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NASZE WOJSKO
Z okazji Święta Wojska Polskiego suwalczanie mieli okazji lepiej po-

znać 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej. W czasie pikniku 
wojskowego mogli podziwiać wyszkolenie suwalskich żołnierzy i sprzęt, 
którym dysponują. 

Były pokazy musztry paradnej, wyposażenia wojskowego miejsco-
wej j oraz zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, gry i zabawy dla 
najmłodszych oraz wojskowa grochówka. Wielbiciele pojazdów militar-
nych także mieli co oglądać. 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. 
Zawiszy Czarnego zaprezentowała najnowszy w  wojsku polskim trans-
porter opancerzony Rosomak oraz wyrzutnię przeciwpancernych poci-
sków kierowanych Spike,  15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy  przyjechał 
ze stacją radiolokacyjną NUR -31 oraz zestawem artyleryjsko-rakieto-
wym ZUR – 23 – 2KG, 11. Mazurski Pułk Artylerii im. Gen. Józefa Bema z 
Węgorzewa wystawił wyrzutnię  rakiet WR-40 Langusta zaś wchodzący 
w skład 11. Mazurskiego Pułku Artylerii.
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GABINET DERMATOLOGICZNY

Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ
Suwałki, ul. KLONOWA 40 lok. 3U

wtorek i piątek od 15.00

ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)
poniedziałek i czwartek od 15.00

Rejestracja telefoniczna

Tel. 606-766-788
www.dermatolog-suwalki.pl 203/2016

14. Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego prezentował  niezawodną wyrzutnię  przeciwpancernych 
pocisków kierowanych  9P133 Malutka na podwoziu BRDM-2 oraz opan-
cerzony samochód patrolowo-rozpoznawczy BRDM-2 R-14.

Nie zabrakło również nagród i wyróżnień dla najbardziej wyróżniają-
cych się żołnierzy i pracowników suwalskiego dywizjonu.

SUWALCZANIE W VORU
Suwalski zespół Milena Band  oraz twórczynie ludowe zaprezentowa-

li się na Dniach Voru połączonych  z obchodami 25-lecia odzyskania nie-
podległości przez Estonię. To pierwsza taka prezenta cja suwalskiej kul-
tury w Voru – mieście partnerskim Suwałk. W mieście znajduje się jedyny, 
poza Rosją, pomnik carycy Katarzyny II, założycielki Voru.

Suwalski 
zespół 
Milena Band  
nie tylko 
standardami
 jazzowymi 
podbił estońską 
publiczność

Magdalena 
Marcinkiewicz 
dowódca grupy 
ewakuacji me-
dycznej odbiera 
awans na plu-
tonowego

Prezentowany sprzęt wojskowy budził zainteresowanie dzieci 
i dorosłych
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ZDANIEM PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski

>>

>>

>> DŁUG MNIEJSZY
Aż o 17 574 115 zł zmniejszyło się w tym 

roku zadłużenie Suwałk. To dane wynika-
jące z „Informacji z wykonania Budżetu 
Miasta za I półrocze 2016 roku”.

Na koniec czerwca br. zadłużenie mia-
sta wyniosło 125 875 348  zł. Kwota ta sta-
nowi 34,95% prognozowanych na 2016 rok 
dochodów budżetowych i jest o 7% niższa 
niż na początku tego roku. Spadek zadłu-
żenia Suwałk wynika z m.in. dobrze re-
alizowanych dochodów budżetowych w 
2016 roku.

W czwartek 1 września suwalscy uczniowie oraz 
nauczyciele i pracownicy suwalskich placówek 
oświatowych rozpoczną nowy rok szkolny. Wielu z 
uczniów mury swoich szkół powita po raz kolejny. 
Inni zaczną edukację w klasach pierwszych na róż-
nych poziomach edukacji.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, III 
Liceum Ogólnokształcącego oraz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego mogą nie po-
znać swoich szkół. Te placówki przechodzą grun-
towną termomodernizację. Budowany jest rów-
nież kompleks sportowy przy Zespole Szkół nr 10. 
Ogólnie w tym roku na inwestycje w naszych obiek-
tach oświatowych wydamy ponad 12 milionów zło-
tych, co jest absolutnym rekordem na przestrzeni 
kilku ostatnich lat. 

Niektóre z inwestycji nie byłyby możliwe gdy-
by nie zewnętrzne dofi nansowanie. Z programów 
krajowych oraz unijnych pozyskaliśmy ponad 3 mi-
liony złotych, między innymi na termomoderniza-
cję ZST i SOSW. Więcej o tych inwestycjach mogą 
Państwo przeczytać w tym wydaniu DwuTygodnika 
Suwalskiego.

Ja chciałbym skupić się jeszcze na statystykach. 
W roku szkolnym 2016/2017 w naszych szkołach 
uczyć się będzie łącznie 11412 osób. To blisko 400 
uczniów mniej niż w roku ubiegłym. O 14  zmniejszy 
się liczba oddziałów. We wszystkich placówkach bę-
dzie ich łącznie 510. 1191 nauczycieli będzie czuwać 
nad procesem edukacyjnym suwalskich uczniów. W 
porównaniu do roku ubiegłego jest ich mniej o 27, 
a ma to związek w większości z odejściem na eme-
rytury. 

Chciałbym wszystkim uczniom, nauczycielom 
i pracownikom oświaty życzyć powodzenia w no-
wym roku szkolnym. Mam nadzieję, że dla wie-
lu z Was zakończy się on sukcesami i wyjątkowy-
mi osiągnięciami. Przy okazji przypominam też o 
specjalnym programie „Zdolny Suwalczanin”, któ-
ry adresowany jest do młodzieży osiągającej do-
bre wyniki w nauce i sporcie. W ramach programu 
można otrzymać stypendium. Szczegóły znajdą 
Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach.

Do zobaczenia na szkolnych korytarzach przy 
okazji różnych spotkań, świąt i uroczystości!

REMONT PO REMONCIE
Muzeum suwalskie ma od-

nowioną fasadę i wygląda teraz 
bardzo okazale. Trwają prace 
przy ścianie bocznej budynku. 
Suwalczan interesują te pra-
ce między innymi dlatego, że 
muzeum nie tak dawno prze-
szło remont ge neralny. 

Jak dowiedzieliśmy się 
obecne prace przeprowadza-
ne są w ramach gwarancji i mu-
zeum nie ponosi z tego tytułu 
dodatkowych kosztów.

Prezydent Suwałk zaprasza na uroczysto-
ści 1 września 2016 r. w związku z 77. rocznicą 
wybuchu II wojny światowej oraz 17 września 
– 77. rocznicą agresji ZSRR na Polskę.

PROGRAM:
1 września (czwartek) Pomnik Żołnierzy 

Września 1939 r., ul. Wojska Polskiego
12.00 – sygnał syren, rozpoczęcie uroczy-

stości
12.05 – wystąpienie okolicznościowe 

Prezydenta Suwałk i zaproszonych gości
12.30 – Apel Poległych
12.20 – złożenie kwiatów

17 września (sobota) Pomnik Żołnierzy 
Września 1939 r., ul. Wojska Polskiego

12.00 – sygnał syren, rozpoczęcie uroczystości
12.05 – wystąpienie Prezydenta Suwałk 
12.30 – Apel Poległych

12.20 – złożenie kwiatów
12.50 – przejazd na cmentarz parafialny, 

ul. Bakałarzewska
13.00 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem 

Sybiraków

SIERPNIOWO WRZEŚNIOWE OBCHODY
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz zapraszana obchody 97. rocznicy wyzwolenia 

Suwałk.
Dla uczczenia rocznicy, 24 sierpnia pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego o godzi-

nie 9.00 zostaną złożone kwiaty, następnie uczestnicy uroczystości złożą kwiaty pod pomni-
kiem Polskiej Organizacji Wojskowej na cmentarzu parafi alnym przy ul. Bakałarzewskiej.

Wspólne złożenie kwiatów będzie wyrazem oddania hołdu i upamiętnienia osób, które 
walczyły o wolną Polskę i wyzwolenie Suwałk.

31 sierpnia w ramach obchodów Dnia Solidarności władze miasta złożą kwiaty pod 
Dąbkiem Wolności w parku Konstytucji 3 Maja.
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KRZYWÓLKA 
PO KONSULTACJACH

Coraz bliżej do remontu, a właściwie do budowy nowej ul. Krzywólka. 
Po serii spotkań i konsultacji społecznych z mieszkańcami tej ulicy udało 
się wypracować koncepcję jej przebiegu. Teraz projektanci dokończą opra-
cowanie dokumentacji technicznej. Budowa ruszy najprawdopodobniej w 
2017 roku.

Ulica Krzywólka – kilkanaście lat temu jeszcze wieś – to blisko 2km odci-
nek drogi gruntowej. Dziś wzdłuż jej przebiegu istnieje dość gęsta zabudowa 
jednorodzinna i nieliczne już gospodarstwa rolne. O potrzebie utwardzenia 
drogi niejednokrotnie mówili mieszkańcy ulicy oraz suwalscy radni.

Budowa nowej ulicy Krzywólka wymagać będzie wykupu wielu prywat-
nych gruntów. Stąd potrzeba przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 
Podczas sierpniowego spotkania w Zespole Szkół nr 3 projektanci i drogo-
wcy szczegółowo omówili – metr po metrze – proponowany przebieg dro-
gi, który został wypracowany w ustaleniu z mieszkańcami tej ulicy.

– Cieszę się, że wspólnie udało nam się stworzyć koncepcję przebiegu 
ulicy. Dzięki rozmowom, konsultacjom z mieszkańcami możemy przystą-
pić do dalszych prac projektowych – informuje Czesław Renkiewicz, pre-
zydent Suwałk – Budowę tej drogi wpiszemy do projektu budżetu miasta 
na przyszły rok. Jeżeli suwalscy radni przyjmą tę propozycję to inwestycja 
rozpocznie się w połowie 2017 roku i zakończy w roku 2018 – poinformo-
wał wczoraj mieszkańców Krzywólki prezydent.

Zakres inwestycji obejmie odcinek od pętli autobusowej przy 
ul. Szpitalnej do miejsca, w którym wybudowana zostanie obwodni-
ca Suwałk. Długość odcinka to ok 1,7 km. Jezdnia będzie miała 6 me-
trów szerokości. Powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie, asfal-
towa ścieżka rowerowa oraz chodnik po każdej ze stron.
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>> BĘDZIE REMONT MUZEUM 
KONOPNICKIEJ

Suwałki otrzymały dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na remont i rozbudowę budynku Muzeum 
Marii Konopnickiej. A to dzięki wysokiej ocenie projektu  przygotowa-
nego przez suwalczan.

– To kolejna już w tym roku przyznana naszemu miasta dota-
cja w ramach funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020. 
Przygotowujemy dobre projekty, które zajmują wysokie miejsca i są do-
brze oceniane. Cieszę się, że suwalskie Muzeum im. Marii Konopnickiej zy-
ska nowy wygląd – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 Dzięki środkom z Unii Europejskiej uda się kompleksowo zmoderni-
zować budynek. Planuje się m.in.: jego generalny remont obejmujący 
wszystkie elementy (od fundamentów po dach) oraz zakup sprzętu wy-
stawienniczego, magazynowego, multimedialnego i zakup wyposaże-
nia, ułatwiającego dostęp osobom niepełnosprawnym.

Inwestycja, która jest szacowana na 4 235 328 zł zostanie w ponad 43% 
sfinansowana ze środków RPO Województwa Podlaskiego. Przyznana 
Miastu Suwałki dotacja to aż 1 832 206 zł. Środki z RPO trafią również do 
Wigier z przeznaczeniem na remont zespołu poklasztornego.

>>

27 WNIOSKÓW
DO SBO 2017

Wpłynęło 27 wniosków do 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 
na 2017 rok. Teraz rozpocznie się ich 
ocena. Ostateczną listę wniosków, 
które w głosowaniu będą walczyć o 
realizację poznamy 26 września.

Złożone w tym roku wnioski dotyczą głównie budowy parkingów, 
ścieżek rowerowych czy dróg dojazdowych. Nie zabrakło również pro-
pozycji dotyczących miejsc rekreacji. Po raz drugi w głosowaniu swoich 
sił spróbuje projekt dotyczący budowy „psiego parku”.

Tak jak w latach poprzednich mieszkańcy do swojej dyspozycji będą 
mieli 2 miliony złotych na małe i duże projekty. Kwota, podobnie jak w 
roku ubiegłym, została podzielona na dwie części:
· 1,4, miliona złotych, przeznaczonych na duże projekty o wartości od 100 do 

700 tysięcy złotych;
· 0,6 miliona złotych na projekty mniejsze o wartości do 100 tysięcy złotych.

>>

DANCING 60-LATKA
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wraz z zespołem 

„Ocean Życia” zapraszają na dancing 60-latka pod gwiazdami, na pla-
cu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, w czwartek 25 sierpnia o go-
dzinie 17.00. 

Dancing 60-latka jest dofinansowany przez Miasto Suwałki z projektu 
„Muzyczny rok w Suwałkach z Oceanem Życia”.

GŁOSUJMY NA STADION
Suwalski Stadion Lekkoatletyczny dostał się do grona inwestycji, 

które są nominowane w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski 
Wschodniej 2016. Zachęcamy wszystkich do głosowania na suwalski 
obiekt na www.portalsamorzadowy.pl

Budowa stadionu LA kosztowałą 11 989 111,01 zł. 30% tej kwoty to do-
finansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ciekawostką tej in-
westycji jest nowa za-
daszona trybuna o po-
jemności ponad 1000 
miejsc siedzących pod 
którą będzie znajdować 
się bieżnia przeznaczo-
na do rozgrzewki.

>>

>>
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Rozmowa z E S, 
zastępcą prezydenta Suwałk.

Za tydzień wiele tysięcy uczniów, 
przedszkolaków i cała rzesza na-
uczycieli i pracowników zatrudnio-
nych w placówkach oświatowych 
rozpocznie jak zwykle nowy rok 
szkolny. Czy rzeczywiście jednak 
można powiedzieć – „jak zwykle”? 
Zapowiadane są ogromne, by nie 
powiedzieć rewolucyjne, zmiany. W 
środowisku nauczycieli wyczuwa się 
niepokój. Niektórzy obawiają się, że 
zapowiadana likwidacja gimnazjów 
może negatywnie wpłynąć na pro-
ces nauczania, inni że spowoduje to 
zmniejszenie zatrudnienia, jeszcze 
inni zwykłego zamieszania, bo nie 
wiedzą jak to wszystko ma wyglą-
dać. Słusznie?

– Zaraz, chwileczkę … to niby jedno 
pytanie, ale cała masa problemów. Zanim 
postaram się na nie odpowiedzieć, muszę 
stwierdzić rzecz absolutnie najważniejszą: 
bez względu na to, jakie zmiany nas czeka-
ją jestem przekonana, że suwalscy nauczy-
ciele zrobią wszystko, by uczniowie – tak 
jak zawsze – mieli najlepszą możliwą opie-
kę, najlepsze warunki do nauki. Jestem od 
lat związana z oświatą, jestem po prostu 
nauczycielką chwilowo oddelegowaną do 
innej pracy, znam nasze środowisko i mo-
gę powiedzieć, że bez względu na takie, 
czy inne trudności, zawsze będziemy ro-
bić wszystko, by uczniowie czuli, że jeste-
śmy dla nich.

Zaś co do obaw i ewentualnych trud-
ności – na pewno nie będzie to dla nas 
wszystkich łatwy czas. Przede wszystkim 
dlatego, że choć zmiany są zapowiadane 
od jakiegoś czasu, to nie znamy ich zakre-
su, nie wiemy do końca, na czym one bę-
dą polegać. Zapewne pierwsze konkrety 
pojawią się dopiero za kilka miesięcy, już 
po rozpoczęciu roku szkolnego.

Że planowana jest likwidacja gimna-
zjów i tworzenie ośmioletnich szkół 
powszechnych – to wiemy. Wiemy 
też, że maleje liczba uczniów. Jedno 
i drugie budzi obawy o stan zatrud-
nienia w szkołach.

– Faktycznie, liczby są bezwzględne. W 
ubiegłym roku, gdy rozpoczynaliśmy rok 
szkolny, mieliśmy 524 oddziałów i 11 782 
uczniów. W tym roku mamy 510 oddziałów 
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i około 400 uczniów mniej. To demografia. 
Natomiast nie sposób dziś powiedzieć, ja-
kie skutki przyniesie likwidacja gimnazjów 
i powrót do ośmioletniej szkoły powszech-
nej i czteroletnich liceów. Bardzo wiele za-
leży tu od zmian w programie nauczania.

Zapowiadane zmiany to ogromne za-
mieszanie – trzeba będzie niektóre 
szkoły dzielić, inne łączyć. Już kur-
sują plotki na ten temat.

– „Plotki” to akurat najwłaściwsze okre-
ślenie w tej sytuacji. Mogę z całą odpo-
wiedzialnością powiedzieć, że nie ma w 
tej chwili żadnych decyzji co do tego, jak 
przyszłe ewentualne zmiany mają wyglą-
dać, które szkoły – mówiąc na skróty – bę-
dą dzielone, które łączone. Ale ja oczywi-
ście rozumiem, że się o tym w środowisku 
szkolnym rozmawia. Trudno, by było ina-
czej, to przecież dla nauczycieli całe ich 
życie.

Skoro już jesteśmy przy „dzieleniu” 
i „łączeniu”. Dla niektórych placó-
wek będzie to bolesny proces, zaś 
dla innych mniej, bo tak się składa, 
że w Suwałkach sporo jest placówek 
łączących szkołę podstawową i gim-
nazjum; żartując można powiedzieć, 
że po trosze wyprzedziliśmy plano-
waną reformę. 

– Faktycznie, tam gdzie mamy do czy-
nienia z modelem podstawówka plus gim-
nazjum problemów większych nie będzie. 

JESTEŚMY DLA UCZNIÓW
Natomiast tam, gdzie mamy model liceum 
plus gimnazjum, jak na przykład w ZS nr 2, 
tam niestety problemy będą większe. Nie 
chcę uciekać od tematu, ale to nas dopie-
ro czeka, a rok szkolny już się zaczyna i po 
porostu trzeba brać się do pracy. A czeka 
nas jej naprawdę dużo.

Czy można określić cel najważniej-
szy na ten rok, coś co można na-
zwać zadaniem priorytetowym?

– Będziemy pracować najlepiej jak 
można – to po pierwsze. A po drugie, nie 
czekając na zmiany, nowe programy i no-
we rozwiązania, będziemy w maksymal-
nym stopniu unowocześniać kształcenie 
zawodowe, co oznacza ścisłą współpra-
cę z zakładami pracy, przedsiębiorcami, 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. 
Będziemy wzmacniać doradztwo zawo-
dowe, w SODN rozpoczyna pracę konsul-
tant do spraw kształcenia zawodowego. 
Uczniowie wybierający szkoły dla siebie 
powinni poznać szczegółowo ofertę su-
walskich szkół i oczekiwania przedsiębior-
ców. Chodzi o to, by uczeń miał otwartą i 
dobrze wytyczoną drogę do zawodu, któ-
ry zapewni dobrą pracę. No i powinien ten 
zawód zdobywać w szkole, która zapew-
nia swoim wyglądem i wyposażeniem 
komfort nauki. Wystarczy spojrzeć choćby 
na budynek Zespołu Szkół Technicznych; 
tam widać, że na doposażenie szkół suwal-
ski samorząd złotówek nie szczędzi. 

– Dziękujemy za rozmowę. 

Miejska inauguracja
roku szkolnego

2016/2017
odbędzie się o godz. 8.00

w hali sportowej
Zespołu Szkół nr 3

przy ulicy Szpitalnej 66
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Ciąg dalszy na str. 8

>>
W nietypowym terminie spotkali się suwal-

scy rajcy na XXII sesji Rady Miejskiej. A to przede 
wszystkim z powodu konieczności podjęcia 
uchwały w sprawie zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Suwałk 
ograniczonego ulicami: Gen. Podhorskiego, 
Gen. Pułaskiego, Świerkową, Nowomiejską, 
Modrzewiową i Grabową. Dopiero po zmia-
nie tego planu miejska spółka ZBM TBS bę-
dzie mogła ubiegać się o pozwolenie na budo-
wę budynku wielorodzinnego z mieszkaniami 
na sprzedaż i wynajem. Szerzej pisaliśmy o 
tym w poprzednim wydaniu „DwuTygodnika 
Suwalskiego”. Radni przyjęli tę uchwałę jedno-
głośnie, podobnie jak pozostałe uchwały w cza-
sie sierpniowej sesji.

ZGODY NA DAROWIZNY

Radni zgodzili się na darowizny na rzecz 
Skarbu Państwa czterech nieruchomości wyko-
rzystywanych na potrzeby: Sądu Okręgowego, 
Państwowej Straży Pożarnej i Izby Skarbowej. 
Na jednej z nich powstać może nowa siedzi-
ba Sądu Rejonowego. Na ten cel przekaza-
no nieruchomość przy ul. Utrata, za Parkiem 
Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód.

WSPÓLNIE Z GMINĄ

Radni zdecydowali też o przystąpieniu we 
współpracy z gminą Suwałki do projektów, w 
wyniku których ma powstać pełnowymiaro-
wa sala gimnastyczna w Starym Folwarku oraz 
nowa droga z Bobrowiska do Wiatrołuży. W 
zamian władze gminy Suwałki zadeklarowa-

ły, że przystąpią do projektu, w wyniku któ-
rego będzie przebudowana suwalska ulica 
Staniszewskiego. Taka współpraca daje więk-
sze szanse na sukces w konkursach przy ubie-
ganiu się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrz-
nych.

O LEPSZĄ DROGĘ
DO BIAŁEGOSTOKU

Jednogłośnie suwalscy radni przyjęli stano-
wisko w sprawie przebiegu dróg ekspresowych 
w Polsce północno-wschodniej. Wyrażają w 
nim zaniepokojenie wprowadzonymi w ostat-
nim czasie zmianami w sieci autostrad i dróg 
ekspresowych, w wyniku których nie będzie re-
alnych szans na lepsze skomunikowanie dwóch 
największych miast w Podlaskiem, czyli Suwałk 
z Białymstokiem. W stanowisku radni napisali 
m.in.: „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
19 maja 2016 r. została uzupełniona sieć auto-
strad i dróg krajowych o odcinek drogi ekspreso-
wej S16 Ełk (S61)–Knyszyn (S19), który docelowo 
będzie stanowił połączenie tras Via Carpatia i Via 
Baltica. Wybudowanie przedmiotowego odcinka 
drogi ekspresowej S16 oznaczać będzie pominię-
cie istotnych potrzeb subregionu suwalskiego, od 
wielu lat borykającego się z licznymi problemami 
komunikacyjnymi oraz będzie miało wiele daleko 
idących, negatywnych konsekwencji dla dalszego 
rozwoju Suwałki i Suwalszczyzny oraz północnej 
części województwa podlaskiego. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji łączą-
cej trasę Via Carpatia (S19) z Via Baltica (S 61) po-
przez Ełk będzie oznaczała również faktyczną 
rezygnację z poprawienia przepustowości połą-

ZAPYTANIA RADNYCH

Tadeusz Czerwiecki z Prawa i Sprawiedliwości zapytał m.in. o przyczyny zdemontowania 
spowalniaczy na ul. Szpitalnej na wysokości Zespołu Szkół nr 3. Prezydent Czesław Renkiewicz 
poinformował, że jest to sytuacja tymczasowa. W tym miejscu pojawią się nowe spowalniacze 
wyspowe, które nie będą utrudniały jazdy autobusom komunikacji miejskiej. Radny zapropono-
wał zróżnicowanie kar w płatnej strefie parkowania w centrum miasta. Prezydent przypomniał, 
że to radni ustalają regulamin strefy i wszelkie jego zmiany zależą od ich decyzji przy zastrzeże-
niu, że nie powinne one naruszać warunków umowy z firmą administrującą płatną strefą parko-
wania. T. Czerwiecki powrócił do swojej interpelacji z maja i projektu uchwały w sprawie opłat za 
wody opadowe. Zapytał przewodniczącego Rady o losy tej uchwały. Przewodniczący Zdzisław 
Przełomiec poprosił o uzupełnienie kwestii formalnych ze strony wnioskodawców i zadeklaro-
wał skierowanie tego projektu uchwały do dalszego procedowania.

Anna Ruszewska z klubu „Łączą nas Suwałki” zaproponowała zwiększenie działań eduka-
cyjnych i promocyjnych zmierzających do zwiększenia zainteresowania wśród mieszkańców 
Suwalskim Budżetem Obywatelskim. Prezydent Cz. Renkiewicz zaproponował, by do upłynię-
cia terminu (19 sierpnia) składania wniosków wstrzymać się z ocenami. Po zakończeniu proce-
dury przyjdzie czas na analizę sytuacji.

Andrzej Łuczaj z Prawa i Sprawiedliwości zaproponował m.in. wykonanie ujednolicenia ozna-
kowania ścieżek rowerowych w mieście np. na kolor czerwony. Prezydent polecił dyrektorowi 
suwalskiego Zarządu Dróg i Zieleni przeanalizowanie propozycji. Radny zapytał również o stan 

SIERPNIOWA SESJA
n Śledztwo w sprawie śmierci bezdom-

nego mężczyzny wszczęła suwalska proku-
ratura. Nieprzytomnego 63-latka przy ul. 
Nowomiejskiej  znalazła na początku sierpnia 
suwalska policja. Mężczyzna trafił do szpita-
la, gdzie zmarł. Na ciele nie miał widocznych 
obrażeń, ale lekarze stwierdzili u niego wiele 
urazów wewnętrznych.

n Turniejem siatkówki plażowej mężczyzn 
„Pogodne Suwałki CUP 2016” otwarto nowy 
obiekt „Suwałki Beach Arena”, która powstała 
w ramach ubiegłorocznej edycji Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Projekt mieszkań-
ców pod nazwą „Zalew Łączący Pokolenia” 
został zakwalifikowany do projektów „du-
żych”, czyli o wartości do 700 tysięcy zł.

n Ponad 15 gramów amfetaminy, 120 pa-
czek papierosów bez polskich znaków skar-
bowych akcyzy oraz dwie litrowe butelki alko-
holu bez polskich znaków skarbowych akcyzy 
ujawnili i zabezpieczyli suwalscy policjanci u 
25-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna 
usłyszał już zarzuty, do których się przyznał.

n Tragiczny wypadek drogowy na dro-
dze z Suwałk do granicy z Litwą. 16 sierpnia 
po południu w Jasionowie niedaleko Suwałk 
zderzył się bus na litewskich numerach reje-
stracyjnych z ciężarówką. Jedna osoba nie 
żyje, druga jest ranna. To kierowca i pasażer 
busa. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. 
Droga w miejscu wypadku była zablokowana 
przez ponad cztery godziny.

n 16 sierpnia wydarzył się drugi tragiczny 
wypadek na szlaku prowadzącym do przej-
ścia granicznego z Litwą. Tym razem do wy-
padku doszło na obwodnicy Augustowa  w 
pobliżu miejscowości Janówka. Przed pół-
nocą z wtorku na środę zderzyły się czołowo 
dwie ciężarówki. Obydwa samochody spłonę-
ły. W wypadku zginęli kierowcy obu ciężaró-
wek Łotysz i Turek. Po wypadku zablokowana 
była obwodnica Augustowa. Ruch odbywał się 
starym fragmentem drogi krajowej nr 8 mię-
dzy Suwałkami a Augustowem.

n Suwalscy policjanci na drodze krajo-
wej nr 8 zatrzymali nietrzeźwego kierujące-
go samochodem ciężarowym. Badanie alko-
matem wykazało w organizmie mężczyzny 
ponad 2,3 promila alkoholu. Teraz 43-letni 
obywatel Bułgarii za swoje postępowanie 
odpowie przed sądem.

WYDARZYŁO SIĘ
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czenia drogowego Augustów–Białystok, co wraz 
z wzrastającym co roku natężeniem ruchu dro-
gowego spowoduje znaczące wydłużenie czasu 
dojazdu z Suwałk i północnej części wojewódz-
twa podlaskiego do ośrodka metropolitarnego 
– Białegostoku”.

W czasie sesji prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz ocenił, że takie zmiany nie bę-
dą sprzyjały równomiernemu rozwojowi ca-
łego regionu. W zakończeniu swojego stano-
wiska radni stwierdzili, że: „Na taki stan rzeczy 
nie może być naszej zgody i dlatego też wnosi-
my do władz rządowych, parlamentarzystów 
oraz władz regionalnych o zaplanowanie i re-
alizację inwestycji w ramach Drogi Krajowej nr 

8 poprawiających dostępność komunikacyjną 
północnej części województwa podlaskiego z 
Białymstokiem.” 

Stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach 
trafi do premier Beaty Szydło, ministra 
Infrastruktury i Budownictwa, posłów i sena-
torów z województwa podlaskiego, Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz sa-
morządów z powiatów: augustowskiego, su-
walskiego i sejneńskiego.

PROMOCJA NUMERU 112

Radni ustalili zasady korzystania z parków, 
placów miejskich, skwerów i miejskich tere-

mostku na Czarnej Hańczy przy torach kolejowych. Cz. Renkiewicz poinformował, że jest to wła-
sność PKP i poprosił, by dyrektor ZDiZ w Suwałkach wystąpił do PKP w tej sprawie.

Irena Schabieńska z Prawa i Sprawiedliwości zapytała o termin zakończenia prac na ul. 
Świerkowej. Prezydent poinformował, że wykonawcy przebudowy tej ulicy twierdzą, że prace 
zakończą się w terminie. Radna zwróciła też uwagę na źle wyprofilowaną drogę przy wjeździe na 
rondo przy ul. Świerkowej. Cz. Renkiewicz stwierdził, że ten wjazd rzeczywiście jest źle wyprofilo-
wany, co potwierdziła jazda próbna autobusu komunikacji miejskiej. To musi być poprawione.

Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę na zły stan części ul. Krakowskiej. 
Prezydent zadeklarował przeanalizowanie tej informacji. Radny podziękował też za prowadzone 
remonty ulic na Osiedlu Piastowskim.

Również o stan drogi zapytał Wojciech Malesiński z Prawa i Sprawiedliwości. Radnego zainte-
resował stan nawierzchni ul. Przytorowej. Cz. Renkiewicz poinformował, że część ul. Przytorowej 
od ul. Sejneńskiej do dawnego przejazdu kolejowego na ul. Przytorowej jest w przebudowie. 
Prezydent zobowiązał dyrektora ZDiZ do sprawdzenia stanu pozostałej części ul. Przytorowej. 
Przy okazji zwrócił też dyrektorowi ZDiZ uwagę na zły stan ul. Hubala.

Zbysław Grajek z Platformy Obywatelskiej zapytał o działania prowadzone przy zapowia-
danej przebudowie ul. Krzywólka. Prezydent poinformował, że w tym roku powstanie projekt 
przebudowy tej ulicy, a prace przy niej rozpoczną się w przyszłym roku. Więcej na ten temat na 
stronie 4.

nów rekreacyjnych. Stało się to na wniosek 
Wojewody Podlaskiego, który zalecił posługi-
wanie się ogólnopolskim logiem numeru 112 w 
„celu edukacji i właściwego informowania spo-
łeczeństwa o numerach alarmowych.” Dlatego 
też na tablicach informacyjnych z regulaminem 
korzystania z miejskich parków i placów znaj-
dzie się numer alarmowy 112.

Ponadto radni zmienili uchwałę w spra-
wie przyznania dotacji na prace konserwator-
skie. Dokonali też zmian w tegorocznym bu-
dżecie miasta oraz w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej oraz upoważnili Prezydenta Miasta 
Suwałki do zaciągnięcia pożyczki na finanso-
wanie zadania inwestycyjnego „Innowacyjne 
Suwałki – słoneczne miasto – zakup i mon-
taż instalacji fotowoltaicznych w budynkach 
mieszkalnych”, które będzie realizowane w 
2017 r.

BEZ TRZECIEGO 
WICEPRZEWODNICZĄCEGO

Po raz drugi nie udało się wybrać trzecie-
go wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 
Suwałkach. Nie zgłoszono żadnego kandyda-
ta na to stanowisko. Od kilku miesięcy, po re-
zygnacji Andrzeja Pawła Chuchnowskiego z 
klubu „Łączą nas Suwałki”, stanowisko to nie 
jest obsadzone. W tej chwili przewodniczące-
mu Rady Miejskiej Zdzisławowi Przełomcowi 
z klubu „Łączą nas Suwałki” w kierowa-
niu pracami Rady pomagają dwaj wiceprze-
wodniczący – Zbysław Grajek z Platformy 
Obywatelskiej i Sławomir Szeszko z Bloku 
Samorządowego.

Radni ustalili składy osobowe stałych komi-
sji Rady Miejskiej. Tadeusz Czerwiecki z Prawa 
i Sprawiedliwość znalazł się w składzie Komisji 
Oświaty i Wychowania. 

WTOREK Z RADNYM

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

We wtorek 6 września zapraszają 
Wojciech Pająk  z Klubu Radnych „Łączą 
nas Suwałki” oraz Józef W. Murawko z 
Bloku Samorządowego. Na spotkanie z 
radnymi 13 września zapraszają Anna 
Ruszewska z Klubu Radnych „Łączą nas 
Suwałki” oraz Tadeusz Czerwiecki z 
Prawa i Sprawiedliwości.

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 przyj-
muje interesantów w każdy poniedziałek, 
od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierw-
szym piętrze Urzędu Miejskiego.
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n Do groźnego wypadku doszło na ul. 

Pułaskiego. Pod nadjeżdżającego TIR-a po-
za przejściem dla pieszych wtargnął 18-la-
tek. Pieszy z poważnymi obrażeniami cia-
ła został zabrany do szpitala. 

n W sobotę 20 sierpnia po roku od li-
kwidacji otwarto posterunek Straży Ochrony 
Kolei na dworcu w Suwałkach. W wyremon-
towanych pomieszczeniach pracować bę-
dzie 18 osób. Suwalski posterunek to 
najdalej wysunięta jednostka w północno-
wschodniej Polsce. SOK jako formacja powo-
łana do ochrony życia i zdrowia ludzi oraz 
mienia na obszarze kolejowym, dworcach i 
w pociągach istnieje w Polsce od 18 listopa-
da 1918 roku.

n Z każdym rokiem podatnicy rozlicza-
jący się w suwalskim Urzędzie Skarbowym 
coraz chętniej przekazują w swoich ze-
znaniach podatkowych 1% na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego. W tym roku 
z ich PIT-ów na konta organizacji poza-
rządowych wpłynęło ponad 1,4 mln zł. 
Najwięcej pieniędzy, bo  ponad 102 tys. zł 
trafiło wpłynęło na rzecz Stowarzyszenia 
Hospicjum Suwalskie. Suwalczanie chętnie 
wspierali także ogólnopolskie organizacje 
pozarządowe.

TATA 32 SYNÓW
Dookoła świata na rowerach wędruje niezwykła kolarska rodzina, która składa z taty i… 32 sy-

nów. Tata to pastor Gienadij Mochnienko, zaś synowie to chłopcy ze wschodniej Ukrainy, którym 
los nie szczędzi często traumatycznych doświadczeń.

– Wielu tych chłopa-
ków pochodzi z rozbi-
tych rodzin, z terenów 
objętych wojną – mó-
wi pastor Mochnienko. 
– Postanowiłem im po-
móc, bo każde dziecko 
powinno mieć swoich 
bliskich, swoją rodzinę. 
Prawo nasze pozwoli-
ło mi adoptować tych 
chłopców i tak stałem 
się tatą 32 synów.

Do Suwałk pastor i jego podopieczni trafili po drodze do krajów bałtyckich i do Niemiec, skąd 
wracają do siebie, na Ukrainę, bo przecież rozpoczyna się rok szkolny. Przejechali już kilkanaście 
tysięcy kilometrów, w planach mają trasę dookoła świata. -Pomagają nam dobrzy ludzie, których 
nigdy i nigdzie nie brakuje – mówi pastor Mochnienko. 

W Suwałkach niezwykłą rodzinę gościł Krzysztof Hawrus, pastor zielonoświątkowców.

Wspaniała zabawa przy świetnej muzyce: tak można podsumować pierwszą edycję RockWater 
Festival 2016, który zagościł w Szelmencie. To właściwie jedyna na świecie impreza, której inspi-
racją jest wodny rock and roll. Przez dwa wieczory, u podnóża Jesionowej Góry, rozbrzmiewały 
gorące, rock’owo – szantowe rytmy, przy których bawili się liczni fani tego typu muzyki z całego 
kraju i nie tylko. Czasami liczba słuchaczy oscylowała w granicach tysiąca, półtora tysiąca osób w 
przedziale wieku od jednego roku do późnej jesieni życia. Można się cieszyć, że tyle osób zdecy-
dowało się odwiedzić WOSiR Szelment.

Pierwszego dnia wystąpili: Janusz Yanina Iwański & Klenczon Project, Jelonek oraz Kuśka 
Brothers. Drugiego dnia zagrali: Mietek Folk, Zejman & Garkumpel, Cała Góra Barwników, Orkiestra 
Dni Naszych oraz EKT Gdynia. Muzyka łagodzi obyczaje. I tak właśnie było podczas tych dwóch mu-
zycznych wieczorów w Szelmencie. Ochrona imprezy nie zanotowała ani jednej interwencji.

 ŚWIĘTO WODNEGO ROCKA >>

>>
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KOLUMBARIUM JUŻ GOTOWE
Zakończyła się budowa pierwszego kolumba-

rium na cmentarzu komunalnym w Suwałkach. W 
budowli w kształcie litery H znajduje się 180 nisz. 
Koszt inwestycji wraz z zagospodarowaniem oto-
czenia to prawie 220 tysięcy złotych. Wykupienie 
niszy urnowej na 40 lat będzie kosztowało 2500 
złotych. Do jednej niszy będzie można wstawić 
kilka urn, i to co jest bardzo ważne dla bliskich 
zmarłego, kolumbarium jest dla nich „bezobsłu-
gowe” tzn. czystość i porządek zapewniają pra-
cownicy PGK. 

>>
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KOMU STYPENDIUM?

Najlepsi uczniowie mogą ubiegać się o stypendium. Wniosek o przy-
znanie stypendium za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016 
może składać wyłącznie dyrektor szkoły, do której uczęszcza/uczęszczał 
uczeń. Wnioski można składać do 10 września.

W ramach programu „Zdolny Suwalczanin” samorząd będzie nagra-
dzać uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych w formie stypendium Prezydenta Miasta Suwałk za szczegól-
ne osiągnięcia w nauce lub sporcie. Szczegółowe warunki udzielania tej 
pomocy określone zostały w regulaminie przyznawania stypendium, 
który można znaleźć na stronie: bip.um.suwalki.pl w zakładce uchwa-
ły Rady Miejskiej.

Wręczenie stypendiów odbędzie się w październiku 2016 r. podczas 
uroczystej gali.

NOWE DROGI 
Jeszcze w tym roku kolejne ulice na Osiedlu Hańcza będą miały utwar-

dzone nawierzchnie. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk  podpisał  
umowę z firmą PDM Suwałki. Firma ta wygrała przetarg na budowę ulic: 
Ełckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej, Oleckiej i Węgorzewskiej oraz łącznika uli-
cy Lubelskiej. Inwestycja warta blisko 1,8 mln zł rozpocznie się jeszcze w 
tym miesiącu. Przed jej rozpoczęciem odbyło się spotkanie z mieszkań-
cami tych ulic, na którym omówiono harmonogram  robót i poinformo-
wano o zakresie zaplanowanych prac.

Już w połowie listopada mieszkańcy tych ulic powinni cieszyć się z 
utwardzonej i nowoczesnej drogi, chodników, parkingów, kanalizacji 
deszczowej oraz oświetlenia ulic.

– To kolejna duża inwestycja na Osiedlu Hańcza w ostatnich latach. 

Cieszę się, że w tak krótkim czasie udało nam się wybudować wiele no-
wych dróg na tym osiedlu – stwierdził Czesław Renkiewicz.

W ciągu ostatnich 4 lat na Osiedlu Hańcza przebudowano ulice: 
Warszawską, Bydgoską, Batalionów Chłopskich, Krakowską, Toruńską, 
Elbląską, Słupską, Zamojską, Gdańską, Koszalińską, Szczecińską 
i Tarnobrzeską oraz ulice w kwartale:  Bydgoska, Białostocka, Warszawska, 
Poznańska. Całość powyższych prac pochłonęła ponad 10,7 mln zł.

SPORT DLA SENIORA
Ponad  100 suwalskich seniorów uczestniczyło w  sportowo-rekre-

acyjnym spotkaniu „Sport dla Seniora” w Gawrych Rudzie zorganizo-
wanym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział 
Okręgowy w Suwałkach. Seniorzy z dużym zaangażowaniem rywalizowa-
li w różnych dyscyplinach sportu. Najlepsi otrzymali dyplomy, ale zwycię-
żyli wszyscy bo najważniejszy był sam udział. Tak jak na Olimpiadzie.

Spotkanie było dofinansowane przez Prezydenta Miasta Suwałk.

     
Suwalscy przedsiębiorcy mogą zgłaszać swój udział w programie 

„Aktywny Senior”. Jest to otwarty program mający na celu podniesie-
nie poziomu aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów 
poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg i rabatów umożliwiających 
większy dostęp do ofert kulturalnych, sportowych i usług. Udział w pro-
gramie jest bezpłatny.

Partnerem programu „Aktywny Senior” może być każda osoba fizycz-
na, osoba prawna, jednostka organizacyjna Miasta Suwałki lub inna insty-
tucja, która włączy się do współpracy w ramach programu i przygotuje 
specjalną ofertę ulg i rabatów dla seniorów lub dostosuje już istniejącą.

Każdy Partner otrzyma naklejkę informującą o miejscu przyjaznym 
dla seniora i honorowaniu programu „Aktywny Senior”. Partner jest na-
tomiast zobowiązany do umieszczenia tej informacji w widocznym miej-
scu w swojej siedzibie lub w miejscu realizacji usług oraz na swojej stro-
nie internetowej.

Informacja o udziale w programie, oferowanych zniżkach i zakresie 
oferowanych usług, zostanie zamieszczona na stronach internetowych 
www.um.suwalki.pl oraz www.seniorzy.pogodnesuwalki.pl

>> >>

>>

>> AKTYWNY SENIOR
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SUWALSKA FIRMA INFORMATYCZNA CODE&PEPPER, FUNKCJONUJĄCA W PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM 
POLSKA WSCHÓD W SUWAŁKACH, W TYM ROKU OBCHODZIĆ BĘDZIE DZIESIĘCIOLECIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI. 
JEST ONA PRZYKŁADEM, ŻE OSIĄGNIĘCIE SUKCESU W DZISIEJSZYCH CZASACH NIE ZALEŻY OD TEGO, CZY SIE-
DZIBĘ FIRMY POSIADA SIĘ W DUŻYM CZY MAŁYM MIEŚCIE. TO WIEDZA I KREATYWNOŚĆ ZESPOŁU, WŁAŚCICIELI I 
PRACOWNIKÓW SĄ WARUNKIEM ODNIESIENIA SUKCESU W BIZNESIE.
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– Możemy pracować zdalnie, lecz w 
zespole łatwiej rozwiązuje się proble-
my. Codziennie na początku pracy mamy 
„odprawę” – mówi Adam Pogorzelski, 
Informujemy się wzajemnie na jakim eta-
pie tworzenia znajduje się dany projekt. 
Jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia, pomo-
cy, czy porady, może liczyć na członków 
zespołu.

 Code&Pepper, wcześniej znana jako 
DBS, powstała jako jednoosobowa f ir-
ma. Jej założycielem i pierwszym pra-
cownikiem był Łukasz Korol . Obecnie 
to osiemnastoosobowy zespół pracow-
ników i współpracowników. Firma pro-
jektuje aplikacje mobilne dla klientów w 
Polsce i za granicą, w tym specjalistycz-
ne rozwiązania wspomagające zarządza-
nie biznesem. 

Udało się jej odnieść rynkowy suk-
ces. Z jej produktów korzystają inne fir-
my i tysiące użytkowników w całej Polsce. 
Opracowali oni m.in. portal do nauki języ-
ka angielskiego online, platformę badania 
kompetencji zawodowych, systemy zarzą-
dzania projektami czy finansami. 

Najbardziej znanym i popular-
nym produktem opracowanym przez 
Code&Pepper jest aplikacja MyShop.mobi. 
Jest to nowoczesna bezpłatna aplikacja 
mobilna pobrana przez 350 tysięcy użyt-
kowników informująca o wszelkich nowo-
ściach, rabatach itp. w sieciach sklepów 
obuwniczych, spożywczych czy restau-
racjach. 

Adam Pogorzelski, absolwent 
Instytutu 
Kultury Polskiej 
Uniwersytetu 
Warszawskiego, 
muzyk, społecz-
nik współpracu-
jący z Fundacją 
Miasto, czło-
nek zarządu i 
wspólnik firmy 
Code&Pepper.

– Zmiana nazwy f irmy z DBS na 
Code&Pepper była koniecznością – 
twierdzi współwłaściciel f irmy Adam 
Pogorzelski. Wcześniejsza nazwa DBS 
(tłumaczona często jako „dobre bo su-

walskie”) była dobra na krajowy rynek. 
By zainteresować kontrahenta zagranicz-
nego nazwa musi być intrygująca i w ję-
zyku angielskim, stąd Code&Pepper czy-
li w wolnym tłumaczeniu kod (w domyśle 
związany z programowaniem) i pieprz – 
by produkt przez nas stworzony był od-
powiednio doprawiony, smaczny jak na-
sze potrawy regionalne.

W firmie pracują młodzi ludzie. Pracują 
tutaj z wyboru – tłumaczy Wojciech Pająk. 
– Są absolwentami różnych uczelni, ale w 
większości pochodzą z Suwałk i okolic i 
zdecydowali się tu wrócić. Doświadczyli 
„uroków” dużych aglomeracji. Na dojaz-
dy na uczelnie lub do pracy tracili mnó-
stwo czasu. Dojazd rowerem do naszej 
firmy to maksymalnie kilkanaście minut. 
Tutaj mieszkają, mają rodziny, tutaj wy-
poczywają. Wciąż mało dziewczyn stu-
diuje na kierunkach technicznych i dlate-
go pewnie wśród programistów są u nas 
tylko dwie kobiety. Za to panie „rządzą” 
jako kierownicy projektów, planując pra-
cę zespołu. 

Wojciech Pająk , absolwent geografii 
na Uniwersytecie 
Wrocławskim, 
społecznik zna-
ny z działań na 
Kaczym Dołku 
oraz z organi-
zacji pozarzą-
dowych, radny 
Rady Miejskiej 
w Suwałkach, 
specjalista od 
marketingu w 
Code&Pepper.

Pracownicy opracowują kolejne pro-
jekty informatyczne, między innymi plat-
formę monitorującą handel międzyna-
rodowy, która będzie zawierała wszelkie 
informacje o cłach i innych warunkach 
eksportu i importu towarów i usług. 

KOD I PIEPRZ>>

Pracownicy firmy
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Rok 2016 przejdzie do historii miasta jako rekordowy pod względem 
inwestycji w oświacie. Inwestycje i remonty prowadzone są w 22 placów-
kach. Ich koszt to ponad 12 milionów złotych (łącznie placówki oświatowe 
ze żłobkiem). Za te pieniądze można by wybudować nową szkołę. 

III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych oraz 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy doczekały się długo oczeki-
wanej termoizolacji budynków. Niestety prace na tych obiektach nie za-
kończą się przed pierwszym dzwonkiem. 

W przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za-
kończenie robót budowlanych zaplanowano na 15 października. To 
wina długich procedur przetargowych w wyłanianiu wykonawcy ro-
bót budowlanych, wymaganych w przypadku otrzymania dotacji z Unii 
Europejskiej. 

Trwa adaptacja 
budynku przy uli-
cy Kamedulskiej 3 
na potrzeby Żłobka 
Miejskiego w Su-
wałkach II etap.

Niektóre szko-
ły doczekają się 
nowych obiektów 
sportowych. Trwa 
budowa bieżni i 
skoczni przy Szkole 
Podstawowej nr 9 

oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach. Trwa pierwszy etap budowy 
boisk sportowych wraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół 
nr 10 w Suwałkach przy ul. Antoniewicza 5.

Ponadto są realizowane mniejsze inwestycje:
– Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w 

ramach Inicjatyw Lokalnych; 
– Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecz-

nych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw 
Lokalnych;

– Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5; 
– Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy 

Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych;
 – Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach 

Inicjatyw Lokalnych;
 – Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bram-

ki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw 
Lokalnych;

– Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu 
i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach 
Inicjatyw Lokalnych;

– Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2;
– Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w 

Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach.

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ  >>

PIERWSZY KROK 
Rozpoczął się pierwszy etap budowy nadrzecznych bulwarów w 

Suwałkach. Do końca października, za ponad 1,7 mln zł, powstanie no-
wa droga łącząca ulice Kościuszki i Mickiewicza, która będzie przebiega-
ła „na tyłach” siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego i I LO. Wzdłuż dro-
gi powstaną parkingi wraz oświetleniem.

Więcej w następnym wydaniu „Dwutygodnika Suwalskiego”

>>
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Wakacje 
w Suwałkach 2016

Niestety, kończą się wakacje. Na łamach papierowego wydania 
„Dwutygodnika Suwalskiego” oraz na naszej stronie internetowej   
informujemy o imprezach i działaniach adresowanych do najmłod-
szych suwalczan spędzających lato w mieście. Poniżej propozycje 
na ostatnie dni tegorocznych wakacji.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ, ul. E. Plater 33A 

♦Pracownia „Smykałka” w 
Bibliotece Publicznej im. M. Ko-
nopnickiej przy ul. E. Plater 33A 
zaprasza dzieci 25 sierpnia w 
godz. 11-13 na zajęcia literacko-
plastyczne „O burmistrzu, który 
oszukał cara”.
♦Filia nr 3 Biblioteki przy ul. 

Północnej 26 zaprasza 24 sierpnia 
w godz. 11-13 na zajęcia eduka-
cyjne z wykorzystaniem klocków 

Lego „Wakacyjna dawka muzyki”, a 31 sierpnia w godz. 11-13 na zajęcia z 
wykorzystaniem klocków Lego „Wakacyjne wspomnienia fi lmowe”.
♦Midicentrum przy ul. Witosa 4A zaprasza dzieci w godz. 9-12 na za-

jęcia:  fi lmowy poniedziałek,  zagraj z nami w środę – gry planszowe lub 
Playstation, czwartek fanów Lego, familijny piątek.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na ul. Jana Pawła II 5 na:
♦zajęcia z tańca nowoczesnego (dzieci 7-11 lat) 23, 25 i 30 sierpnia w 

godz. 12-13 w sali 2.14; 5 zł za zajęcia;

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na ul. Noniewicza 71 na:
♦ART-PLAST zaczarowana walizka – familijne 

spotkanie ze sztuką, 27 sierpień godz. 11-13, pl. M. 
Konopnickiej, wstęp wolny;
♦warsztaty plastyczne – Mała Akademia Grafi ki 

(5-9 lat), godz. 14.00-15.30; Figury małe i duże (10-15 
lat), 25 sierpnia w godz. 14-16, wstęp wolny;

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zaprasza 
na bezpłatne:

♦zajęcia ogólnorozwojowe z lekkoatletyki w formie zabawy na stadio-
nie lekkoatletycznym – 23 i 25 sierpień w godz. 9-10.30;

♦wycieczkę rowerową szlakiem Green Velo 
oraz ścieżkami Wigierskiego Parku Narodowego i 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego; uczestnicy mu-
szą posiadać własny rower oraz kask – 24 sierpień w 
godz. 9.30-14.30; zapisy tel. (87) 566 32 81;

♦Suwalska Akademia Tenisa Ziemnego (od 8 do 16 lat)– na kortach 
tenisowych OSiR – 23 i 25 sierpień w godz. 10-12;
♦otwarte zajęcia sekcji modelarstwa lotniczego, 29-31 sierpień godz. 

10-14;
♦zajęcia na ściance wspinacz-

kowej, 25 sierpień godz. 11-15;

Wigierski Park Narodowy zaprasza na:
♦wycieczkę rowerową w sobotę (27 sierpnia). Wyjazd spod siedziby 

WPN w Krzywem o godz. 10. Zapisy do godz. 14 w piątek przed wyciecz-
ką; zapisy tel. (87) 56 32 562 lub 510 992 672.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ 
W SUWAŁKACH ZAPRASZA:

n dzieci szkół podstawowych do udziału w konkursie fotografi cz-
nym „Wakacje nad Czarną Hańczą”. Termin wysłania zdjęć: 30 wrze-
sień 2016 r. Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 87 565-62-46 
wew. 13, 15 lub 17 lub adresem: metodyka@bpsuwalki.pl

n do udziału w fi lmowym konkursie „Sekretne życie zabawek” orga-
nizowanym w Midicentrum. Stwórz własną animację poklatkową i zgłoś 
się do konkursu z nagrodami. 
Regulamin konkursu na stronie: www.midicentrum.pl 

n uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gim-
nazjów do udziału w konkursie plastycznym „Za-
giniony zielnik Elizy Orzeszkowej”.  Termin zgło-
szeń: 30 września 2016 r. Wyłonienie zwycięzców 
odbędzie się w październiku w Bibliotece. O do-
kładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomie-
ni. Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 
87 565-62-46 wew. 17 lub adresem: metodyka@bpsuwalki.pl

n wspólnie z Cinema Lumiere w 
Suwałkach do udziału w akcji „ Zanim 
obejrzysz fi lm, wypożycz i przeczytaj 

książkę”. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Filmy objęte akcją: 
„ Ben Hur”, „Bridget Jones 3”.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA:
n 25-lecie Teatru Efe-

merycznego, które rozpo-
cznie się 25 sierpnia o go-
dzinie 21.00 w sali im. 
Andrzeja Wajdy i Sali 
Kameralnej SOK, u. Jana 
Pawła II 5. 

W programie:
– wernisaż wystawy plaka-
tów teatralnych Tomasza 
Wójcika, 

– wybór spektakli pracowni Teatru Efemerycznego,
– minirecital Damiana Łukawskiego, aktora scen warszawskich,
– retrospektywa działań teatru – wystawa plakatów, video-art.,
– bankiet;

n Potańcówkę z Wakacyjną Grupą Wujka Gienka, która rozpocznie 
się w środę (31.08.) o godz. 17.00 w Finezji Orientu, ul. Chłodna 3A. Bilety: 
5 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

n otwarcie wystawy najlepszych prac Międzynarodowej Wysta-
wy Rysunku Studenckiego, które rozpocznie się w piątek, 2.09. o godz. 
17.00 w GSW Chłodna 20, ul. Noniewicza 71; wstęp wolny. Wystawa czyn-
na do 14 października;

n Koncert zespołu SOUND’n’GRACE, Gospel Choir oraz Beciaki, 
Fri Stejdż Bend i AGE rozpocznie się w piątek (26.08) o godz. 18.00 
na Stadion Miejski, ul. Zarzecze 26 w ramach Muzycznego Lata Radia 
5. Wstęp wolny.

CINEMA LUMIERE zaprasza na fi lmy:
– do 25 sierpnia 

– „Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie” 
(komedia anim.), „Mój przyjaciel smok” (2D+ 
3D familijny/przyg.), „Ben-Hur” (historyczny/
przygod. 2D+3D), „Boska Florence” (ko-
media), „Jak zostać kotem” (komedia), 
„Śmietanka towarzyska” (komedia);

– od 26 sierpnia – „Nowe przygody Aladyna” 
(komedia), „Mechanik: Konfrontacja” (thriller/
akcji), „Sausage party” (komedia anim.), 
„Czerwony kapitan” (krymin./politycz.);

– od 2 września – „Jak Bóg da” (komedia).

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE
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WYDARZENIA SPORTOWE

MAJKA WSPANIAŁA
Znakomicie zaprezentowała sie 

na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de 
Janeiro zawodniczka Hańczy Suwałki 
Maria Andrejczyk. W finale konkursu 
rzutu oszczepem zajęła czwarte miej-
sce z wynikiem 67,78 m. Do brązowego 
medalu zabrakło jej 2 cm, bo Czeszka 
Barbora Spotakova rzuciła 67,80 i to 
ona stanęła na najniższym stopniu po-
dium. W finałowym konkursie najdalej 
rzuciła Chorwatka Sara Kolak. Jej wynik 

66,18 m był prawie o 1 metr krótszy niż wynik M. Andrejczyk w elimina-
cjach. Wynik 66,11 m to najlepszy rezultat w rzucie oszczepem w tym ro-
ku na świecie i jednocześnie lepszy o 3,03 m od poprzedniego rekordu 
Polski. Nie udało się powtórzyć tego wyniku finale, ale i tak był to naj-
lepszy konkurs w karierze zawodniczki Hańczy Suwałki. Czterokrotnie w 
swoich rzutach przekroczyła 60 m. W kolejnych rzutach osiągnęła: 61,92 
m, 59,25 m, 60,23 m, 59,31 m, 64,78 m, 63,69 m.

– Jestem załamana. Nie wiem co mogę powiedzieć, jest mi bardzo 
przykro. Dwa centymetry... – mówiła ze łzami w oczach po konkursie, 
na antenie TVP Sport. 

Trenerem M. Andrejczyk jest Karol Sikorski, który jest ze swoją pod-
opieczną w Rio de Janeiro. O M. Andrejczyk także na str. 18

TRZY MECZE 
A. CWALINY W RIO

Badmintonista SKB Litpol Malow Adam 
Cwalina grający wspólnie z Przemysławem 
Wachą w grze podwójnej mężczyzn swój 
występ na Igrzyskach Olimpijskich w Rio 
de Janeiro zakończył w rundzie elimina-
cyjnej. Polacy trzykrotnie przegrali po 
0:2. Ulegli:

– Sa – Rang Kim/Kim Gi Jung z Korei Płd. 
– 14:21, 15:21,

– Duńczykom Mathias Boe/Carsten 
Mogesen-17:21, 17:21, 

– zdobywcom brązowych medali olim-
pijskich Anglikom Marcus Ellis/Chris Langridge 18:21, 16:21. 

SUWALCZANKA NA MEDAL
Zofia Zdancewicz – zawodniczka Sekcji Modelarstwa Lotniczego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach startująca w drużynie repre-
zentacji Polski w Mistrzostwach Świata Modeli Swobodnie Latających 
Juniorów w klasie F1B, P rozgrywanych w macedońskiej miejscowości 
Prilep zajęła trzecie miejsce zdobywając brązowy medal i tytuł drużyno-
wego drugiego wicemistrza świata w klasie F1B. Trenerem Z. Zdancewicz 
jest instruktor Stanisław Skibicki.

W mistrzostwach świata startowało 13 reprezentacji narodowych. 
Zwyciężyli Rosjanie przez USA.

HISTORYCZNY 
SUKCES WIGIER 

Suwalskie Wigry wygrały 2:1 z Termaliką Bruk– Bet Nieciecza w 1/16 
Pucharu Polski. To największy sukces suwalskiej drużyny w historii wy-
stępów w rozgrywkach Pucharu Polski.  Pokonali czołowy zespół ekstra-
klasy. Gole dla Wigier strzelili: Kuku w 45 min.  i Kamil Zapolnik w 69 min. 
Bramkę dla Termaliki zdobył Dawid Nowak w 72 min. Piłkarze suwalskiej 
drużyny rozegrali dobry mecz i zasłużenie zwyciężyli. Szczególnie do-
brze zaprezentowali się Miłosz Kozak i Vaclav Cverna. Mecz na stadionie 
przy ul. Zarzecze obejrzało ponad 2 tys. kibiców.

Nie spełniły się marzenia wielu kibiców Wigier o tym by suwalska 
drużyna w następnej rundzie zagrała z Legią Warszawa. Stołeczny ze-

spół przegrał  2:3 z Górnikiem Zabrze w 1/16 Pucharu Polski. Zatem w 
1/ 8 Pucharu Polski 21 września Wigry  zagrają z Górnikiem w Zabrzu. 

WIGRY LIDEREM
Po czterech kolejkach I ligi suwalskie Wigry są liderem. Prowadzą 

z dorobkiem 10 pkt. Najpierw piłkarze suwalskich Wigier zremisowali 
1:1 z Podbeskidziem w Bielsku-Białej. Gola dla Wigier strzelił D. Kądzior 
w 69 min., a dla gospodarzy Tomasz Podgórski w 36 min. Warto przy-
pomnieć, że jeszcze dwa miesiące temu Podbeskidzie grało w piłkar-
skiej ekstraklasie. W czwartej kolejce suwalska drużyna pokonała 3:2 
Wisłę Puławy, beniaminka I ligi. Gole dla Wigier strzelili: Miłosz Kozak w 
17 min., Kamil Zapolnik w 26 min., Łukasz Wroński w 68 min.; dla rywali 
Sylwester Patejuk w 10 min. i 
Dawid Pożak w 90 min.

 W najbliższej kolejce 
Wigry zagrają w Legnicy z 
jednym z głównych fawory-
tów tegorocznej I ligi piłkar-
skiej– Miedzią. Początek me-
czu 24 sierpnia (środa) o 18.00. 
A już w najbliższą niedzielę o 
17.00 Wigry zagrają ponownie 
w Suwałkach przy ul. Zarzecze 
26 z kolejnym beniaminkiem, 
czyli Stalą Mielec. 

REGATY „FORTE”
Klub Żeglarski „KAMENA” przy „FORTE” oraz Fabryka Mebli FORTE 

w Suwałkach zapraszają na 19-te Otwarte Regaty Żeglarskie o Puchar 
Prezesa Fabryk Mebli „FORTE” S.A. w klasach: omega, klasa Macro, jachty 
kabinowe, które odbędą się na jeziorze Wigry w dniach 27-28 sierpnia.

Rozpoczęcie regat w sobotę 27 sierpnia o godzinie 10.00 na przysta-
ni żeglarskiej klubu KAMENA w Bryzglu. Od godziny 8.00 przyjmowane 
będą zgłoszenia do udziału w regatach.

Program regat na str. www.dwutygodniksuwalski.pl

GROT NAJLEPSZY W POLSCE
Dwie załogi z Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego GROT Suwałki osią-

gnęły historyczny sukces na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 
Pucku zdobywając podwójne Mistrzostwo Polski w klasie CADET.  Julia 
Hościłowicz z Michaliną Hościłowicz zajęły pierwsze miejsce w katego-
rii dziewcząt. Eryk Martynko z Kingą Martynko (na zdjęciu) zajęli pierw-
sze miejsce w kategorii chłopców. Trzecia załoga z Suwałk – Mateusz 
Topolski i Julia Kundzicz – zajęła bardzo dobre 12 miejsce.

To kolejny sukces żeglarzy UKŻ Grot. Wcześniej suwalskie załoga zdo-
była międzynarodowe mistrzostwo Węgier. Tytuły mistrzowskie i meda-
le, to również olbrzymi sukces trenera klasy CADET – Pawła Cherubina, 
który w tym sezonie zadebiutował jako szkoleniowiec. Wcześniej był wy-
różniającym się zawodnikiem UKŻ GROT.

Fot. M. Orłowska
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OGŁOSZENIA DTS:
TEL. 87 5662825; 

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

INFORMACJA

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
TBS sp. z o.o. 

działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartej w dniu 31.12.2015 r. umo-
wy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi 
własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 
dni tj. od dnia 19.08.2016 r. do dnia 8.09.2016 r. został wywieszony na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, opubliko-
wany na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl oraz w dzienniku 
www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 7/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. 
nieruchomości przeznaczonych do najmu.

248/2016

PORADNIE W SZPITALU

87 56 29 490 REJESTRACJA OGÓLNA 

POR. ALERGOLOGICZNA DOROŚLI

POR. CHIRURGII DZIECIĘCEJ 

POR. CHIRURGII OGÓLNEJ 

POR. CHORÓB ZAKAŹNYCH 

POR. DERMATOLOGICZNA 

POR. GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

POR. FONIATRYCZNA 

POR. LARYNGOLOGICZNA 

POR. NEUROLOGICZNA 

POR. NEFROLOGICZNA 

POR. OKULISTYCZNA

POR. ONKOLOGICZNA 

POR. PRELUKSACYJNA 

POR. REUMATOLOGICZNA 

POR. UROLOGICZNA 

POR. HEMATOLOGICZNA 

POR. ORTOPEDYCZNA 

POR. GASTROENTEROLOGICZNA 

POR. HEMATOLOGICZNA 

POR. NEONATOLOGICZNA 

POR. PULMUNOLOGICZNA 

POR. CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 

NOWE NUMERY 
TELEFONÓW 

PORADNI
SZPITALA 

WOJEWÓDZKIEGO W SUWAŁKACH

REGATY WIGIERSKIEGO WIATRU
Na  jeziorze Wigry, w okolicach Zatoki Zadworze w Starym Folwarku 

oraz na Wigierskim Plosie, została rozegrana trzecia edycja regat o Puchar 
Stowarzyszenia Wigierski Wiatr w klasie jachtów kabinowych. W rega-
tach wzięło udział 18 załóg (49 żeglarzy i żeglarek) z klubów wigierskich 
oraz spoza Suwałk.

Zwyciężyła załoga jachtu TRZECH BUDRYSÓW (Saturn 25) ze sterni-
kiem Jerzym Ordyłowskim. Drugie miejsce zajęła załoga jachtu JOLA 
(Tango 730) ze sternikiem Leszkiem Fałtynowiczem. Trzecie miej-
sce zajęła załoga jachtu WIGRASZEK 18.8 ze sternikiem Tadeuszem 
Mackiewiczem. 

GRAND PRIX W TENISIE
Odbył się II turniej deblowy Grand Prix tenisa o puchar Prezydenta 

Suwałk. W turnieju wystartowało  13 par z Suwałk, Sejn, Augustowa, 
Olecka, Bakałarzewa, Ełku i Białegostoku. Turniej rozgrywany był syste-
mem pucharowym, który gwarantował każdemu rozegranie przynajm-
niej dwóch meczów. Faworyci turnieju Robert Usarek i Karol Szymański 
nie zawiedli i wygrali wszystkie swoje mecze. W finale pokonali biało-
stoczan Wojciecha Liska oraz Mariusza Barucha 9:5. W meczu o 3 miej-
sce Bogdan Frydrych i Andrzej Karniej pokonali Filipa Olszewskiego i 
Łukasza Nartowicza 6:3. Po dwóch turniejach prowadzą: Robert Usaryk/ 
Karol Szymański przed Bogdanem Frydrychem/ Andrzejem Karniejem. 
Trzeci i ostatni turniej deblowy z cyklu Grand Prix odbędzie się 27 sierp-
nia (sobota, g. 9:00). Zapisy pod nr tel. 509 094 653.

GRAND PRIX W SIATKÓWCE
Zakończyły się letnie rozgrywki Grand Prix Siatkówki Plażowej o 

Puchar Prezydenta Miasta Suwałk. W trzecim i ostatnim turnieju ro-
zegranym nad Zalewem Arkadia zwyciężyli: Aleksandra Bieryło/Beata 
Strękowska wśród kobiet oraz Deivydads Raibikis/Edvinas Vaskelis 
wśród mężczyzn.

 W całym cyklu zwycięstwa odniosły pary: Katarzyna Stepko/Urszula 
Pietraszewska oraz Mateusz Szwejkowski/Wojciech Zaborowski.

Klasyfikacja końcowa turnieju kobiet:
Katarzyna Stepko/Urszula Pietraszewska
Magdalena Gałaszewska/Anna Sucharzewska
Klasyfikacja końcowa turnieju mężczyzn:
Mateusz Szwejkowski/Wojciech Zaborowska
Łukasz Rudzewicz/Kamil Skrzypkowski
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ODDZIAŁY

CENTRALNY BLOK 
OPERACYJNY

87 56 29 256 KIEROWNIK

87 56 29 361

87 56 29 383 LEKARZE 

87 56 29 374 ODDZIAŁOWA 

ODDZIAŁ CHIRURGII DZIECIĘCEJ 

87 56 29 211 PIELĘGNIARKI 

87 56 29 348 SEKRETARIAT 

87 56 29 259 LEKARZE 

87 56 29 209 ODDZIAŁOWA 

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

87 56 29 504 LEKARZE 

87 56 29 506 ODDZIAŁOWA 

87 56 29 503 ORDYNATOR 

87 56 29 508 SEKRETARIAT 

87 56 29 511 PIELĘGNIARKI 

87 56 29 505 PACJENCI 

ODDZIAŁ CHORÓB WEW. 
I GASTROENTEROLOGII Z 
ODCINKIEM DIABETOLOGII

87 56 29 303 PIELĘGNIARKI 

87 56 29 302 SEKRETARIAT 

87 56 29 312 LEKARZE 

87 56 29 307 ODDZIAŁOWA 

87 56 29 301 PACJENCI 

87 56 29 304 ORDYNATOR

ODDZIAŁ CHORÓB WEW. 
KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA 
TĘTNICZEGO I ENDOKRYNOLOGII

87 56 29 257 LEKARZE

87 56 29 201 ODDZIAŁOWA 

87 56 29 255 ORDYNATOR 

87 56 29 203 PIELĘGNIARKI

87 56 29 221 PACJENCI

ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH 

87 56 29 215 LEKARZE 

87 56 29 294 ODDZIAŁOWA 

87 56 29 295 ORDYNATOR 

87 56 29 241 PIELĘGNIARKI 

87 56 29 296 SEKRETARIAT

ODDZIAŁ GINEKOLOGII, 
PATOLOGII CIĄŻY I 
POŁOŻNICTWA

87 56 29 314 ODDZIAŁOWA

87 56 29 242 LEKARZE

87 56 29 247 ORDYNATOR

87 56 29 243 PIELĘGNIARKI

87 56 29 217 POŁOŻNE

87 56 29 246 SEKRETARIAT

BLOK PORODOWY

87 56 29 237 POŁOŻNE

87 56 29 233 LEKARZE

ODDZIAŁ LARYNGOLOGII

87 56 29 534 LEKARZE

87 56 29 528 ODDZIAŁOWA

87 56 29 535 ORDYNATOR

87 56 29 534 LEKARZE

87 56 29 530 PIELĘGNIARKI

87 56 29 531 PACJENCI

ODDZIAŁ NEFROLOGII ZE STACJĄ 
DIALIZ

87 56 29 566 PIELĘGNIARKI

87 56 29 293 LEKARZE

87 56 29 329 ODDZIAŁOWA

87 56 29 291 ORDYNATOR

87 56 29 288 PIELĘGNIARKI

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII 
I INTENSYWNEJ TERAPII 
Z PODODDZIAŁEM 
ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ 
TERAPII DZIECIĘCEJ

87 56 29 282 LEKARZE

87 56 29 377 ODDZIAŁOWA

87 56 29 477 ORDYNATOR

87 56 29 385 PIELĘGNIARKI

ODDZIAŁ NEONATOLOGII

87 56 29 222 LEKARZE

87 56 29 231 ODDZIAŁOWA

87 56 29 228 ORDYNATOR

87 56 29 229 PIELĘGNIARKI

ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ 
I HEMATOLOGII

87 56 29 521 LEKARZE 

87 56 29 555 ODDZIAŁOWA 

87 56 29 520 ORDYNATOR 

87 56 29 524 PIELĘGNIARKI 

ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNO-
URAZOWY 

87 56 29 305 LEKARZE 

87 56 29 310 ODDZIAŁOWA 

NOWE NUMERY 
TELEFONÓW 
ODDZIAŁÓW 

SZPITALA 
WOJEWÓDZKIEGO W SUWAŁKACH
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87 56 29 306 ORDYNATOR 

87 56 29 311 PIELĘGNIARKI 

87 56 29 313 SEKRETARIAT 

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY 

87 56 29 271 D. MAŁE – LEKARZE

87 56 29 283 PIELĘGNIARKI 

87 56 29 275 LEKARZE 

87 56 29 276 ORDYNATOR

87 56 29 272 ODDZIAŁOWA

87 56 29 267 SEKRETARIAT

ODDZIAŁ PULMUNOLOGICZNY 

87 56 29 220 LEKARZE 

87 56 29 219 ORDYNATOR 

87 56 29 239 PIELĘGNIARKI 

87 56 29 225 SEKRETARIAT 

ODDZIAŁ UROLOGICZNY 

87 56 29 501 LEKARZE

87 56 29 502 ORDYNATOR 

87 56 29 512 PIELĘGNIARKI 

87 56 29 507 ODDZIAŁOWA 

87 56 29 517 PACJENCI

MEDYCZNE LABORATORIUM

DIAGNOSTYCZNE I 
MIKROBIOLOGICZNE

87 56 29 340 rejestracja analityki 
(w godz. 07:00-14:30) 

87 56 29 345 rejestracja mikrobiologii (w 
godz. 07:15:00)

87 56 29 330 telefon dyżurny (tylko do labo-
ratorium) 

PORADNIA LEKARZA 
RODZINNEGO

87 56 29 579 REJESTRACJA

SZPITALNY ODDZIAŁ 
RATUNKOWY

87 56 29 244 IZBA PRZYJĘĆ

87 56 29 261 LEKARZE

87 56 29 263 ODDZIAŁOWA

87 56 29 400 ORDYNATOR

87 56 29 402 PIELĘGNIARKI

ODDZIAŁ DERMATOLOGII

87 56 29 409 LEKARZE

87 56 29 413 ODDZIAŁOWA

87 56 29 405 ORDYNATOR

87 56 29 412 PIELĘGNIARKI

87 56 29 410 PACJENCI

ODDZIAŁ NEUROLOGII Z 
PODODDZIAŁEM UDAROWYM

87 56 29 404 LEKARZE

87 56 29 401 ODDZIAŁOWA

87 56 29 407 ORDYNATOR

87 56 29 403 PIELĘGNIARKI

87 56 29 446 PACJENCI

ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY

87 56 29 204 LEKARZE

87 56 29 264 ODDZIAŁOWA

87 56 29 207 ORDYNATOR

87 56 29 265 PIELĘGNIARKI

87 56 29 269 PACJENCI

 RTG

87 56 29 325 REJESTRACJA

87 56 29 320 KIEROWNIK

PRACOWNIA EEG EMG

87 56 29 354 REJESTRACJA

GABINET FIZJOTERAPII
 I MASAŻU

87 56 29 448 REJESTRACJA

87 56 29 384 PRACOWNIA ENDOSKOPII

87 56 29 510 PRACOWNIA TESTÓW 
WYSIŁKOWYCH

ADMINISTRACJA

87 56 29 421 SEKRETARIAT

87 56 29 200 SEKRETARIAT FAX

87 56 29 436 PRACOWNIK SOCJALNY

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

87 5629 416 KIEROWNIK

SEKCJA KADROWO PŁACOWA

87 56 29 422; 87 56 29 581 BIURO

ARCHIWUM

87 56 29 353; 87 56 29 578 BIURO

DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY

87 56 29 585; 87 56 29 584 BIURO

87 56 29 481 KASA

DZIAŁ GOSPODARCZO-
KSPLOATACYJNY

87 56 29 230 KIEROWNIK

87 56 29 583 BIURO

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ I INWESTYCJI

87 56 29 437 KIEROWNIK

87 56 29 594 FAX

87 56 29 582; 87 56 29 595; 87 56 
29 532BIURO

87 56 29 479 KAPLICA

87 56 29 284 BUFET

87 56 29 480 OCHRONA

87 56 29 474 BIBLIOTEKA
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BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
tel. 87 566 28 25

dwutygodnik@bpsuwalki.pl

n Ocieplanie budynków, tel. 881 507 760  40/2016

USŁUGI

POŻYCZKI

n POŻYCZKA VIRRION. RÓWNIEŻ DLA EMERYTÓW 
I RENCISTÓW. TEL. 85 664 38 10 161/2016

PILOTAŻOWY PROGRAM 
„AKTYWNY SAMORZĄD” 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 
przypomina, że w okresie od 01.09.2016 r. do 10.10.2016 r. moż-

na składać wnioski o pomoc finansową ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w uzyskaniu wy-
kształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu 
„AKTYWNY SAMORZĄD” (dotyczy roku akademickiego 2016/2017).

Wnioski dostępne są w MOPS w Dziale Pomocy Instytucjonalnej 
i Innych Świadczeń pok. nr 2, tel. 875628984 oraz na stronie interneto-
wej www.mops.suwalki.pl

Sprzedam drewno na opał, różne gatunki 
z dowozem. Tel. 608-230-335

238/2016

SZYBKA POŻYCZKA

Teraz również prowizja tańsza o 50%

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ

Suwałki, ul. Krótka 4 (plac Marii Konopnickiej)
Tel. 504-746-983 / 875-630-604 207/2016

215/2016

Często zdarza się, że nagląca potrzeba finansowa dopada nas w 
najmniej odpowiednim momencie. Nowe ubrania lub drogie podręcz-
niki dla dziecka? Nagła awaria samochodu lub domowego sprzętu? 
A może po prostu zmęczenie codziennymi obowiązkami i konieczność 
natychmiastowego wyjazdu na urlop? Na szczęście na rynku pojawia 
się coraz więcej firm oferujących szybkie pożyczki, przyznawane chęt-
niej i na bardziej korzystnych dla Klienta warunkach niż w instytucjach 
bankowych. Bogactwo szeroko reklamowanej oferty stawia nas jednak 
przed trudnym wyborem – dokąd udać się po pożyczkę? Należy przede 
wszystkim pamiętać, że w sferze finansowej zawsze warto zdecydować 
się na zaufanego partnera, najlepiej takiego, który pochwalić się może 
długą obecnością na rynku i nieposzlakowaną opinią wśród dotych-
czasowych Klientów. Wszystkie te wymagania spełnia KredytOK, mar-
ka będąca częścią spółki Capital Service S.A., na polskim rynku obecna 
już niemal 20 lat – od 1999 roku. 

Dlaczego Polacy tak chętnie wybierają KredytOK? Bez wątpienia 
dużym atutem jest szeroka dostępność oferty – oddziały firmy znaj-
dziemy już w ponad 100 lokalizacjach na terenie naszego kraju, może-
my więc skorzystać z interesującej nas usługi, nie tracąc czasu na uciąż-
liwe i często kosztowne dojazdy. Inne atuty? Z pewnością wymienić 
należy proste i przejrzyste procedury udzielania pożyczek. Formalności 
okrojono do absolutnie niezbędnego minimum, dzięki czemu decyzja 
o przyznaniu gotówki zapada naprawdę szybko – nawet w ciągu 15 mi-
nut. Bezcenna może też być pomoc doświadczonego i wysoko wykwa-
lifikowanego zespołu doradców, który wyróżnia się indywidualnym 
podejściem do Klienta i zawsze jest w stanie dopasować najodpowied-
niejszy produkt z ofert KredytOK do konkretnej sytuacji. 

Sama oferta zaś jest naprawdę szeroka, skonstruowana jednak tak, 
żeby Klient nie zagubił się wśród oferowanych rozwiązań. Najchętniej 
wybierana jest szybka pożyczka. Jest to szybki i wygodny sposób na 
dodatkowe środki finansowe. Szybka Pożyczka udzielana jest bez 
zbędnych formalności na dowolny cel.

Klient może otrzymać sumę do 1000 zł. Dodatkowo, w ramach 
wakacyjnej promocji, koszty szybkiej pożyczki są aż o 50% mniej-
sze. Warto też przyjrzeć się Miłej Ratce, która wyróżnia się niską mie-
sięczną ratą. Spłata pożyczki może być rozłożona od 6 do 24 miesięcy. 
Klienci wybierający ten produkt mogą uzyskać pożyczkę w wysokości 
do 5000 zł. Co więcej, jeśli podoba Ci się oferta KredytOK, możesz za-
rabiać, polecając ją znajomym – tak właśnie działa program MGM. Za 
każdą poleconą przez Ciebie osobę, która zdecyduje się na pożyczkę w 
KredytOK, otrzymasz 100 zł! To jednak nie koniec – niedawno w ofer-
cie pojawiła się nowość – kredyt gotówkowy nawet do 200 tys. zł. Z taką 
sumą wszelkie plany i marzenia wydają się być na wyciągnięcie ręki.

KredytOK to stale rozwijająca się firma, której zaufało już ponad 
100 tys. Klientów – a na tym z pewnością nie koniec.

Zapraszamy do oddziału:
Suwałki, ul. Krótka 4 (Plac Marii Konopnickiej)
tel. 875 630 604; 504 746 983  239/2016

DYŻURY KONSULTACYJNE
członków Suwalskiej Rady Seniorów 

w sierpniu (10.00-13.00)

23 sierpnia – Barbara Grabowska, Bożenna Maskowicz

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po 
uzgodnieniu telefonicznym: 780 540 089

247/2016
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NASZA FOTOZAGADKA
Szanowni Czytelnicy, pokazujemy fragment rozpoznawalnego po-

wszechnie budynku lub miejsca. Waszym zadaniem jest rozpoznanie 
tego fragmentu i prawidłowe jego określenie. Może tak się zdarzyć, że 
całość poszukiwanego budynku lub miejsca będzie w aktualnym wy-
daniu DwuTygodnika. 

Tradycyjnie mamy 
nagrodę dla osóby, 
która jako pierwsza 
nadeśle prawidłową 
odpowiedź. Będzie 
to bilet ufundowa-
ny przez Cinema 
Lumiere Suwałki. 

Na odpowiedzi 
czekamy do 5 wrze-
śnia. 

Fragment jakiego 
suwalskiego obiektu przedstawia zamieszczona w puzlu fotografi a? 

Odpowiedzi prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź na 
adres internetowy:  kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

CHŁODNYM
OKIEM
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Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl

suwalki@cinema-lumiere.pl

Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23
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LIDERZY POSZUKIWANI
To już ostatni moment na 

zostanie Liderem SZLACHETNEJ 
PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI 
– znanych, ogólnopolskich pro-
jektów pomocowych organizo-
wanych przez Stowarzyszenie 
WIOSNA. Swoją szansę na roz-
wój otrzymają łącznie 30 osób z 
woj. podlaskiego i aż 950 w ca-
łej Polsce. Kandydaci mogą zgła-
szać się przez stronę www.su-
perw.pl. 

Rejon SZLACHETNEJ PACZKI 
w Suwałkach wciąż czeka na zgłoszenie. Funkcja Lidera to idealna pro-
pozycja dla tych, którzy chcą zdobyć cenne na rynku pracy doświad-
czenie, a także dla tych, którzy już zdobyte doświadczenie pragną 
przekuwać w dobro oraz pomoc dzieciom i pomoc ubogim.

Do zadań Lidera należy przede wszystkim lokalne, całorocz-
ne zarządzanie projektem – SZLACHETNĄ PACZKĄ lub AKADEMIĄ 
PRZYSZŁOŚCI. To Lider rekrutuje zespół wolontariuszy i koordynu-
je jego pracę, dociera do ubogich rodzin i dzieci z problemami, oraz 
wspólnie z wolontariuszami łączy potrzebujących z darczyńcami, któ-
rzy przygotowują pomoc. 

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy bezpośred-
niej, w którym darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc wybra-
nym przez siebie rodzinom. Tylko rok temu, projekt połączył ponad 
1 mln Polaków. AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI jest siostrzanym projektem 
Paczki i pomaga dzieciom, które mają problemy w szkole i nie wie-
rzą w siebie.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Ach! Cóż to będzie za powitanie! – 
przemknęło mi po głowie, gdy w głę-
boką noc czwartku na piątek „nasza” 
dziewczyna rzuciła oszczepem 64 me-
trów i 78 centymetrów. Odległość ta 
dawała jej miejsce na podium i brązo-
wy medal olimpijski, czyli to, co jest 
od wielu pokoleń marzeniem tysięcy 
najlepszych sportowców świata, a co 
spełnia się tylko nielicznym. Tym ra-

zem jednak jeszcze się nie udało, do raju zabrakło dwóch centymetrów. 
O tyle właśnie w swojej ostatniej próbie przerzuciła naszą oszczepnicz-
kę wielka Barbora Spotakowa, czeska wielka mistrzyni, dwukrotna zło-
ta medalistka olimpijska. I od lat wielka idolka naszej Marii (Majki – mó-
wią o niej) Andrejczyk.

– Już nie jest moją idolką – odgrażała się Majka tuż po olimpijskim kon-
kursie. – Teraz chcę jej „dokopać” na następnych zawodach. I nie było w 
tych słowach cienia zarozumialstwa, arogancji, braku szacunku. Do Rio 
znakomita Czeszka była dla Andrejczyk „panią Barborą” (z takim właśnie 

szacunkiem o swojej idolce mówiła jeszcze nie tak dawno), po Rio szacu-
nek pozostał, ale jest też chęć sportowego rewanżu. Wcześniej, czy póź-
niej do niego dojdzie i to nie tylko dlatego, że wielka mistrzyni Spotakowa 
powoli będzie schodzić ze sportowych aren, ale przede wszystkim dlate-
go, że na te areny, z przytupem, z charakterystyczną dla młodych sym-
patyczną zuchwałością, wkracza, wpada jak wiosenna burza nasza dwu-
dziestolatka, wczorajsza juniorka.

Do tej „zuchwałości” Maria Andrejczyk ma prawo, bowiem jej re-
zultat nie jest dziełem przypadku, lecz wynikiem ciężkiej, czasami ka-
torżniczej wręcz pracy. Na Igrzyska Olimpijskie nie jedzie się za piękny 
uśmiech, nawet jeśli się ktoś uśmiecha tak ładnie jak Majka. Igrzyska to 
arena, na której można wiele zyskać i wszystko stracić. Na szczęście sport 
daje okazję do rewanżu, do odegrania się. Przed paroma dniami zabra-
kło Majce do sportowego raju zaledwie dwóch centymetrów. Do kolej-
nej olimpijskiej szansy cztery lata. Wiele się przez ten czas może zda-
rzyć. Trzymamy kciuki.

STANISŁAW KULIKOWSKI

DWA CENTYMETRY DO NIEBA 
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MARATON 
FOLKOWO-SZANTOWO

Przez dwa dni nad suwalskim Zalewem Arkadia rozbrzmiewały 
szanty i muzyka folkowa. Podczas Suwalskiego Maratonu Folkowo– 
Szantowego kilkuset widzów mogło  wysłuchać piosenek w wy-
konaniu takich zespołów jak: Dom o Zielonych Progach, Lubelska 
Federacja Bardów, Czerwony Tulipan, Chwila Nieuwagi oraz  Banana 
Boat, Formacja i Stare Dzwony. Koncerty odbywają się w ramach ob-
chodów Roku Czarnej Hańczy.

RZEKA ROKU
CAŁEJ POLSKI

Spośród prawie 50 zgłoszonych rzek Czarna Hańcza wybrana zosta-
ła jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce i ubiega się o tytuł Rzeki Roku 
2016 w konkursie organizowanym przez Klub Gaja. Podlaska Regionalna 
Organizacja Turystyczna zgłosiła suwalską rzekę, a jury doceniło jej pięk-
no. Teraz przyszła kolej na nas. We wrześniu czeka nas ogólnopolskie, in-
ternetowe głosowanie, w którym to wybierzemy najpiękniejszą z rzek. 
Liczymy na wasze wsparcie.

O głosowaniu na bieżąco informował będzie profil Roku Czarnej 
Hańczy na Facebook’u.
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Narodowe czytanie
QUO VADIS

Biblioteka Publiczna zaprasza na casting do ról w spektaklu teatral-
nym „Quo vadis” w ramach akcji Narodowego Czytania. Chętni mogą 
się zgłaszać w sobotę 3 września do Joanny Łupinowicz na Placu Marii 
Konopnickiej.

>>
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MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
ul. Daszyńskiego 25A, 

STAĆ CIĘ – SPRAWDŹ! www.msm.suwalki.pl TEL. 87 567 12 36

AKT NOTARIALNY  i  PIWNICA
W  CENIE  MIESZKANIA
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