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dzień polskiego 
państwa podziemnego

Przy suwalskim pomniku 41. Pułku Piechoty AK na skwerze 
Aleksandry Kujałowicz hołd twórcom i działaczom podziemnych struk-
tur Polskiego Państwa Podziemnego oddali samorządowcy z Czesławem 
renkiewiczem, prezydentem Suwałk i Zdzisławem Przełomcem, prze-
wodniczącym Rady Miejskiej na czele, kombatanci, przedstawiciele du-
chowieństwa, poczty sztandarowe miejscowych szkół, Straż Miejska, de-
legacje uczniów szkół wszelkich szczebli, harcerze, delegacje instytucji, 
zakładów pracy i mieszkańcy.

– Państwo Podziemne to był wyjątek na skalę światową. Podziemne, 
konspiracyjne państwo, z pełnymi strukturami, z pionem cywilnym, ad-
ministracyjnym, ale również wojskowym, który stanowiła Armia Krajowa. 
W ramach tego Państwa toczyło się codzienne życie. Było organizowane 
tajne nauczanie – przypomniał prezydent Cz. Renkiewicz. 

Obchody zakończyła wspólna modlitwa i złożenie kwiatów przez de-
legacje pod pomnikiem.
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Wyjątkowym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 pod kierunkiem Małgorzaty Słabińskiej 
i Marka Zborowskiego-Weychmana

gaudeamus w pwsz
Prawie półtora tysiąca studentów oficjalnie rozpoczęło rok akademic-

ki 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. 
Sześciuset z nich to studenci pierwszego roku, których przedstawiciele 
podczas inauguracji złożyli ślubowanie.

W uroczystości w auli PWSZ udział wzięli przedstawiciele władz 
państwowych, wojewódzkich i miejskich na czele z  Czesławem 
renkiewiczem, Prezydentem Suwałk, jego zastępcą Ewą Sidorek 
oraz Zdzisławem Przełomcem, Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Suwałkach, przedstawiciele uczelni wyższych, służb mundurowych, 
szkół i placówek oświatowych, wójtowie, przedsiębiorcy i studenci.

Była immatrykulacja studentów (przedstawiciele wszystkich kierun-
ków złożyli uroczyste ślubowanie), wręczenie dyplomów absolwentom 
oraz uroczyste pieśni: Gaude Mater Polonia i Gaudeamus (w wykona-
niu Suwalskiego Chóru Kameralnego Viva Musica). Wykład inauguracyj-
ny pt.: „Droga” wygłosił Maciej Formanowicz, Prezes Zarządu Fabryki 
Mebli FORTE.

o Herbercie w bibliotece
Z okazji 20. rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta w Bibliotece 

Publicznej im. M. Konopnickiej odbyła się akcja „Epizod w bibliotece”. 
W jej programie znalazła się m.in. wystawa zdjęć Emilii Gowin „Impresje 
herbertowskie”, warsztaty literackie oraz rozstrzygnięto konkurs fotogra-
ficzny „Śladami Zbigniewa Herberta po Suwalszczyźnie”. Odbył się też pa-
nel dyskusyjny z udziałem poetów z regionu i młodzieży z II LO, a cało-
dzienny „Epizod w bibliotece” zakończył monodram poetycki „Życiorys” 
w reżyserii i wykonaniu znanego aktora Wojciecha Wysockiego.

Zbigniew Herbert na Suwalszczyźnie bywał wielokrotnie. Najpierw 
w latach 1954-56 pływał kajakiem po Wigrach i jeziorach augustowskich. 
Towarzyszył mu wtedy Zdzisław Najder, dla którego Suwalszczyzna by-
ła najbardziej urokliwym zakątkiem naszego kraju. Na Suwalszczyznę 

Z. Herbert wra-
cał w latach 1960-
62 oraz 1981-1984. 
O d w i e d z a ł  te ż 
Suwałki. Przy su-
walskim Muzeum 
im. M. Kono- pnic-
kiej rośnie brzo-
za dedykowana 
Herbertowi, zasa-
dzona przez żonę 
poety Katarzynę.

>>

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Wyruszamy w wielki świat”.
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ZdaniEM
PrEZydEnta

>> wybory samorządowe
21 października odbędą się wybory samorządowe. W Suwałkach wy-

bierać będziemy Prezydenta Miasta Suwałki, 23 radnych miejskich oraz 
swoich przedstawicieli do Sejmiku Wojewódzkiego. Po ostatnich zmia-
nach wybierać będziemy samorząd na pięcioletnią kadencję. Inaczej bę-
dzie wyglądała karta wyborcza w Suwałkach. Będzie jedna karta wybor-
cza, a nie jak przed czteroma laty tzw. książeczka. 

JakiE karty do głoSowania?
W Suwałkach wyborcy otrzymają trzy karty do głosowania: do Rady 

Miejskiej, w wyborach Prezydenta Miasta Suwałk oraz w wyborach do 
Sejmiku Wojewódzkiego. Zgodnie z uchwałą PKW z 27 sierpnia 2018 r. w wy-
borach do Rady Miejskiej nazwiska kandydatów będą wydrukowane na sza-
rym tle. Na tej karcie trzeba postawić tylko jeden znak „x” w kratce przy na-
zwisku tylko jednego kandydata z tylko jednej listy. W wyborach Prezydenta 
Miasta Suwałk nazwiska będą wydrukowane na różowym tle i tutaj też trze-
ba postawić tylko jeden znak „x” z lewej strony przy nazwisku tylko jednego 
kandydata. Nazwiska kandydatów do Sejmiku Wojewódzkiego będą wydru-
kowane na niebieskim tle i tutaj też trzeba postawić tylko jeden znak „x” w 
kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata z tylko jednej listy.

Jak będZiEMy wybiErać?
Zmieni się nieco liczba radnych wybieranych w poszczególnych okrę-

gach wyborczych do Rady Miejskiej w Suwałkach. W ostatnim czasie 
zwiększyła się liczba mieszkańców w I okręgu wyborczym, a zmniejszyła 
w II okręgu wyborczym. I z tego powody teraz suwalczanie będą wybierać 
6 radnych w I okręgu wyborczym oraz 5 w II okręgu. W III i IV okręgu licz-
ba wybieranych radnych pozostanie bez zmian. W obu okręgach zosta-
nie wybranych po 6 radnych. Suwalczanie 
wybiorą 23 radnych.

Lokale wyborcze będą czynne od go-
dziny 7 do 21. Zmieniły się siedziby dwóch 
obwodowych komisji. Suwalczanie, któ-
rzy dotąd głosowali w budynku NOT 
przy ul. 1-go Maja, teraz głosować będą 
w Przychodni Lekarskiej przy ul. Waryńskiego 
27. Natomiast wyborcy, którzy dotąd gło-
sowali w budynku Międzyzakładowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej prz y ul. 
Daszyńskiego, teraz będą głosować 
w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” 
przy ul. Daszyńskiego 25 C.

Jest to ostatnie wydanie DwuTygodnika 
Suwalskiego przed zbliżającymi się wyborami 
samorządowymi dlatego chciałbym serdecz-
nie podziękować wszystkim Państwu, że mo-
głem na łamach tego wydawnictwa dzielić się 
z Wami najważniejszymi informacjami z życia 
naszego Miasta. Zawsze starałem się na bie-
żąco i rzetelnie przekazywać Państwu fakty 
i dane o działaniach, które podejmowałem na 
rzecz Suwałk i wszystkich mieszkańców nasze-
go pięknego miasta. 

Ostatnie 4 lata oceniam jako dobry czas dla 
naszego miasta, czas bardzo wytężonej, su-
miennej i ciężkiej pracy. A o tym świadczą fak-
ty, którymi chciałbym się z Państwem podzielić.

Wydaliśmy pozwolenia na budowę dla 27 
firm, które prowadzą działalność gospodar-
czą na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Pośrednio dzięki temu wg. da-
nych GUS bezrobocie w Suwałkach spadło 
z 12,9 % do 5,4 %, a liczba bezrobotnych zmniej-
szyła się o ponad 3 tysiące osób. 

Na różne projekty – inwestycyjne i tzw. 
miękkie pozyskaliśmy ponad 130 mln zł z Unii 
Europejskiej. Do Suwałk trafiło też ponad 
18 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 
budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Udało nam się zmienić wizerunek suwalskich 
osiedli. Nie tylko pod względem przebudowa-
nych ulic, których powstało ponad 50, ale też 
wyglądu budynków na przykład na Osiedlu II.

Przez ten czas Suwałki były też jednym wiel-
kim placem budowy. Przedsiębiorcy zainwesto-
wali 905 mln zł. My jako Miasto co roku inwe-
stowaliśmy średnio ok 50 mln zł. Inwestowali 
też deweloperzy, którzy wybudowali 51 bu-
dynków, w których znalazło się 2058 mieszkań. 

Dzięki dobrej kondycji finansowej nasze-
go miasta nie zdecydowaliśmy się na wpro-
wadzenie żadnej podwyżki w podatkach od 
nieruchomości, za wywóz śmieci czy komuni-
kację miejską.

W kamienicy przy ul. Kamedulskiej 6 utwo-
rzyliśmy żłobek dla 100 najmłodszych miesz-

kańców Suwałk. Ponad 500.000 zł zaoszczędzi-
li rodzice dzieci uczęszczających do miejskich 
przedszkoli dzięki temu, że wprowadziliśmy 
w Suwałkach darmowe przedszkola. Udało 
się też wdrożyć ogromny projekt jakim jest 
Suwalska Karta Mieszkańca uprawniająca do 
korzystania z szeregu ulg i zniżek, a nawet zwol-
nień z przejazdów komunikacją miejską.

Uważam, że jednym z największych sukce-
sów jest to, że dzięki zaangażowaniu suwal-
skiego samorządu, ale przede wszystkim za-
angażowaniu mieszkańców Suwałk udało się 
sfinalizować temat związany z budową ob-
wodnicy Suwałk. Umowę na jej budowę pod-
pisano we wrześniu 2015 roku. Realizacja in-
westycji ruszyła na początku 2017 roku i jest już 
zaawansowana w 84%. Wkrótce tiry znikną z ul. 
Pułaskiego i Utrata.

Wszystkie te działania – i wiele innych, któ-
re nie sposób wymienić – sprawiły mi ogromną 
satysfakcję. Cieszę się że mogłem dla Państwa 
pracować. Dziękuję za wszystkie miłe słowa kie-
rowane pod moim adresem, ale też i krytyczne 
uwagi motywujące do dalszych działań. Jest to 
dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że 
w sumie już 8 lat pracuję na rzecz Suwałk jako 
Prezydent tego Miasta. 

W suwalskim hotelu Velvet odbył się finał 
projektu „Portret suwalczan lat 70. – 80. dofi-
nansowanego z budżetu Miasta Suwałki. Była 
projekcja filmu wspomnień i prezentacja archi-
walnych zdjęć Suwałk z lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych. Uroczystość uświetnił kon-
cert muzyczny zespołu Krzysztofa Krzesickiego.

Od kilku miesięcy Fundacja ART-SOS znów, 

odkurza stare zdjęcia i ożywia wspomnienia 
o naszym mieście. Tym razem ocalone fotogra-
fie dotyczą lat Wielkiego Budowania, czyli okre-
su czasów świetności województwa suwalskie-
go. Ciekawi tych historii wciąż jeszcze mogą 
obejrzeć je w witrynie zakładu fotograficznego 
w kamienicy przy ul. Chłodnej 12. Zdjęcia po-
chodzą z archiwum suwalskiego fotografa Jana 
Roszkowskiego założyciela pierwszego po woj-
nie zakładu fotograficznego w Suwałkach oraz 
jego syna Stanisława. 

>> czas wspomnień
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kasa dla suwalskicH szkół
Dwie suwalskie szkoły otrzymają pieniądze z Regionalnego Programu 

Operacyjnego na poprawę warunków kształcenia. Przy Zespole Szkół 
nr 6 zostanie wybudowany nowy budynek warsztatowy, w którym 
znajdzie się 11 pracowni. Skorzysta z nich 88 uczniów, kształcących się  
 pięciu zawodach już istniejących w tej szkole: technik pojazdów sa-
mochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mecha-
nik pojazdów samo-
chodowych, technik 
technologii drewna, 
stolarz oraz w trzech 
nowych – kierowca 
mechanik, blacharz 
samochodowy, me-
chanik, operator ma-
szyn do produkcji 
drzewnej. Wartość in-
westycji ma wynieść 
7,9 mln zł, dotacja 
z RPO pokryje 6,3 mln 
zł z tej kwoty.

Z kolei Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach wyposa-
ży za prawie 4 mln zł (dofinansowanie 3,6 mln zł) pracownie i laboratoria 
na kierunkach: produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych, zarządza-
nie i inżynieria produkcji oraz transport. W ramach projektu powstanie 
Aplikacyjne Centrum Mechatroniki, laboratorium mikroskopowe, pra-
cownia komputerowa oraz laboratoria chemii, przetwórstwa rolno-spo-
żywczego i transportu.

suwałki awansują
Suwałki z wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 991 zł w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca zajęły 17 miejsce wśród miast na prawach po-
wiatu w rankingu pisma „Wspólnota” prezentującym wydatki inwesty-
cyjne polskich samorządów w latach 2015-2017. Sklasyfikowano 48 miast.

W poprzednich takich rankingach Suwałki zajmowały 22 i 26 miejsce. 
Wydatki na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca są ponad 
dwukrotnie większe niż w Ełku (425 zł) i prawie dwukrotnie większe niż 
w Augustowie (540 zł). Wśród miast na prawach powiatu Łomża zajęła 23 
miejsce z wydatkami niższymi od Suwałk o prawie 100 zł w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca (888 zł). Z miast naszego regionu najwyższe wy-
datki inwestycyjne – 1362 zł na jednego mieszkańca zanotował Białystok.

>>

dwójka jak nowa
Zakończyła się warta ponad 3,5 mln zł termomodernizacja Zespołu 

Szkół nr 2. Przed miesiącem 1099 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny 
w odnowionej szkole, a 3 października pierwszoklasiści złożyli ślubowa-
nie. W uroczystości wziął udział Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

– Cieszę się, że w przypadku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki pra-
ce przebiegły bez żadnego poślizgu, a wykonawca stanął na wysokości 
zadania i wszelkie prace skończył jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. 
Czekamy teraz na zakończenie prac w drugim budynku Zespołu Szkół nr 
2 przy ul. Hamerszmita, gdzie firma ma termin na wykonanie prac do 12 
października – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

– Z dachu budynku przy ul. Kościuszki usunięto półtora tysiąca me-
trów kwadratowych azbestu. A na poddaszu udało nam się ulokować 
zupełnie nową pracownię informatyczną – poinformował romuald 
borkowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 2.

W budynku przy ul. Kościuszki ocieplono ściany i poddasze, wykonano 
nową elewację budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz 
instalację centralnego ogrzewania i instalację ciepłej wody.

>>

prace na ul. pileckiego
Ruszyła budowa ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Prace wykonuje 

suwalska firma PDM, która otrzyma za to za blisko 18,5 mln zł. Mają one 
zakończyć się do 31 lipca 2019 r.

Pierwotnie budowę drogi rozpoczęła jedna z warszawskich firm. 
Jednak wykonawca nie wywiązał się z umowy i samorząd musiał ogło-
sić drugi przetarg. Suwalski PDM wybuduje drogę dwujezdniową od ul. 
Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego, a dalej jednojezdniową 
aż do ul. Północnej. Przy ul. Wyszyńskiego zostanie wybudowane rondo. 
Podobnie przy ul. Północnej, której fragment również będzie przebudo-
wany. Powstanie oświetlenie, ścieżki rowerowe i chodnik. Ustawione zo-
staną wiaty przystankowe.

Warto przypomnieć, że suwalski samorząd na tę inwestycję pozyskał 
dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dotacja ma zostać rozliczona do koń-
ca sierpnia 2019 roku.

W związku z budową ulicy Rotmistrza Witolda Pilickiego od 4.10.2018 
r. nastąpiło całkowite zamknięcie ul. Rotmistrza Witolda Pilickiego (na od-
cinku : od ul. Gen. K. Pułaskiego do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz 
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do ul. Północnej). Kierowców oraz pie-
szych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się 
do wprowadzonego oznakowania.

>>
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na wrześniowej sesji 

suwalskiej rady Miejskiej 
przedstawiono informa-
cję z w ykonania budże-
tu miejskiego za pierwsze 
półrocze 2018 r. o tym jak 
przebiega jego realizacja 
rozmawiamy z wiesławem 
Stelmachem, Skarbnikiem 
Miasta Suwałki.

- Podobnie jak w budże-
cie państwa pierwsze półro-
cze zakończyliśmy nadwyż-
ką budżetową w kwocie 16,3 
mln zł. Zaplanowane docho-
dy zrealizowaliśmy blisko 
w 49%, a wydatki w 41%, co 
wynika, jak zwykle z niższego 
zaawansowania robót inwe-
stycyjnych (okres zimy i wio-
sny). Różnica ta w miarę upły-
wu czasu będzie się zacierać.

Budżet Suwałk na koniec 
pierwszego półrocza po stronie wydatków zamykał się kwotą 506,1 mln 
zł, w tym wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejskiej sfe-
ry budżetowej, (szkół, pomocy społecznej, kultury, dróg, administracji) 
kwotą 367,6 mln zł oraz wydatków majątkowych, tj. budowy i moder-
nizacji dróg, obiektów oświatowych, sportowych, komunikacji kwotą 
138,5 mln zł.

Aktualny budżet miasta w stosunku do budżetu uchwalonego 
w końcu ubiegłego roku przez Radę Miejską zamknął się wyższą kwo-
tą zarówno po stronie wydatków, jaki i dochodów o blisko 2,7 mln zł. 
Nastąpiły również istotne zmiany w samej strukturze wydatków w związ-
ku z uruchomieniem rezerwy celowej na pokrycie kosztów wprowadzo-
nej od 1 stycznia 2018 r. podwyżki wynagrodzeń pracownikom jed-
nostek miejskich, finansowanych z budżetu miasta. Przypominam, 
że od 1 stycznia uruchomiliśmy podwyżki dla osób najniżej zara-
biających w wysokości 12% oraz pozostałych odpowiednio od 8% 
do 3%. Przeznaczyliśmy z budżetu na ten cel blisko 4,8 mln zł. Podwyżki 
wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzane były inną ścieżką, w związ-
ku z tym, że decyzje o wysokości i środkach na ich wdrożenie zapadają 
na szczeblu rządowym. 

Wprowadzono również zmiany w zadaniach inwestycyjnych w związ-
ku z pozyskaniem dodatkowych środków bądź rezygnacją z usług inwe-
stycyjnych niesolidnych wykonawców.

Dobra realizacja dochodów budżetowych pozwoliła na planowaną 
spłatę w tym okresie rat kredytów w kwocie blisko 9 mln zł. 

Właśnie jak jest z zadłużeniem Suwałk? 

na koniec pierwszego półrocza kwota długu miasta w stosunku 
do banków udzielających kredytów wynosiła 136,9 mln zł, tj. 30% 
planowanych dochodów budżetowych. A zatem dług Suwałk wbrew 
wyrażanym opiniom nie wynosi 200 mln zł. 

Zaplanowany na bieżący rok kredyt do zaciągnięcia przez miasto 
w kwocie 51,7 mln zł nie zostanie zrealizowany w znaczącej kwocie ze 
względu na przewidywane niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Zadłużenie miasta jest porównywalne z sąsiadującymi samorządami 
(tj. Białystok 28,2%, Łomża 29,1%, Ostrołęka 27% planowanych docho-
dów). Nasz wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finan-
sach publicznych wykorzystywane jest przez miasto tylko w około 50%.

Konieczność zaciągania kredytów przez samorząd wynika z braku 
możliwości zapewnienia udziału własnego wymaganego w dofinanso-
waniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Czy suwalski samorząd otrzymuje z budżetu państwa pełne pokrycie 
na realizację swoich zadań np. oświata, pomoc społeczna? 

Suwalski samorząd, jak wiele samorządów w kraju musi prze-
znaczać z własnego budżetu środki na finansowanie zadań, któ-
rych obowiązek finasowania leży po stronie państwa. W ubiegłym 
roku na finasowanie zadań z zakresu oświaty (bez inwestycji) z budże-
tu miasta przeznaczono ponad subwencję oświatową kwotę blisko 31,1 
mln zł. Natomiast na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 
blisko 25,5 mln zł.

Jak więc widać zaangażowanie miasta w dofinansowanie przykłado-
wych obu sfer wynosi blisko 56,6 mln zł. 

Jak jest z wpływami do budżetu Suwałk np. z tytułu podatków od 
środków transportu i od nieruchomości?

Jeśli chodzi o wpływy do budżetu z tytułu podatku od środków 
transportowych należy wskazać, iż polityka samorządu polegająca 
na nie podnoszeniu od 2013 roku stawek w tym podatku przyniosła 
zamierzone efekty polegające na zwiększeniu wpływów do budże-
tu z tego tytułu, a także wzrostu liczby podatników. Dla przykładu na 
przestrzeni lat 2013-2018 nastąpił wzrost wpływów z tego tytułu o niemal 
433 000 zł (należy podkreślić, że zakończył się dopiero trzeci kwartał), a 
co za tym idzie spodziewam się, że wzrost ten na koniec roku wyniesie 
około 500 000 zł. warty podkreślenia jest fakt, że realizowania po-
lityka podatkowa w zakresie podatku od środków transportowych 
w trzech ostatnich latach spowodowała wzrost liczby przedmiotów 
opodatkowania aż o 359 pojazdów.

W podatku od nieruchomości rzecz się ma bardzo podobnie. Stawki 
w podatku od nieruchomości w mieście Suwałki pozostają na nie-
zmienionym poziomie od 2014 r. Pozyskiwanie nowych inwestorów, 
a także duża aktywność deweloperów na terenie naszego miasta oraz ro-
snące inwestycje związane z budownictwem jednorodzinnym przyczy-
niają się do powstawania nowych nieruchomości, a co za tym idzie zwięk-
szenia wpływów z tytułu podatku. I tak dla przykładu na przestrzeni lat 
2014-2017 nastąpił wzrost wpływów o ponad 2 700 000 zł, a uwzględnia-
jąc prognozę na 2018 r. wzrost ten ma wynieść ok. 6 000 000 zł.

Zatem należy wskazać, że realizowania w mieście Suwałki polityka 
rozwoju przynosi wymierne efekty, zarówno w zakresie rosnących wpły-
wów z podatków przy niezmienionych stawkach, ale także powoduje du-
ży przyrost podatników. 

Dokonałem analizy stawek obowiązujących w Suwałkach oraz okolicz-
nych samorządów i wynika z niej, że stawki w podatku od nieruchomości 
w Suwałkach są jednymi z niższych, a w niektórych przypadkach wręcz 
najniższymi w porównaniu do sąsiednich samorządów.

Czy przedsiębiorcy otrzymują jakieś ulgi zachęcające ich do inwesto-
wania w Suwałkach?

Od kilku lat w naszym mieście funkcjonują lokalne mechanizmy 
prawne wspomagające inwestycje przedsiębiorców. Są to uchwały Rady 
Miejskiej wprowadzające zwolnienia podatkowe (w podatku od nierucho-
mości, tzw. pomoc de minimis i pomoc regionalna) dla przedsiębiorców 
realizujących na terenie miasta nowe inwestycje tworzące miejsca pracy.

W ostatnich 5 latach z tego rodzaju pomocy skorzystało 21 podmio-
tów gospodarczych. Łączna kwota ulg w podatku wyniosła 3,8 mln zł. 
Utworzonych zostało blisko 220 nowych miejsc pracy.

Właśnie tego rodzaju uregulowania wpłynęły m.in. na wzrost wpły-
wów podatkowych o czym mówiłem poprzednio, o kwotę blisko 6 mln zł.

W mieście funkcjonują jeszcze uregulowania dotyczące zwolnień 
w podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem prac remontowych 
budynków, jak również wsparcie poprzez dotacje remontów budynków wpi-
sanych do rejestru zabytków i zmianę źródeł ogrzewania na proekologiczne.

Dziękujemy za rozmowę.

budżet rozwojowy i bezpieczny
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>>wydarZyło Się
Na LI sesji suwalskiej Rady Miejskiej rad-

ni zdecydowali m.in. o obniżeniu odpłat-
ności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu 
„Kalinka” oraz darowiźnie działek na rzecz 
Województwa Podlaskiego pod rozbudowę 
Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach. W przyszło-
rocznym budżecie miasta zaplanowano też pie-
niądze na instytucję tak zwanej „złotej rączki”, 
która ma pomagać seniorom w drobnych na-
prawach domowych.

będZiE „Złota rąCZka”
Suwalscy radni jednogłośnie uchwali-

li Program współpracy z organizacjami poza-
rządowymi na 2019 rok. Po przedstawieniu 
projektu budżetu miejskiego na 2019 r., czy-
li po 15 listopada, mogą być już ogłaszane kon-
kursy ofert na realizację zadań publicznych.  
W uchwalonym programie zaplanowano pie-
niądze dla organizacji pozarządowych, tak jak 
w latach poprzednich m.in. na prowadzenie 
klubów seniora, prowadzenie placówki zapew-
niającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeź-
wym i bezdomnym oraz Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych i Centrum Informacji 
Turystycznej. Nowością są pieniądze na „Złotą 
rączkę dla seniora”, czyli na pomoc seniorom  
w wielu drobnych naprawach urządzeń i insta-
lacji domowych. Na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi w 2019 r. w Suwałkach zaplano-
wano przynajmniej 3 605 000 zł.

roZbudowa ośrodka 
rEhabilitaCJi

Kolejki do suwalskiego Ośrodka Rehabilitacji 
stale się wydłużają. Nic dziwnego, ze suwalscy 
radni jednogłośnie zdecydowali o przekaza-
niu działek pod jego rozbudowę przy ul. Utrata,  
w bezpośrednim sąsiedztwie tej placówki. Ma 
tam powstać strefa aktywności fizycznej dla 
pacjentów, ogród terapeutyczny. Docelowo 
Ośrodek zakłada budowę dodatkowego pawi-
lonu, w którym znajdowałby się basen dla pa-
cjentów dorosłych i dzieci, pracownie hydrote-
rapii i krioterapii oraz borowiny.

ZMiany w StatuCiE
Radni dokonali zmian w Statucie Miasta 

Suwałk. Wynikają one ze zmian wprowadzonych 
przez parlament, które będą obowiązywały już 
w następnej kadencji samorządu. Najważniejsze to:

– obowiązek transmisji obrad sesji i udostęp-
niania ich na stronie BiP i miejskiej stronie in-
ternetowej,

– interpelacje i zapytania będą składane pi-
semnie do Przewodniczącego Rady Miejskiej,  

a odpowiedzi na te pytania będą publikowane 
na BiP i stronie internetowej miasta,

– głosowania na sesji będą prowadzone za po-
mocą urządzeń umożliwiających sporządzenie 
imiennego wykazu głosowań radnych, który bę-
dzie niezwłocznie publikowany w BiP i na miej-
skiej stronie internetowej,

– powstanie komisja skarg, wniosków i petycji do 
rozpatrywania skarg mieszkańców na Prezydenta 
Miasta Suwałk i miejskie jednostki organizacyjne.

ZMiany w budżECiE 
i innE uChwały

Radni dokonali zmian w tegorocznym budże-
cie oraz zapoznali się z informacją z wykonania bu-
dżetu miejskiego za I półrocze 2018 roku. Uchwali 
też Miejski program zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porząd-
ku publicznego na lata 2019–2022 oraz przyjęli 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Suwałk”.

Jednogłośnie radni obniżyli  opłaty za po-
byt w Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”. Po tej 
zmianie powinny być one bardziej atrakcyjne 
dla seniorów. Potencjał „Kalinki” nie jest w peł-
ni wykorzystany. Placówka dysponuje 15 miej-
scami, a jak dotąd z jej usług średnio jednora-
zowo korzysta tylko 8-9 osób. 

Radni przyznali parafii pw św. Aleksandra bo-
nifikatę na wykup gruntu pod fragmentem scho-
dów prowadzących do konkatedry. Niedawno 
okazało się, że część schodów prowadzących do 
kościoła jest zlokalizowana na terenie miejskim.

przedostania sesja

Za darowiznę dziękował Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, który wraz z Anną 
Naszkiewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego gościli na sesji suwalskiej Rady Miejskiej

n Do kolizji dwóch aut doszło na moście 
nad Czarną Hańczą przy ul. Wojska Polskiego. 
Prawdopodobnie jeden z kierujących stracił 
przytomność. Dzięki pomocy świadków i szyb-
ko rozpoczętej reanimacji, poszkodowany kie-
rowca alfa romeo przeżył. Przetransportowano 
go do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że mężczyzna jadący samochodem alfa romeo 
w kierunku centrum z niewyjaśnionych przy-
czyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zde-
rzył się z volkswagenem. 
n Zaprezentował się kolejny kandydat na 

Prezydenta Suwałk. Mariusz Szmidt jest kan-
dydatem Koalicji Obywatelskiej, którą tworzy 
Platforma i Nowoczesna. Jak zapowiedział, 
chce, aby Suwałki były miastem szczęśliwym, 
wygodnym i aktywnym. 33-letni Mariusz 
Szmidt ukończył ekonomię na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przez 8 lat 
pracował w Parku Naukowo-Technologicznym 
Polska Wschód. Od końca 2017 r. jest dyrekto-
rem w Agencji Rozwoju Regionalnego ARES.
n grzegorz gorlo oficjalnie ogłosił swój 

start w wyborach na stanowisko prezyden-
ta Suwałk. Startuje on z komitetu Suwalskie 
Porozumienie Prawicy. Przedstawił swój pro-
gram wyborczy z podziałem na trzy blo-
ki – społeczny, obywatelski i gospodarczy. 
Kandydat zapowiedział, że jako prezydent 
chce skupić się na tworzeniu miasta obywa-
telskiego. Zamierza dbać o seniorów i pomóc 
w rozwoju przedsiębiorczości. Grzegorz Gorlo 
ma 46 lat. Jest przedsiębiorcą i lekarzem wete-
rynarii oraz samorządowcem. W poprzednich 
wyborach samorządowych był kandydatem 
PiS na prezydenta Suwałk. 
n Swój program wyborczy zaprezentowali 

kandydaci Koalicyjnego Komitetu Wyborczego 
SLD Lewica Razem w nadchodzących wy-
borach samorządowych. W Suwałkach ten 
komitet wystawia kandydatów do Rady 
Miejskiej. Nie wystawia swojego kandydata 
na Prezydenta Miasta Suwałk. Kandydaci za-
powiedzieli, że zamierzają dbać o środowisko 
naturalne, tworzyć miejsca w żłobkach i przed-
szkolach oraz inwestować w młodych ludzi. 
Obiecują większe nakłady na oświatę i kulturę. 
n  Specjały różnych europejskich kuch-

ni, stroje, piosenki, zwyczaje i literaturę róż-
nych narodów i państw można było zoba-
czyć, usłyszeć, poznać i posmakować w czasie 
Europejskiego Dnia Języków w suwalskim 
III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego. 
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ZaPytania radnyCh

W czasie przedostatniej w kadencji 2014–2018 sesji Rady Miejskiej sześciu radnych zadało 
pytania.

bogdan bezdziecki zapytał o przyszłość mieszkańców kamienicy przy ul. Sejneńskiej 22, któ-
ra ma być remontowana. wiesław lange z Zarządu Budynków Mieszkalnych poinformował, że 
część mieszkańców lokali socjalnych z tej kamienicy już została przeniesiona do innych lokali so-
cjalnych. Pozostało tam jeszcze 20 rodzin, które także znajdą nowe zakwaterowanie. Remont ka-
mienicy przy ul. Sejneńskiej 22 powinien rozpocząć się po ewentualnych uzyskaniu dofinanso-
wania z Banku Gospodarstwa Krajowego w trzecim kwartale przyszłego roku. Radny zapytał też 
o wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez prezydenta Suwałk i jego zastępców oraz o 
ewentualne ekwiwalenty wypłacone z tego tytułu. Prezydent Czesław renkiewicz poinformo-
wał, że zaległe urlopy zostaną wykorzystan, a ekwiwalenty nie będą wypłacane.

andrzej łuczaj zainteresował się wysokością opłat za dzierżawę ogródków przydomowych 
i terenów pomiędzy Osiedlem Klasztorna i torami kolejowymi. Prezydent wyjaśnił, że w jego za-
rządzeniu są określone jedynie stawki minimalne, co nie oznacza że są one powszechnie obowią-
zujące. Samorząd chciałby sprzedać działki miejskie, które sąsiadują z terenami prywatnymi, ale 
zgodnie z prawem nie można udzielać bonifikat. Natomiast tereny miejskie położone pomiędzy 
Osiedlem Klasztorna i torami kolejowymi nie mogą być sprzedane dzierżawcom do czasu roz-
strzygnięcia przebiegu trasy kolejowej Rail Baltica. Tak, by w przyszłości uniknąć wydawania pu-
blicznych pieniędzy na ewentualne wykupy pod drugi tor kolejowy.

Zdzisław S. ścięgaj zaproponował przedłużenie kursowania większej liczby autobusów ko-
munikacji miejskiej do Krzywólki. Cz. Renkiewicz poinformował, że w jego ocenie tych kursów 
jest całkiem sporo. Wkrótce odbędą się konsultacje społeczne nowego rozkładu jazdy, w czasie 
których można zgłosić taką propozycję. Radny zapytał też, czy władze Suwałk będą organizo-
wały wyjazd do Warszawy na Marsz Niepodległości organizowany przez prezydenta andrzeja 
dudę. Prezydent Cz. Renkiewicz zachęcał do obchodów tego święta w Suwałkach. 11 listopa-
da będzie wiele wydarzeń w naszym mieście, podczas których będzie można zamanifestować 
swój patriotyzm.

karol korneluk zgłosił m.in. propozycję obniżenia kryteriów dla firm i organizacji prywatnych, 
którzy zechcą zaoferować ulgi dla posiadaczy Suwalskiej Karty Mieszkańca. Teraz taka ulga musi wy-
nosić co najmniej 10% ceny lub opłaty za daną usługę lub towar. Cz. Renkiewicz zapowiedział prze-
analizowanie tej propozycji, bo taka zmiana może zwiększyć liczbę prywatnych firm, które zaoferują 
ulgi dla posiadaczy Suwalskiej Karty Mieszkańca. Teraz takich firm jest 23. K. Korneluk zainteresował 
się również przyszłością Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli po cofnięciu akredytacji 
przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Cz. Renkiewicz stwierdził, że w tej chwili jest realizowa-
ny program naprawczy w SODN i ta placówka ma więcej zadań niż poprzednio. Radny zwrócił uwa-
gę na zagrożenie jakie stwarzają kierowcy, którzy przekraczają prędkość na ul. Reja, zwłaszcza wie-
czorami i nocami. Prezydent Suwałk stwierdził, że tą sprawą powinna zająć się policja. Niestety na 
sesji suwalskiej Rady Miejskiej nie było 
przedstawiciela policji.

andrzej Chuchnowski zwró-
cił uwagę na to, że zegar słoneczny  
w Parku Konstytucji 3 Maja wska-
zuje czas z pewnym opóźnieniem. 
Prezydent Renkiewicz zadeklarował, 
że Zarząd Dróg i Zieleni zajmie się wy-
regulowaniem suwalskiego zegara 
słonecznego, tak by wskazywał wła-
ściwy czas.

Zbys ław grajek  zapropono -
wał m.in. zwiększenie pieniędzy na 
zwalczanie pyłów tworzących smog  
w Suwałkach. Cz. Renkiewicz przypo-
mniał, że suwalski samorząd stale zwiększa wydatki na zwalczanie niskiej emisji w mieście i będzie 
tak czynił nadal. Radny zaproponował oszacowanie zapotrzebowania na program zapłodnienia  
in vitro w Suwałkach. Prezydent stwierdził, że taki wniosek złożyła już Partia Razem. Jest to waż-
ny problem, ale to sprawa dla nowej Rady Miejskiej. Z. Grajek zwrócił też uwagę na stan bezpie-
czeństwa na suwalskich przejściach dla pieszych. Cz. Renkiewicz zapowiedział wymianę i popra-
wę oświetlenia ulicznego oraz nowe rozwiązania techniczne na przejściach dla pieszych. Radny 
zapytał również o kwotę pieniędzy z Unii Europejskiej, które trafiły do Suwałk. Prezydent poin-
formował, że na inwestycje i projekty miękkie z Unii Europejskiej do Suwałk trafiło ok. 130 mln zł 
i wielu miejskich inwestycji nie można byłoby zrealizować bez tych pieniędzy.

wydarZyło Się
n Przed tygodniem suwalscy policjanci za-

trzymali podejrzanego o kradzież puszki z pie-
niędzmi z jednego z suwalskich lokali gastro-
nomicznych. Mundurowi ustalili, że mężczyzna 
ukradł puszkę z pieniędzmi, w której było po-
nad 550 złotych. 21-latek usłyszał już zarzuty. 
n Umowę na rozbudowę suwalskiego Ośrodka 

Rehabilitacji w Suwałkach podpisała ireną 
łukaszuk, dyrektor Ośrodka z bogdanem 
dyjukiem, Członkiem Zarządu Województwa 
Podlaskiego. W spotkaniu uczestniczył też 
Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk. O roz-
budowie więcej na str. 6.

n  Z wdrażanego przez rząd unijnego 
Programu Infrastruktura i Środowisko ponad 
336 tys. zł trafi do Szpitala Wojewódzkiego w 
Suwałkach. Czek na taką kwotę minister zdro-
wia łukasz Szumowski przekazał dyrekto-
rowi suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego 
adamowi Szałandzie. Za te pieniądze zosta-
nie zakupiony drobny, ale potrzebny sprzęt 
ratujący życie w szpitalnym oddziale ratun-
kowym. 
n Pożar zajazdu w podsuwalskiej wsi Krzywe 

zauważono rano 29 września. Z ogniem walczy-
ły 22 zastępy - ponad 60 strażaków. Akcja była 
trudna, bo to drewniany budynek z dachem po-
krytym strzechą. Na szczęście, nikomu z kilkorga 
pracowników zajazdu, ani hotelowym gościom 
nic się nie stało. Na razie rozmiar strat nie jest 
znany, podobnie jak przyczyna pożaru. 
n Nie żyje potrącony 72-letni rowerzysta. 

Do wypadku doszło 1 października na ul. Reja 
na drodze w kierunku Jeleniewa. Rowerzysta 
jechał ścieżką pieszo-rowerową i chcąc prze-
jechać na drugą stronę jezdni, wpadł pod ja-
dący samochód osobowy. Zmarł w szpitalu. 
Kierowca samochodu był trzeźwy.
n Prawie 7 mln zł dotacji na suwalski szpital 

przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego. Za 
te pieniądze w Szpitalu Wojewódzkim zostaną 
przebudowane oddziały ginekologii, patologii 
ciąży i położnictwa oraz będzie zakupiony sprzęt 
do oddziałów, w których leczone są dzieci oraz 
do pracowni endoskopii, poradni podstawowej 
opieki zdrowotnej i opieki ambulatoryjnej.
n Suwalscy policjanci tylko jednego poran-

ka zatrzymali 3 osoby poszukiwane. Wśród 
nich był 23-latek poszukiwany listem goń-
czym za kradzież. Funkcjonariusze zatrzyma-
li także 54-latka poszukiwanego do odbycia 
kary za niepłacenie alimentów. Policjantom 
nie umknęła także 32-latka, której sąd wymie-
rzył karę pozbawienia wolności za niepłace-
nie grzywny.
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Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach świętował w zeszłym ro-
ku jubileusz 90-lecia istnienia. Szkoła kultywuje tradycje powstałej 
w 1927 r. Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej. Placówka 
przechodziła szereg przekształceń, zmieniała swoją nazwę, siedzibę 
i organ prowadzący. Nigdy jednak nie zmieniła swojego charakteru 
– kształciła i kształci na potrzeby rynku pracy. Obecnie w szkole uczy 
się ok. 900 uczniów pod kierunkiem 82 nauczycieli. 

od trzech lat Zespo łem Sz kó ł 
t e c h n i c z n y c h  k i e r u j e  a n n a 
Musiałowicz, z którą rozmawiamy 
o przyszłości szkoły. 

Zespół Szkół technicznych ma bar-
dzo złożoną strukturę organizacyjną.

- Tak, w skład Zespołu wchodzą: 
Technikum nr 3, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 
3, Centrum Kształcenia Ustawicznego, w któ-
rym funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna 
nr 2 dla Dorosłych, Centrum Kształcenia 
Praktycznego nr 2, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

najczęściej po ukończeniu gimnazjum, czy teraz podstawówki mło-
dzież, a częściej rodzice wybierają licea. Jak młodych ludzi zachęcić 
do nauki w technikum?

– Najważniejsze w wyborze szkoły średniej powinny być zaintereso-
wania uczniów i ich predyspozycje zawodowe. Uczniowie gimnazjum 
w planowaniu własnej ścieżki edukacyjnej mogą i powinni korzystać z wie-
lu źródeł informacji. W odpowiedzi na potrzeby gimnazjalistów w szkołach 
średnich organizowane są dni otwarte, na których prezentowana jest ofer-
ta edukacyjna. Urząd Miejski wspólnie z placówkami wspierającymi pracę 
szkoły corocznie organizuje targi edukacyjne w celu zapoznania młodzie-
ży z możliwościami kształcenia w naszym mieście. Gimnazjaliści mogą i po-
winni korzystać również z pomocy doradców zawodowych w zakresie po-
znania swoich predyspozycji zawodowych i wyboru typu szkoły. Zarówno 
uczniowie, jak i ich rodzice powinni mieć świadomość, jakie możliwości 
stwarza kształcenie w technikum. Ukończenie technikum, tak jak i ukoń-
czenie liceum umożliwia podjęcie studiów na wybranym kierunku, a także 
daje szansę uzyskania dyplomu technika w wybranym zawodzie, co zwięk-
sza konkurencyjność absolwenta na rynku pracy. 

Celem reformy kształcenia zawodowego z 2017 roku było wpro-
wadzenie kształcenia w systemie dualnym we współpracy z pra-
codawcami.

- Można powiedzieć, że nasza szkoła wyszła przed szereg. My współ-
pracujemy z przedsiębiorcami od wielu lat. Było to koniecznością. 
Wiedzieliśmy,że wyposażenie naszych warsztatów nie jest nowocze-
sne. Nigdy nie będzie tak, że szkoły nadążą za postępem technicznym 
i będą dysponowały najnowocześniejszym wyposażeniem. Technika 
idzie naprzód, wszystko się zmienia. Nie jest możliwe, by szkoły rozwi-
jały się w takim tempie jak przedsiębiorstwa, które konkurują ze sobą 
na rynku globalnym. Dużą pomoc w realizacji zajęć praktycznych u pra-
codawców od lat okazuje nam Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców 
w Suwałkach. Poza tym obecnie mamy podpisane umowy o współpracy 
z tak dużymi firmami jak SALAG, MALOW, RECMAN, FORTE, DANWOOD 
S.A.. U niektórych pracodawców przeprowadzamy egzaminy praktycz-
ne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Praktyczna nauka zawodu to 
również praktyki zawodowe, które realizowane są na podstawie umów 
o współpracy zawartych z ponad 60 nowoczesnymi lokalnymi firmami,ta-
kimi jak: PROBEST, Zakład Ogólnobudowlany Rzatkowski Paweł, MATRIX, 
SUWAR, ASPI, AQUEL.

W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji uczniów 
ZST uczestniczy w projekcie „Eurostażysta” realizowanym w ramach pro-
gramu PO WER na zasadach programu Erasmus+. W trakcie tego dwu-
letniego projektu, 64 uczniów z klas technikum: budownictwa, elek-
tryk, urządzeń i systemów energii odnawialnej, mechanik, mechatronik 
i teleinformatyk, wyjedzie na trzytygodniowe staże zawodowe do cze-
skiej Pragi.

Szkoła wypiękniała na zewnątrz.

Dzięki suwalskiemu samorządowi, który pozyskał prawie 1 588 tys. 
zł. z UE, w 2016 r. dało się dokonać termomodernizacji szkoły. Wartość 
całej inwestycji to ponad 2,6 mln zł. Za szkołą powstaje kompleks bo-
isk za 4 mln zł, z tego milion przekazało Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Wykonane zostanie boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy synte-
tycznej z bieżnią okrężną z zeskokiem do skoku w dal. Powstanie boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz budynek zaplecza sa-
nitarno-szatniowego z instalacjami i wyposażeniem. Szkoła wzbogaci się 
też o siłownię plenerową. Do pełni szczęścia brakuje nam jedynie moder-
nizacji naszej hali sportowej.

Już niedługo rozpocznie się rozbudowa ZSt.

-Tak, szkoła zostanie dostosowana do nowoczesnych standardów 
kształcenia w zawodach z branż: budowlanej, odnawialnych źródeł ener-
giii mechanicznej. Suwalski Urząd Miejski pozyskał środki unijne na re-
alizację kolejnej naszej inwestycji. Tym razem jest to ponad 3,5 mln zł na 
realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście 
Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych 
w Suwałkach”, który obejmuje rozbudowę budynku warsztatowego 
Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2  przy ulicy Sejneńska 33A. Nowy 
obiekt będzie przeznaczony do realizacji kształcenia praktycznego. 
Powstanie 14 pracowni do praktycznej nauki zawodu, które będą przy-
stosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone w no-
woczesny sprzęt. W budynku tym utworzony zostanie również ośrodek 
egzaminacyjny do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwa-
lifikacje w wielu zawodach.

W dzisiejszych czasach skuteczna realizacja procesu edukacyjnego 
wymaga szybkiego internetu. Jest to narzędzie, bez którego nie mogli-
byśmy kształcić naszych uczniów. Wiele programów pracuje w „chmu-
rze”. To konieczne, by internet był szybki. W tym celu nasza szkoła pod-
pisała umowę na przyłączenie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Tym 
samym dołączyliśmy do grona pierwszych stu szkół w kraju, które mają-
dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Program w 
100% finansowany jest z budżetu państwa.

dziękujemy za rozmowę.

>> szkoła z pasją i tradycjami

Aneta Kuczyńska w czasie zajęć z mechatroniki
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gdzie po kartę?
Wnioski o wydanie Suwalskiej 

Karty Mieszkańca są przyjmowa-
ne w dwóch punktach na tere-
nie miasta:

– Aquapark Suwałki, ul. Papieża 
Jana Pawła II 7 (pon. – pt. 9 – 17)

– Urząd Miejski w Suwałkach, hol 
przy ul. Noniewicza 71A (pon. – pt. 
9 – 17 oraz sobota. 10 – 14)

Punkty przyjmowania wniosków w Szkole Podstawowej nr 11 oraz 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji już nie funkcjonują.

>>naprawmyto.pl
Od ponad 100 

dni działa aplika-
cja naprawmyto.pl , 
dzięki której miesz-
kańcy Suwałk mogą za pomocą telefonów komórkowych zgłaszać różne 
alerty. Zgłoszono ich prawie 300, a rozwiązano 230 z nich.

Jak to działa?

NaprawmyTo.pl jest narzędziem służącym „mapowaniu” problemów 
zaobserwowanych na terenie naszego miasta. Podstawową funkcją ser-
wisu jest możliwość zaznaczenia lokalizacji problemu na mapie, opisania 
go oraz automatycznego poinformowania o takim zgłoszeniu osób od-
powiedzialnych za rozwiązywanie określonych kategorii spraw. Nie trze-
ba znać/szukać nr telefonów, adresów e-mail – system zrobi to za nas.

- Nieustannie musimy poprawiać nie tylko formę komunikacji z miesz-
kańcami, ale też to jak funkcjonuje nasze miasto. Aplikacja NaprawmyTo.
pl umożliwia Suwalczanom zgłaszanie wszelkich zauważonych pro-
blemów związanych z funkcjonowaniem miasta – twierdzi Czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk.

Zespół, który zajmuje się w naszym mieście obsługą serwisu zło-
żony jest z opiekunów w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego oraz jednostkach i spółkach miejskich, 
a także w Straży Miejskiej, którzy na bieżąco przyjmują i weryfikują 
wszystkie alerty. Codziennie wpływa od kilku do kilkunastu spraw. Każda 
z nich rozpatrywana jest indywidulanie. Konieczne jest zawsze ustale-
nie właściciela terenu, oględziny „usterki” na miejscu, a następnie wyko-
nanie naprawy. Większość alertów jest przekazywana do Zarządu Dróg 
i Zieleni w Suwałkach.

Chociaż zgłoszenia powinny dotyczyć tylko problemów zauważonych 
na terenach i budynkach należących do miasta, to służby starają się od-
powiadać na wszystkie.

Statystyka
230 – naprawione problemy. Status „naprawiony” oznacza, że 

sprawa opisana przez alert została naprawiona.

11 – w trakcie naprawiana. Status „w trakcie naprawiana” oznacza, 
że udało się nam znaleźć odpowiedzialną za tą sprawę instytucję oraz 
zadeklarowała się ona na naprawienie tej sprawy.

36 – otwartych. Status „otwarty” oznacza, że alert został niedaw-
no dodany do systemu. Odpowiedzialna instytucja jeszcze nie poda-
ła swojego stanowiska w tej sprawie.

18 – które nie będą naprawione. Status „nie zostanie naprawiony’ 
oznacza, że sprawa opisana w alercie z różnych powodów nie mo-
że być naprawiona. Np. ALERT #50855 zdechła Wrona na chodniku. 
Kontrola nie potwierdziła zgłoszenia.

>>

Jerzy Gałązka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komu-
nalnej UM zaprezentował aplikację miejską „NaprawmyTo.pl” na spotkaniu 
w czerwcu

patrząc w niebo
W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej odbyła się 

promocja książki „Patrząc w niebo” i spotkanie z jej autorką, Grażyną 
Kowalewską.

G. Kowalewska urodziła się w podgołdapskich Rogajnach. 
Od dzieciństwa kochała literaturę i wiedziała, że chce być na-
ucz ycielem. Marzenie się spełniło. Była naucz ycielem w su-
walskim Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawcz ym nr 1. 
Publikacja „Patrząc w niebo” to jej debiut pisarski. Książką chciała oddać 
hołd swoim rodzicom. Chciała opowiedzieć innym o zwykłych ludziach, 
ich zwykłym życiu, choć dla niej jednak niezwykłych.

>>

złota podkowa pegaza
J u b i l e u s z o w e  X V 

Międzynarodowe Spotkania 
z Monodramem „O ło -
ta Podkowę Pegaza” od-
będą się  na przełomie li-
stopada i grudnia 2018 r. 
w Suwałkach. Suwalski 
Ośrodek Kultury zaprasza 

utalentowaną aktorsko młodzież oraz dorosłych aktorów, amatorów 
i zawodowców z Polski i zagranicy. Zgłoszenia do Spotkań przyjmo-
wane są w Suwalskim Ośrodku Kultury. Dodatkowe informacje: Biuro 
Organizacyjne Konkursu, tel. 87/ 563 85 37. Dyrektor artystyczny Spotkań: 
Grażyna Filipowicz-Karp, tel. 513 625 229, e-mail: grazyna.filipowicz_
karp@soksuwalki.eu

W programie trzy dni ze znakomitym teatrem i zaangażowanymi ak-
torami. Widzowie zobaczą również spektakl inspirowany życiem i twór-
czością meksykańskiej malarki Fridy Kahlo, będący zderzeniem teatru, vi-
deo art, performance. Na spektakle konkursowe tradycyjnie wstęp wolny. 

>>
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>> zakazane książki
Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie zajęciami o zaka-

zanych książkach w ubiegłym roku,  suwalska Biblioteka Publiczna 
im. M. Konopnickiej zorganizowała je ponownie. Uczestniczy w nich mło-
dzież ze starszych klas szkół podstawowych. Na zajęciach bibliotekarze  
opowiadają  o historii cenzury, czyli m.in. o indeksie ksiąg zakazanych, 
o cenzurze w Polsce oraz o książkach, które z różnych powodów bądź 
trafiały na wspomniany indeks, bądź wzbudzały dezaprobatę społe-
czeństwa. 

od pewnego czasu nie ma armat przy pomniku żołnierzy 
września 1939. Co się z nimi stało?

J u ż  j a k i ś 
czas temu jeden 
z  Radnych Rad y 
Miejskiej zwrócił 
uwagę na ten fakt, 
że stojące pod po-
m n i k i e m  a r m a -
ty to sprzęt będą-
cy na wyposażeniu 
wojsk radzieckich. 
Właścicielem tych 
konkretnie armat 
był suwalski garni-
zon. Dlatego też prezydent Suwałk pisemnie poprosił dowódcę suwal-
skiej jednostki o usunięcie spod pomnika armat, które z nim nie kore-
spondują. Jednocześnie wstępnie rozpoznaliśmy możliwość ustawienia 
w tym miejscu armat bądź replik z czasu kampanii wrześniowej. Jest to 
wydatek rzędu ponad 100 tysięcy złotych. Na pewno w przyszłości bę-
dziemy chcieli by armaty, z których korzystało Wojsko Polskie stanęły przy 
Pomniku Żołnierzy Września.

CZytElniCy PytaJą

suwalska olimpiada seniorów
Rozpoczęła się pierwsza Suwalska Olimpiada Seniorów. Do udziału 

we wszystkich dyscyplinach zgłosiło się około 100 osób. Najpierw rywa-
lizowali na pływalni. Panie przemierzały dystans 25 metrów, a panowie - 
50. Potem strzelali w klubie strzeleckim LOK Wigry i grali w kręgle w MK 
Bowling w Plaza Suwałki. 

wśród kobiet zwyciężyły:
pływanie: 1. krystyna naruszewicz, 2. alina Sokolik, 3. halina 

Michenko;
strzelectwo: 1. Stanisława radkiewicz, 2. Cecylia bartoszewicz, 

3. dorota olszewska;
bowling: 1. teresa wysocka-kluczny, 2. halina grycel, 3. Janina 

Przekop.
rywalizację wśród mężczyzn wygrali:
pływanie: 1. roman Złotnik, 2. Janusz Pudlis, 3. Edward wysocki;
strzelectwo: 1. Jakub nowiczenko, 2. Zbigniew wierzbiński, 

3. henryk błaszczuk;
bowling: 1. Józef Zawadzki, 2. Mieczysław Piktel, 3. Józef kamiński.

Natomiast na połowę października zaplanowane są zawody lekko-
atletyczne, które nie odbyły się w pierwotnym terminie ze względu na 
złą pogodę. 

>>

Fot. Teresa Wysocka-Kluczny

seniorzy dla niepodległej
Seniorzy ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach 

zapraszają na patriotyczne widowisko teatralno-muzyczne przygotowa-
ne dla uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. To 
żywa lekcja historii, zarówno dla starszych suwalczan, jak i młodego po-
kolenia. Na widowisko „Dzisiaj Ziemia Wasza Jest Wolną” zapraszają 24 
października o godz. 17 w Sali im. A.Wajdy w SOK przy ul. Jana Pawła II 
5. Wstęp wolny

W widowisku występują: Grupa Teatralna UTW UNIWERSALNI, 
Zespół Wokalno-Muzyczny ZŁOTA JESIEŃ, Zespół Taneczny SREBRNE 
PIERWIOSNKI oraz gościnnie Zespół ISKIERKI ze Szkoły Podstawowej Nr 
5 w Suwałkach.

W trakcie trzyczęściowego widowiska usłyszymy opowieść pełną cie-
kawostek z życia Marszałka Józefa Piłsudskiego, zobaczymy rekonstruk-
cję doniosłej wizyty Naczelnika Państwa w Suwałkach we wrześniu 1919 
roku, a także wielką radość suwalczan z wolności…

Widowisko honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Suwałk 
Czesław Renkiewicz. Jest ono realizowane w ramach projektu współfi-
nansowanego ze środków Zarządu Województwa Podlaskiego i Miasta 
Suwałki.

Przypomnijmy, że Józef Piłsudski przebywał w Suwałkach 12 i 13 wrze-
śnia 1919 roku. Uczestniczył w nadaniu Sztandaru 41 Pułkowi Piechoty 
oraz wziął udział w uroczystym obiedzie wydanym na jego cześć przez 
Radę Miejską Suwałk, w trakcie którego wygłosił do suwalczan znamien-
ne słowa: „Dzisiaj ziemia wasza jest wolną”. Słowa te stały się kanwą spek-
taklu. W budowaniu więzi z Suwałkami miała swój udział żona marszał-
ka, Aleksandra, która urodziła się w Suwałkach i tu spędziła dzieciństwo 
i młodość. Jest patronką Szkoły Podstawowej nr 2.

>>

Fot. SOK
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jezdnia obwodnicy 
suwałk już gotowa

Budowa suwalskiej obwodnicy wchodzi już w ostateczną fazę. 
Zakończyła się budowa całej 13 km betonowej jezdni. Obecnie trwają 
prace przy tzw. serwisówkach, układane są warstwy humusu na pobo-
czach i skarpach, sadzone są rośliny, ustawiane panele dźwiękoszczelne 
oraz barierki, a także ogrodzenie. Wylewany jest asfalt na wiaduktach. Są 
to typowe prace wykończeniowe.

– Mija właśnie 91 tydzień budowy. Przyjrzałem się osobiście jak wy-
gląda ta inwestycja. Prace są zakończone w 84% – informuje prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz.
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>>

>>
Symboliczne rozpoczęcie budowy pasa startowego odbyło się 25 

września na suwalskim lotnisku przy ul. Wojczyńskiego. W uroczysto-
ści udział wzięli m.in. prezydent Suwałk Czesław renkiewicz, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, przedstawiciele 
Zarządu Województwa Podlaskiego, przedstawiciele wykonawcy – firmy 
Konsorcjum Prasko Wegarten, firmy FORTE, która współfinansuje inwe-
stycję oraz przedstawiciel Suwalskiej Szkoły Lotniczej, zarządcy lotniska.

Pas startowy na suwalskim lotnisku będzie miał 1320 m długości i 30 
m szerokości. To pozwoli na korzystanie z niego przez samoloty pasażer-

krótka hiStoria budowy obwodniCy
Na tę inwestycję suwalczanie czekali naprawdę długo, od końca lat 

70-tych. I nie czekali bezradnie; zniecierpliwieni gołosłownymi obiet-
nicami rządowymi zorganizowali i przeprowadzili trzy kolejne blokady 
miasta, które uświadomiły rządzącym, że obwodnica powstać musi. 
Pierwsza blokada odbyła się 6 listopada 2012 r. Potem były jeszcze blo-
kady: muzyczna i sportowa. Wszystkie zorganizował Społeczny Komitet 
Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk. W tym samym czasie ogrom-
ną prace wykonał suwalski samorząd na czele z prezydentem; Czesław 
Renkiewicz potrafił dotrzeć do „wszystkich świętych”, co walnie przy-
czyniło się do budowa obwodnicy Suwałk. Oczywiście najważniejsza 
była determinacja mieszkańców Suwałk, bez której ta walka nie zakoń-
czyłaby się sukcesem.

ruszyła budowa lotniska
skie przewożące do 50 osób, w tym śmigłowce, szybowce, motolotnie, 
awionetki czy małe samoloty o napędzie tłokowym. W ramach inwesty-
cji powstaną również: płyta do zawracania, płyta postojowa, droga ko-
łowania i infrastruktura techniczna.

Cała inwestycja będzie kosztowała 27 mln zł. Rok temu umowę w spra-
wie dofinansowania budowy lotniska kwotą 10 mln zł suwalskie władze  
podpisały z Maciejem Formanowiczem, prezesem Fabryk Mebli FORTE, 
które niedaleko suwalskiego lotniska, w Dubowie Pierwszym wybudowa-
ły fabrykę płyt wiórowych i budują fabrykę mebli – największy tego ty-
pu zakład w całej Europie. W zeszłym miesiącu budowę lotniska, kwotą 
6 mln zł (3 mln zł w 2018 r. i 3 mln zł w 2019 r.) wsparli także radni Sejmiku 
Województwa Podlaskiego. Pas startowy w Suwałkach ma być gotowy 
do końca czerwca 2019 r.

Budowę rozpoczął prezydent Cz. Renkiewicz, 
który przejechał po przyszłym pasie startowym siedząc 
za kierownicą koparko-ładowarki z pełną szuflą piasku 

Później było symboliczne wbicie łopat 
pod budowę inwestycji przez zaproszonych gości
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Od ponad roku prezentujemy 
zdjęcia Suwałk sprzed lat, oraz 
te same miejsca współcześnie. 
Do Czytelników „DwuTygodnika 
Suwalskiego” mamy pytanie do-
tyczące prezentowanego miej-
sca. Tym razem z okazji zbliżają-
cej się 100 rocznicy wyzwolenia 
Suwałk mamy trzy pytania i trzy 
nagrody dla osób, które jako 
pierwsze nadeślą prawidłowa 
odpowiedź. Uwaga, jedna oso-
ba może udzielić odpowiedzi na 
jedno pytanie.

Pytanie do zestawu 
zdjęć nr 1

1. Kto był autorem pierwszego  
i drugiego suwalskiego pomni-
ka Marii Konopnickiej?

Pytanie do zestawu 
zdjęć nr 2

2. Kiedy utworzono Suwalską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną? 
Wystarczy podać rok.

Pytanie do zestawu 
zdjęć nr 3

3. Prosimy podać przynajmniej 
dwie nazwy nowych osiedli  
mieszkaniowych powstałych  
w ostatnich 10 latach?

N a g r o d a m i  b ę d ą  b i l e -
ty ufundowane przez Cinema 
Lumiere Suwałki. Dodatkowo 
należy polubić i udostępnić pu-
blicznie najnowsze wydanie 
„DwuTygodnika Suwalskiego” 
na nasz ym fanpag-u https: 
//www.facebook.com/dwuty-
godnik/

Odpowiedzi pro simy prze-
syłać pocztą na adres redak-
cji, bądź na adres internetowy;  
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

Na odpowiedź czekamy do  
19 października.

Spośród tych, którzy nadesła-
li odpowiedzi na pytanie z po-
przedniego wydania „DTS” na-
grodę otrzymała Małgorzata 
Czarniecka.



KANDYDAT
NA  PREZYDENTA  SUWAŁK

Szanowni Suwalczanie!
Od ośmiu lat mam wielki zaszczyt i przyjemność pełnić funk-

cję Prezydenta Miasta Suwałk i zarządzać naszym miastem. Przez 
ten okres obdarzaliście mnie zaufaniem i wspieraliście w wiel-
kim dziele, jakim jest pozytywne przeobrażanie-transformacja 
Suwałk. Zawsze powtarzam, że największym potencjałem i war-
tością Suwałk są mieszkańcy. Przekonałem się niejednokrotnie, 
że Suwalczanie to ludzie otwarci, kreatywni, przedsiębiorczy, któ-
rzy znają swoją kulturę i historię. Zasługują też na to, żeby żyć, 
mieszkać i pracować w nowoczesnym, atrakcyjnym i europejskim 
mieście, a w stosunku do władz naszego miasta i Prezydenta ma-
ją sprecyzowane i konkretne oczekiwania.

Dzisiaj ocena ostatnich czterech lat, ale także całej mojej pra-
cy w samorządzie (łącznie 12 lat, w tym cztery lata jako Zastępcy 
Prezydenta śp. J. Gajewskiego), należy do mieszkańców. Moim 
zdaniem wizja Suwałk przedstawiona w programach wyborczych, 
również w tym sprzed czterech lat, jest konsekwentnie realizowa-
na, a efekty pracy mojej i moich współpracowników są widoczne. 

Obiecałem wówczas, iż będę kontynuował pozytywne zmiany 
w naszym mieście i działał na rzecz jego rozwoju oraz po-

prawy warunków życia Suwalczan. 
Dzisiejsze Suwałki to całkiem inne miasto od te-

go, jakie było kilkanaście lat temu. Mam olbrzymią 
satysfakcję i dumę, że mogłem osobiście kreować te 
pozytywne zmiany i w nich aktywnie uczestniczyć. 
To, czego wspólnie dokonaliśmy, przedstawiam  
w krótkim bilansie zamieszczonym w dalszej czę-
ści programu. 

Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie la-
ta wspierali mnie. Bez zaangażowania wielu osób,  
a szczególnie mieszkańców, niewiele udałoby się 

zrobić. Jestem też świadomy, ile jeszcze spraw i problemów wymaga rozwiązania i ile pracy należy w to włożyć. Wiem, co należy 
zmienić i poprawić, a przede wszystkim wiem, jak to uczynić. Dlatego też przedstawiam propozycję współpracy na najbliższe pięć lat 
i propozycję kontynuacji dynamicznego rozwoju Suwałk.

Suwałki potrzebują doświadczonego, wiarygodnego, niezależnego i skutecznego gospodarza, który potrafi namówić Suwalczan do 
współpracy dla dobra miasta. Dotąd udało się nam obronić suwalski samorząd przed upolitycznieniem. Prezydent, który jest działa-
czem partii politycznej, będzie wykonywał najpierw dyrektywy partyjne, a dopiero później wsłuchiwał się w głos mieszkańców. Moją 
partią są Suwałki i jego mieszkańcy. To Suwałki nas łączą, a największy potencjał rozwoju miasta tkwi w jego mieszkańcach i w ich 
współdziałaniu dla dobra naszej małej ojczyzny. Proponuję szeroką formułę współpracy dla każdego, bez względu na pochodzenie, 
wykształcenie, światopogląd czy poglądy polityczne. 

Proszę o poparcie mojej kandydatury w zbliżających się wyborach samorządowych na urząd Prezydenta Miasta Suwałk. W ostat-
nich latach udowodniłem, że jestem osobą konsekwentną i wiarygodną, dysponującą niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zarzą-
dzaniu 70-cio tysięcznym miastem. Deklaruję, że dołożę wszelkich starań oraz nie będę szczędził sił i pracy na rzecz naszego miasta 
i jego mieszkańców. Nie zawiodę. Proszę o zaufanie i głos. 

Proszę również o poparcie mojej drużyny startującej w wyborach samorządowych z KKW „Łączą nas Suwałki – Czesław 
Renkiewicz”. To są osoby godne zaufania, które chcą społecznie pracować na rzecz naszego miasta. Jestem przekonany, że wspólnie 
możemy dużo zrobić dla mieszkańców Suwałk.
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5. Kamil KlimeK
Kierownik działu 
sportu Ośrodka 
Sportu i Rekre-
acji w Suwałkach. 
Mąż i tata. 
Absolwent 
studiów dokto-
ranckich na 
Wydziale Prawa 
UwB. Wiceprze-
wodniczący 
Kolegium Sędziów 

Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. Autor wielu 
projektów sportowych. Pod hasłem 
#RozbieganeSuwałki zachęca suwalczan 
do uprawiania sportu.

6. lidia KuliK
Instruktorka 
i pasjonatka tańca 
i fitnessu (Zum-
ba). Żona i mama. 
Animatorka 
zabaw dla dzieci. 
Społecznie orga-
nizatorka wielu 
charytatywnych 
wydarzeń, w tym 
Mikołajkowego 
Maratonu Zumba 

Fitness. Hobby: dobra muzyka i podróże.

7. Andrzej ŁApiński
Nauczyciel i sę-
dzia lekkoatletyki. 
Mąż, tata dwój-
ki dzieci, dziadek 
czworga wnucząt, 
suwalczanin. Stu-
dia podyplomowe 
z organizacji za-
rządzania. Działa 
społecznie w śro-
dowisku młodzie-
ży oraz emerytów, 

aktywizując sportowo i turystycznie. Wieloletni 
działacz Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

8. kAmil sokoŁowski
Komendant Hufca 
Związku Harcer-
stwa Polskiego 
Suwałki. Żonaty. 
Absolwent UwB, 
kierunek bezpie-
czeństwo narodo-
we. Pracuje 
w firmie rodzinnej 
w branży flory-
stycznej. Działa  
w Suwalskiej Fe-

deracji Organizacji Pozarządowych RAZEM. 
Ukończył 3 maratony biegowe. Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi.

okręg  1 okręg 2

2

1. ewA BeAtA sidorek
Zastępca Prezy-
denta Miasta  
Suwałk od 2015 r., 
odpowiedzialna  
za sprawy spo-
łeczne, eduka-
cję, kulturę i sport. 
Żona i mama 
trzech dorosłych 
synów. 
Z wykształcenia  
i zamiłowania  

nauczycielka języka polskiego. Działa spo-
łecznie w kręgach katolickich i kulturze.  
Miłośniczka pieszych wędrówek i dobrych 
książek, optymistka.

2. zBigniew romAn de-mezer
Nauczyciel, 
konsultant 
w Suwalskim 
Ośrodku Dosko-
nalenia Nauczy-
cieli, społecznik, 
ekonomista. 
Mąż i tata dwój-
ki dzieci. Radny 
Rady Miejskiej 
w Suwałkach 
w latach 

2010-2018. Hobby: sport i dobre książki. 

3. wojciech pAjąk
Geograf, publicy-
sta, specjalista 
ds. marketingu 
internetowego. 
Mąż i tata trójki 
dzieci. Prowa-
dzi własną firmę. 
Działacz wielu 
stowarzyszeń  
i wspólnot. Absol-
went Szkoły Lide-
rów. Jako radny 

koordynował Rok Czarnej Hańczy (2016). 
W wolnym czasie pisze i śpiewa w chórze. 
Więcej: www.wojciechpajak.org

4. AleksAndrA kArczewskA
Mężatka, dwoje 
dorosłych dzieci. 
Wykształcenie 
wyższe magister-
skie, dodatkowo 
specjalizacja 
z higieny i epide-
miologii. 
Hobby: turystyka, 
dobre kino 
i literatura krymi-
nalna.

1. czesŁAw renkiewicz
Żonaty, dwie doro-
słe córki. Mieszka  
w Suwałkach po-
nad 40 lat. 
W 2006 został Za-
stępcą Prezydenta 
Suwałk. W 2010 
oraz ponownie 
w 2014, objął sta-
nowisko Prezy-
denta Suwałk. 
Absolwent Wydz. 

Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku 
oraz studiów podyplomowych na Politechnice 
Białostockiej i Akademii Rolniczo-Technicznej 
w Olsztynie. Hobby: żeglarstwo, wędkarstwo.
Więcej informacji: www.czeslawrenkiewicz.pl

2. stAnisŁAw kulikowski
Dziennikarz, wielo-
letni redaktor „Dwu-
Tygodnika Suwal-
skiego”, publikował 
na łamach prasy 
regionalnej i cen-
tralnej. Tata dwóch 
synów, dziadek 
dwóch wnuków. 
Przewodniczący 
Społecznego Ko-
mitetu Wspierania 

Budowy Obwodnicy Suwałk. Przewodniczący 
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki. Współautor 
książki „Nie tylko Katyń”.

3. Kamil lauryn
Sportowiec, trener 
piłki nożnej. Mąż  
i tata dwóch sy-
nów. Były piłkarz 
Klubu Sportowe-
go Wigry Suwałki. 
Obecnie trener ze-
społu Wigry II oraz 
pracownik Ośrod-
ka Sportu i Re-
kreacji. Społecz-
nik zaangażowany 

zwłaszcza w rozwój dzieci i młodzieży oraz 
lokalne problemy mieszkańców.

4. jAdwigA olBryś
Ekonomistka, wie-
loletnia pracownicz-
ka samorządowa, 
obecnie na emery-
turze. Żona, mama 
i babcia. Społecz-
niczka od prawie 30 
lat zaangażowana 
również zawodowo 
w rozwój suwalskie-
go sportu. Hobby: 
książka i sport.

Materiał sfinansowano ze środków KWW „Łączą nas Suwałki – Czesław Renkiewicz”
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5. grAżynA serAfin
Nauczycielka 
w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Su-
wałkach i autorka 
książek dla dzie-
ci. Żona i mama 
dwóch córek. 
Od 12 lat prowadzi 
radiową audycję 
dla dzieci „Bajki 
z aniołem”. Anima-
torka kultury. Su-

walczanka z wyboru. 
Hobby: wycieczki rowerowe.

6. BArBArA wierzBowskA-leBiediew
Pedagog i logope-
da w Niepublicz-
nej Terapeutycznej 
Szkole Podstawo-
wej „Bajka”. Żona, 
mama dwojga 
dzieci, babcia. 
Założycielka i pre-
zes Podlaskiego 
Stowarzyszenia 
Terapeutów. Działa 
w środowisku osób 

ze spektrum autyzmu. Zainteresowania: 
dobra książka, podróże, taniec, teatr 
(widz i aktorka), robótki ręczne.

7. mArek lech zBorowski-weychmAn
Wieloletni dyrektor 
Szkoły Podsta-
wowej nr 6. Mąż 
i tata. Nauczyciel 
muzyki  
i informatyki. 
Twórca piosenek 
dla dzieci. Zało-
życiel i prowadzą-
cy zespół Beciaki. 
Odkrywca talen-
tów i promotor 

wielu gwiazd kultury. Przewodnik turystyczny 
po Suwalszczyźnie. Zainteresowania: praca  
i dom oraz turystyka i sport.

1. Andrzej turowski
Emerytowany na-
uczyciel Zespołu 
Szkół Technicznych  
w Suwałkach. 
Mąż i tata trojga 
dorosłych dzieci. 
Bogate doświad-
czenie samorządo-
we. Założyciel Sa-
lezjańskiej 
Organizacji 
Sportowej  

„SALOS” w Suwałkach, obecnie członek za-
rządu. Zainteresowania: sport, turystyka.

2. sylwester cimochowski
Zarządca nierucho-
mości i Prezes Za-
rządu Wigry Suwał-
ki SA. Mąż i tata 
dwóch synów. 
Absolwent UWM 
w Olsztynie o spe-
cjalizacji zarządza-
nie nierucho- 
mościami i in-
westycjami. Od 
2011 r.  

prowadzi własną działalność gospodarczą. 
Były piłkarz drużyn młodzieżowych Klubu 
Sportowego Wigry Suwałki.

3. krystynA gwiAzdowskA
Starszy opiekun 
w Domu Pomocy 
Społecznej „Kali-
na”. Żona, mama 
czworga dzieci 
i babcia. Czło-
nek Stowarzysze-
nia Przyjaciół DPS 
„Kalina”. W pracy 
pełni też funkcję 
sekretarza związ-
ków zawodowych. 

Zainteresowania: przyroda i pomoc innym.

4. ignAcy jAsionowski
Wicedyrektor Woje-
wódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego 
w Suwałkach. Mąż 
i tata. Absolwent 
SGGW 
w Warszawie, ma-
gister leśnictwa. 
Wicemarszałek 
Województwa Pod-
laskiego w latach 
2008-2011, odpo-

wiedzialny za umowy inwestycyjne na suwalski 
Aquapark, ulicę Reja, remont Muzeum Okręgo-
wego. Zainteresowania: podróże, fotografia, 
turystyka przyrodnicza, książki przyrodnicze.

5. AnnA kumiszczA
Aktywna mama 
dwojga dzieci, 
opiekuje się nie-
pełnosprawnym 
synem. Prowadzi-
ła własną działal-
ność gospodarczą 
we Włoszech. Po 
powrocie do Su-
wałk działa spo-
łecznie m.in. 
w radach rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 10 i Zespołu Szkół 
nr 6, w oratorium św. Jana Bosko oraz jako 
gajowa w miejscowości Okółek.

6. ignAcy oŁów
Muzyk i nauczy-
ciel, zastępca dy-
rektora Suwal-
skiego Ośrodka 
Kultury. Mąż i tata 
trojga dzieci. Dok-
tor sztuk muzycz-
nych, dyrygent, 
chórmistrz. Wy-
chowawca wielu 
talentów wokal-
nych, w tym ope-

rowych. Starszy wykładowca w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. 
Zainteresowania: muzyka, historia.

7. honorAtA rudnik
Aktywna emerytka 
z wieloletnim 
doświadczeniem 
samorządowym 
z zakresu pomocy 
społecznej. Żona, 
mama i babcia. 
Ekspert przy Pań-
stwowej Agencji 
Rozwiązywania 
Problemów Alko-
holowych w War-

szawie. Zainteresowania: Suwalszczyzna, 
taniec towarzyski, turystyka, książka, sauna.

8. wojciech winnik
Zawodowy siat-
karz i pedagog. 
Mąż i tata dwój-
ki dzieci. Zawod-
nik oraz prezes 
Miejskiego Klu-
bu Sportowego 
Ślepsk Suwałki. 
Dyrektor Niepu-
blicznego Przed-
szkola „Zielony 
Zakątek” nr 1 

w Suwałkach. Aktywny społecznie.  
Zainteresowania: sport i dobra książka.

www.czeslAwrenkiewicz.pl
www.lAczAnAssuwAlki.pl

         Łączą nAs suwAŁkif
Materiał sfinansowano ze środków KWW „Łączą nas Suwałki – Czesław Renkiewicz”
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1. zdzisŁAw przeŁomiec
Doświadczo-
ny samorządo-
wiec, specjali-
sta i wykładowca 
wyższej uczelni. 
Mąż i tata trojga 
dzieci. Przewod-
niczący Rady 
Miejskiej Suwałk 
w latach 2016-
2018. Autor ini-
cjatyw popra-

wiających bezpieczeństwo i rozwój miasta. 
Zainteresowania: historia Suwałk.Więcej: 
www.facebook.com/ZdzislawPrzelomiecSuwalki

2. AnnA ruszewskA
Nauczycielka  
w Szkole Pod-
stawowej nr 11, 
działaczka spo-
łeczna. Żona  
i mama dwóch 
synów. Kierow-
nik Suwalskiego 
Biura Wolonta-
riatu, wiceprezes 
Centrum Aktyw-
ności Społecznej 

PRYZMAT, instruktorka harcerska. Radna 
Miasta Suwałk od 2006 r. Zainteresowania: 
podróże i biegi przeszkodowe. 
Więcej: www.ruszewska.pl

3. sŁAwomir jAn szeszko
Doświadczony 
pracownik admi-
nistracji i samo-
rządowiec. 
Mąż i tata dwójki 
dzieci. Członek 
Społecznego 
Komitetu Wspie-
rania Budowy 
Obwodnicy Su-
wałk. Inicjator 
„koperty życia”, 

która zwiększa bezpieczeństwo osób 
chorych i starszych. 
Zainteresowania: sport i wędkarstwo.

4. edytA kimerA-lAnge
Specjalistka do 
spraw mieszka-
niowych. Żona 
i mama. Doradza 
przyszłym wła-
ścicielom miesz-
kań w miejskiej 
spółce ZBM-TBS 
(program 
„Od najemcy 
do właściciela”). 
Bardzo lubi po-

dróże i kontakty z ludźmi.

 5. AdAm oŁowniuk
Nauczyciel 
w Specjal-
nym Ośrodku 
Szkolno-Wy-
chowawczym  
w Suwałkach. 
Suwalczanin
i tata dwójki 
dzieci. Trener 
piłki nożnej 
w KS Wigry  
Suwałki. Rad-

ny w latach 2006-2014. 
Hobby: aktywność fizyczna i rekreacja.

6. mArek urynowicz
Prywatny 
przedsiębior-
ca branży rol-
nej. Mąż i tata 
trojga doro-
słych dzieci. 
Zaintereso-
wania: sport, 
książka, spra-
wy publiczne.

 7. wAldemAr  siedlecki
Emerytowany pod-
pułkownik Wojska 
Polskiego, były Do-
wódca Garnizonu 
Suwałki. Mąż i tata 
dwójki dzieci. Współ-
twórca Muzeum 
Historii i Tradycji 
Żołnierzy Suwalsz-
czyzny. Wyróżniony 
„Włócznią Jaćwin-
gów”, wybrany Su-

walczaninem Roku 2014 (Radio 5), odznaczony 
„Odznaką Honorową Województwa Podlaskie-
go”. Hobby: historia, sport.

8. ewA AgnieszkA żegAczewskA
Żona i mama. 
Magister prawa 
administracyjnego, 
ukończyła też po-
dyplomowe studia 
prawa podatkowe-
go. Ponad 20 lat do-
świadczenia zawo-
dowego. Wiceprezes 
Oddziału Okręgowe-
go w Suwałkach Sto-
warzyszenia Księgo-

wych. Hobby: muzyka i dobra książka.

główne punkty programu wyborczego:
  1) tworzenie miasta przyjaznego do życia, w którym każdy bez względu na wiek, płeć,  

 wyznanie i poglądy polityczne będzie mógł godnie żyć, pracować i rozwijać swoje pasje,
  2) 300 zł/miesiąc dla pracujących rodziców dzieci, które nie zostaną przyjęte do miejskiego żłobka,
  3) wybudujemy min. 150 mieszkań dla młodych,
  4) zlikwidujemy min. 500 dymiących kominów w mieście,
  5) zmienimy system komunikacji miejskiej na bardziej przyjazny,
  6) wprowadzimy kolejne zniżki w ramach Suwalskiej Karty Mieszkańca,
  7) wspieranie seniorów i ich aktywnego uczestnictwa w życiu miasta,
  8) stworzymy nowe tereny zielone i osiedlowe strefy aktywności,
  9) wspieranie rozwoju suwalskich firm i tworzenie dobrze płatnych miejsc pracy,
10) ułatwimy dostęp do lekarzy specjalistów poprzez programy profilaktyczne i prozdrowotne.

więcej na:  www.CZESlawrEnkiEwiCZ.Pl     *    www.laCZanaSSuwalki.Pl

Materiał sfinansowano ze środków KWW „Łączą nas Suwałki – Czesław Renkiewicz”



liSta nr 14KANDYDACI NA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW „ŁĄCZĄ NAS SUWAŁKI – CZESŁAW RENKIEWICZ” 

n Grudzień 2010 – otwarcie Aquaparku

n Czerwiec 2011 – działalność rozpoczyna hipermarket budowlany OBI
n Wrzesień 2011 – otwarcie stadionu piłkarskiego
n Listopad 2011 – pierwszych klientów zaprasza market Tesco
n Październik 2011 – przekazanie do użytkowania komunalnego bu-

dynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 10
n Lipiec/Sierpień 2012 – udział trzech zawodników SKB Litpol-Ma-

low Suwałki w Letniej Olimpiadzie w Londynie (Kamila Augustyn, 
Adam Cwalina, Michał Łogosz)

n Grudzień 2012 – przekazanie do użytkowania obiektu Parku Na-
ukowo-Technologicznego

n 2012/2014 – powstają hotele: Akvilon, Szyszko, Velvet, Loft 1898
n 2013/2018 – Orszak Trzech Króli na ulicach Suwałk
n Maj 2013 – otwarcie obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury
n 2014 – realizacja pierwszego Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego
n Maj 2014 – oddanie do użytkowania Placu Marii Konopnickiej

n Czerwiec 2014 – awans SKS Wigry Suwałki do I ligi
n Wrzesień 2014 – wdrożenie programu Suwalska Rodzina Plus
n Grudzień 2014 – nowy most na Cz.Hańczy oraz przebicie ul. Wi-

gierskiej do ul. Grunwaldzkiej
n Styczeń 2015 – rozpoczyna funkcjonowanie Suwalska Rada Se-

niorów – pierwsza w województwie podlaskim
n 2015 – nowe fabryki w SSSE: Padma 3.0 i Malow 4 (ponad 700 

nowych miejsc pracy)
n Czerwiec 2015 – zakończyła się modernizacja stadionu lekko-

atletycznego
n Wrzesień 2015 – podpisanie umowy pomiędzy GDDKiA i Budimex 

SA na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Suwałk
n  2014/2018 – modernizacja dróg wylotowych z Suwałk: ul. Bakała-

rzewska, ul. Reja, ul. Staniszewskiego, ul. Sejneńska
n 2012/2018 – powstają osiedla: Park nad Hańczą, Olimpijskie Ogro-

dy, Słoneczne Tarasy, Chopina Park, Zielony Zakątek, Zielone 
Osiedle i Zakątek Franciszkańska

n 2014/2018 – budowa dróg osiedlowych na osiedlu Hańcza, Zielona 
Górka, Staszica i Kamena – w sumie 52 ulice

n 2016/2017 – przebudowa i modernizacja ulic na Oś. Kamena
n 2016-2018 – Miejskie Święto Biegania Reso 10,5
n Sierpień 2016 – Maria Andrejczyk z LUKS Hańcza Suwałki i Adam 

Cwalina z SKB Litpol-Malow Suwałki biorą udział w Letniej Olim-
piadzie w Rio. Oszczepniczka M. Andrejczyk zajmuje czwarte 
miejsce

n 2016/2018 – Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce w Suwałkach 
(juniorów 2016, młodzieżowe 2017, wieloboje i sztafety 2018)

n 2013/2017 – uporządkowanie terenu przy Państwowej Szkole Mu-
zycznej i III LO wraz z modernizacją budynków szkolnych

n Luty 2017 – rozpoczęcie budowy obwodnicy Suwałk
n 2015/2017 – powstają kompleksy sportowe przy SP Nr 7 i SP Nr 10
n Kwiecień 2016 – powstanie Młodzieżowej Rady Miejskiej
n Grudzień 2016 – otwarcie nowego żłobka przy ul. Kamedulskiej
n Grudzień 2017 – przekazanie lokatorom kluczy do budynku ZBM 

TBS przy ul. Brzostowskiego 1 (48 mieszkań)

n Kwiecień 2018 – otwarcie fabryki płyt wiórowych TANNE
n Wrzesień 2018 – wdrożenie Suwalskiej Karty Mieszkańca
n Wrzesień 2018 – przebicie ul. Leśnej do ul. Utrata
n 2010-2017 – zmniejszenie liczby bezrobotnych o 1927 osób i stopy 

bezrobocia o 6,6 % (z 12,4% na 5,8%)
n 2010-2018 – zwiększenie dochodów budżetu miasta o 158 mln zł
n 2010-2017 – zrealizowanie inwestycji z budżetu miasta na kwotę 

451 mln zł
n 2010-2017 – wybudowanie i zmodernizowanie 77,47 km miej-

skich ulic
n 2010-2017 – wybudowanie ponad 38 km ścieżek rowerowych i cią-

gów pieszo-jezdnych
n 2010-2017 – przekazano do użytkowania 2487 nowych mieszkań, 

z tego 373 domów jednorodzinnych

Tak zmieniały się Suwałki za czasów Prezydenta Czesława Renkiewicza:
BilanS dokonań
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1. Będziemy dążyli do budowy zintegrowanego dworca kolejowo-au-
tobusowego w narożniku ulic Utrata i Kolejowa oraz przekształ-
cenia obecnych terenów kolejowych pomiędzy ulicami Kolejową, 
Utrata i Przytorową w nową dzielnicę mieszkalną.

2. Będziemy dążyli do dokończenia budowy tzw. „trasy wschodniej” 
łączącej ul. Pułaskiego z ul. Utrata.

3. Przy wparciu finansowym przedsiębiorców oraz władz wojewódz-
twa podlaskiego w ciągu najbliższego roku wybudujemy suwal-
skie lokalne lotnisko, które dodatkowo wpłynie na podniesienie 
atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Suwałk.

4. Przystosujemy budynek Kościuszki 6 na żłobek miejski o mini-
mum 80 miejscach.

5. Będziemy dążyli do dokończenia budowy terenów rekreacyjnych 
nad rzeką Czarna Hańcza, w tym przede wszystkim na odcinku  
od ul. Wojska Polskiego do ul. Władysława Sikorskiego.

6. Wybudujemy kolejne min 150 mieszkań w formule „od najemcy  
do właściciela”.

7. Będziemy dążyli do utworzenia na Oś. Północ parku oraz nowych 
terenów zielonych i rekreacyjnych, a także zagospodarowania na 
cele rekreacyjne terenów przy zbiorniku Sobolewo.

8. Dokończymy rewitalizację centrum Suwałk, w tym przede wszyst-
kim w kwartałach ulic Kościuszki-Wigierska-Noniewicza-Wa- 
ryńskiego oraz Dwernickiego-Kościuszki-Muzyczna-Noniewicza 
wraz z budową nowych dróg i parkingów wewnętrznych oraz te-
renów zielonych.

9. Dokończymy termomodernizację suwalskich przedszkoli.
10. Zmodernizujemy obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej  

nr 5, Zespole Szkół nr 6 i w Szkole Podstawowej nr 9.
11. Dokończymy budowę sali sportowo-widowiskowej Suwałki Are-

na.

12. Będziemy dążyli do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 wraz  
z budową sali gimnastycznej.

13. Przeprowadzimy analizę możliwości modernizacji i rozbudowy 
stadionu piłkarskiego o tzw. zachodnią trybunę oraz ją wykonamy  
w sytuacji pozyskania środków zewnętrznych.

14. Będziemy kontynuowali program budowy ulic na osiedlach  
domów jednorodzinnych.

15. Będziemy dążyli do rozbudowy i modernizacji systemu kanali-
zacji deszczowej, tak by nawet w przypadku największych ulew 
domy Suwalczan były bezpieczne.

16. Wybudujemy nowy ekologiczny blok energetyczny w Ciepłowni 
Głównej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz nowoczesny 
system oczyszczania spalin, tak by zapewnić bezpieczeństwo  
dostaw ciepła dla mieszkańców oraz zagwarantować właściwą  
jakość powietrza.

17. Będziemy prowadzili rozbudowę sieci wodociągowej oraz ka-
nalizacji sanitarnej, tak by objąć nimi możliwie największy ob-
szar miasta.

18. Stworzymy w oparciu o rewitalizowany budynek byłej „łaźni miej-
skiej” miejsca spotkań artystycznych oraz profesjonalnej galerii 
wystawienniczej sztuk plastycznych i fotografii.

19. Będziemy dążyli do utworzenia w oparciu o potencjał tkwiący  
w Midicentrum i Bibliotece Publicznej nowoczesnej Medioteki, 
która oprócz książek i prasy, umożliwi dostęp do multimediów  
z całego świata oraz będzie miejscem spotkań i twórczej aktyw-
ności Suwalczan.

20. Poprawimy wyposażenie suwalskich placówek oświatowych w po-
moce naukowe, doposażymy pracownie specjalistyczne i zawo-
dowe oraz sukcesywnie będziemy modernizowali pracownie kom-
puterowe w celu szerszego wykorzystania technologii cyfrowych  
w procesie nauczania.

21. Po oddaniu do użytkowania obwodnicy Suwałk przystąpimy do 
jak najszybszego remontu nawierzchni ulicy Utrata z budową 
sygnalizacji świetlnej przy ul. Łąkowej (dawnej Mereckiego).

22. Przebudujemy ul. T. Kościuszki i ul. A. Mickiewicza poprzez wła-
ściwe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Cały program KWW „Łączą nas Suwałki – Czesław Renkiewicz” 
na stronie www.czeslawrenkiewicz.pl/program-wyborczy

Suwałki – inwestycje duże i małe
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bibliotEka PubliCZna iM. Marii konoPniCkiEJ  
w SuwałkaCh, ul. E. Plater 33A zaprasza:

¿  na koncert w wykonaniu Kuby Michalskiego, który odbędzie się 
20 października o godz. 17 w Sali J. Towarnickiej w Bibliotece przy ul. 
E. Plater 33A. Wstęp wolny, obowiązują wejściówki do odebrania w Bibilotece;
¿ na warsztaty dla rodziców "Skuteczna komunikacja" - 22.10, godz. 

17, Sala. J. Towarnickiej;
¿ na spotkanie z Anetą Prymaką-Oniszk, autorką książki "Bieżeństwo" 

- 25.10, godz. 17, Sala. J. Towarnickiej;
¿ osoby starsze i niepełnosprawne ruchowo do skorzystania z Książki 

na telefon. Osoby, które nie mogą samodzielnie przyjść do biblioteki 
i wypożyczyć książki, wystarczy że zadzwonią pod numer 87 565 62 48 
i zamówią książki do wypożyczenia. Biblioteka bezpłatnie w każdy po-
niedziałek dowiezie zamówione książki do miejsca zamieszkania i w ten 
samym sposób książki zostaną odebrane; 

¿ do udziału w konkursie plastycznym „Kolory 
Suwalszczyzny” uczniów klas II–VI szkół podsta-
wowych. Prace należy dostarczyć do 30 paździer-
nika 2018 r. 
Regulamin konkursu na www.bpsuwalki.pl

¿ do udziału w konkursie plastycznym „Suwałki, moje miasto”. Z oka-
zji 80. rocznicy urodzin Leszka Andrzeja Moczulskiego. Termin nadsyła-
nia prac upływa 31 października 2018 r.

Szczegóły i regulamin konkursu na www.bpsuwalki.pl
¿  wspólnie z Cinema Lumiere 

w Suwałkach do udziału w akcji 
„Przeczytaj i obejrzyj”– zanim obej-
rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na 
bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bile-
tu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęty ak-
cją: „Luis Barrnavelt i zegar czarnoksiężnika”, „Kamerdyner”.

galEria SZtuki wSPółCZESnEJ - galEria
andrZEJa StruMiłło, ul. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿ wystawę fotografii i tkaniny artystycznej Anny Strumiłło. Wystawa 
czynna do połowy listopada.

MidiCEntruM, ul. Witosa 4A zaprasza:
¿  na spotkanie artystyczne dla młodzieży 

i dorosłych (w tym również seniorów) – 12.10, 
godz. 17.15. Spróbujemy twórczo połączyć tema-
tykę książki i tajemniczych drzwi do jej wnętrza. 
Do dyspozycji będziemy mieć drewno, farby, ma-
zaki i inne artystyczne narzędzia. WAŻNE! Przynieś 
ze sobą swoją ulubioną książkę;

¿ młodzież szkół średnich na warsztaty twórcze łączące w sobie archi-
tekturę, grafikę, fotografię – 25.10. Podczas spaceru suwalskimi uliczka-
mi spróbujemy odnaleźć najciekawsze detale architektury oraz nauczy-
my się jak najpiękniej uwiecznić je na fotografii. Uczestnicy wykonają 
zdjęcia, które następnie w MidiCentrum poddadzą obróbce graficznej. 
Zapraszamy grupy szkolne, kółka zainteresowań, redakcje gazetek szkol-
nych. Zapisy pod nr tel. 87 565 62 47;

¿ zajęcia dla młodzieży i dorosłych Slow Art., piątki w godz. 17.15-18.45,
¿ poniedziałkowe rozmaitości „Zabawy z językiem angielskim” – 15.10, 

godz. 17.15;
¿ Kaligrafia – sztuka pięknego pisania – 22.10 cz.1 i 29.10 cz. 2, godz. 

17.15, warsztaty dla młodzieży i dorosłych;

arChiwuM PańStwowE w SuwałkaCh,
ul. T. Kościuszki 69:

¿ Wystawa „Dziś albo nigdy – wielka wojna i polskie dążenia niepod-
ległościowe” prezentowana jest do końca października.

SuwalSki ośrodEk kultury zaprasza na:
¿ Niepodległa w filatelistyce i numi-

zmatyce – 11.10, godz. 18, Foyer SOK, 
I piętro wystawa znaczków poczto-
wych, kart pocztowych, a także me-
dali i odznaczeń związanych z burzli-
wymi czasami zrywów narodowych i dążeń do odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wyjątkowe zbiory prywatnych kolekcjonerów ukazu-
ją sylwetki znanych Polaków, twórców Niepodległej oraz dzieje symboli 
narodowych. Wstęp wolny. Wystawa czynna do 12.11.

¿ Piosenki Franka Sinatry w Filharmonii Suwałk. 
Koncert przebojów amerykańskiego piosenkarza 
w wykonaniu Macieja Nerkowskiego i Suwalskiej 
Orkiestry Kameralnej – 12.10, godz. 19, Sala im. A. 
Wajdy, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 30zł i 15 zł.

¿  DKF 13: Po tamtej stronie. Lekcja empatii – 
17.10, godz. 18, Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5. 
Nagrodzona na festiwalu w Berlinie czarna komedia 

w reżyserii kultowego fińskiego reżysera Akiego Kaurismäkiego. Bilety: 
12, karnety na 4 filmy: 36 zł.

¿ Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów, nie-
dziela, 21.10, w godz. 9-13, parking za SOK-iem. 
W tym roku nie obowiązują opłaty za stoisko;

¿  w ramach projektu Teatr Polska spektakl „Album Karla Höckera” –   
Teatru Transatlantyk - 21.10, godz. 18, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5. 
Głośna sztuka oparta na autentycznych zdjęciach oficera SS Karla Höckera, 
adiutanta Richarda Baera, jednego z komendantów obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz-Birkenau. Bilety 20 zł w kasie SOK. Liczba miejsc ograniczona.

roZMarino, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ spotkanie Fan Clubu Bluesa – koncert North Pole Quartet – 25.10, 

godz. 19, wstęp wolny, rezerwacja stolików tel. 87 563 24 00.

blaCk Pub koMin, ul. EMilii PlatEr 1
¿ Koncert Easy Pass – sobota, 13.10, godz. 21.

ZaPraSZa na FilMy:

– do 11 października – „Mała stopa” (komedia animo-
wana), „Zegar czarnoksiężnika:” (przygodowy/fantasy), 
„Kamerdyner” (dramat historyczny), „Serce nie sługa” 
(komedia romantyczna), „Kler” (dramat), „Venom” (ak-
cji/s-f), „Ella i John” (dramat obyczajowy).

– od 12 października „7 uczuć” (komediodramat), „Hotel 
Transylwania 3” (komedia animowana/przygodowy);

– od 17 października „Kręcisz mnie” (komedia);
– od 19 października „Kopciuszek. Historia prawdziwa” (komedia ani-

mowana/przygodowy), „Pierwszy człowiek” (dramat biograficzny), 
„Zwyczajna przysługa” (komedia kryminalna);

– 23 października „Uwolnij mnie” (dokumentalny) film wyświetlany w 
cyklu KINO KONESERA.

Vi MiędZynarodowy FEStiwal arS MuSiCa 2018
14 października (niedziela) o godz. 19 w Konkatedrze pw 

św. Aleksandra,  ul. E. Plater 2 odbędzie się koncert finałowy VI 
Międzynarodowego Festiwalu Ars Musica 2018. Wykonawcy koncer-
tu: Marlena borowska – sopran, ze specjalnym udziałem Zespołu 
Muzyki Dawnej La Tempesta pod dyrekcją Jakuba burzyńskiego.  
Wstęp wolny.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach.
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zaProSzEnia SuWalSKiE

W KiniE

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl; suwalki@cinema-lumiere.pl  
Telefon – rezerwacje, kasa: (87) 618 20 23Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Wyruszamy w wielki świat”.
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wydarZEnia SPortowE
ślEPSk ZE ZMiEnnyM PowodZEniEM

3 punkty wywalczyli siatkarze suwalskiego Ślepska w dwóch pierw-
szych meczach I ligi. Najpierw przegrali 0:3 ( 21:25, 23:25, 22:25) ze Stalą 
w Nysie. Następnie we Wrocławiu wygrali 3:1 (25:20, 26:24, 17:25, 25:30) 
z Gwardią. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Kacpra Gonciarza. 
A już w najbliższą środę (10 października) Ślepsk rozegra pierwszy mecz 
ligowy w Suwałkach. Suwalski zespół zagra z sąsiadem w tabeli drużyną 
Norwid Częstochowa. Początek meczu o godz. 17 w hali OSiR.

Zawodnicy i trenerzy Miejskiego Klubu Sportowego „Ślepsk” Suwałki otrzymali 
stypendia na nadchodzący sezon 2018/2019 z rąk prezydenta Suwałk Czesława 
Renkiewicza. Uroczyste przekazanie listów gratulacyjnych odbyło się w suwal-
skim Urzędzie Miejskim. Stypendia otrzymało 13 zawodników i 2 trenerów

SłabSZE wyniki wigiEr
Od pięciu kolejek piłkarze suwalskich Wigier nie wygrali meczu 

w Fortuna I liga, a ostatnie dwa przegrali. W dwunastej kolejce w 
Suwałkach Wigry przegrały 0:5 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Gole strze-
lili: Płacheta w 17 min. i 22 min. oraz Sabala w 53 min. i 60 min i Kozak w 
90 min. Już dawno suwalskie Wigry nie przegrały tak wysoko na boisku 
w Suwałkach. W tym meczu drużyna z Bielska -Biała umiejętnie wyko-
rzystała błędy piłkarze Wigier i okazała się wyjątkowo skuteczna. To był 
mecz, o którym piłkarze i kibice suwalskich Wigier będą chcieli jak naj-
szybciej zapomnieć.

W kolejnym meczu rozegranym w Łodzi piłkarze suwalskiej drużyny 
niezasłużenie przegrali 1:2 z ŁKS. Gola samobójczego dla Wigier strze-
lił piłkarz ŁKS Sobociński, od którego odbiła się piłka po tym jak Filip 
Karbowy z rzutu karnego trafił w słupek bramki ŁKS w 62 min; dla ŁKS go-
le zdobyli Rafał Karbowy w 44 min. i Maksymilian Rozwadowicz w 65 min. 
z karnego, którego dostrzegł tylko sędzia. W powtórkach telewizyjnych 
wyraźnie było widać, że faulu w polu karnym nie było. A zatem Wigry nie 
poprawiły dorobku punktowego i z 17 pkt zajmują 11 lokatę w tabeli I li-
gi. Najbliższy mecz ligowy Wigry zagrają z GKS Tychy w Suwałkach. Jego 
początek zaplanowano na 13 października o godz. 16.

Z większym powodzeniem suwalski zespół gra w piłkarskim Pucharze 
Polski. W meczu 1/32 Pucharu Polski Wigry wygrały 1:0 z czwartoligowym 
Falubazem w Zielonej Górze. Gola dla Wigier strzelił Paweł Kaczmarczyk. 
Wigry w 1/16 piłkarskiego Pucharu Polski zagrają ze Stomilem Olsztyn. 
Mecz zostanie rozegrany w Suwałkach pod koniec października lub na 
początku listopada.

SukCESy w SuMo
Ze srebrnym medalem w kategorii do 65 kg z mistrzostw Polski ka-

detek i kadetów w sumo wróciła zawodniczka LMUKS Olimpik Suwałki 
Karolina Zakrzewska. Pozostali podopieczni Andrzeja Koncewicza zajęli 
piąte lokaty: Krystian Pawłowski i Rafał Paziaczko.

Zawodniczka Olimpika Julia Janowska zakwalifikowała się do repre-
zentacji Polski na ME młodziczek w sumo w kat. do 65 kg., które odbę-
dą się 26.10. w Estonii. 

karatECy Z kwaliFikaCJaMi 
Sześć kwalifikacji do Mistrzostw Europy Karate Shinkyokushin 

Kadetów U-16 i Młodzieżowców U-21 wywalczyli zawodnicy Suwalskiego 
Klubu Karate na turnieju w Ostrołęce. Po dwie kwalifikacje uzyskało troje 
młodzieżowców: Aleksandra Mozerys – pierwsze miejsce kumite do 60 

kg, drugie miejsce kata; Damian Biłbak- pierwsze miejsce kumite do 65 
kg, drugie miejsce kata; Michał Karpowicz - pierwsze miejsce kata, dru-
gie miejsce kumite do 75 kg.

Po jednej kwalif ika-
cji zdobyli: Aleksandra 
Górska- pierwsze miej-
sce kumite +65 kg; Daniel 
Biłbak pierwsze miejsce 
kumite do 70 kg. W kade-
tach kwalifikacje z II miej-
sca uzyskał Piotr Barwicki 
w kumite do 60 kg. Kacper 
Sawicki zajął III miejsce w 
kategorii do 70 kg kade-
tów i został rezerwowym 
zawodnikiem na wyjazd w 
tej kategorii. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju w 
Ostrołęce wybrano Damiana Biłbaka. Mistrzostwa Europy odbędą się 23-24 
listopada na Węgrzech w Budapeszcie.

ModElarZE wygrywaJą w PuCharZE świata
Na Słowacji odbyły się kolejne zawody Pucharu Świata Modeli Swobodnie 

Latających w klasie F1B. Mimo wyjątkowo trudnych warunków atmosferycz-
nych przy wietrze osiągającym 10 m/s i opadach deszczu zawodnikom Sekcji 
Modelarstwa Lotniczego OSiR w Suwałkach udało się osiągnąć kolejne suk-
cesy. W kategorii juniorów zwyciężył Filip Rudziński, a trzecie miejsce zaję-
ła Zofia Zdancewicz, która objęła prowadzenie w rankingu kadry narodo-
wej na rok 2019. Tym samym Z. Zdancewicz ma zagwarantowany wyjazd 
na Mistrzostwa Europy, które odbędę się w przyszłym roku w Macedonii.

dobry wyStęPy MłodyCh badMintoniStów
Michał Sobolewski z Suwalskiego Klubu Badmintona wywalczył mistrzo-

stwo Polski w grze podwójnej młodzieżowców grając w parze z Adamem 
Szolcem z Hubertusa Zalesie Górne na turnieju rozegranym w Białymstoku. 
Na tym samym turnieju inni suwalscy badmintoniści Michał Barański i 
Sebastian Bilbin w grze podwójnej juniorów dotarli do ćwierćfinału.

Na rozegranym w Zielonce turnieju XVIII Mazovia Junior Cup 2018 
inaugurującego serię Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików 
Młodszych 2018/19 licząca 15 osób ekipa SKB Suwałki wywalczyła cztery 
złote medale, dwa srebrne i dwa brązowe medale. Medale złote zdobyli: 
gra pojedyncza - Anastasiya Khomich, gra podwójna - Grzegorz Hołub / 
Michał Aleksandrowicz, Anastasiya Khomich / Ulyana Volskaya, gra mie-
szana - M. Aleksandrowicz /A.Khomich. 

ZaJęCia Z andrEJCZyk i MałaChowSkiM 
W hali suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się zajęcia lek-

koatletyczne pn. Athletics Camp, które poprowadzili lekkoatletyczni mi-
strzowie – Maria Andrejczyk, czwarta oszczepniczka ostatnich Igrzysk 
Olimpijskich w Rio de Janeiro, mistrzyni Europy juniorów w rzucie oszcze-
pem oraz Piotr Małachowski – dwukrotny medalisty olimpijskiego w rzu-
cie dyskiem. Ponadto podczas Campu mali pasjonaci sportu poznali po-
prawną technikę wykonywania pchnięcia kulą, rzutu młotem oraz skoku 
przez płotki. Dzieci poznały też zasady zdrowego odżywiania.

Suwalscy karatecy z ich trenerem Markiem 
Krejpcio Fot. SKK
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tak sobie myślę
Swoje pożegnanie z felietonem zapowiedział Zbigniew gniedziejko 

w czasie spotkania autorskiego w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. 
Marii Konopnickiej. 
Jego zdaniem  felie-
ton to zanikającą for-
ma d z iennik ar sk a . 
Ukazujące się teraz 
w prasie drukowanej 
lub na stronach inter-
netowych teksty na-
zywane felietonami, 
to najczęściej są wykłe 
komentarze. W książce 
„Tak sobie myślę zna-
lazły się wybrane fe-
lietony Z. Gniedziejki 
z lat 80-tych, 90-tych 

i z początku XXI wieku. Stanowią swoistą kronikę zmian społecznych za-
chodzących w tym czasie w Suwałkach i w Polsce.

Mieszkający w Suwałkach Zbigniew Gniedziejko to dziennikarz, sa-
tyryk, tekściarz, poeta i literat. Pracował w PAP, Radio Zet, TVP, Radio 5, 
„Tygodniku Suwalskim”. Jego teksty w muzycznej oprawie wykonywała 
Antonina Krzysztoń, zespoły: Światło Świec, Shamrock czy Zmiana Wachty.
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bezpłatna mammografia
Bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wie-

ku 50-69 lat odbędą się w czwartek – 11 października  
w godz. 9-17 przy suwalskim Aquaparku przy  ul. Papieża 
Jana Pawła II 7.

Badania dla mieszkanek Suwałk i okolic są organizo-
wane w związku z ogólnopolskim Programem Profilaktyki 
Raka Piersi realizowanym przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia.

Panie zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych 
badań mammograficznych mogą zarejestrować się te-
lefonicznie: 85 676 03 32 ; 85 676 13 22, lub na stronie: 
www.wirtusplus.pl

Godzina badania ustalana jest indywidualnie z pa-
cjentkami podczas rejestracji.

Laureatki konkursu z Marianem Malinowskim, nauczycielem z I LO

jubileuszowy konkurs
aleksandra drobiszewska z suwalskiego Zespołu Szkół nr 4 wygra-

ła XXV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza zorganizo-
wanego w suwalskim I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej 
w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zuzanna berezecka z suwalskiego III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. A. Lityńskiego zajęła trzecie miejsce. Wśród laureatów i wyróżnio-
nych znalazły się także uczennice suwalskich szkół: karolina kuryło 
z I LO im. M. Konopnickiej, alicja bagińska z Gimnazjum nr 3 i Paulina 
opanowska z SP nr 10 im. Olimpijczyków Polskich. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

>>

wtorEk Z radnyM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 9 października zaprasza Jacek Juszkiewicz z Prawa 

i Sprawiedliwości. Natomiast 16 października na suwalczan czeka 
Zdzisław koncewicz 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 wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

nowa rada
Nowym przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki został 

Jakub amelian z III LO im. A. Lityńskiego, którego wybrano na XV sesji. 
Nowi radni MRMS złożyli ślubowanie. Skład Młodzieżowej Rady Miasta 
Suwałki II kadencji: Olek Masłowski, Juliusz Błażewicz, Nicolas Agnello, 
Jakub Amelian, Rafał Dwojakowski, Kamil Raczkowski, Magda Ofiarowicz, 
Daria Czerniawska, Kamila Siwicka, Dawid Bogdan, Izabela Szymczyk, 
Magda Jarmołowicz, Olaf Milewski.

W czasie sesji, w której uczestniczyli m.in. prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, wrę-
czono też tytuł „Przyjaciel Suwalskiej Młodzieży 2018”.

>>

Fot. Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki

pasje seniorów
18 października o godz. 10 w Sali im. A. Wajdy Suwalskiego Ośrodka 

Kultury przy ul. Jana Pawła II 5 rozpocznie się galowy koncert z okazji 
Międzynarodowego Dnia Seniora „Pasje seniorów”, którego organiza-
torem jest Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi”. W programie 
m.in. podsumowanie konkursu plastycznego i wręczenie nagród, uhono-
rowanie ireny 
aleksandrow 
m e d a l e m 
P r e z y d e n t a 
Miasta Suwałk 
oraz koncert 
„Wspomnień 
czar” zespołu 
STS „Rozłogi”.

>>

>>



9.10.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

16

wykaz projektów inwestycyjnych „małych” oraz ich zweryfikowa-
nych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na karcie 
do głosowania:

1. olimpijskie parkingi – bezpiecznie, zielono, komfortowo 
(wojska Polskiego)

Projekt zakłada budowę 18 miejsc parkingowych ( w tym jedno miej-
sce dla osoby niepełnosprawnej) z oświetleniem ulicznym oraz miejsce 
zieleni z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów, a także ławkami do od-
poczynku. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 509,10 zł.

2. utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic reja i 
lityńskiego

Projekt zakłada budowę 26 miejsc parkingowych z kostki bruko-
wej betonowej przed garażami, zlokalizowanymi przy ulicy osiedlowej 
łączącej ul. Lityńskiego i Kowalskiego (pomiędzy garażami i blokiem 
Lityńskiego 16). Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 95 000,00 zł. 

3. utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. dąbrówka w Suwałkach
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy 

Dąbrówka w Suwałkach wraz z wykonaniem wyrównania pobocza żwi-
rowego. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wymie-
niona i utwardzona, przez co poprawi się komfort życia i bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla poprzez wy-
konanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej – 
Curie i Emilii Plater w Suwałkach

Projekt zakłada budowę linii kablowej z montażem szaf sterujących, słu-
pów i lamp oświetleniowych. Poprawi to bezpieczeństwo poruszania się po-
między blokami mieszkalnymi: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych po zmro-
ku oraz wieczorną porą. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł. 

5. rozbudowa – aleja na osiedlu hańcza  (pas terenu za ul. 
gołdapską, giżycką , olecką przed ulicami nowosądecką i łódzką)

Projekt zakłada kontynuację budowy Alei na Osiedlu Hańcza, roz-
poczętej w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2018. 
Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wykonanie utwardzonej 
alei spacerowej, ustawienie ławek i koszy na śmieci. Zagospodarowanie 
tego terenu pozwoli mieszkańcom na aktywne spędzanie wolnego cza-
su w pobliżu swoich domów oraz korzystnie wpłynie na estetykę osie-
dla. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 200 zł. 

6. odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy 
wjazdowej do dawnych koszar przy ul. gen. k. Pułaskiego w Suwałkach

Projekt zakłada przywrócenie pierwotnego wyglądu bramy wjaz-

dowej do byłych koszar 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. Gen. 
Dwernickiego przy ul. Gen. Pułaskiego w Suwałkach poprzez odtworze-
nie dwóch orłów posadowionych na słupach bramy. Zweryfikowany koszt 
realizacji projektu – 100 000 zł. 

7. ogrodzony wybieg dla psów  (teren zielony u zbiegu ulic 
Minkiewicza, Putry i andersa naprzeciwko gimnazjum nr 6

Projekt zakłada budowę wybiegu dla psów z metalowym ogrodze-
niem z dwiema bramkami. Obok wejścia montaż metalowej tablicy infor-
macyjnej o regulaminie i zasadach korzystania z wybiegu. Wewnątrz wy-
biegu, przy wejściu, postawienie kosza na śmieci. Zweryfikowany koszt 
realizacji projektu – 81 100 zł.

8. budowa bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową (ul. 
witosa 4a)

Projekt zakłada budowę nawierzchni z poliuretanu pod zestaw do 
ćwiczeń Street Workout oraz nawierzchni z kostki betonowej pod si-
łownię plenerową. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł. 

9. Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do szkoły 
nr 10 poprzez montaż oświetlenia pomiędzy blokami mieszkalny-
mi na ul. antoniewicza i reja 

Projekt zakłada montaż lamp oświetleniowych pomiędzy blokami 
mieszkalnymi. Poprawi to bezpieczeństwo poruszania się pomiędzy blo-
kami mieszkalnymi: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych po zmroku 
oraz wieczorną porą. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 92 000 zł.  

wykaz projektów inwestycyjnych „dużych” oraz ich zweryfi-
kowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na 
karcie do głosowania:

1. budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy reja od bloku 
kowalskiego 23 do bloku lityńskiego 16 wraz z przebudową chodni-
ków oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istnie-
jących garaży (utwardzenie, odwodnienie, oświetlenie i zazielenienie)

Projekt zakłada wybudowanie wzdłuż części wschodniej wtórnika 
ulicy Reja kilkudziesięciu nowych miejsc parkingowych na niezagospo-
darowanym obszarze, z przeznaczeniem dla mieszkańców 6 budynków 
wielorodzinnych. Powstaną również zieleńce i nowy drzewostan. W czę-
ści zachodniej wtórnika przewiduje się odwodnienie i utwardzenie grun-
tu oraz jego oświetlenie w otoczeniu istniejących garaży. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 790 000 zł. 

2. Plac postojowy ( osiedle ii między blokami 4a, 15, 16, 17, 21, arES)
Projekt zakłada wybudowanie placu postojowego i drogi dojazdowej 

z kostki betonowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Istniejąca 

s u w a l s k i     b u d ż e  t     o b y w a t e l s k i     2 0 1 9
22 października mieszkańcy Suwałk rozpoczną głosowanie na pro-

jekty, które zgłoszono do Suwalskiego budżetu obywatelskiego na 
2019 rok. do wykorzystania jest ponownie kwota 2,6 mln zł. Zespół 
oceniający projekty zdecydował o umieszczeniu na karcie do głoso-
wania 9 projektów inwestycyjnych „małych” (o wartości do 100 tys. zł), 
7 projektów inwestycyjnych „dużych” (o wartości do 800 tys. zł) oraz 
8 projektów „kulturalnych lub społecznych” (o wartości do 20 tys. zł).

wśród projektów umieszczonych na karcie do głosowania znalazł 
się 1 projekt wpisany „warunkowo” z uwagi na przeciągającą się pro-
cedurę przekazania terenu pod projekt. Przekazanie działki będzie 
warunkiem decydującym o ostatecznym przyjęciu projektu do reali-
zacji w ramach Suwalskiego budżetu obywatelskiego w 2019 roku. w 
przypadku, gdyby działka nie została przekazana projekt nie będzie 
mógł być zrealizowany.

Ponadto Zespół podjął decyzję o odrzuceniu 6 złożonych projek-
tów: 2 projektów „małych”, 2 projektów „dużych” i 2 projektów kul-
turalnych lub społecznych. Szczegóły na: www.um.suwalki.pl 
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s u w a l s k i     b u d ż e  t     o b y w a t e l s k i     2 0 1 9
nawierzchnia żwirowa zostanie utwardzona. Inwestycja rozwiąże pro-
blem chaotycznego parkowania samochodów oraz poprawi estetykę 
osiedla. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 425 600 zł. 

3. Ciąg pieszo – rowerowy w ul. Powstańców wielkopolskich 
w Suwałkach

Projekt zakłada wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego w ulicy 
Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach na odcinku od ulicy Zastawie 
do ulicy Kawaleryjskiej o długości około 350 m i szerokości 2,5 m – I Etap 
(strona zachodnia). Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 310 000 zł. 

4. budowa parkingów oraz zatoki autobusowej MPk w central-
nej części wszystkich ogródków działkowych na osiedlu Północ 
w Suwałkach

Projekt zakłada budowę pętli do nawrotów autobusów MPK, budo-
wę zatoczek parkingowych, odwodnienia oraz lamp oświetleniowych. 
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 790 000 zł. 

Projekt warunkowo zostaje umieszczony na karcie do głosowania.
Wnioskodawcy złożyli projekt na teren który ma być przekaza-

ny na rzecz Miasta Suwałki. Zdecydowano , że z uwagi na przeciągają-
cą się procedurę przekazania terenu pod projekt warunkowo zostaje 
on umieszczony na karcie do głosowania. Działka jest w trakcie podzia-
łu. Przekazanie działki będzie warunkiem decydującym o ostatecz-
nym przyjęciu projektu do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego w 2019 roku. W przypadku, gdyby działka nie została 
przekazana projekt nie będzie mógł być zrealizowany. 

5. utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 
146 garaży przy ulicy noniewicza (ulica noniewicza za Centrum 
handlowym „PlaZa”)

Projekt obejmuje utwardzenie nawierzchni dojazdowej kostką beto-
nową i wykonanie odwodnienia terenu. Istniejąca nawierzchnia drogi do-
jazdowej jest zniszczona, z licznymi nierównościami i wyrwami, w czasie 
opadów deszczu są zalewane i podtapiane niektóre garaże. Zrealizowanie 
inwestycji służyć będzie użytkownikom garaży, zapobiegnie nanoszeniu 
piasku i błota na sąsiednie drogi manewrowe, jednocześnie ograniczy nie-
kontrolowany spływ wód opadowych z substancjami ropopochodnymi 
i metalami ciężkimi. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 784 000 zł. 

6. Poprawienie nawierzchni na drodze i chodnikach w obrębie ul. 
witosa i przyległych ciągach komunikacyjnych

Projekt zakłada dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 
Witosa, remont pozostałych chodników na ul. Witosa wraz z krawężni-
kami na łączniku komunikacyjnym w stronę ul. Lityńskiego. Wymianę 
kostki brukowej na drodze przejazdowej przez parking z ul. Witosa do ul. 
Obozowej. Przeniesienie poza chodnik słupów oświetleniowych na łącz-
niku komunikacyjnym pomiędzy ul. Witosa a ul. Lityńskiego. 

7. Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska 
boczne stadionu Miejskiego przy ul. Zarzecze 26)

Projekt zakłada dostowanie boiska bocznego Stadionu Miejskiego 
do wymagań licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej do rozgrywa-
nia meczy. Modernizacja boisk bocznych Stadionu Miejskiego zawie-
rać będzie budowę i dostosowanie oświetlenia do standardów umożli-
wiających trenowanie w godzinach popołudniowych oraz wieczornych, 
montaż ogrodzenia, budowę trybun dla kibiców gospodarzy i gości. 
Zweryfikowany koszt realizacji projektu 783 700 zł.

wykaz projektów inwestycyjnych „kulturalnych społecznych” 
oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną 
umieszczone na karcie do głosowania:

1. „śPiEwaJMy łąCZąC PokolEnia” – Promocja aktywnej działal-
ności artystycznej seniorów i młodego pokolenia wraz z zespołem wokal-

no – instrumentalnym „WSPOMNIEŃ CZAR” na rzecz mieszkańców Suwałk
Projekt zakłada zorganizowanie wspólnych warsztatów arty-

stycznych dla seniorów oraz młodzieży w zakresie muzyki i śpie-
wu. Zorganizowanie 12 pełnych nieodpłatnych koncertów ze-
społu „WSPOMNIEŃ CZAR” Realizacja 7 spotkań z prelegentami 
w celu zapoznania młodego pokolenia z historią naszego miasta i ludź-
mi zasłużonymi. Organizacja koncertu w dniu 24 sierpnia 2019 roku 
– „100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ MIASTO SUWAŁKI”. 
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł. 

2. Suwalski Fan Club bluesa 2019
Projekt zakłada propagowanie muzyki bluesowej poprzez organizację 

zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz cykl koncertów zespołów muzycz-
nych, jak również uczczenie Polskiego Dnia Bluesa oraz organizację kon-
certu z ogólnopolskim kwartalnikiem „Twój Blues”. Zweryfikowany koszt 
realizacji projektu – 20 000 zł. 

3. SPort to ZdrowiE Piknik sportowy z PwSZ w Suwałkach
Projekt zakłada zorganizowanie pikniku sportowego dla dzieci 

z konkursami, nagrodami i pokazami. Dzieci z całego miasta będą mo-
gły uczestniczyć w zmaganiach i zabawach sportowych. Uczestnicy bę-
dą mogli korzystać z wyjątkowych i nietypowych atrakcji, brać udział 
w warsztatach i treningach. Zrealizowanie przedstawionego progra-
mu imprezy wzbogaci część artystyczno – muzyczna. Na „otwartej 
scenie muzycznej” będą mogły zaprezentować się lokalne i regional-
ne zespoły taneczne i muzyczne. Zweryfikowany koszt realizacji pro-
jektu – 20 000 zł.

4. PrZEStrZEń dla rodZiny
Projekt zakłada zorganizowanie 8 spotkań dla rodziców w wymia-

rze 3h. Celem ich będzie zwiększenie aktywności społecznej rodzi-
ców dzieci w wieku 0-4 lat i oczekujących potomstwa z terenu Miasta 
Suwałki. Spotkania mają formułę otwartą – służą wymianie doświadczeń, 
wsparciu w codziennych sytuacjach, jakie niesie za sobą rodzicielstwo. 
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 14 600 zł. 

5. ii Spotkanie – Manhattan zaprasza
Projekt ma na celu zorganizowanie wspólnego spotkania integra-

cyjnego mieszkańców osiedla. Zakłada udział dzieci i młodzieży mię-
dzy innymi w zabawie na dmuchanych zjeżdżalniach, malowaniu twarzy. 
Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać z poczęstunku, a wieczorem 
posłuchać muzyki. Organizowanie tego typu spotkań na pewno sprzy-
ja integracji społeczności lokalnej. Zweryfikowany koszt realizacji pro-
jektu – 20 000 zł. 

6. „Szkoła cukrzycy”
Projekt zakłada zorganizowanie cyklicznych wykładów dotyczących 

podstawowej wiedzy na temat przyczyn, skutków i powikłań cukrzycy, ro-
dzajów stosowanych diet. W trakcie prowadzonych akcji profilaktycznych 
skorzystanie z bezpłatnego pomiaru cukru, ciśnienia tętniczego, konsulta-
cji zaleceń żywieniowych, samokontroli glikemii czy też technik podawa-
nia insuliny. Projekt stanowi kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz 
mieszkańców miasta, przyczyniając się zarówno do walki jak i do zapobie-
gania rozwoju choroby cywilizacyjnej jaką jest cukrzyca. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 20 000 zł. 

7. biało niebieskie Miasto
Projekt zakłada wykonanie murali związanych z tematyką spor-

tową, a w szczególności piłki nożnej. Celem jest poprawa wizerunku 
miasta jak i na promocję sportu w naszym mieście oraz poprawa este-
tyki poprzez odmalowanie ścian. Zweryfikowany koszt realizacji pro-
jektu – 16 000 zł. 

8. Piknik olimpijski
Projekt zakłada zorganizowanie na stadionie lekkoatletycznym wyda-

rzenia w formie pikniku, którego głównym celem jest promocja zdrowego 
trybu życia oraz zasad zdrowego żywienia. Głównym elementami będą: 
gry, zabawy, strefa zdrowego żywienia, edukacja zdrowotna, konsulta-
cje z dietetykami, kucharzami i trenerami personalnymi, a także spotka-
nia ze znanymi sportowcami – polskimi olimpijczykami. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
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ogłoszenia „dtS” tel. 87 566-28-25

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

pRACA
n Praca za granicą – Niemcy (sprzątanie, kobiety)  

tel. 510 589 264  227/2018

inForMaCJa
Prezes Zarządu budynków Mieszkalnych w Suwałkach tbS sp. z o.o. 

działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. z późn. 
zm. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowią-
cymi własność Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 121) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 
26.09.2018 r. do dnia 16.10.2018 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.
zbm.suwalki.pl, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej wykaz nr 14/2018 z dnia 25.09.2018 r. nieruchomości 
przeznaczonej do najmu.  249/2018

PrEZydEnt MiaSta Suwałk
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-

spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do pu-
blicznej wiadomości, że w dniu 28.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został 
na okres 21 dni (od 28 września 2018 r. do 19 października 2018 r.) wykaz 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Suwałki przeznaczo-
nej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolnicze na 
okres do 3 lat (Zarządzenie Nr 325/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 
września 2018 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach 
przy ul. K. M. Wojczyńskiego. 251/2018

 Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 

gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.
 

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości grunto-
wych stanowiących własność Skarbu Państwa.

1. działka ozn. nr geod: 32799/9 o powierzchni 3,3697 ha, niezabudowa-
na, położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, posiadająca urządzo-
ną księgę wieczystą SU1S/00025924/7, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na 
gruntach klasy V o pow. 1,4776 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 
0,0850 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,7591 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,0480 
ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca 
zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjo-
nalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 26 października 2016 r., opublikowaną w Dz.Urz. Województwa 
Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261, przedmiotowa działka zawiera 
się w konturze o symbolu 61P – tereny projektowanej zabudowy produkcyjnej, 
składów i magazynów. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego ustala się funk-
cję produkcji rolnej z zakresu ogrodnictwa i upraw szklarniowych, z zakazem ho-
dowli zwierząt i inwentarza i w konturze o symbolu 62ZN – tereny projektowanej 
zieleni izolacyjnej. Dopuszcza się użytkowanie terenu do prowadzenia produkcji 
rolniczej, zieleni przydomowej, ogrodów i sadów.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 350 zł 
(słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).

wadium w wysokości 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych).
2. działka ozn. nr geod: 32800/2 o powierzchni 1,2423 ha, niezabudowa-

na, położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, posiadająca urządzo-
ną księgę wieczystą SU1S/00039282/5, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V 
o pow. 1,0468 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,1955 ha. termin dzierżawy na 
okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do 
korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rol-
nej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach 
zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
26 października 2016 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 
dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261) przedmiotowa działka zawiera się w kontu-
rze o symbolu 61P – tereny projektowanej zabudowy produkcyjnej, składów i 
magazynów. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego ustala się funkcję pro-
dukcji rolnej z zakresu ogrodnictwa i upraw szklarniowych, z zakazem hodowli 
zwierząt i inwentarza i w konturze o symbolu 62ZN – tereny projektowanej zie-

leni izolacyjnej. Dopuszcza się użytkowanie terenu do prowadzenia produkcji 
rolniczej, zieleni przydomowej, ogrodów i sadów.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 500 zł (słow-
nie: pięćset złotych).

wadium w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. o godz. 10.30 w siedzi-

bie urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. a. Mickiewicza 1 w sali nr 146.
 Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i pro-

jektem umowy  dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach  przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38. 

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działkę na rachunek 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank 
Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 22 października 2018 r. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wa-
dium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapo-
znaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz pro-
jektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawien-
nictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez 
pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych nota-
rialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnię-
cie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co naj-
mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet 
czynszu dzierżawnego.

 Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organi-
zatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.
Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
· do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, 

Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. 

Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38. 253/2018

PrEZydEnt MiaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 
października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 04.10.2018 r. do 25.10.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkow-
nika wieczystego (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 328/2018 z 
dnia 4 października 2018 roku).  259/2018

dyżury konSultaCyJnE
członków Suwalskiej Rady Seniorów w siedzibie 
Suwalskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych przy  
ul. Ciesielskiej 15 w godz. 10.00-13.00:

  9.10 – irena Pietraszkiewicz,
16.10 – włodzimierz Marczewski,
23.10 – dariusz żukowski,
30.10 – Piotr Marian luto.

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnieniu 
telefonicznym: 601 917 445.
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Wyrazy głębokiego współczucia

rodzinie
z powodu śmierci

naszego pracownika

Jana  StankiEwiCZa
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
242/2018 

Prezydent Miasta Suwałk
 ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 

nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości grun-
towych stanowiących własność Miasta Suwałki, położonych na terenie Gminy 
Suwałki.

działki ozn. Nr geod: 344/2, 344/3, 345/2, cz. 346/2, cz. 347/2, cz. 348/2, 
349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej powierzchni 6,1145 ha, położone na terenie 
gminy Suwałki, obręb Poddubówek, sklasyfikowane jako grunty orne klasy iv 
b o pow. 0,2500 ha, grunty orne klasy iv a o pow. 0,0400 ha, grunty orne kla-
sy v o pow. 2,2186 ha, grunty orne klasy vi o pow. 1,2000 ha, pastwiska trwałe 
na gruntach klasy v o pow. 0,7059 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy vi o 
pow. 0,1400 ha, nieużytki o pow. 1,5600 ha. termin dzierżawy na okres do 3 
lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania 
z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z 
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czę-
ści wsi Poddubówek w gminie Suwałki, zatwierdzonym uchwałą nr xxxiv/338/10 
rady gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 r., działki o nr geod: 344/2, 346/2, 
347/2, 348/2 położone w obrębie Poddubówek znajdują się w konturze o sym-
bolu 2w– teren odstojnika wód opadowych. Działka o nr geod: 344/3 położo-
na jest w konturze o symbolu 13r – tereny upraw polowych, użytków zielonych, 
stawów, zieleni śródpolnej, zadrzewień i dojazdów gospodarczych. Pozostałe 
działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki te położone są rów-
nież w obszarze spełniającym rolę odstojnika wód opadowych. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 600 zł 
(słownie: sześćset złotych). 

 wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26 października 2017 r. i zakończył się 

wynikiem  negatywnym, ponieważ jedna osoba wpłaciła wadium i nie stawi-
ła się na przetarg.

Drugi przetarg odbył się w dniu 11 stycznia 2018 r. i zakończył się wynikiem 
negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Trzeci przetarg odbył się w dniu 17 maja 2018 r. i zakończył się wynikiem 
negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. a. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projek-
tem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach  
przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38. 

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank 
Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 22 października 2018 r. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wa-
dium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapo-
znaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz pro-
jektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste sta-
wiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie 
przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego nota-
rialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych nota-
rialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnię-
cie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co naj-
mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet 
czynszu dzierżawnego.

 Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wy-
grał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez or-
ganizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie prze-
lewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
· do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, 

Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. 

Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38. 
 254/2018

ogłoszenie
o wynajmie lokalu użytkowego i garaży na okres do 3 lat

Zarząd budynków Mieszkalnych w Suwałkach tbS sp. z o. o.  

ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lo-
kalu użytkowego i garaży stanowiących własność Skarbu Państwa i Gminy 
Miasta Suwałki, położonych w Suwałkach przy ulicy: 

1. teofila noniewicza 91:
– lokal na II piętrze składający się z 7 pomieszczeń o łącznej powierzch-

ni użytkowej 137,73 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 
zł/m2 netto, wadium 3 050,00 zł. Istnieje możliwość wynajęcia poszcze-
gólnych pomieszczeń.

Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – 
kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. 

Garaże:
2. Sejneńska 39 o powierzchni 18,00 m2 – wywoławcza wysokość staw-

ki czynszu – 5,00 zł/m2 netto, wadium 140,00 zł;
3. Składowa 4 o powierzchni 16,00 m2 – wywoławcza wysokość staw-

ki czynszu – 5,00 zł/m2 netto, wadium 120,00 zł;
Lokal i garaże są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sie-

dzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. 
Wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy naj-
mu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój 
nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedo-
wy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58.  
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Wyrazy głębokiego współczucia

danucie teresie Skucz
z powodu śmierci 

MaMy
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk 
oraz Pracownicy Urzędu  Miejskiego w Suwałkach
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PrZygarniJ PrZyJaCiEla 
ZE SChroniSka „Sianożęć”

W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów  
i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schro-
nisku przy ul. Sianożęć 3 A.

Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną, za-
szczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 11.00-16.00, w sobotę od 11.00 do 14.00. 

www.e-schronisko.pl
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„o kapitanie, mój kapitanie...”
5 października jest Światowym Dniem 

Nauczyciela, zaś 14-go obchodzimy Dzień 
Edukacji Narodowej. Fakt ten biblioteka posta-
nowiła wyróżnić cyklem „Książka z kluczem”, 
poświęconym pozycjom  ze „szkolnym” tytu-
łem lub w których akcja rozgrywa się w szko-
le, a bohaterami są nauczyciele i uczniowie. 

Jedną z nich jest „Stowarzyszenie umar-
łych poetów” N. Kleinbaum. To, co znamien-
ne w tej pozycji, to fakt, że powstała ona na 
podstawie scenariusza do filmu o tym sa-
mym tytule.

Akcja książki toczy się w prestiżowej 
Akademii Weltona pod koniec lat 50-tych XX 

w. Głównymi bohaterami są: grupka uczniów i ich nauczyciel języka an-
gielskiego, który próbuje nauczyć swoich wychowanków niezależnego 
myślenia i indywidualizmu. Jego lekcje powodują, że w chłopcach rodzi 
się bunt, pragną „chwytać dzień” i spełniać marzenia. Łakną wolności.

Podejrzewam, że większość z Państwa obejrzała już film z niesamowitym 
Robinem Williamsem w jednej z głównych ról. Niemniej polecamy i lekturę.

Przy okazji życzymy belfrom szacunku i podziwu uczniów. Dziękujemy 
za cierpliwość i prosimy, byście poprowadzili nowe pokolenie ku swobo-
dzie przekonań i odwadze w wyrażaniu opinii.

 Kamila Sośnicka

Szanowni Państwo!
Przed czteroma laty zwróciłem się 

do Was, moich Czytelników, z prośbą 
o poparcie w wyborach samorządo-
wych. Złożyłem obietnicę, że – jako 
przewodniczący Społecznego Komitetu 
Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk 
i jako radny – będę skutecznie zabiegać 
o tę obwodnicę. 

Dziś obwodnica Suwałk jest faktem. 
To zasługa przede wszystkim wspaniałych mieszkańców Suwałk, 
którzy poparli starania Społecznego Komitetu, masowo uczest-
nicząc w blokadach miasta suwalskiego samorządu. Jest w tym 
wspaniałym sukcesie cząstka i moich zasług jako przewodniczą-
cego tegoż Komitetu.

Dlatego dziś mam odwagę prosić Państwa o ponowne popar-
cie w zbliżających się wyborach. Startuję w drużynie prezydenta 
Czesława Renkiewicza. To dobry gospodarz miasta, który potrze-
buje wsparcia w Radzie Miejskiej osób doświadczonych i kom-
petentnych. Jako radny kilku kadencji, przewodniczący komisji 
Kultury i Sportu Rady Miejskiej, spełniam ten warunek.

Szanowni Państwo!
Suwałki są dziś miastem niemal kompletnym; mamy piękne 

obiekty sportowe i kulturalne, powstają kolejne. Baza już jest. 

Teraz czas na ludzi. Tym razem moja obietnica dotyczy szczegól-
nie ludzi kultury; znam ich i znam ich problemy. Obiecuję, że bę-
dę skutecznie zabiegać o Wasze potrzeby. Są one szczególnie mi 
bliskie. Edukacja kulturalna, wsparcie dla suwalskich muzyków, 
plastyków i twórców teatru oraz ludzi pióra - to będzie moje za-
danie na najbliższe lata. Zadbam o budowę nowoczesnej odpo-
wiadającej dzisiejszym potrzebom biblioteki.

kultura naszą szansą.

Jestem wiarygodny w swoich obietnicach, pokazałem to 
w sprawie suwalskiej obwodnicy.

StaniSław kulikowSki, liSta nr 14, okręg 2, PoZyCJa nr 2

Razem wywalczyliśmy naszą obwodnicę

Materiał sfinansowano ze środków KWW „Łączą nas Suwałki – Czesław Renkiewicz”

25
6/

20
18

Młode czarne rodzeństwo,
2 pieski i 1 suczka  szukają

swojego domu

Dwuletni pies
czarny
podpalany
czeka na
przyjaciela

PrEZydEnt MiaSta Suwałk
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-

spodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do pu-
blicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2018 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wy-
wieszone zostały na okres 21 dni (od 28.09.2018 r. do 19.10.2018 r.) wyka-
zy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej (Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 321/2018 i Nr 322/2018  z dnia 28 września 2018 
roku).  252/2018
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Prestiżowa inwestycja Chopina Park to kolejne 
dzieło firmy – racis development. Klimatyczne, 
nowoczesne i funkcjonalne apartamenty powsta-
ją w zielonej części Suwałk przy ulicy Chopina.  
W samym sercu osiedla mieszkańcy będą mogli cie-
szyć się prywatnym parkiem o blisko hektarowej 

powierzchni. Spacer po urokliwych alejkach, wygodne ławki, mała archi-
tektura, szumiące drzewa, relaksacyjna fontanna, która w upalne i letnie dni 
zapewni przyjemne ochłodzenie to rozwiązania jakimi mogą poszczycić się 
najlepsi deweloperzy w kraju. To miejsce w którym najmłodsi mieszkań-
cy osiedla będą budować swoje wspomnienia, bawiąc się w rodzinnej stre-
fie rozrywki i integrując się z innymi dziećmi na pełnym barw placu zabaw.

„Już na etapie projektowania wzięliśmy pod uwagę, wskazówki na-
szych Klientów i dlatego śmiało, można powiedzieć, że projekt Chopina Park 
jest współtworzony przez przyszłych mieszkańców osiedla. Wielu naszych 
Klientów wskazywało, że poszukują w Suwałkach miejsca, które mogłoby 
zapewnić prawidłowy balans pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym 
stąd nasza decyzja o przygotowaniu inwestycji, która miałaby szanse speł-
nić oczekiwania przyszłych mieszkanców...”, mówi Szymon racis właści-
ciel Racis Development.

M i e s z k a ń c o m 
Suwałk ten pomysł 
zdecydowanie przy-
padł do gustu, sko-
ro apartamenty na 
terenie inwestycji 
tak szybko znajdują 
swoich nabywców, 
co potwierdza oso-
biście właściciel. „To 
prawda mamy bar-
dzo duże zaintereso-
wanie ofertą Chopina Park i dlatego podjęliśmy decyzje o zwiększeniu za-
trudnienia i przyspieszeniu realizacji kolejnych etapów. W całej inwestycji 
zostało zaledwie 80 apartamentów w sprzedaży. To dwa ostatnie eta-
py inwestycji, które trafią do szczęśliwych nabywców. Nie możemy doczekać 
się, kiedy wszyscy mieszkańcy odbiorą klucze i zamieszkają w swoich wyma-
rzonych apartamentach...”, dodaje wyraźnie zadowolony Szymon Racis.

ChoPina Park 
To już dwa ostatnie etapy w sprzedaży prestiżowego osiedla

Deweloper znany jest również z pasji do tworzenia nowych pro-
jektów i kształtowania architektury naszego miasta, dlatego rozpo-
czął nową inwestycję Perła Południa dla tych, którzy chcą zamiesz-
kać w południowej części Suwałk. W pierwszym etapie deweloper 
przygotował 39 mieszkań i apartamentów zlokalizowanych przy uli-
cy Poznańskiej. Docelowo na inwestycję złoży się 5 nowocześnie za-
projektowanych budynków połączonych z zaaranżowaną na po-
trzeby osiedla małą architekturą. W trosce o potrzeby przyszłych 
właścicieli deweloper zadbał o zróżnicowany rozkład oraz metraż 
apartamentów i mieszkań (od 35 do blisko 77 m kw.). Dużym atu-
tem mieszkań są tarasy, z których największe mają ponad 70 m kw.  

Rodzinny obiad czy wspólna celebracja ważnych wydarzeń w tym 
szczególnym miejscu nabierze z pewnością uroku i prestiżu. Przyszli 
mieszkańcy Perły Południa sami zdecydują, jak wykorzystać tak sze-
roki zakres możliwości swoich apartamentów.

Deweloper Szymon Racis zarządzający firmą Racis Development 
to człowiek o wielkiej pasji i zamiłowaniu do budownictwa. Wywodzi 
się z Suwałk i stara się aby jego inwestycje były perełką w architektu-
rze miasta, dlatego Racis Development jest laureatem licznych na-
gród i wyróżnień za zrealizowane już przedsięwzięcia deweloper-
skie. Firma została wyróżniona między innymi takimi nagrodami jak: 
„Orzeł Polskiego Budownictwa”, „Kryształowe Schody” czy „Super 
Inicjatywa”, a sam Szymon Racis został Osobowością Roku 2017. 

Jesteśmy dumni, że dzięki takim inwestycjom nasze miasto staje się 
miejscem pięknym i przyjaznym do życia. 

raCiS dEVEloPMEnt Sp. z o. o.
ul. ks. Jerzego Jana Zawadzkiego 2, lok. 1.11

16-400 Suwałki; tel. 87 566-33-27
www.racis.pl; e-mail: biuro@racis.pl
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Centrum obsługi nieruchomości

Międzynarodowy koncern obrotu nieruchomościami

e-mail: suwalki@wgn.pl www.wgn.pl

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 87 566 64 14. zapraszamy do współpracy!

NaJlePSI aGeNcI, NaJSzYBSze traNSakcJe
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ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki
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www.b-dent.suwalki.info

Stomatologia B-Dent
Barbara Waraksa-Jatowczyc

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

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

dojazd MPk linie 11 i 19
Samochodem, jadąc z centrum Suwałk 

ul. Wojska Polskiego pierwsza w prawo za salonem toyoty24
6/
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GaBinET DErMaToloGiCznY
lek. BERnadETa HuS-SiEnkiEwiCZ

specjalista dermatolog-wenerolog
Suwałki, ul. klonowa 40 lok. 3u

wtorek  i  piątek  od  15.30

ul. noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)
środa  i  czwartek  od  9.00

Rejestracja telefoniczna
Tel. 606-766-788

www.dermatolog-suwalki.pl 243/2018


