania rozpocznie się od 24 lutego br.

Dwie SeSje

Nowy 
komeNDaNt

P o d i n s p e k t o r 
Bartosz Lorenc zo-
stał Komendantem 
Miejskim Policji  w 
Suwałkach. Zastąpił 
na tym stanowisku 
inspek tora Adama 
M i e z i a n k o ,  k t ó -
ry będzie kierował 
j e d n o s t k ą  p o l i c j i  
w Augustowie. To niezwykle szybki awans 
podinsp. B. Lorenca, który przed niespeł-
na dwoma tygodniami został zastępcą ko-
mendanta suwalskiej policji. Służbę w po-
licji rozpoczął w 2001 roku w Komendzie 
Miejskiej Policji w Białymstoku. Potem pra-
cował w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Białymstoku, a następnie kierował ko-
mendami policji w Mońkach i Hajnówce. 
Ostatnio kierował pracami białostockie-
go wydziału Biura Spraw Wewnętrznych 
Policji. Podinsp. B. Lorenc ukończył pe-
dagogikę na Uniwersytecie Jagiellońskim 
oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. 
Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji 
w Suwałkach został nadkomisarz Daniel 
Szymanowicz.

3

zdaniem prezydenta

>> Suwałki Blues Festiwalu. Sesja od-
będzie się w środę 26 lutego w sa-
li obrad nr 26 Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

sesja marcowa
Uroczysta sesja zorganizowa-

na zostanie z okazji jubileuszu 
300-lecia nadania praw miej-
skich Suwałkom. Odbędzie się 
ona w poniedziałek 2 marca i za-
inauguruje miejskie obchody te-
go święta. Obrady radnych po-
przedzi msza św. w konkatedrze 
św. Aleksandra w intencji miesz-
kańców Suwałk. Po niej obcho-
dy przeniosą się do Suwalskiego 
Ośrodka Kultury.

P o d c z a s  o b r a d  p o d j ę -
te zostaną uchwał y w spra-
wie uhonorowania t y tułami: 
„Honorowy Obywatel Suwałk” i 
„Zasłużony dla Miasta Suwałk”. 
Będzie miał  miejsce w ykład 
p r o f.  Ad a m a D o b r o ńs k i e g o 
„Droga dziejowa Suwałk. Fakty  
i fascynacje”. 

Sesj i  towar z ysz yć będzie 
prezentacja kopii nadania praw 
miejskich przez króla Augusta II 
Mocnego z 2 marca 1720 r. oraz 
wystawa fotograficzna „Trzy wie-
ki Suwałk” i wystawa numizma-
tyczna „300 lat Suwałk-medale”. 

Zo r g a n i z o w a n a z o s t a n i e 
konferencja panelowa „Suwałki  
w przeszłości i Suwałki dziś”,  
z udziałem historyków, samorzą-
dowców i publicystów.

Do uczestnictwa w uroczysto-
ściach 2 marca władze samorzą-
dowe skierowały zaproszenia do 
radnych wszystkich ośmiu kaden-
cji Rady Miejskiej, a także aktual-
nych i byłych samorządowców, 
twórców kultury i sportu, senio-
rów, przedsiębiorców, przedsta-
wicieli szkół, organizacji pożytku 
publicznego, a także parlamen-
tarzystów i przedstawicieli admi-
nistracji państwowej oraz służb 
mundurowych.

>>

W najbliższych dniach suwalscy 
radni miejscy spotkają się dwukrot-
nie. 26 lutego odbędzie się XVIII 
comiesięczna robocza sesja, zaś  
2 marca – uroczysta sesja, która 
będzie inauguracją, obchodów 
300-lecia Miasta Suwałk. 

sesja lutowa
XVIII sesja Rady Miejskiej bę-

dzie poświęcona głównie spra-
wom społecznym i finansowym. 
Radni przyjmą m.in. informację  
z wykonania Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego za 2019 r., roz-

patrzą projekt uchwały w spra-
wie przekształcenia Placówki 
O p i e k uń c z o - W ych ow awc z ej  
w Suwałkach w dwie odrębne pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze 
oraz przegłosują projekt uchwały 
w sprawie stypendium artystyczne-
go dla dzieci i młodzieży. Rozpatrzą 
również projekt uchwały w spra-
wie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i zapo-
biegania bezdomności zwierząt na 
terenie Suwałk na 2020 r. oraz wy-
rażą wolę w sprawie przyznania do-
tacji dla SOK na projekt dotyczący 
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Nabór Do SuwalSkich 
przedszkoli i szkół

Od 27 lutego rozpocz-
nie się nabór do przed-
szkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach 
podstawowych, dla któ-
rych organem prowadzą-
cym jest Miasto Suwałki 
na rok szkolny 2020/21. 
Od 27 lutego do 5 mar-
ca rodzice dzieci uczęsz-
czających do przedszkoli 
mogą składać deklaracje 
o kontynuacji wychowania przedszkolnego. 

9 marca rozpocznie się w Suwałkach nabór wniosków o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz  
z dokumentami potwierdzającymi spełniania przez kandydata warun-
ków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Nabór wniosków potrwa do 20 marca. Potem będzie weryfikacja przez 
komisję rekrutacyjną złożonych wniosków. 30 marca o godz. 8 zostaną 
podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i nie-
zakwalifikowanych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Do  
3 kwietnia do godz. 14 rodzice będą mogli złożyć pisemne oświadcze-
nia o woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

 Nabór uzupełniający do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Suwałki na rok szkolny 2020/21 rozpocznie się 15 czerwca. W su-
walskich przedszkolach samorządowych na rok szkolny 2020/21 przy-
gotowano 2 028 miejsc, a w przedszkolach niepublicznych 1 286 miejsc. 
Kryteria naboru do przedszkoli można znaleźć na: www.um.suwalki.pl

nabór do podstawówek
Od 9 do 20 marca potrwa nabór do klas pierwszych szkół podsta-

wowych dla dzieci spoza obwodu danej szkoły. 9 marca rozpocznie się 
też nabór do klas IV sportowych oraz klas VII dwujęzycznych w szkołach 
podstawowych. Ten nabór potrwa do 12 marca godz. 15. 

Więcej na: www.um.suwalki.pl w zakładce Dla mieszkańca/edukacja

Prezydent Miasta Suwałk ogłosił nabór wniosków o udzielnie dotacji celo-
wej z budżetu Suwałk, na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie pro-
ekologiczne, w ramach programu „Ograniczania niskiej emisji na terenie mia-
sta Suwałki”. Do ubiegania się o dotację uprawnione są: osoby fizyczne oraz 
wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicielami bu-
dynków (jednorodzinnych i wielorodzinnych) położone na terenie miasta 

Suwałki. Więcej pisaliśmy o tym w poprzednim wy-
daniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Termin składania wniosków do 31 mar-
ca 2020 r. Wniosek wraz z kompletem doku-
mentów dostępny jest na stronie internetowej  
www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej (bip), w zakładce menu tematyczne/
ochrona środowiska/Program ograniczania ni-
skiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach pok. 210,  tel. 87 562 82 10.

Wnioski o dopłaty

dyŻury radnycH
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 18 lutego zapraszają stanisław kulikowski i kamil lauryn 

z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 25 lutego na suwal-
czan czekają jarosław józef kowalewski i jacek roszkowski z Prawa 
i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 3 marca zapraszają adam 
ołowniuk i wojciech pająk z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”.

Radni dyżurują w godz. 15.30 do 17 w pokoju 146.
Przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław przełomiec lub wyznaczo-

ny przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na  pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

>>

pani teresie wilk
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa wsparcia z powodu śmierci

mĘŻa
składają

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

oraz 
Pracownicy 

Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący

wraz z 
Radnymi Rady Miejskiej

34/2020

biblioteka  DofiNaNSowaNa
Suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej otrzyma najwyż-

sze w podlaskiem dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na realizację swojego projektu „Brylantowa biblioteka”. 
Suwalska biblioteka otrzyma 300 tys. zł na realizację tego projektu, który 
przewiduje modernizację tej placówki obchodzącej w tym roku jubileusz 
75-lecia działalności. Suwalski Ośrodek Kultury otrzyma 21 tys. zł na projekt 
„Muzyka z bliska – 3 rozdział”. 

Najwyższe w podlaskiem dofinansowanie otrzymały  projekty z progra-
mu „Infrastruktura kultury”:

1 .  B i b l i o t e k i 
Publicznej im. Marii 
K o n o p n i c k i e j  w 
Suwałkach – „Bry- 
lantowa biblioteka” 
– 300 tys. zł,

2. Teatru Drama- 
tycznego im. Alek- 
s a n d r a  Wę g i e r k i  
w Białymstoku – za-
kup sprzętu oświetle-
niowego i multime-
dialnego – 200 tys. zł,

3. Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki  
w Białymstoku – opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej popra-
wy akustyki – 150 tys. zł.

Dziesięć placówek z województwa podlaskiego dostanie dotacje z mini-
sterstwa, które rozstrzygnęło już siedem programów MKiDN 2020.

>>

>>
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wydarzyło siĘ
>>

Ceny prądu wzrastają. Do wielu suwalczan 
trafiły informacje od dostawców energii elek-
trycznej o jej podwyżce. O ile? Nie wiadomo.  
Z przesłanej ulotki np. przez PGE trudno dowie-
dzieć się o ile wzrosły od 18 stycznia ceny energii. 
Najpewniej dowiemy się tego dopiero z rachun-
ku, który otrzymamy do zapłacenia. Inaczej jest 
w samorządach. W Suwałkach z naszej suwalskiej 
kasy miejskiej wydamy o blisko połowę więcej niż  
w poprzednim roku na energię elektryczną. Po 
rozstrzygnięciu przetargu na dostawę ener-
gii elektrycznej dla grupy zakupowej, która za-
wierała 46 podmiotów (jednostki organiza-
cyjne miasta bez Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej, które samo produkuje energię elek-
tryczną oraz spółdzielnie mieszkaniowe, straż 
pożarna i szpital) cena wzrosła w stosunku do 
2019 r. o blisko 47,9%.

samorządowy sposób 
na podwyŻki energii

Pamiętajmy, że na rachunek samorządu za 
energię składa się mnóstwo czynników. To nie 
tylko oświetlenie ulic, czy miejsc użyteczno-
ści publicznej, ale tak kluczowych obiektów jak 
szkoły, szpitale, czy żłobki. Prąd drastycznie dro-
żeje, a jak wiadomo pieniędzy w budżecie sa-
morządowym nagle nie przybędzie. Dlatego 
polskie samorządy poszukują sposobów na 
gwałtowną podwyżkę cen energii. Jedne do-
konują cięć w budżecie, inne szukają oszczęd-
ności. W Suwałkach już przed kilku laty utwo-
rzono grupę zakupową, dzięki czemu mniej 
pieniędzy suwalskich podatników jest prze-
znaczanych na opłaty za energię. Za 2019 r. wy-
datki związane z zakupem energii elektrycznej 
we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
miasta (bez spółek i instytucji kultury) wynio-
sły blisko 4,62 mln zł. Po ostatnich podwyżkach  
w tym roku będzie to o prawie 50% więcej. 

suwalski sposób 
na droŻszy prąd 

W Suwałkach największym wydatkiem 

jest oświetlenie ulic, za które w ubiegłym ro-
ku suwalczanie z podatków zapłacili blisko 
1,25 mln zł. Aby te wydatki ograniczyć, a przy 
okazji poprawić jakość oświetlenia ulic sa-
morząd miejski od 2019 r. wymienia oprawy 
oświetlenia ulicznego z sodowych i rtęcio-
wych na LED z automatyczną redukcją mo-
cy. Dzięki temu na suwalskich ulicach zosta-
nie wymienionych 4 409 opraw oświetlenia 
ulicznego, w tym 12 będzie zasilanych pane-
lami fotowoltaicznymi. Ta zmiana jakościowa 
pozwoli na znaczną redukcję zużycia energii 
elektrycznej szacowaną na kwotę ponad 700 
tys. zł rocznie. Jest to możliwe dzięki realiza-
cji projektu współfinansowanego ze środków 
z Unii Europejskiej a konkretnie Regionalnego 
Programu Operac yjnego Wojewódz t wa 
Podlaskiego „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie 
– modernizacja systemu oświetlenia uliczne-
go w Suwałkach”. Całkowita wartość projektu 
to kwota 4,96 mln zł, z tego dofinansowanie  
z UE to 3,34 mln zł. W 2019 r. wydatkowano 
kwotę 2,2 mln zł, a do realizacji w 2020 r. zo-
stały prace o wartości 2,76 mln zł.

suwalski  sposób  na  droŻszy  prąd

prąd drożeje

Nowe oświetlenie ma tak że 
zwiększać bezpieczeństwo i popra-
wiać komfort życia mieszkańców. 
Diody opraw LED-owych montowa-
nych na osiedlach emitują światło  
o barwie białej, które jest bardziej na-
turalne, ponieważ oddaje kolory, ta-
kie jakie są faktycznie w dzień. Dzięki 
temu po zmroku znacznie więcej wi-
dać. Na ulicach o większym natężeniu 
ruchu montowane są z kolei nowo-
czesne oprawy sodowe z możliwością 
automatycznej regulacji ich jasności 
w późnych godzinach nocnych, kiedy 
ruch w mieście jest niewielki. 

n Zbyt mała szybkość samochodu też bywa 
niebezpieczna... dla nietrzeźwego kierowcy. 
Suwalscy kryminalni jadąc ul. Wojska Polskiego 
zatrzymali nietrzeźwego kierowcę volvo, który 
jechał z tak małą prędkością, że wszyscy musie-
li go wyprzedzać. Jak się okazało 44-latek miał 
2,7 promila alkoholu w organizmie.

n Od 4 lutego Krystyna Szóstka jest Pro- 
kuratorem Rejonowym w Suwałkach. Do tej 
pory była zastępczynią Joanny Orchowskiej, 
której Prokurator Krajowy powierzył stano-
wisko zastępcy Prokuratora Okręgowego  
w Suwałkach. Przypomnijmy, że od listopada 
2019 roku obowiązki Prokuratora Okręgowego 
w Suwałkach pełni Anna Kolesińska-Soroka. 
Zastąpiła ona Hannę Lewczuk, która przez 12 
lat była prokuratorem okręgowym.

n W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. prof. Edwarda F. Szczepanika trwają wybo-
ry rektora tej uczelni na kadencję 2020-2024. 
Obowiązuje w nich nowy zaskakujący wymóg, 
że o stanowisko rektora może ubiegać się wy-
łącznie pracownik uczelni. 27 i 28 lutego no-
wego rektora wybierze 10-osobowe kolegium 
elektorów. Czteroletnia kadencja obecnej rek-
tor dr Marty Wiszniewskiej dobiega końca. 

n Policjanci suwalskiej „drogówki” zatrzy-
mali 33-letniego mężczyznę, który mając po-
nad 1,5 promila alkoholu w organizmie wiózł 
samochodem 6-letnie dziecko. Mężczyzna na-
tychmiast stracił prawo jazdy, a jego dalszym 
losem zajmie się sąd.

n Funkcjonariusze z suwalskiej komendy 
wspólnie ze strażakami i ratownikami pomogli 
samotnie mieszkającej 80-latce, która zasłabła 
w swoim mieszkaniu. Dzięki natychmiastowej 
reakcji mundurowych na zgłoszenie sąsiad-
ki, kobieta trafiła pod specjalistyczną opiekę.

n W tym roku mało mamy zimowych chwil 
w Suwałkach. Niewiele brakowało aby jed-
na z nich zakończyła się tragedią. Do groźnej 
sytuacji doszło na Kaczym Dołku na Osiedlu 
Północ. 5-letnie dziecko zjeżdżając na sankach 
wjechało na zamarznięty staw. Matka dziew-
czynki widząc całą sytuację próbowała do niej 
podejść. Niestety tafla lodu zaczęła pod nią pę-
kać. Kobieta wytłumaczyła dziecku, żeby się 
nie ruszało z miejsca i poinformowała służby 
ratownicze o całej sytuacji. Przybyli na miejsce 
strażacy pomogli dziecku dostać się na brzeg. 

n Policjant z suwalskiej dochodzeniówki,  
w czasie wolnym od służby, zatrzymał 41-latka 

Ciąg dalszy na str. 6
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wydarzyło siĘ

Nowa SDrpp
Na pierwszym posiedzeniu spotkała się w ratuszu Suwalska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego czwartej kadencji. Radę tworzy dwanaście osób – sześcioro zgłoszonych i wybranych 
w wyborach przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, troje radnych i troje pracow-
ników Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 

SRDPP c z war tej  k a -
dencji tworzą:  Aleksandra 
Hanc, Krzysztof Jurewicz, 
M ar t a O l f ier,  Jaros ł aw 
Ruszewski, Anna Szulc, 
Karol Marcin Świerzbin, 
Bogdan Bezdziecki, Karol 
Korneluk, Kamil Lauryn, 
Elżbieta Gibowicz, Paulina 
Staszkiewicz i Agnieszka 
Sz yszko. Na pier wsz ym 
posiedzeniu członkowie 
SRDPP wybrali ze swego 
grona przewodniczące-
go, którym został Jarosław 
Ruszewski, wiceprzewodniczącego – Karola Świerzbina i sekretarza – Agnieszkę Szyszko.Kadencja 
SRDPP trwa trzy lata, członkowie nie otrzymują wynagrodzeń. Rada działa przy Prezydencie Miasta 
Suwałk, jest organem opiniodawczo-doradczym. Konsultuje najważniejsze dokumenty miejskie  
o znaczeniu strategicznym dla wszystkich mieszkańców, a także dokumenty regulujące współpra-
cę Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi, w tym najważniejszy z nich – coroczny Program 
Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi. Kontakt z SRDPP: srdpp@um.suwalki.pl

>>

Czytelnicy „DwuTygodnika 
Suwalskiego” zapytali o nie-
dawne zmiany w rejestrowaniu 
się do poradni specjalistycz-
nych Szpitala Wojewódzkiego 
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach. O wyjaśnienia po-
prosiliśmy dyrektora szpitala Adama Szałandę.

– Chodzi o usprawnienie obsługi chorych 
oraz o ochronę danych osobowych. Zasady 
pierwszej rejestracji pozostają bez zmian. 
Pacjent zgłaszając się do rejestracji danej po-
radni powinien mieć ze sobą skierowanie, oraz 
jeden z dokumentów potwierdzających tożsa-
mość i numer PESEL – dowód osobisty/pasz-
port/prawo jazdy. W rejestracji otrzyma specjal-
ny wydruk z kodem paskowym, dniem wizyty  
i przybliżonymi godzinami przyjęcia. W dniu 
wizyty na pierwszym piętrze szpitala (tam 
gdzie są poradnie) pacjent skanuje wydruk na 
specjalnym urządzeniu „kolejkomacie” i otrzy-
muje numerek z informacją o godzinie przyję-
cia. Potem przed poradnią czeka aż na ekranie 
nad drzwiami gabinetu wyświetli się jego nu-
mer. Na zakończenie wizyty pacjent otrzymuje 
specjalny wydruk z kolejnym terminem wizyty.
A co z pacjentami, którzy są już leczeni  
w poradni, a chcą zarejestrować się tele-
fonicznie?

– Osoba rejestrująca telefonicznie ustala da-
tę wizyty. W wyznaczonym dniu na pierwszym 
piętrze szpitala pacjent na specjalnym urzą-
dzeniu „kolejkomacie” wpisuje numer PESEL  

i otrzymuje wydruk numeru z godziną przy-
jęcia. W budynku głównym szpitala na pierw-
szym piętrze są dwa takie urządzenia, trzecie 
znajduje się na Oddziale Chorób Zakaźnych. 
A co stanie się, gdy przegapimy swoją 
kolejkę? 

– Trzeba cierpliwie poczekać, wywołanie na 
pewno zostanie powtórzone.

czytelnicy pytają

jak dostać siĘ do szpitalnej poradni?

Poradnie do których nie potrzebne jest 
skierowanie to: Poradnia Onkologiczna 
i Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. 
Ponadto z porad specjalistów bez skierowa-
nia korzystać mogą: osoby chore na gruźli-
cę, osoby zakażone wirusem HIV, inwalidzi 
wojenni i osoby represjonowane, osoby uza-
leżnione od alkoholu, środków odurzających  
i substancji psychotropowych (w zakresie 
lecznictwa odwykowego).

poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia 
wolności. Funkcjonariusz jadąc na zakupy, za-
uważył znanego mu ze swej działalności prze-
stępczej mieszkańca Suwałk. Patrol, który przy-
jechał na wezwanie potwierdził, że zatrzymany 
mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary 30 
dni pozbawienia wolności. 

n W Komendzie Miejskiej Policji w Su- 
wałkach zainaugurowano „Dziecięcą Szkołę 
Bezpieczeństwa”. Co zrobić gdy wybuchnie 
pożar? Jak zachowywać się lesie? W jaki spo-
sób udzielić pierwszej pomocy? Między innymi 
tego dowiadują się najmłodsi uczniowie szkół 
podstawowych z Suwałk i okolic podczas spe-
cjalnych spotkań. Najmłodsi otrzymali indeksy, 
w których do czerwca będą zbierać zaliczenia 
z lekcji profilaktycznych prowadzonych przez 
przedstawicieli różnych służb. 

n Suwalskie PWSZ znalazło się na szóstym 
miejscu na liście publicznych uczelni zawodo-
wych, które mogą pochwalić się najlepszymi 
wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich 
absolwentów. Suwalska PWSZ otrzyma 1 mln zł 
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Środki te zostaną przeznaczone na podniesie-
nie jakości kształcenia – m.in. zakup pomo-
cy dydaktycznych, czy doposażenia pracowni.

n Prokuratura Krajowa postawiła sędziemu 
suwalskiego Sądu Okręgowego Waldemarowi 
M. zarzut kierowania samochodem w stanie 
nietrzeźwości. Przypomnijmy, że to głośne  
w całej Polsce zdarzenie miało miejsce w sierp-
niu 2018 r. Na jednym z suwalskich skrzyżowań 
prowadzony przez Waldemara M. samochód 
uderzył w stojące przed nim auto. Ale kierow-
ca odjechał w kierunku Augustowa. Tam został 
zatrzymany przez policję. Po tym zdarzeniu 
Waldemar M. jest zawieszony w wykonywaniu 
czynności służbowych.  

n W suwalskim LOF-cie Wspólnota Litwinów 
w Polsce obchodziła 102. rocznicę odzyska-
nia niepodległości przez Litwę. W uroczysto-
ści uczestniczyli przedstawiciele suwalskie-
go samorządu.
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>> miejSca i luDzie
Taki tytuł miało wy-

darzenie literacko-foto-
graf iczne, którego bo-
h a t e r k ą  b y ł a  J a n i n a 
Osewska. Oprócz prze-
pięknych fotografii licz-
ni uczestnicy spotkania 
wysłuchali wybrane wier-
sze artystki. Spotkanie  
w Centrum Sztuki Współ- 
czesnej & Galeria Andrzeja 
Strumiłły miało charak-
ter jubileuszowy z okazji 
20-lecia pracy twórczej  
J. Osewskiej. 

Janina Osewska to 
poetka, fotograf, pedagog, animatorka życia literackiego. 
Publikowała tomy wierszy: W stronę ciszy, Do czasu przy-
szłego, Do czasu przyszłego=Until the time to come, Tamto, 
Niebieska chwila. Fotografie zamieszczała w antologiach i to-
mikach poezji oraz wielu czasopismach i albumach. 

Wystawa dostępna do 22 marca.

Janina Osewska z Andrzejem  
Strumiłło

podzielili się 
radością

3582,91 zł udało się zebrać podczas zbiórki charytatywnej or-
ganizowanej przez Fundację Podziel się Radością wraz z suwalskim 
VII Liceum Ogólnokształcącym, która odbyła się w środę 12 lutego 
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, oraz Augustowie.

Organizatorzy akcji oprócz kiermaszu słodkości, pokazu mi-
litarnego Podlaskiego „Stowarzyszenia Młoda krew” oraz iluzji 
Tomasza Sadowskiego, przygotowali  uczestnikom koncerty lokal-
nych zespołów. Atrakcje muzyczne zapewnili Half-Broke Cigarette, 
The Boars Band i Dj Tomsky.

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup specja-
listycznego łóżka szpitalnego podopiecznej fundacji 16-letniej 
Sylwii. Dziewczynka cierpi m. in. na skoliozę kręgosłupa i przepu-
klinę oponowo-rdzeniową. Niedawno przeszła operację zapalenia 
otrzewnej i walczy od 3 lat z odleżynami. Dziewczynkę czeka ope-
racja kręgosłupa i przeszczep skóry.

Być lekarstWem 
Dla pacjeNtów

O kryzysie psychicznym dyskutowano podczas II Suwalskiego Forum 
Psychiatrycznego. W suwalskim szpitalu psychiatrycznym spotkali się: lekarze, 
pracownicy pomocy społecznej, ale też samorządowcy. W spotkaniu uczestni-
czyli m.in. Wiesława Burnos członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Czesław 
Renkiewicz prezydent Suwałk, Zdzisław Przełomiec przewodniczący suwalskiej 
Rady Miejskiej oraz bp Adrian Galbas biskup pomocniczy diecezji ełckiej.

– Jest bardzo duże zapotrzebowanie na wiedzę o problemach psychiatrycz-
nych, zarówno wśród osób pracujących z chorymi, członków ich rodzin, a czę-
sto także samych pacjentów. Aktualnie w naszej placówce pracuje 200 pracow-
ników, którzy opieką otaczają  jednoczasowo 320 pacjentów oraz kolejnych 100 
osób w najbliższym środowisku – powiedziała Bożena Łapińska, dyrektor suwal-
skiego SP Szpitala Psychiatrycznego.

Do suwalskiego szpitala trafia rocznie ok. 5 tys. osób dotkniętych proble-
mem kryzysu psychicznego. W kwietniu zaplanowano uruchomienie Centrum 
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży  obok  istniejącej Poradni Zdrowia 
Psychicznego dla dzieci  i  młodzieży. W planach jest też rozbudowa izby przy-
jęć oraz pawilonu psychogeriatrii szpitala psychiatrycznego.

Wyróżnione pracownice suwalskiego szpitala psychiatrycznego

Organizatorzy dziękują za włączenie się w akcję sklepowi mu-
zycznego MJM oraz OSiR w Suwałkach. „DwuTygodnik Suwalski” 
objął  imprezę patronatem medialnym.

>>

>> Będą noWe autoBusy
Wiemy już kto dostarczy 12 autobusów napędzanych gazem CNG dla komu-

nikacji miejskiej w Suwałkach. To firmy AutoSan i Solaris Bus. Za ten zakup su-
walski samorząd zapłaci w sumie ponad 16 mln zł. Umowy zostaną podpisane 
jeszcze w tym miesiącu, a autobusy powinny być dostarczone do Suwałk pod 
koniec tego roku.

Wymiana taboru autobusowego jest realizowana w ramach projektu dofi-
nansowanego środkami z Unii Europejskiej. Wartość całego działania to blisko 
30 mln zł. Dofinansowanie to prawie 26 mln zł. Poza autobusami zostaną za-
kupione m.in. tablice elektro-
niczne na przystanki. Będzie 
też wdrożony system roweru 
miejskiego obejmujący m.in. 
12 stacji rowerowych z termi-
nalami i stojakami, oraz zakup 
120 rowerów. Rozbudowana 
zostanie ul. Leśna wraz z po-
łączeniem do ul. Raczkowskiej 
i przebudową skrzyżowania 
ul. Leśnej z ul. Raczkowską  
i Wojczyńskiego. Inwestycja 
jest już realizowana przez fir-
mę PDM Suwałki.
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odzież dla 
potrzeBujących

Na terenie Suwałk całorocznie funkcjonują podmioty, które bez-
płatnie przekazują odzież potrzebującym. Osoby poszukujące uży-
wanej odzieży, pościeli i ręczników mogą zgłaszać się do:

– Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” – ul. Sportowa 24,
– Caritas funkcjonującego przy Parafii pw. ś w. Aleksandra  

– ul.  Plater 2,
– Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań” – ul. 

Waryńskiego 39,
– Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach – ul. 

Filipowska 20.
Przez cały rok każdy może przekazać do tych instytucji i organi-

zacji odzież, która powinna być posegregowana, w dobrym stanie 
oraz nadająca się do dalszego użytku.

>>

8

Sma Nie czeka
U Hani zdiagnozowano najcięższą postać SMA (rdzeniowy zanik 

mięśni) – śmiertelną i bardzo brutalną chorobę. Mięśnie chorującej 
odpowiedzialne za oddychanie słabną, by w końcu zupełnie zanik-
nąć. W Stanach Zjednoczonych pojawiła się innowacyjna metoda 
leczenia dzieci z SMA 1. Podczas terapii genowej zostaje zmienio-
ny podany sztuczny gen, który zwiększa ilość produkowanego biał-
ka niezbędnego do prawidłowej pracy mięśni. Na lek potrzeba aż  
9 milionów złotych. 

Wpłaty można dokonać tutaj: https://www.siepomaga.pl/hania

>>

Po artykule „Szafa pełna ciepła” opublikowanym w poprzednim wydaniu 
„DwuTygodnika Suwalskiego” Karina, Anna i Joanna z Suwałk nadesłały proś-
bę o opublikowanie poniższej informacji.

10 grudnia 2019 r., w odpo-
wiedzi na ogólnopolską Akcję 
Wymiany Ciepła, pojawił się 
pomysł wśród nas, mieszka-
nek Suwałk na znanym porta-
lu społecznościowym, na posta-
wienie szafy w naszym mieście. 
Dostałyśmy wsparcie od innych 
zainteresowanych osób – na-
szych znajomych. Znalezienie od-
powiedniej lokalizacji punktu nie 
było łatwe. Prosiłyśmy o miejsce 
w wielu lokalizacjach w mieście. 
Początkowo „szafa” (jak ją nazy-
wamy) miała stanąć w pobliżu 
MOPR-u, ale nie udało się. 

W tym czasie dowiedziałyśmy 
się z innego suwalskiego portalu, 
że Pan Radny złożył interpelację do Pana Prezydenta o postawienie takiego obiek-
tu. Ze względu na to, że „szafa” już była gotowa do stawiana (materiały zakupiły-
śmy), poprosiłyśmy Pana Radnego Kamila Lauryna o pomoc w znalezieniu miejsca 
dla tego obiektu. Finalnie jednak, niezależnie i skutecznie pomogli nam seniorzy  
z Suwalkiego Klubu Seniora i Szkoły Jogi „Ananta”, a „Wymiana Ciepła” stanęła pod 
ich „dachem” przy ul. Chopina 6a, za co bardzo im dziękujemy. 

Dodajemy, że Akcja Wymiany Ciepła wypłynęła z potrzeby serca i ma być zwy-
kłym aktem pomocy dla potrzebujących. Dlatego też chcemy pozostać anonimowe. 

po naszej publikacji

wygraj z rakiem
Od lutego Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka 

organizuje dla pań po operacji piersi następujące for-
my pomocy: regularne zajęcia rehabilitacyjne, grupo-
wą gimnastykę, drenaże limfatyczne, zajęcia z psycho-
logiem, rozmowy z lekarzami i dietetykiem, spotkania 
i wyjazdy integracyjne oraz treningi nordic-walking. 
A wszystko dofinansowane przez Miasto Suwałki 
w ramach zadań publicznych: „Wspieranie działań w zakresie profilaktyki  
i promocji zdrowego stylu życia Amazonek” oraz „Wstań z kanapy – wygraj  
z rakiem!”. Szczegółowe informacje o poszczególnych zajęciach można uzy-
skać pod nr telefonu: 691 845 258 oraz 512 077 617.

Z myślą o pogłębieniu życia duchowego Wspólnota „Amazonek” w każ-
dy trzeci wtorek miesiąca o godz. 15 uczestniczy w Koronce w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego, a następnie w Eucharystii i nabożeństwie ku czci  
św. Peregryna – patrona chorych na raka. Stowarzyszenie zaprasza wszyst-
kie zainteresowane osoby, a szczególnie kobiety, którym udało się nie tylko 
dzielnie walczyć z chorobą, ale wygrać i robić to z uśmiechem oraz nie czuć 
się przy tym samotnie. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

>>

prezydent miasta suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 
65) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lutego 2020 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wy-
wieszony został na okres 21 dni (od 13.02.2020 r. do 05.03.2020 r.) wykaz nie-
ruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do  sprze-
daży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 89/2020 z dnia 13 lutego 2020 
roku).  44/2020
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SuwalczaNie 300-lecia
W tym roku obchodzimy jubileusz 300-lecia Suwałk. Z tej okazji na 

łamach „DwuTygodnika Suwalskiego” w latach 2018-2019 przybliżali-
śmy postaci nieżyjących suwalczan, które wywarły znaczący wpływ 
na życie naszego miasta i kraju. Skupialiśmy się na suwalskich wąt-
kach w ich życiu. Publikowane teksty nie miały charakteru naukowe-
go, lecz raczej stanowiły zapis pamięci historycznej. Przypomnieliśmy 

44 postaci wybitnych suwalczanek i suwalczan. Teraz proponuje-
my naszym Czytelnikom wybór Suwalczanina 300-lecia. To oczy-
wiście tylko zabawa historyczna, którą proponujemy Czytelnikom 
„DwuTygodnika Suwalskiego” i nie jest to żadne oficjalne zestawie-
nie wybitnych suwalczanek i suwalczan. Poniżej prezentujemy zesta-
wienie 44 wybranych postaci.  

józef gajewski

– przez kilkanaście lat był prezydentem 
Suwałk. W dość powszechnej opinii suwal-
czan i osób odwiedzających nasze miasto, 
w tym czasie Suwałki zmieniły się nie do 
poznania. Zawsze miał czas dla suwalczan. 
Pomysłodawca Suwałki Blues Festival.

 (Więcej w DTS nr 14/2019) 

wawrzyniec gałaj

– działacz społeczny i polityczny Suwałk 
okresu międzywojennego, prezydent 
Suwałk, który w latach największego świa-
towego kryzysu pomagał suwalskim bez-
robotnym. 

(Więcej w DTS nr 4/2019) 

kazimierz górnicki

– artysta malarz, który przez niemal trzy-
dzieści lat żył i tworzył w Suwałkach. Jego 
obrazy są w zbiorach suwalskiego Muzeum 
Okręgowego oraz w suwalskim kościele  
pw. św. Aleksandra. 

(Więcej w DTS nr 5/2019) 

ks. kazimierz 
aleksander Hamerszmit

– przez 37 lat był związany z Suwałkami. 
Pozostaje w pamięci mieszkańców miasta 
jako niezwykły kapłan, pełen dobroci i wiel-
kiej pobożności, oddany ludziom potrzebu-
jącym pomocy. 

(Więcej w DTS nr 3/2019)

maria krystyna 
kapuścińska

– to najbardziej znana suwalska har-
cerka. Znali ją wszyscy, którzy należe-
li do harcerstwa. Walczyła w Powstaniu 
Warszawskim, a po II wojnie światowej 
przyjechała do Suwałk. Obok pracy zawo-
dowej prowadziła aktywną działalność spo-
łeczną.  (Więcej w DTS nr 26/2018)

natan mojżesz adelson

– strażnik pamięci o suwalskich Żydach, 
którzy przez prawie półtora wieku mie-
li duży wpływ na życie miasta. To dzięki 
niemu udało się uratować suwalski kirkut 
po niemieckiej dewastacji w czasie II woj-
ny światowej. 

(Więcej w DTS nr 15/2019) 

kpt stanisław bielicki

– pierwszy partyzant II wojny świato-
wej na Suwalszczyźnie. Przyjął pseudo-
nim „Ziomek”. Aresztowany i zamordowa-
ny przez Niemców w Lesie Szwajcarskim. 

(Więcej w DTS nr 9/2019)

prof. jan bohdan 
chmielewski

– artysta rzeźbiarz, którego prace może-
my podziwiać w różnych częściach Suwałk. 
Najbardziej znanym dziełem jest pomnik 
Marii Konopnickiej, a właściwie dwa pomni-
ki – jeden wykonany z piaskowca, a drugi  
z brązu.  (Więcej w DTS nr 15/2019) 

klotylda józefa 
dargielowa

– wywarła znaczący wpływ na prasę  
i życie kulturalne w Suwałkach w latach  
II Rzeczpospolitej. Jej firma w latach trzy-
dziestych XX wieku była największym za-
kładem drukarsko-usługowym w całej pół-
nocno-wschodniej Polsce. Drukowano  

w nim m.in. „Tygodnik Suwalski”.  (Więcej w DTS nr 26/2018) 

zygmunt Filipowicz

– nikt nie zrobił tyle dla historii Suwałk, 
co on. Wieloletni dyrek tor Muzeum 
Okręgowego, zasłużony dla rozwoju tej 
placówki. Inicjator i organizator Muzeum 
im. Marii Konopnickiej. Znawca kultury i hi-
storii Suwałk oraz Suwalszczyzny.

 (Więcej w DTS nr 13/2019
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jerzy klimko

– kombatant, nauczyciel, wieloletni 
przewodnik i członek honorowy PTTK, 
wychowawca wielu pokoleń suwalskiej 
młodzieży. Tłumaczył historię i uczył pa-
triotyzmu. Po 1989 roku uczestniczył  
w obchodach wszystkich uroczystości pań-
stwowych w Suwałkach. 

(Więcej w DTS nr 12/2019)

płk adam koc

– jeden z najbliższych współpracowni-
ków Józefa Piłsudskiego w czasie odzyski-
wania niepodległości przez Polskę. Polityk, 
poseł, dziennikarz, a przede wszystkim 
żołnierz. Walczył w Legionach Polskich 
i był Komendantem Naczelnym Polskiej 
Organizacji Wojskowej. 

(Więcej w DTS nr 10/2018)

Henryk kojak

– stopień wojskowy: porucznik. Żoł- 
nierz Armii Krajowej oraz Zrzeszenia 
Wolność i Niepodległość, który za swoją 
walkę o niepodległą Polskę był prześlado-
wany przez władze PRL. 

(Więcej w DTS nr 13/2019)

maria konopnicka

– najbardziej znana suwalczanka, 
wielka poetka i pisarka, która spędziła  
w Suwałkach pierwszych siedem lat swo-
jego życia. 

(Więcej w DTS nr 12/2019)

aleksandra kujałowicz

– młoda suwalska nauczycielka, która 
po wybuchu II wojny światowej wstąpiła 
do pierwszej organizacji konspiracyjnej na 
Suwalszczyźnie. Za działalność w podzie-
miu została rozstrzelana przez Niemców.

 (Więcej w DTS nr 10/2019)

Henryk kulczycki
– suwalski lekarz, który przez 20 lat był dy-

rektorem suwalskiego Szpitala Powiatowego. 
Przeprowadził pierwszą w Suwałkach transfu-
zję krwi. Był prezesem suwalskiego Polskiego 
Czerwonego Krzyża i Klubu Honorowych 
Dawców Krwi. Przewodniczył suwalskiemu 
oddziałowi Narodowego Funduszu Ochrony 
Zdrowia.  (Więcej w DTS nr 2/2019) 

kazimierz kulwieć

– niezw ykle doświadczony przez 
dwóch okupantów: niemieckiego i rosyj-
skiego, polski przyrodnik, społecznik i kra-
joznawca, zafascynowany Suwalszczyzną. 
Zainicjował tworzenie oddziału PTK  
w Suwałkach. 

(Więcej w DTS nr 3/2019)

 
alfred lityński

– naukowiec, ichtiolog, pionier polskiej hy-
drobiologii, kierownik Stacji Hydrobiologicznej 
nad Wigrami. Żył i pracował w wielu miejscach, 
ale najdłużej przebywał nad Wigrami. To za je-
go sprawą o Wigrach usłyszał świat naukowy 
i nie tylko. 

(Więcej w DTS nr 6/2019)
 

tadeusz lutostański

– niezwykle odważny harcerz, który  
w czasie II wojny światowej w bardzo mło-
dym wieku musiał walczyć o wolną Polskę  
i oddał za to życie. 

(Więcej w DTS nr 10/2019)

eugenia mackiewicz

– pochodząca z Suwałk błogosławiona 
Maria Kanizja. Nazaretanka zamordowana 
przez Niemców w czasie II wojny świato-
wej. Beatyfikowana 5 marca 2000 r. przez 
Jana Pawła II. 

(Więcej w DTS nr 8/2019)

gen. mieczysław mackiewicz

– był niezwykle utalentowanym do-
wódcą wojskowym, jednym z ulubień-
ców Józefa Piłsudskiego. Odegrał zna-
czącą rolę w czasie walki o niepodległość 
Suwalszczyzny. Walczył w Legionach 
Polskich. Był twórcą 41. pułku strzelców 
suwalskich. 

(Więcej w DTS nr 23/2018)

karol majerski

– zdecydował w dużej mierze o tym, 
jak wygląda centrum Suwałk. Współczesne 
źródła przypisują mu projekty lub kierow-
nictwo budowy ponad 150 suwalskich do-
mów wybudowanych w pierwszej poło-
wie XIX wieku. 

(Więcej w DTS nr 7/2019)

1010

Dom przy
ul. Hamerszmita 5,
w którym mieszkał
K. Majerski
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płk edward milewski

– dowódca 3. Pułku Szwoleżerów 
Mazowieckich im. płk J. Kozietulskiego. 
W czasie, gdy dowodził 3. pułkiem podle-
gli żołnierze aktywnie uczestniczyli w ży-
ciu Suwałk. We wrześniu 1939 r. suwalscy 
szwoleżerowie, jako jedni z nielicznych 
polskich żołnierzy walczyli na terytorium 
Niemiec.  (Więcej w DTS nr 2/2019) 

gen. Henryk minkiewicz

– niezwykle uzdolniony dowódca 
wojskowy, który odegrał dużą rolę w cza-
sie walk o niepodległość Polski i w wojnie 
polsko-sowieckiej. Walczył w Legionach 
Polskich. Dowódca Korpusu Ochrony 
Pogranicza. Był najwyższy stopniem 
polskim żołnierzem zamordowanym  
w Katyniu.  (Więcej w DTS nr 23/2018)

leszek aleksander 
moczulski

– poeta, autor książek dla dzieci i tek-
stów piosenek. Jego poezję śpiewali m.in. 
Marek Grechuta, Skaldowie i Grzegorz 
Turnau. Urodził się w Suwałkach i do 
rodzinnego miasta powracał, również  
w swojej twórczości. Napisał tekst hym-
nu Suwałk.  (Więcej w DTS nr 4/2018)

teofil noniewicz
– należał do tych, którzy kruszyli kaj-

dany niewoli na Suwalszczyźnie. W latach 
1918-19 wszedł w skład Tymczasowej 
Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego 
i został wybrany przewodniczącym su-
walskiej Rady Miejskiej – pierwszej w wol-
nej Polsce. Organizator życia społeczne-
go w Suwałkach. 

 (Więcej w DTS nr 8/2018)

aleksandra piłsudska

– suwalczanka działała w oddzia-
le wywiadowczo-kurierskim I Brygady 
Legionów jako komendantka służby 
kurierskiej oraz w Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Druga żona Józefa Pił- 
sudskiego.  

(Więcej w DTS nr 5/2018)

gen. zygmunt podhorski

– w ybitny polski dowódca woj-
skowy. We wrześniu 1939 r. dowodził 
Suwalską Brygadą Kawalerii w czasie walk 
z Niemcami. 

(Więcej w DTS nr 9/2019)

rotmistrz kazimierz 
ptaszyński

– był jednym z organizatorów ruchu opo-
ru na Suwalszczyźnie. To jego wydania do-
magali się Niemcy na początku 1944 r. Gdy 
suwalczanie nie ujawnili K. Ptaszyńskiego,  
1 kwietnia 1944 r. Niemcy powiesili 16 Polaków 
na placu, gdzie teraz znajduje się Pomnik 
Straceń.  (Więcej w DTS nr 7/2019)

aleksander putra

– zakładał Polską Organizację Wojskową  
i był jej pierwszym komendantem w okręgu su-
walskim. Był też wiceprezesem Tymczasowej 
Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego oraz 
posłem do Sejmu Ustawodawczego. 

(Więcej w DTS nr 15/2018)

walery roman

– znalazł się w składzie Tymczasowej 
Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego. 
Powierzono mu pertraktacje z władzami nie-
mieckimi w sprawie ewakuacji wojsk i prze-
jęcia administracji cywilnej w Suwałkach.  
W lipcu 1919 r. na czele delegacji suwalczan 
jeździł do Warszawy i Paryża w sprawie przy-

szłości państwowej Suwałk i Suwalszczyzny. Był pierwszym honorowym 
obywatelem Suwałk.  (Więcej w DTS nr 18/2018)

jan schmidt
– na początku XX wieku był jednym  

z najaktywniejszych suwalskich społeczni-
ków. Został prezydentem miasta. Aktywnie 
uczestniczył w wydarzeniach, które przyczy-
niły się do odzyskania niepodległości przez 
Suwalszczyznę.   (Więcej w DTS nr 6/2019)

aleksander seredyński
– nauczyciel. Był mentorem suwalskiej 

młodzieży, wspomagał uczniów w działalno-
ści opozycyjnej w latach 80-tych XX w. Współ- 
organizował rocznicowe manifestacje patriotycz-
ne. Internowany po ogłoszeniu stanu wojennego 
i represjonowany przez władze PRL.

(Więcej w DTS nr 2/2019)

stanisław z. staniszewski

– był współzałożycielem i działaczem wielu 
organizacji lokalnych. Był w tym czasie powier-
nikiem Józefa Piłsudskiego. W pierwszym rzą-
dzie Rady Regencyjnej, kierowanym przez Jana 
Kucharzewskiego, został ministrem pracy i opie-
ki społecznej. 

 (Więcej w DTS nr 20/2018)

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

Fot. z „Suwałki – miasto nad Czar-
ną Hańczą”
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prof. edward F. szczepanik

– wielki patriota, aktywny działacz pol-
skiej emigracji, ekonomista. Ostatni pre-
mier rządu polskiego na uchodźstwie. Po 
1989 r. wielokrotnie powracał do rodzin-
nych Suwałk i swojej szkoły, czyli I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. 

(Więcej w DTS nr 16/2019) 

ks. stanisław szczęsnowicz
– duchowny rzymskokatolicki. Poseł na 

Sejm Ustawodawczy. Po jego przemowie 
wygłoszonej 9 lipca 1919 r. przyjęto uchwa-
łę sejmową, która wzywała rząd polski do na-
tychmiastowego podjęcia działań na rzecz 
uwolnienia Suwalszczyzny. 12 września 
1919 r. witał w Suwałkach marszałka Józefa 
Piłsudskiego.  (Więcej w DTS nr 12/2019)

jadwiga towarnicka

– suwalska bibliotekarka, nauczycielka, 
działaczka kulturalna, która w znaczący spo-
sób przyczyniła się do tego, że po II wojnie 
światowej książki „zbłądziły pod strzechy” na 
Suwalszczyźnie i w Suwałkach.

(Więcej w DTS nr 4/2019)

andrzej wajda

– jeden najwybitniejszych polskich reży-
serów, laureat Oscara, który często powracał 
do rodzinnych Suwałk. Przez wiele lat uczest-
niczył w spotkaniach plenerowych „Kultura 
i Środowisko” nad Wigrami. W latach 1989-
1991 był senatorem Ziemi Suwalskiej. W pod-
suwalskich Smolnikach nagrywał plenery do 
„Pana Tadeusza”.  (Więcej w DTS nr 5/2019)

jerzy wawruk

– przez lata kierował jednym z najwięk-
szych suwalskich zakładów – Wytwórnią 
Podkładów Strunobetonowych „Kolbet”. 
Szczególne zasługi wniósł do rozwoju i inte-
gracji suwalskiego środowiska inżynierów  
i techników. Jego staraniem został wybudo-
wany w Suwałkach Dom Technika. Był zało-
życielem i wieloletnim prezesem Suwalskiej 

Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Współtworzył Polsko-
Litewską Izbę Gospodarczą.  (Więcej w DTS nr 2/2019) 

alfred wierusz-kowalski

– najbardziej znany i ceniony malarz po-
chodzący z Suwałk, jeden z najwybitniej-
szych przedstawicieli szkoły monachijskiej. 
Pozostał wierny pejzażom Suwalszczyzny, 
gdzie spędził pierwszych 16 lat życia. 

(Więcej w DTS nr 16/2019) 
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grzegorz wołągiewicz

– wieloletni prezydent Suwałk, nauczy-
ciel oraz prezes klubu Wigry Suwałki. Całe 
swoje życie zawodowe i społeczne związał  
z Suwałkami i regionem.

(Więcej w DTS nr 15/2019) 

stanisław j. woś

– fotograf, malarz, rysownik, projektant 
graficzny, a także organizator suwalskiego 
środowiska fotografików i galerii PAcamera. 
Autor ponad 50 wystaw indywidualnych oraz 
logotypu Suwałki Blues Festival.

(Więcej w DTS nr 14/2019)

ks. jerzy j. zawadzki

– suwalski duchowny Kościoła rzymsko-
katolickiego, przyjaciel najuboższych i po-
trzebujących pomocy mieszkańców Suwałk. 
Założyciel romskiej szkoły podstawowej  
w Suwałkach.

 (Więcej w DTS nr 8/2019)

józefa Żdżarska

– pisarka i wychowawczyni. W drugiej po-
łowie XIX w. prowadziła suwalskie pensje dla 
panien. Pisała różne utwory: od poezji, przez 
publicystykę oświatową, po literaturę dewo-
cyjną i niewielkie powiastki dla dzieci. 

 
(Więcej w DTS nr 26/2018)

Tytułowa strona książki Józefy Żdżarskiej wy-
danej w Suwałkach

Głosowanie rozpocznie się 3 marca i potrwa do końca maja 2020 r. 
Na głosujących będą czekały atrakcyjne nagrody. Szczegóły przedsta-
wimy w następnym wydaniu DTS.

W wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego” z dnia 3 marca wydru-
kujemy kupon, na którym będzie można zagłosować w plebiscycie na 
Suwalczanina 300-lecia. Głosowanie w tym plebiscycie będzie odby-
wało się:

– poprzez wysłanie lub dostarczenie do redakcji kuponu wycięte-
go z DTS,

– przesyłanie nazwisk wybranych postaci (od jednej do trzech) na ad-
res emailowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 
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biblioteka publiczna im. marii konopnickiej w suwałkacH 
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿  na spotkanie z Pawłem Sołtysem – 27.02, godz. 17, Sala im.  
J. Towarnickiej. Wstęp wolny, obowiązują wejściówki do odebrania  
w bibliotece.

Paweł Sołtys – pisarz, muzyk, autor piosenek  
i kompozytor. Jako Pablopavo wydał kilkanaście płyt, 
zagrał około tysiąca koncertów. Jego opowiadania 
ukazywały się w „Lampie”, „Ricie Baum”, „Studium”. 
Jego prozatorski debiut „Mikrotyki” otrzymał 
Nagrodę Literacką im. Marka Nowakowskiego oraz 
nominację do Paszportów Polityki 2017;

¿ na spotkanie z Danutą Matysewicz, która opowie  o najnowszej książ-
ce dla dzieci „Gdzie to słońce się podziało” – 29.02, godz. 12. Zapraszamy 
rodziców i dzieci. Wstęp wolny;
¿  do udziału w akcji „Mała książka – wielki człowiek” – przyjdź  

z dzieckiem (3-6 lat) do biblioteki i odbierz Wyprawkę Czytelniczą 
w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”. Dzieci znaj-
dą w niej książkę oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę  
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonoro-
wany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zaintere-
sowania. Bezpłatne wyprawki można otrzymać w wypożyczalni Oddziału 
dla Dzieci (ul. E. Plater 33A), w Filii nr 1 (ul. Szpitalna 60), w Filii nr 2  
(ul. Klonowa 41) oraz w Filii nr 3 (ul. Północna 26);

¿  w sp ó ln i e  z  C i n e m a Lu m i e r e  
w Suwałkach do udziału w akcji „Przeczytaj 
i obejrzyj” – zanim obejrzysz film wypo-

życz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilet do kina. 
Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na 
film 2D i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: „365 dni” oraz „Zew krwi”.

midicentrum zaprasza do zapisów
na zajęcia popołudniowe:

¿ ROBOTYKA Lego Mindstorms  (9-11 lat) – poniedziałki, w godz. 
15.15-17.15
¿ KODOWANIE I ROBOTYKA  (8-9 lat) – wtorki, w godz. 17.30-18.45
¿ ROBOTYKA Lego WeDo (6-7 lat) – środy, w godz. 16-17
¿ ROBOTYKA Lego WeDo (7-8 lat) – czwartki, w godz. 16-17.15

suwalski ośrodek kultury, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:

¿  Ś r o d y  S e n i o r a  
– 19.02, godz. 17. Sala 
Kameralna. Bilet 5 zł  
w kasie SOK. Muzycz- 
na podróż w przeszłość  
z karnawałowymi prze-
bojami. Wystąpią Su- 
walskie Starszaki i tance-
rze ZPiT Suwalszczyzna;

¿ Tłusty Czwartek z Kapelą ZPiT Suwalszczyzna – koncert muzyki filmo-
wej, operowej oraz utworów F. Chopina w jazzowych aranżacjach – 20.02, 
godz. 19, sala im. A. Wajdy przy ul. Jana Pawła II, bilety: 20 zł;
¿  koncert zespołu SUSZ 

– 28.02, godz. 19, Sala im. 
Andrzeja Wajdy, wstęp wolny, 
wejściówki dostępne w kasie 
SOK. Nowa płyta SUSZ-u, ze-
społu, w którym grają muzy-
cy z Suwałk i Sejneńszczyzny, 
odkrywa na nowo wiersze 
Bolesława Leśmiana. Autorska muzyka i charakterystyczny wokal Moniki 
Rudowicz brzmią świeżo i niepowtarzalnie. Koncert towarzyszy gali wrę-
czenia nagród i stypendiów Miasta Suwałki w dziedzinie kultury;

¿ wystawę „Grafiki Marca Chagalla z kolekcji Mazurskiej Fundacji Sztuki 
Art. Progress” – Galeria Patio. Wystawa czynna do 8.03;
¿ stałą wystawę „Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – malar-

stwo”. Wstęp wolny;
¿ wystawę prac artystów związanych z Suwałkami i Suwalszczyzną  

w GSW Chłodna 20 przy ul. Noniewicza 71. Wstęp wolny. Wystawa czyn-
na do 14.06.

augustowsko-suwalskie towarzystwo naukowe, archiwum 
państwowe w suwałkach i muzeum okręgowe w suwałkach

 zapraszają na:
¿ promocję XIX tomu Rocznika Augustowsko-Suwalskiego – 19.02, 

godz. 17, miejsce spotkania Archiwum Państwowe w Suwałkach, wstęp 
wolny.

rozmarino, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿  koncert SOLID ROCK – tri-

bute Dire Straits band – 20.02, 
godz. 19. Zespół wykonujący 
utwory Dire Straits. Projekt mu-
zyczny Solid Rock powstał z mi-
łości do tej muzyki, a zespół two-
rzą: Andrzej Waluk, Remigiusz 
Olszewski ,  Pr zemek Lenar t , 
Krzysztof Żukowski, Zbyszek Chrzanowski. Bilety 25 zł;
¿ koncert zespołu Dobre Wrażenie – piosenki literackie i żeglarskie  

– 22.02, godz. 19. Wstęp 10 zł.

cinema lumiere 
Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301

 zaprasza na Filmy:
– do 20 lutego – „Bayala i ostatni smok” 

(animowany/przygodowy), „Gang zwie-
rzaków” (komedia animowana/przy-
godowy), „Zenek” (muzyczny/biogra-
ficzny), „Boże Ciało” (dramat), „Parasite” 
(komediodramat – laureat tegorocz-
nego Oscara), „Ptaki nocy (i fantastycz-
na emancypacja pewnej Harley Quinn)” 
(akcji/fantasy), „Dżentelmeni” (kome-
dia kryminalna), „365 dni” (erotyczny), 
„Richard Jewell” film wyświetlany w cy-
klu KINO KONESERA (dramat);

– od 21 lutego – „Bad boy” (sensacyj-
ny), „Zew krwi” (przygodowy);

– od 28 lutego – „Sonic. Szybki jak błyskawica” (animowany/przy-
godowy), „Najświętsze Serce” (dokument fabularyzowany/religijny), 
„Swingersi” (komedia), „Ocaleni” (akcji/thriller).

13

zaproszenia suwalskie

w kinie

Fot. ze strony Rozmarino

Głosujmy na książkę urBanoWicza
„ Inkub”, powieść suwalczanina Ar tura 

Urbanowicza, został nominowany w naj-
większym plebiscycie literackim w Polsce – 
„Książka Roku 2019” portalu LubimyCzytac.pl.  
Przypomnijmy, że książka, która miała pre-
mierę w kwietniu ubiegłego roku, to połącze-
nie kryminału i grozy osadzone w Suwałkach 
i na Suwalszczyźnie, czerpiące z folkloru i le-
gend regionu. Nie jest to pierwsza powieść au-
tora w tym klimacie – wcześniej ukazały się 
„Gałęziste” i „Grzesznik” – obie również osadzone w Suwałkach i oko-
licach. Aby oddać swój głos, wystarczy mieć aktywne konto w ser-
wisie, a całość jest oczywiście bezpłatna. Głosowanie odbywa się  
pod linkiem: https://lubimyczytac.pl/plebiscyt/kategoria/91/horror
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wydarzenia sportowe
ślepsk malow siódmy w plus lidze

Przed rozpoczęciem gry w Plus Lidze niewielu kibiców przewidywało, 
że suwalski beniaminek z takim powodzeniem będzie grał w najwyższej 
klasie rozgrywkowej w siatkówce mężczyzn. W ostatnich meczach suwal-

ski zespół wygrał dwa spotka-
nia i jedno przegrał. Najpierw 
w Suwałkach Ślepsk Malow 
przegrał 0:3 (31:33, 18:25, 
19:25) z Grupą Azoty ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle, mistrzem 
Polski. W kolejnym meczu ro-
zegranym w Suwałki Arenie 
Ślepsk Malow niespodziewanie 
wygrał 3:1 (16:25, 25:22, 25:21, 
28:26) z PGE Skra Bełchatów. Po 
znakomitej grze suwalska dru-
żyna pokonała jednego z fa-
worytów Plus Ligi. Najlepszym 
zawodnikiem meczu wybra-
no najskuteczniejszego siat-
karza Ślepska Malow Nicolasa 
Szerszenia. 

Zwycięską passę siatkarze 
suwalskiego Ślepska Malow 

kontynuowali w Olsztynie, gdzie zdecydowanie wygrali 3:1 (34:32, 25:23, 
23:25, 25:17) z Indykpolem AZS. Był to kolejny bardzo dobry mecz w wy-
konaniu suwalskiego zespołu. Najlepszym zawodnikiem meczu wybra-
no Cezarego Sapińskiego (75% skuteczności w ataku). Bardzo dobrze za-
grał też suwalski rozgrywający J. Tuaniga. Jak zwykle na swoim bardzo 
dobrym poziomie zaprezentowali się: N. Szerszeń, Bartłomiej Bołądź, 
Andreas Takvam oraz Paweł Filipowicz.

W dwudziestu meczach Ślepsk Malow Suwałki wy-
walczył 25 pkt i zajmuje siódmą lokatę w tabeli Plus 
Ligi. Najbliższy mecz Ślepsk Malow rozegra 23 lutego  
o godz. 14:45 w Suwałkach, a rywalem będzie Aluron Virtu 
Zawiercie.
Podopieczni trenera Andrzeja Kowala 

są największą rewelacją tegorocznej Plus Ligi

zmiana w zakupie biletów na mecz ślepska malow
Z uwagi na pojawiające się problemy z internetową sprzedażą bile-

tów Ślepsk Malow Suwałki informuje, że bilety na zbliżający się mecz  
z Aluronem Virtu CMC Zawiercie (23 lutego, godz. 14:45) dostępne będą 
jedynie w sprzedaży stacjonarnej, która będzie podzielona na dwa etapy.

Pierwszym etapem będzie sprzedaż biletów w biurze klubu (Suwałki 
Arena, ul. Zarzecze 26, wejście vis a vis budynku Stadionu Miejskiego)  
w najbliższą środę, 19 lutego, w godzinach od 16:00 do 18:00. Zaznaczamy 
przy tym, że jedna osoba może zakupić maksymalnie 6 wejściówek. 
Przewidywana pula biletów to 600 sztuk. Drugim etapem będzie stan-
dardowa sprzedaż biletów w kasach, w dniu meczu, na dwie godziny 
przed rozpoczęciem wydarzenia (czyli od godziny 12:45), w holu głów-
nym Suwałki Arena.

wigry przed sezonem
Pierwszoligowa drużyna piłkarska suwalskich Wigier przygotowuje się 

do nowego sezonu na obozie w Szalowej na południu Polski. W meczu 
sparingowym z II-ligową Resovią Rzeszów Wigry przegrały 1:3. Gola dla 
Wigier strzelił Johan Oremo. W planach suwalski zespół ma jeszcze spa-
ring z ekstraklasową Wisłą Kraków. Pierwszy mecz ligowy Wigry rozegrają 
1 marca w Bielsko Białej z Podbeskidziem, trzecią drużyną w tabeli I ligi.

sukcesy młodycH suwalskicH siatkarzy
Z kompletem zwycięstw drużyna kadetów SUKSS obroniła tytuł mi-

strzów województwa i uzyskała awans do ćwierćfinału Mistrzostw Polski 
Kadetów, który odbędzie się w Suwałkach w dniach 27.02-1.03. Mecze roz-
grywane będą w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10. 

Trzeci rok z rzędu juniorzy Suwalskiego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Siatkówki zostali mistrzami województwa podlaskiego. 
Tym samym wystąpią w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Drużyna SUKSS 
Suwałki trafiła do grupy szóstej, w której znaleźli się również AZS PWSZ 
Nysa (gospodarz turnieju), Hemarpol Norwid Częstochowa, TSV Sanok, 
KS Bielawianka Bester Bielawa. Do półfinału Mistrzostw Polski awansują 
dwie najlepsze drużyny turnieju.

medale badmintonistów
Dwa złote, jeden srebrny i trzy brązowe medale 

wywalczyli młodzi badmintoniści SKB, podopieczni 
Jerzego Dołhana i Jacka Niedźwiedzkiego w turnieju 
Grand Prix o puchar burmistrza Zielonki do lat 15 i 19. 
Ulijana Wolska wygrała rywalizację do lat 19 w grze po-
jedynczej oraz w grze podwójnej, w której zagrała z in-
ną badmintonistka SKB Anastazją Chomicz. Srebrny me-
dal zdobyli w mikście Jan Filipowicz i Anastazja Chomicz. 
Trzecie miejsca wywalczyli: Mateusz Hołub/Maksim 
Owczynnikow w grze podwójnej chłopców do lat 19 
oraz Natalia Lenczewska/Oliwia Niedźwiedzka w grze 
podwójnej dziewcząt i mikst N. Lenczewska/Dominik 
Ułanowicz do lat 15. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

sukcesy modelarzy
Bardzo dobrze tegoroczną rywalizację w Pucharze Polski Modeli 

Halowych w klasie F1N rozpoczęli modelarze z suwalskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. W zawodach rozegranych w Hrubieszowie i Godkowie 
rywalizację w swoich kategoriach wygrali: Grzegorz Truchan (wśród 
juniorów młodszych), Filip Rudziński (wśród juniorów) i Sławomir 
Truchan (wśród seniorów). W Godkowie trzecie miejsce wśród młodzi-
ków zajął Paweł Knebel, a na czwartym miejscu uplasował się Radosław 
Szymanowski. Kolejnym sprawdzianem dla suwalskich zawodników bę-
dą zawody w Krakowie.

samocHodowe mistrzostwa
9 lutego na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozegra-

no pierwszą rundę Samochodowych Mistrzostw Suwałk. Rywalizowało 
41 kierowców. W klasyfikacji generalnej (a także w klasie K4) zwyciężył 
Łukasz Bielecki (Subaru Impreza) przed Szymonem Ciulkinem (BMW) 
i Michałem Mienianem (BMW – wygrał klasę K3). W klasie K1 zwycię-
żył Dariusz Mysiewicz (Fiat Seicento), a w klasie K2 Valdas Karasauskas 
(Honda Civic).

ap wigry zwyciĘŻa
Już po raz szósty w hali suwalskiego OSiR rozegrano Międzynarodowy 

Turniej Piłki Nożnej „WIGRY CUP” pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Suwałk. Wygrała niebieska drużyna Akademii 
Piłkarskiej Wigry Suwałki. Druga drużyna AP Wigry Suwałki zajęła siód-
mą lokatę. Rywalizowało 10 zespołów z Polski i Litwy z rocznika 2009. 
W najbliższych tygodniach zostaną rozegrane kolejne turnieje z cyklu 
„Wigry Cup” w innych kategoriach wiekowych.

kornel rybacki mistrzem polski
W Toruniu lekkoatleta LUKS Hańcza Suwałki 

Kornel Rybacki (na zdjęciu) został Halowym 
Mistrzem Polski U18 w biegu na 60 m ppł z wyni-
kiem 8.01 sek. Jest to jego nowy rekord życiowy. 
Piotr Konopko skoczył wzwyż 188 cm, co dało mu 
brązowy medal. Julia Słabińska zajęła czwarte miej-
sce w skoku w dal z wynikiem 5 m 40 cm.

Bardzo dobrze w suwalskiej drużynie 
zagrali też: Cezary Sapiński nr 14 i 
rozgrywający Joshua Tuaniga

Od lewej: Anas-
tazja Chomicz  
i Ulijana Wolska
Fot. SKB Suwałki
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>>
Od tego roku zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatko-

wych PIT dla rozliczenia za rok 2019. Możemy to zrobić od 15 lutego do 30 
kwietnia 2020 r. Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok  
– możemy go złożyć od 15 lutego do 2 marca.

pamiĘtajmy!
Od 15 lutego w usłudze Twój e-PIT zostały udostępnione przygoto-

wane dla podatników zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38.  
W zakresie PIT-28 i PIT-36 – przygotowane zeznania nie będą dotyczyć 
przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produk-
cji rolnej. 

kiedy złożyć pit za 2019 rok?

lp. nazwa organizacji nr. krs

1 Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja” 39749
2 Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” 46079
3 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach 46113
4 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL Salos” 51648
5 Suwalski Klub Karate Kyokushin 52561
6 Suwalski Klub Badmintona 58406
7 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego „Motokart” 59375
8 Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego 60952
9 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” 61644
10 Suwalskie Stowarzyszenie „Amazonka” 63469
11 Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej 65746
12 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 66543
13 Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok 69745
14 Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” w Suwałkach 69867
15 Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” 71636

16 Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” 76600
17 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 77283
18 Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar” 80030
19 Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” z siedzibą w Suwałkach 84846
20 Stowarzyszenie „Spełniona Nadzieja” w Suwałkach 93850
21 Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” 139901
22 Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” 145638
23 Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki 212319
24 Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki 217533
25 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej 226036
26 Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie 321667
27 Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów 332833
28 Stowarzyszenie Zamiast 357698
29 Fundacja Promyk 373528
30 Stowarzyszenie „Aktywni tak samo” 400320
31 Fundacja Art-Sos Alicji Roszkowskiej 419669
32 Fundacja Ego 425455
33 Klub Rowerowy MTB Suwałki 445489
34 Fundacja Zwierzęta Niczyje 463161
35 Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi” w Suwałkach 619317
36 Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” 721549
37 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko 57897

jak zapłacić podatek 
jeśli wyjdzie 

nam dopłata?
Od 1 stycznia 2020 r. podatek 

PIT (podobnie jak CIT i VAT) zapłacimy do urzędu skarbowego wyłącznie 
na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. 
Numer naszego mikrorachunku podatkowego możemy sprawdzić w do-
wolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego 
na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym.

Źródło: Radosław Hancewicz, 
Rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 
Redakcja: Suwałki, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl; znajdziesz nas 

również na facebooku: dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. Redagują: Jarosław Filipowicz – redaktor naczelny oraz zespół. 
Opracowanie komputerowe: Agnieszka Bieryło.
Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Nakład: 5.000 egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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ogłoszenie 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-usługowego 
przy ulicy północnej w suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późniejszy-
mi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach 
uchwały Nr XVII/226/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renu produkcyjno-usługowego przy ulicy północnej w suwałkach.

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

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 
w terminie do dnia 18 marca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.*

 35/2020

*W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. 
Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562 80 00

 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym za-
kresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. 

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w 
BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wschod-
niej pierzei ulicy teofila noniewicza od nr 2 do nr 6 w suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późniejszy-
mi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach 
uchwały Nr XVII/227/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego fragment wschodniej pierzei ulicy teofila noniewicza 
od nr 2 do nr 6 w suwałkach.

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

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 
w terminie do dnia 20 marca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.*

 37/2020
*W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. 
Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562 80 00

2.  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późniejszymi zmianami)

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym za-
kresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. 

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w 
BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.

dyżury suwalskiej rady seniorów  odbywają się  
w Centrum Trójki, przy ul. Kościuszki 71 w ostatni poniedzia-
łek miesiąca.

24 lutego, godz. 14-16; 30 marca, godz. 14-16; 27 kwietnia, godz. 14-
16; 25 maja, godz. 14-16; 29 czerwca, godz. 14-16; lipiec-sierpień – prze-
rwa wakacyjna; 28 września, godz. 14-16; 26 października, godz. 14-16; 
30 listopada, godz. 14-16

teresie 
wysockiej-kluczny

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia

z powodu śmierci

mĘŻa
składają

Koleżanki i Koledzy 
z „DwuTygodnika Suwalskiego”

43/2020
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masz problem z alkoHolem?
cHcesz przestać pić?

anonimowi alkoHolicy czekają

wykaz mitingów grup aa intergrupy

„pojezierze”

suwałki:
n „zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, 18.00;
n „opoka”, ul. W. Polskiego 36, sobota, godz. 10.00;
n „dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

    i święta 16.00;
n „krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 16.00;

augustów:
n „nie ma mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;

sejny:
n „tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;

Filipów:
n „przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;

puńsk:
n „nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00, 
  zima – 19.00;

lipsk:
n „odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00 296/2019

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony-
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczo-
nej działką nr 10953 o powierzchni 0,1206 ha, niezabudowanej, położonej 
w Suwałkach przy ul. Noniewicza, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 
nr SU1S/00004918/9. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na 
cele zabudowy mieszkalno-usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy 
zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 11.2 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/451/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 25 września 2017 roku.

cena wywoławcza: 421 000 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia 
jeden tysięcy złotych).

wadium: 42 100 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące 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.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 30 sierpnia i 14 października 
2019 roku i zakończyły się wynikiem negatywnym.

przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2020 roku o godz. 11.00 w sie-
dzibie urzędu miejskiego w suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sa-
li nr 146.

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 5 marca 2020 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 

przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestni-
ków przetargu;

złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapo-
znaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie 
aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych 
notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste sta-
wiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowa-
nie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego 
notarialnie;

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

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

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

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

 33/2020

prezydent miasta suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 
r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 lutego 2020 
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 
na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 06.02.2020 r. 
do 27.02.2020r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność skarbu 
państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 77/2020 z dnia 06 lutego 2020 roku).  36/2020

prezydent miasta suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lutego 2020 roku w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy 
ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 07.02.2020 r. do 28.02.2020 
r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta suwałk prze-
znaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 
80/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku).  39/2020

przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w suwałkach spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie badań wykonanych przez 
laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (sprawozda-
nie z dnia 31.01.2020 r. informuje, że jakość i skład wody dostarczanej od-
biorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz.2294).

W załączeniu
• Ocena jakości wody   40/2020
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– Inwestycje firmy Racis Development, 
wielokrotnie są nagradzane przez eks-
pertów i specjalistów budownictwa. 
Proszę powiedzieć, jak udaje się Panu 
osiągać takie wyniki?

– Firmę tworzą ludzie i ich wartości, a po-
trzeby naszych klientów wyznaczają kierunki 
realizacji inwestycji. To dzięki starannie dobra-
nym zespołom możemy budować wysoką ja-
kość. Natomiast nadrzędną wartością w naszej 
firmie jest klient. Wsłuchujemy się w jego głos, 
oczekiwania i potrzeby. 

Rynek nieruchomości to ciężka praca, cier-
pliwość, staranność, jakość oraz dobre relacje 
z klientami i zespołami wykonawców. Ciągle 
nad tym pracujemy i wydaje się, że przynosi to 
efekt w postaci nagród, uznania ekspertów bu-
downictwa, a przede wszystkim zadowolenia 
klientów. Dla mnie to największe wyróżnienie.

– Jak zaczęła się Pana przygoda z bran-
żą budowlaną?

– To długa historia. W mojej rodzinie je-
stem drugim pokoleniem, które poświęciło się 
budownictwu. Wartości takie jak pracowitość, 
solidność, troska o jakość wypracowałem jako 
nastolatek w rodzinnej firmie. To w niej zdoby-
wałem pierwsze szlify. Od najmłodszych lat ma-
rzyłem o własnym przedsiębiorstwie budow-
lanym. Marzenie spełniłem w 2009 roku, moja 
przygoda związana z powstawaniem budyn-
ków i całych osiedli trwa już 11 lat. Przez ten 
czas rozwijałem biznes, realizowałem wiele 
projektów budowlanych i okołobudowlanych. 
Spółka Racis Development działa od 2013 ro-
ku. Wraz z zarządem zrealizowaliśmy kilka in-
westycji, bez których trudno dzisiaj wyobrazić 
Suwałki. Ładnie wpisały się w krajobraz miasta. 

– Czy może Pan przypomnieć, jakie  
inwestycje wchodzą w portfolio spółki?

– Z wielką przyjemnością. Nasze pierwsze 
dziecko to hit najwyższej jakości – Rezydencja 
Wileńska. Kolejne diamenty naszego budow-
nictwa to Słoneczne Tarasy, Perła Południa, 
Chopina Park. Naszym najnowszym dzieckiem 
jest Piano Park, inwestycja z pięknym prywat-
nym półtorahektarowym parkiem.

– Skąd pomysł, aby w Suwałkach budo-
wać mieszkania o wyższym standardzie?

– Suwalski rynek mieszkaniowy, jak również 
miasto od wielu lat przechodzą dużą metamor-
fozę. Suwałki są coraz piękniejsze. W mojej oce-
nie to miasto pełne energii, fantastycznego kli-
matu i wspaniałych ludzi. Możemy obserwować 
rozwój wielu firm, rośnie zatrudnienie, a bezro-
bocie spada. Suwalczanie coraz więcej zarabia-
ją, zaczynają oczekiwać wyższych standardów 
i wygody. Zresztą, słusznie. Patrząc na nasze 
miasto, jego położenie i zasoby, nie mamy żad-

nych powodów do kompleksów. Często słyszy-
my od naszych klientów, że poszukują mieszkań 
wysokiej jakości, wygodnych, niosących ze so-
bą prestiż. Cieszymy się, że możemy im je zaofe-
rować i to w bardzo atrakcyjnej cenie.

– Wspomniał Pan, że suwalczanie stają 
się coraz bardziej wygodni. Co Pan przez 
to rozumie?

– Optymalizacja, wygoda i kompleksowość 
to trend panujący w podejściu do klientów róż-
nych branż. To generalnie trend w społeczeń-
stwach, które zaczynają się bogacić. Szanujemy 
swój czas i chcemy dużego wsparcia w reali-
zacji usług czy zakupie. Widzimy wyraźnie tę 
tendencję, stąd decyzja o poszerzeniu naszej 
oferty o doradztwo kredytowe. Klienci Racis 
Development od tego roku nie muszą już cho-
dzić po bankach, porównywać mnóstwa ofert. 
Wszystkie formalności przejmie nasz dedyko-
wany doradca kredytowy. To jedna z nowości 
w naszej firmie, ale wyraźnie podyktowana po-
trzebami współczesnego klienta.

– Mamy nowy 2020 rok, a jego początek 
z reguły kojarzy się z podwyżkami cen. 
Jak to wygląda u Państwa w firmie.

– Branża budowlana to bardzo specyficz-
na gałąź gospodarki. Rynek nieruchomości 
jest jak soczewka, w której skupia się rynek ka-
pitałowy, sytuacja polityczna i rozstrzygnię-
cia gospodarcze na rynku międzynarodowym.  
Z jednej strony mamy wysoką inflację, któ-
rej poziom w grudniu wyniósł blisko 3,5 proc., 
wzrost cen energii, podwyżki płac skutkujące 
większym kosztem usług budowlanych i wy-
sokie ceny gruntów, a z drugiej ciągły popyt ze 
strony klientów. Można powiedzieć, że te czyn-
niki powinny pchać rynek w kierunku wzrostu 
cen. Analitycy nieruchomości wskazują, że pod-
wyżki cen mieszkań w 2020 roku powinny się-
gać od 6 proc. do 12 proc. za metr kwadratowy. 
W Warszawie zostanie pobity rekord 10 000,00 
zł za m2. My przewidzieliśmy taką sytuację  
i dlatego bronimy najniższej ceny. Na pewno 
w pierwszym kwartale 2020 roku uda się nam 
utrzymać ceny z 2019 roku. Możemy pozwo-
lić na tak niskie ceny, ponieważ z dużym wy-
przedzeniem zamówiliśmy materiały i zawarli-
śmy kontrakty z wykonawcami. Dzięki takiemu 
działaniu, nasi klienci na jednym apartamen-

cie mogą zaoszczędzić nawet do 16 000,00 zł. 
Jednak, jak zapewne można domyślić się, to nie 
potrwa już zbyt długo i trzeba będzie w pew-
nym zakresie skorygować ceny do aktualnych 
stawek i kosztów.

– Jakie obecnie realizuje Pan inwestycje?
– Realizujemy dwa projekty deweloperskie 

w różnych stadiach zaawansowania i sprze-
daży. Piano Park to nasz najnowszy projekt  
w północno-wschodniej części miasta. Osiedle 
będzie składać się z 10 budynków. Każdy z apar-
tamentów zostanie wyposażony w wideo do-
mofon, a wszystkie balkony wykończone stalą 
nierdzewną i szkłem. Zostaną również zamon-
towane trójszybowe okna, które ze względu na 
swoje doskonałe parametry cieplne, gwarantu-
ją sporą oszczędność i komfort użytkowania. 
Cichobieżne windy zapewnią wygodny wjazd 
na wyższe kondygnacje, a granit na częściach 
wspólnych pozwoli zachować nienaganną czy-
stość i estetykę. 

Cała inwestycja zostanie elegancko ogro-
dzona, a na wjeździe do osiedla zostanie za-
montowana automatyczna brama, obsługiwa-
na za pomocą wygodnego pilota. Piano Park to 
również wygoda dla zmotoryzowanych. Każdy 
z indywidualnych garaży będzie posiadał auto-
matyczną bramę obsługiwaną pilotem. 

To nie wszystko. Jako ojciec dwójki dzie-
ci mam świadomość, jak ważnym elementem 
dla prawidłowego rozwoju najmłodszych jest 
codzienny kontakt z naturą. Dlatego też celo-
wo odstąpiłem od realizacji kolejnych budyn-
ków, żeby zapewnić przyszłym mieszkańcom 
piękny, przestronny park ze strefą fitness, du-
żą fontanną, siłownią i wieloma innymi atrak-
cjami. Inwestycja Piano Park będzie w pewnym 
sensie otoczona wodą. Na każdym patio będzie 
klimatyczna fontanna i kameralny plac zabaw.

– Czy mogę zadać jeszcze jedno pytanie 
na koniec? Takie prywatne.

– Tak. Proszę pytać.

– Jakie są Pana pasje? Czym zajmuje się 
Pan poza pracą?

– Dużo czasu spędzam z rodziną, staram 
się poświęcić jej jak najwięcej uwagi. Dzieci są 
bardzo inspirujące, ich rozwój, dorastanie i cza-
sem proste pytania potrafią mocno zaskoczyć. 
Nasze skarby są doskonałymi obserwatorami, 
szybko się uczą, genialnie kojarzą fakty i ma-
ją wręcz fantastyczną wyobraźnię, która w do-
rosłości chyba trochę zanika. Jeżeli uda mi się 
jeszcze wyskoczyć na mecz naszej drużyny pił-
karskiej lub siatkarskiej, to taki dzień uważam za 
bardzo udany. Zawsze lubiłem sport, zwłaszcza 
w lokalnym wydaniu.

– Dziękuję za rozmowę.
– Ja również dziękuję bardzo i życzę suwal-

czanom, aby nasze miasto z roku na rok stawa-
ło się coraz piękniejsze.

Tekst sponsorowany

bez oSIedlI wzNIeSIoNych przez racIS 
developmeNt trudNo dzIś wyobrazIć SuwałkI 
rozmowa z  szymonem racisem 
właścicielem firmy racis development
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>>

>> muzyczNy SaloNik 
Kilkudziesięciu suwalskich melomanów oraz przyjaciół i darczyń-

ców fundacji „Art-Sos” spotkało się w Saloniku Muzycznym Alicji 
Roszkowskiej przy ul. Chłodnej by wysłuchać koncertu „W karnawa-
łowych rytmach dookoła świata” w wykonaniu duetu Małgorzata  
i Andrzej Janaszek. Były melodie z różnych krajów. Nie zabrakło polone-
za, walca, czardasza, kazaczoka, flamenco, tarantelli i tanga.

– W maju minie 8 lat naszej działalności. W tym czasie udało się zor-
ganizować 58 koncertów z udziałem 69 mistrzów, u boku których zapre-
zentowało się 70 uczniów. W gronie tym było 30 stypendystów – przy-
pomniała Alicja Roszkowska, prezes Fundacji Art-Sos.

Fundacja promuje i wspiera w rozwoju dzieci i młodzież uzdolnio-
ną artystycznie. Organizuje występy, gromadzi fundusze na stypendia 
oraz ratuje od zapomnienia instrumenty muzyczne w celu ponowne-
go ich wykorzystywania. 

Koncert zespołu Artes Duo poprzedził akordeonowy występ Błażeja 
Balukiewicza, 14-letniego ucznia Zbigniewa Grzanki z suwalskiej 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

koNkurS 
Dla czytelNików „DtS”

W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” dotąd prezentowaliśmy 
archiwalne zdjęcie Suwałk i prosiliśmy Czytelników o odpowiedzi na py-
tania dotyczące fotografii. I tak jest w tym wydaniu „DTS”, ale zmieni się 
to od następnego numeru. Przygotowujemy niespodziankę z nagrodami.

Tym razem publikujemy zdjęcie Henocha Bernsztejna ze zbiorów 
Muzeum im. Marii Konopnickiej. 

Jak obecnie nazywa się ta suwalska ulica widoczna na zdjęciu  
z ok. 1930 roku?

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsze nadeśle prawidło-
wą odpowiedź, będzie bilet do kina ufundowany przez cinema 
lumiere suwałki . Dodatkowo należy polubić i udostępnić pu-
blicznie najnowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  
https://www.facebook.com/dwutygodnik/

Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji, bądź na ad-
res e-mailowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

Na odpowiedź czekamy do 28 lutego. W „DTS” nr 3 zdjęcia przedsta-
wiały: na pierwszym zdjęciu widoczne były ulice Bulwarowa i Emilii Plater; 
a na drugim – Pasaż Grande Synthe.

Spośród tych, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi na pytanie 
z poprzedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymali Mariusz Butkiewicz  
oraz Maryla Grzymkowska.

>>

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl;
suwalki@cinema-lumiere.pl  

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

SuwalSki 
wiDok

W suwalskim Muzeum Okręgowym po raz 
pierwszy zaprezentowano obraz Kazimierza 
Górnickiego „Widok na kościół w Suwałkach”, 
który za ok. 21 tys. zł nabyto na warszawskiej 
aukcji. Pieniądze pochodziły z budżetu miasta. 
To jedyne barwne dzieło pokazujące jak Suwałki 
wyglądały w drugiej połowie XIX wieku. Obraz 
prezentuje kościół pod wezwaniem świętego 

Aleksandra z przyległymi wówczas zabudowa-
niami. Teraz widok z miejsca, w którym artysta 
malował obraz, nieco się zmienił. W miejscu ów-
czesnych zabudowań, stoi pomnik Jana Pawła II, 
przybyło też drzew.  

Kazimierz Górnicki po ukończeniu warszaw-
skiej ASP Warszawie, do Suwałk przyjechał w 1861 r.,  
tu założył rodzinę i tu zmarł 20 marca 1889 r. Obra- 
zy Górnickiego można podziwiać m.in. w su-
walskiej konkatedrze pw. św. Aleksandra,  
w której umieszczono w ołtarzu kaplicy bocznej: 
Wniebowzięcie NMP i Chrystus dźwigający krzyż. 

 Więcej o K. Górnickiem piszemy na str. 9.

Od lewej A. Roszkowska, B. Balukiewicz oraz Andrzej i Małgorzata  
Janaszek



zimowy 
spłyW

Stowarzyszenie Aktywni Suwalczanie już po raz 
szósty zorganizowało zimowy spływ kajakowy Czarną 
Hańczą. Było spotkanie z prof. Andrzejem Strumiłło, 
konkursy, zabawy przy ognisku, sauna i wiele atrak-
cji na trasie Maćkowa Ruda – Wysoki Most. A przede 
wszystkim były niezapomniane zimowe krajobrazy 
nad Czarną Hańczą. Puchar przechodni prezesa Tomasz 
Kamińskiego – Stowarzyszenia Aktywni Suwalczanie 
zdobyła załoga Sławomir Rafalski / Marcin Gober.

Fot. Bogdan Pieklik

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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