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złote gody
Siedem par świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego w suwalskim ra-

tuszu. Z tej okazji Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk wręczył małżon-
kom honorowe odznaczenia i listy gratulacyjne. Był też Marsz Mendelssohna, 
kwiaty, życzenia, tradycyjna lampka szampana i pamiątkowe zdjęcia. 

>> Medale odebrali: Wacława Agata i Jan Słabińscy, Danuta i Wacław 
Siedleccy, Barbara i Adam Grabowscy, renisława i Piotr Czernieccy, 
Krystyna i Kazimierz Kozłowscy, Krystyna i Henryk Kudela, Krystyna 
i Józef Kopiczko.

Galeria zdjęć na stronie www.dwutygodniksuwalski.pl w zakładce 
„Wiadomości z Suwałk”.

mikołajkowy 
turniej

W najbliższy weekend (14-15.12.), w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, odbę-
dzie się już XIX edycja Mikołajkowego Turnieju 
Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego. Turniej 
jest jedną z najstarszych i najbardziej znanych 
charytatywnych imprez sportowych w Polsce, 
a z uwagi na międzynarodową obsadę turnie-
ju jest o nim głośno także poza granicami na-
szego kraju.

Od trzech lat turniej składa się z dwóch czę-
ści: rozgrywek młodzików i głównego turnieju. 
Dlatego też wzorem lat ubiegłych w najbliż-
szy piątek (14.12) od godz. 9 w hali OSiR zmierzą 
się młodzicy z: Polonii Warszawa, Wisły Kraków, 
Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok, Wisły Płock, 
Varsovii Warszawa oraz litewskiego Żalgirietis 
Wilno i gospodarze z AP Wigry Suwałki.

Oficjalna rywalizacja rozpocznie się w so-
botę (15.12) o godz. 13 w hali OSiR.  W tym 
roku swoją obecność zapowiedziało 6 dru-
żyn: Reprezentacja Litwy, Reprezentacja 
Łotwy, Reprezentacja Polski Mundial 2002, 
Legia Warszawa Oldboys, Jagiellonia Białystok 
Oldboys oraz Drużyna Prezydenta Miasta 
Suwałk. A wszystko rozpocznie się już w czwar-
tek (13 grudnia) o godz. 19 koncertem zespołu 
Kombii w SOK przy ul. Jana Pawła II 7. 
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kiedy pojedziemy 
obwodnicą suwałk?

Budowa obwodnicy Suwałk jest zaawansowana w 95%, ale cały 
czas trwa. taką informację otrzymaliśmy od rzecznika prasowego 
Budimex’u. Dlatego też Czesław renkiewicz prezydent Suwałk za-
apelował do GDDKiA o uruchomienie tzw. „przejezdności” obwod-
nicy jeszcze w tym roku czyli wprowadzenia tymczasowej organiza-
cji ruchu z odpowiednim ograniczeniem prędkości, np. do 100km/h. 

- Jesteśmy na etapie wykonywania robót wykończeniowych (uzu-
pełnianie humusowania skarp) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i ochrony środowiska, takich jak: montaż paneli ekranów 
akustycznych, montaż barier energochłonnych, montaż ogrodzeń dro-
gowych, montaż oznakowania pionowego drogi, wykonanie oznako-
wania poziomego. Wykonujemy też ostatnie odcinki nawierzchni bi-
tumicznej na drogach poprzecznych i dojazdowych- informuje Michał 
Wrzosek z Budimexu.

– To bardzo dobre informacje, dlatego też chciałbym spytać, czy 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku pla-
nuje uruchomienie tzw. „przejezdności” obwodnicy Suwałk jeszcze 
w tym roku? – zapytał Prezydent Miasta Suwałk w piśmie skierowanym 
do Wojciecha Borzuchowskiego dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

DroGA GotoWA - MożnA JeCHAć
 Po udostępnieniu kierowcom drogi głównej pozostałe do realiza-

cji roboty mogłyby zostać dokończone przez Wykonawcę zgodnie z ter-
minem zawartym w umowie. Tego typu rozwiązanie było wykorzystane 
w przypadku udostępnionego we wrześniu tego roku 16-kilometrowego 
odcinka S8 od węzła Poręba do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, gdzie 
w dalszym ciągu trwają prace wykończeniowe. W przypadku innego od-
cinka S-8, Mężenin-Jeżewo, również dopuszczono do ruchu jezdnie głów-
ne w końcu grudnia 2017 r., podczas gdy dopiero na III kwartał 2019 r. za-
planowano zakończenie wszystkich robót.

– Takie rozwiązanie jest bardzo oczekiwane przez mieszkań-
ców Suwałk, którzy od 30 lat czekają na wybudowanie obwodnicy. 
Suwalczanie słysząc, że jezdnia obwodnicy jest gotowa i prowadzone są 
prace wykończeniowe pytają mnie, czy nie byłoby zasadne umożliwie-
nie przejazdu samochodów już obwodnicą naszego miasta, a nie odcin-
kiem drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych Suwałk – napi-
sał w piśmie Cz. Renkiewicz.

Dobrze, żeby suwalską obwodnicę udostępniono do ruchu przed opa-
dami śniegu, co znacznie wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa w na-
szym mieście w zbliżającym się okresie zimowym 

Przypomnijmy, że przetarg na budowę obwodnicy wygrała firma 
Budimex, z którą podpisano umowę 29 września 2015r. Budimex ma wy-
konać całą inwestycję za 299,4 mln zł do marca przyszłego roku.

>> Trudny i rekordowy
Trudny, ale skutkujący skokiem cywilizacyjnym dla Suwałk – tak moż-

na określić projekt Budżetu Miasta Suwałki na 2019 rok. Budżet przekra-
czający 0,5 mld zł, podwyżki wynagrodzeń, a także rekordowe nakłady 
na inwestycje sięgające ponad 140 mln zł. To tylko kilka z propozycji przy-
szłorocznego budżetu miejskiego Suwałk, który trafił do Rady Miejskiej. 
Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wspólnie ze Skarbnikiem Miasta 
Wiesławem Stelmachem i Moniką Podziewską, Naczelnik Wydziału 
Budżetu i Finansów (na zdjęciu od lewej) zaprezentowali propozycję bu-
dżetu dziennikarzom na konferencji prasowej w ratuszu.

– Bez wątpienia będzie to jeden z trudniejszych do wykonania bu-
dżetów w historii Suwałk. Dlatego, że ten projekt jest konsekwencją roku 
bieżącego ze względu na złożony i olbrzymi proces inwestycyjny dzieją-
cy się w naszym mieście. Jednak po jego zrealizowaniu, Suwałki doko-
nają skoku cywilizacyjnego – ocenił Cz. Renkiewicz, prezydent Suwałk. 

Budżet Suwałk 2019 
Dochody to 474 364 308 zł: bieżące – 408 500 034 zł, a majątko-

we – 65 864 274 zł, w tym środki z Unii Europejskiej – 27 919 480 zł;

Wydatki to 520 643 181 zł: bieżące – 379 151 990 zł, a majątkowe 
– 141 491 191 zł.

Deficyt czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to 46 
278 873 zł. Pokryty on zostanie z kredytu i wolnych środków.

woŚp w suwałkach 
zagra

Powstał suwalski sztab 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, która zagra 13 stycznia przyszłego roku. W Suwałkach finał roz-
pocznie się o godz. 11 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, a wieczorem 
imprezy WOŚP są zaplanowane na Placu Marii Konopnickiej. E-mail kon-
taktowy do suwalskiego sztabu 27. Finału WOŚP: sztabwospsuwalki2019@
gmail.com telefon kontaktowy: +48 602 150 205.

O szczegółowym programie suwalskiego finału WOŚP będziemy 
informowali na łamach DTS i na stronie internetowej.

>>

>>
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WyDArzyło Się
n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch mło-

dych mężczyzn podejrzanych o rozbój z uży-
ciem niebezpiecznego narzędzia. Napastnicy 
zabrali poszkodowanemu plecak z zawarto-
ścią, portfel, z dokumentami i pieniędzmi oraz 
głośnik do telefonu, grożąc mu wcześniej uży-
ciem noża. Na wniosek śledczych i prokurato-
ra sąd zastosował wobec dwóch 17- latków śro-
dek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 
aresztu na 2 miesiące.
n W Suwałkach policjanci zatrzymali 21-lat-

ka, który ukradł telewizor w sklepie RTV oraz 
miał przy sobie narkotyki. Sąd zastosował wo-
bec mężczyzny środek zapobiegawczy w posta-
ci tymczasowego aresztowania na 2 miesiące.
n  W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. 

M. Konopnickiej z czytelnikami spotkał się repor-
ter Mirosław Wlekły (na zdjęciu), autor książki 
„Tu byłem. Tony Halik”. Spotkanie odbyło się w 
ramach zadania dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz 
było współfinansowane przez Miasto Suwałki.

n W suwalskim Muzeum Okręgowym pod-
dano konserwacji 12 obrazów ze stałej gale-
rii malarstwa Alfreda Wierusza- Kowalskiego 
oraz galerii malarstwa polskiego. Kosztowało 
to 69 tys. zł, z czego 35,5 tys. zł pochodzi-
ło z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a resztę pieniędzy przekazał 
Urząd Miejski w Suwałkach. Konserwację ob-
razów przeprowadziła Karina Sosnowska. 
Wszystko we współpracy z Uniwersytetem 
Mikołaja Kopernika w Toruniu
n Nagrodę „Zacnego uczynku” otrzymał su-

walski sędzia Dominik Czeszkiewicz. To pre-
stiżowe i honorowe wyróżnienie przyzna-
je kapituła, która tworzą m.in. Lech Wałęsa, 
były premier Jerzy Buzek, prof. Jan Miodek, 
bp tadeusz Pieronek i prof. Andrzej zoll. 
D. Czeszkiewicz uniewinnił działaczy KOD, któ-
rzy byli oskarżani o zakłócenie otwarcia wysta-
wy w suwalskim Archiwum Państwowym, w któ-
ry uczestniczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości 
Anna Maria Anders, Mariusz Błaszczak 
i Jarosław zieliński.
n  Sąd Okręgowy w Suwałkach utrzymał 

w mocy wyrok pierwszej instancji w proce-
sie obwinionych o zakłócenie otwarcia wy-
stawy o gen. Władysławie Andersie w suwal-
skim Archiwum Państwowym w marcu 2016 r. 
Decyzja sądu jest prawomocna. Oznacza, to, 

uchybienia przełoŻonych
Zakończyła się kontrola zlecona przez Komendanta Głównego Policji w Komendzie Miejskiej 

Policji w Suwałkach. Została ona przeprowadzona po ujawnieniu przez suwalską posłankę 
Platformy Obywatelskiej Bożenę Kamińską treści anonimowych listów policjantów, którzy skar-
żyli się m.in. na to, że muszą pilnować domu mieszkającego przy suwalskiej ulicy Szwajcaria wi-
ceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława zielińskiego, uczestniczyć w mszach 
i uroczystościach z jego udziałem, udawać podczas nich funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 
(dawniej BOR). 

W komunikacie rzecznik prasowy KG Policji insp. Mariusz Ciarka stwierdził, że: „W wyniku prze-
prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono, aby policjanci bezpośrednio kierowani 
do wykonywania określonych zadań w jakikolwiek sposób naruszyli dyscyplinę służbową. Wyniki 
kontroli wskazują jednak na uchybienia ze strony niektórych przełożonych. Dlatego Komendant 
Główny Policji zapowiedział wobec tych osób działania dyscyplinujące. Kontrolerzy nie stwierdzili 
zachowań skutkujących zawiadomieniem Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
jak również uzasadniających wszczęcie postępowań dyscyplinarnych.”

Podobny komunikat w tej sprawie wydało też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Pełen tekst komunikatów na stronie: www.dwutygodniksuwalski.pl 

>>

mniej progów zwalniających
Co szósty próg zwalniający na suwalskich ulicach zostanie zdemontowany. Znikną te, które są 

już z różnych powodów zbędne, a niepotrzebnie utrudniają jazdę. 
Zniknie 14 progów zwalniających jazdę na ulicach: Franciszkańska (przejście przy markecie), 

Daszyńskiego ( przy SP nr 11), Leszczynowa, Parowozowa, Staszica, Władysława Jagiełły, Zastawie, 
Krośnieńska, Piotrkowska, Moniuszki, Żytnia (dwa- od ul. Staszica i ul. Ogrodowej). Znikną też progi 
na dublerze ul. Pułaskiego przy postoju taksówek oraz na łączniku pomiędzy ulicami Noniewicza 
i 1-go Maja (za Arkadią). 

Teraz w Suwałkach na zamontowanie progu zwalniającego na ulicy muszą zgodzić się osoby, 
które mieszkają w ich sąsiedztwie.

>>
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WyDArzyło Się
znoWu LiKWiDuJą

z naszą redakcją skontaktowali się Czytelnicy zaniepokojeni zapowiedzią likwidacji po-
ciągu „Hańcza” kursującego od trzech lat na trasie z Suwałk do Krakowa. Podróżowało nim 
wielu suwalczan, zwłaszcza młodych studiujących w Krakowie. Było to bardzo dobre i szyb-
kie bezpośrednie połączenie z południem Polski. W ciągu 8-9 godzin można było wygodnie 
dojechać do Krakowa. niestety od 9 grudnia nie będzie bezpośredniego połączenia kole-
jowego Suwałki-Kraków. teraz - do i z Krakowa trzeba będzie podróżować z przesiadkami.

Zapytaliśmy Agnieszkę Serbeńską - rzecznika prasowego PKP Intercity S.A. o powody tej 
niedobrej dla suwalczan decyzji. Oto jej odpowiedź:

„Liczba pasażerów podróżujących z Krakowa na Suwalszczyznę (oraz w odwrotnym kierunku) 
nie wystarcza, aby utrzymać to połączenie. W nowym rozkładzie jazdy 2018/2019, wchodzącym 
9 grudnia br., PKP Intercity zapewni bezpośrednie połączenie Krakowa z Białymstokiem w podob-
nej porze - będzie TLK Branicki.”

nAroDoWy PrzeWoźniK: rADźCie SoBie SAMi
To dość lekceważąca mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny odpowiedź przedstawiciela naro-

dowego przewoźnika kolejowego kontrolowanego przez Skarb Państwa, a więc w znacznym stop-
niu utrzymywanego z naszych podatków. Decydujący wpływ na wybór zarządu tej spółki ma pol-
ski rząd. Obecny Zarząd PKP Intercity został powołany w marcu 2016 r. 

Kontrolowany przez polskie państwo przewoźnik likwiduje bezpośrednie połączenie Suwałki- 
Kraków i proponuje suwalczanom połączenie kolejowe z… Białegostoku do Krakowa. Pani rzecznik 
twierdzi, że tym połączeniem z Suwałk do Krakowa podróżuje zbyt mało pasażerów. A to nieprawda. 
Podróżują nim również pasażerowie jadący z Suwałk do Warszawy, ale też z Warszawy do Krakowa. 

I jest ich sporo. Ostatnio pasaże-
rowie PKP (jednej ze spółek two-
rzących tę grupę kapitałową) nie 
zmieścili się w wagonach pod-
stawionych na stacji kolejowej 
w Suwałkach i trzeba było do-
datkowo podstawiać autobus. 
Tak było w niedzielny wieczór 
25 listopada. 

Zdaniem przedstawiciela na-
rodowego przewoźnika kolejo-
wego mieszkańcy Białegostoku 
są dla nich ważniejsi niż miesz-
kańcy Suwałk i Suwalszczyzny 
i o tych pierwszych PKP Intercity 
zadbało, a suwalczanom propo-
nuje: „radźcie sobie sami”. 

tAJeMniCzA AnKietA
W lutym 2018 r. PKP Intercity ogłosiło ankietę, na podstawie której stworzyło ofertę obowiązującą od 

9 grudnia. I o tą ankietę zapytaliśmy A. Serbeńską - rzecznika prasowego PKP Intercity. Oto odpowiedź:
„Ogłoszona w lutym tego roku ankieta służyła zebraniu opinii pasażerów. W komunikacie 

zaznaczono: „W miarę możliwości, po uzgodnieniach z zarządcą infrastruktury (PKP PLK) oraz 
Ministerstwem Infrastruktury, nadesłane propozycje zostaną uwzględnione w rozkładzie jazdy, 
który zostanie wprowadzony w grudniu br.” W tym roku w internetowej ankiecie wzięło udział 
4734 osób. W informacji podsumowującej ankietę podaliśmy, że „Przekazane propozycje zosta-
ną przeanalizowane i w miarę możliwości uwzględnione w rozkładzie jazdy, który zostanie wpro-
wadzony w grudniu 2018 roku.” Decyzje związane z kolejną edycją ankiety jeszcze nie zapadły.”

I tyle Pani Rzecznik. W informacji po przeprowadzonej ankiecie przedstawionej przez PKP 
Intercity nic nie napisano o zapowiedzi likwidacji połączeń kolejowych. Jest za to informacja, że 
na ankietę najmniej odpowiedzi napłynęło z województwa podlaskiego- niespełna 70. To niewie-
le. Spróbujmy przekonać PKP Intercity, że podjęło błędną decyzję w sprawie likwidacji bezpośred-
niego połączenia Suwałki- Kraków.

nieCH Się PrezeS DoWie
Zachęcamy mieszkańców Suwałk, Suwalszczyzny do wysyłania do prezesa PKP Intercity Marka 

Chraniuka protestów przeciw likwidacji bezpośredniego połączenia Suwałki - Kraków oraz żąda-
nie przywrócenia tego połączenia kolejowego do rozkładu jazdy. Przesyłajmy korespondencję 
na adres: sekretariat@intercity.pl. Przeciw likwidacji połączenia zaprotestował prezydent Suwałk 
Czesław renkiewicz.

Pokażmy, że suwalczanie nie zgadzają się na komunikacyjne wykluczenie Suwalszczyzny. Od 
9 grudnia będzie zlikwidowana połowa dalekobieżnych połączeń kolejowych Suwałk z resztą 
kraju. Znowu państwo w naszym regionie zamiast coś tworzyć, to likwiduje. A miało być inaczej.

CzyteLniCy PytAJą

Przed chwilą na dworzec kolejowy w Suwałkach wjechał jeden
z ostatnich pociągów relacji Kraków - Suwałki.
Jak widać pasażerów nie brakowało

że trzy osoby są winne zakłócenia otwarcia wy-
stawy, ale nie poniosą za to kary. Sprawa doty-
czy wydarzeń, do których doszło w ostatnim 
dniu kampanii wyborczej w wyborach uzupeł-
niających do Senatu, w których kandydatką na 
senatora była Anna Maria Anders, córka gene-
rała. Tego dnia w suwalskim Archiwum odby-
wało się otwarcie wystawy z udziałem m.in. 
Mariusza Błaszczaka szefa MSWiA i jego zastęp-
cy Jarosława Zielińskiego. 
n Wyrok dożywocia usłyszał zabójca 90-latki 

z Suwałk Adrian Z. Do brutalnego morderstwa 
doszło w grudniu 2016 r. w Domu Weterana. 
Adrian Z. był osobą bezdomną, znał swoją ofiarę. 
Czasem pożyczał od niej pieniądze. Kobieta wpu-
ściła go do mieszkania, gdzie mężczyzna brutal-
nie ją pobił i zgwałcił. W wyniku obrażeń, kobieta 
zmarła. Ciało 90-latki w drugi dzień świąt znala-
zła jedna z sąsiadek. Wyrok nie jest prawomocny.
n  Przedszkolacy i personel Przedszkola 

nr 3 włączyli się w akcję przygotowania ozdób 
świątecznych dla jednego z miast partnerskich 
Suwałk – litewskiego miasta Olita. Ozdoby wy-
konane w suwalskim Przedszkolu nr 3 udekoru-
ją jedną z choinek, która w świątecznym czasie 
zostanie ustawiona na ulicach Olity.
n Liczni czytelnicy pojawili się w suwalskiej 

Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej na 
spotkaniu z Iloną Wiśniewską, mieszkającą 
w norweskiej Arktyce. Książka „Białe. Zimna 
wyspa Spitsbergen” przyniosła jej nominację 
do nagrody „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej 
i tytułu Kobiety Roku 2015. Za książkę „Hen. 
Na północy Norwegii” otrzymała nagrodę 
Traveler National Geographic w kategorii po-
dróżnicza książka roku 2017, byłą też nomino-
wana do Nagrody im. Beaty Pawlak. Spotkanie 
dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie jest 
współfinansowane przez Miasto Suwałki.

n  W i e l o b a r w n e S u w a ł k i  –  Ko n ce r t 
Adwentowy w Suwałkach odbył się w kościele 
ewangelickim. Śpiewał Suwałki Gospel Choir. 
Po koncercie odbył się kiermasz ozdób świą-
tecznych Charytatywnie Dla Mateusza, ucznia 
suwalskiego Zespołu Szkół nr 3.
n Julii Fiedorowicz i Bartoszowi Sikorskiemu 

przyznano nagrody w konkursie fotograficz-
nym dla dzieci „Wakacje u dziadków” zorgani-
zowanym przez suwalską Bibliotekę Publiczną 
im. M. Konopnickiej. Konkurs odbył się w ra-
mach projektu „Wyruszamy w wielki świat” 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. 
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o planach na lata 2018-2023, czyli nową kadencję Prezydenta 
Miasta Suwałk, Dwutygodnik Suwalski rozmawia z Czesławem 
renkiewiczem.

to już trzecia Pańska kadencja na stanowisku Prezydenta Miasta 
Suwałk, co jest najważniejsze w pracy na tym stanowisku?

Funkcja prezydenta miasta jest związana z konsekwentnym i ciągłym 
działaniem na rzecz realizacji tych wszystkich celów, zadań i spraw, któ-
re przed nami stawiają mieszkańcy ale także realizacji obietnic z kampa-
nii wyborczej. Cele i zadania są ustalone, a teraz czas na działanie i cięż-
ką pracę.

Ważną sprawą jest umiejętność współpracy, właściwy dobór ludzi 
z odpowiednimi kwalifikacjami i stworzenie dobrze rozumiejącej się dru-
żyny. Samodzielnie prezydent zbyt wiele nie zrobi. Musi mieć dobry 
zespół ludzi zaangażowanych, kompetentnych, wzajemnie wspiera-
jących się i obdarzonych wzajemnym zaufaniem. Takimi ludźmi trze-
ba się wspierać w podejmowaniu różnych decyzji, niekiedy trudnych 
i później korzystać z ich wiedzy i doświadczenia w realizacji konkretnych 
działań. niezbędna jest też dobra współpraca z radą Miejską, bo pre-
zydent jest inicjatorem wielu pomysłów, zadań, ale duża ich część mu-
si być zaaprobowana przez radnych. Często na różnych spotkaniach po-
równuję samorząd miejski do tandemu czyli dwuosobowego roweru, w 
którym prezydent i Rada Miejska muszą wspólnie pracować. Tylko wte-
dy będziemy jechać w tym samym kierunku. Ja ster trzymam mocno, tak 
by rower nie zbaczał z kursu i się nie wykoleił. 

Kolejną rzeczą, która jest niezbędna na tym stanowisku to umie-
jętność podejmowania optymalnych decyzji i właściwe gospodarowa-
nie zasobami, w tym szczególnie finansowymi. Pożądaną cechą jest też 
umiejętność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Budżet 
miejski jest w dobrej kondycji ale z uwagi na duże suwalskie inwestycje 
ten i przyszły rok budżetowy do łatwych nie należy. Sytuacja finansowa 
miasta jest stabilna i dużo rzeczy możemy zrobić w oparciu o środki wła-
sne, ale Suwałki lepiej będą się rozwijały jeżeli będziemy skuteczniej się-
gali po środki zewnętrzne, unijne czy też krajowe. 

Co będzie najważniejsze do zrobienia w najbliższej kadencji 
w Suwałkach?

Zadania podzieliłem na trzy grupy. Pierwsze są sprawy, które trze-
ba załatwić jak najszybciej, czyli wymagające pilnych decyzji i działań, 
które muszą być wykonane w ciągu roku, góra półtora roku. To są duże 
suwalskie inwestycje, które ciągle wymagają naszego aktywnego udzia-
łu i troski a jest to budowa hali widowiskowej, trasy wschodniej tj. ul. 
100-lecia Niepodległości Polski i lokalnego lotniska. W grupie tej są tak-
że projekty nowe , o których realizacji już zdecydowano i teraz potrzeb-
ne jest nasze szybkie działanie. Jest to budowa żłobka miejskiego przy 
ul. Kościuszki 6 i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4. 

następna grupa to sprawy związane z przyszłością miasta ale 
tą trochę dalszą. To są te kwestie, które w tej kadencji chciałbym re-
alizować. Ale trzeba je jeszcze przemyśleć, przygotować i zaplanować. 
Najważniejszym takim priorytetowym zadaniem dla mnie, a którego za-

pewne nie dokończę w tej kadencji jest uporządkowanie centrum mia-
sta. Na pierwszym miejscu jest zagospodarowanie terenów kolejowych 
położonych pomiędzy ul. Przytorową, Kolejową i Utratą. Chciałbym by ko-
lejowa stacja towarowa została przeniesiona w inne miejsce tj. przy stre-
fie ekonomicznej, pomiędzy ulicą Turkusową a Track Tec-iem czyli daw-
nym „Kolbetem”. Wskazaliśmy to miejsce dla biura projektowego, które 
pracuje nad przebiegiem Rail Baltici od Ełku przez Suwałki do Trakiszek. 
Tereny uwolnione po stacji towarowej można byłoby zagospodarować 
pod potrzeby mieszkaniowe. Mamy też interesującą koncepcję budowy 
zintegrowanego dworca kolejowo-autobusowego z częścią komercyjną 
położonego przy zbiegu ulic Utrata i Kolejowa. To wszystko jednak wy-
maga współdziałania, współpracy i dobrej woli wielu stron: samorządu, 
spółek kolejowych i rządu, a nawet partnerów prywatnych, którzy mo-
gli by zagospodarować powierzchnie nowego dworca. Konieczne jest 
też wsparcie polityczne. Bez niego nie uda się przebrnąć przez biurokra-
cję, która jest w spółkach kolejowych i przez ich bezwład decyzyjny. I to 
jest duże wyzwanie. 

Kolejny temat to porządkowanie zabytkowego centrum miasta - re-
witalizacja. Ona postępuje, chociażby realizowane obecnie bulwary su-
walskie. Budynek byłej łaźni miejskiej nabiera kształtów, kolejny przetarg 
dotyczący porządkowania terenów nadrzecznych został rozstrzygnięty. 
Część środków finansowych na ten cel pozyskaliśmy z RPO WP. 

Oprócz bulwarów nadrzecznych zamierzam wybudować wzdłuż 
Czarnej Hańczy ścieżki rowerowe od Krzywólki do ul. Utrata. Ale to na 
pewno potrwa dłużej niż obecna kadencja. Do uporządkowania jest też 
kwartał miasta pomiędzy ulicami T. Kościuszki, Noniewicza, Waryńskiego 
i Wigierską. Jest tam dużo rzeczy do zrobienia. W bieżącym roku w trzech 
budynkach komunalnych obok siedziby SSSE wykonaliśmy centralne 
ogrzewanie i podłączyliśmy je do ciepła miejskiego. Znikną więc niesław-
ne komórki, ale też i dymiące kominy. Przygotowujemy na tym terenie 
projekty związane z termomodernizacją, które poprawią zarówno estety-
kę, wygląd naszych budynków, zmniejszą zużycie ciepła ale też i poprawią 
jakość powietrza. Chcemy by jak najwięcej budynków mieszkalnych 
korzystało z sieci ciepłowniczej lub gazowej. Dbając o czyste powie-
trze musimy zaktualizować nasz program walki z niską emisją z 2014 ro-
ku, ponieważ pojawił się nowy projekt rządowy „Czyste powietrze”, któ-
rego zadania pokrywają się z naszym. 

Chcemy też przedłużyć ulicę Muzyczną aż do ul. Kościuszki. Będzie 
ona wchodziła w ul. Kościuszki poprzez tzw. przechodniak na przeciw 
Muzeum Okręgowego. 

Z dalszych spraw drogowych pozostaje do wykonania brakujący od-
cinek trasy wschodniej od ul. Sejneńskiej do Północnej. Gdy będziemy 
znali przebieg w mieście Rail Baltica, to wtedy zabierzemy się za to zada-
nie. Mam nadzieję że pieniądze na ten cel pozyskamy z nowej perspekty-
wy finansowej UE. Chciałbym też przedłużyć ul. Leśną do węzła Suwałki-
Południe obwodnicy Suwałk. Tyle o inwestycjach.

trzecia grupa spraw to działania społeczne. Oprócz żłobka w przy-
szłym roku wdrażamy tzw. bon opiekuńczy. Będzie to 300 zł miesięcz-
nie na dziecko, które nie dostało się do żłobka miejskiego i uczęszcza 
do żłobka prywatnego, ale tylko w sytuacji, kiedy oboje rodzice pracują. 

pięć  lat  pełnych  wyzwań>>

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz ze swoimi zastępcami Ewą Sidorek
i Łukaszem Kurzyną

Trwa rozbudowa dawnej łaźni miejskiej przy ulicy Andrzeja Wajdy
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Pracę nad tym programem już są bardzo zaawansowane. Kontynuować 
będziemy program prowadzony przez ZBM TBS „od najemcy do wła-
ściciela”. Adresowany jest on do młodych ludzi, którzy nie są zbyt za-
możni, a chcą mieć własne mieszkanie. Gorzej jest z rządowym pro-
gramem „Mieszkanie +” ponieważ pod względem finansowym jest on 
mało atrakcyjny zarówno dla samorządów, jak i też najemców. W marcu 
2017 r. podpisałem wprawdzie deklaracje o udziale miasta w tym progra-
mie i nawet wskazałem dwie działki pod budowę tych mieszkań ale BGK 
Nieruchomości SA nie podjął w tym względzie decyzji. W rozpoczyna-
jącej się kadencji nie można też zapominać o seniorach, których z ro-
ku na rok jest coraz więcej. Zachodzi więc potrzeba zwiększenia miejsc 
w DPS „Kalina”. Chcemy też w lokalu przy ul. Ciesielskiej, gdzie mieści się 
Suwalska Rada Seniorów utworzyć klub seniora dla mieszkańców Osiedla 
II, ale też osiedli domów jednorodzinnych Polna i Klasztorna. W przyszłym 
roku zafunkcjonuje też w Suwałkach Centrum Senioralnego Wolontariatu 
i tzw. złota rączka. Będziemy też wspierać działania dotyczące utworze-
nia poradni geriatrycznej w suwalskim szpitalu oraz wdrażania kolejnych 
programów prozdrowotnych. 

Pod względem gospodarczym Suwałki się dobrze rozwijają, przybywa 
nam kolejnych inwestycji i miejsc pracy. Brakuje rąk do pracy i dlatego też 
przedsiębiorcy inwestują w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz auto-
matykę i robotykę. Do ich obsługi potrzebne są wysoko wykwalifikowa-
ne kadry. Dlatego też musimy ściśle współpracować z przedsiębiorcami 
a w szczególności pod kątem kierunków i jakości kształcenia zawodo-
wego. Rozbudujemy bazę dwóch szkół zawodowych ZST i Zespółu Szkół 
nr 6 przy ul Sikorskiego. Będą nowe obiekty, nowe pracownie, wyposa-
żenie, mamy środki finansowe na ten cel. I chcemy by jakość kształcenia 
pod potrzeby pracodawców, przedsiębiorców, była wyższa niż obecnie. 
Mamy z tym w Suwałkach pewien problem. Powinny w tym pomóc kla-
sy patronackie, współpraca naszych szkół z uczelniami wyższymi, prak-
tyki i staże zawodowe, stypendia oraz kształcenie dualne w warunkach 
zakładu pracy. 

 Co chciałby Pan w najbliższym czasie zmienić w funkcjonowaniu 
suwalskiego samorządu?

Zmiany w samorządzie muszą być ewolucyjne, ale nie rewolucyjne. 
Pewne korekty trzeba wprowadzić w funkcjonowaniu miasta i urzędu. 
Trwa zauważalny proces odchodzenia doświadczonych pracowników 
z ratusza na emerytury i coraz częściej mamy problem z pozyskaniem do 
pracy odpowiednich osób, a w szczególności specjalistów. Wymagać to 
będzie od nas elastyczności w systemie wynagradzania. 

Chciałbym by miasto w coraz większym stopniu korzystało z osią-
gnięć cywilizacyjnych XXi w. Pełniej czerpało z nowoczesnych instru-
mentów i narzędzi wykorzystywanych dzisiaj zarówno do komunikacji 
z mieszkańcami, ich obsługi, sterowania różnymi procesami czy monito-
rowana określonych zjawisk. Określa się to jako inteligentne miasto – 
smart city. Chciałbym by do lepszego zarządzania miastem mieć większy 
dostęp do informacji i szybszy wgląd w określone bazy danych. Można to 
osiągnąć poprzez wejście do określonych aplikacji i systemów informa-

tycznych. Teraz niekiedy muszę oczekiwać godzinami, a nawet dniami na 
przedstawienie mi informacji na dany temat. Szybsza i wiarygodna infor-
macja to ułatwienie zarządzania, to szybsza i lepsza decyzja.

Chciałbym również skupić sprawy administracyjno-finanse oświa-
ty w jednym miejscu, czyli w centrum usług wspólnych. Powinniśmy 
czerpać wzorce od najlepszych miast i przenosić rozwiązania, które się 
u nich sprawdziły do Suwałk. W tym kierunku trzeba iść. Szybciej i ła-
twiej jest uzyskać informację z jednego źródła niż z 26 jednostek oświa-
towych stosujących czasami różne rozwiązania organizacyjne i ewiden-
cyjne. Chciałbym też w ten sposób odciążyć od nadmiaru obowiązków 
dyrektorów szkół i przedszkoli, by mogli więcej czasu poświęcać na pro-
ces edukacji, a nie zajmować się zakupami papierów, tonerów, drobny-
mi remontami, przetargami publicznymi itp. Wszystko to można skupić 
w jednym miejscu, w jednej instytucji, a przełoży się to na poprawę or-
ganizacji i efektywność pracy a także na oszczędności, gdyż kupując du-
że ilości towarów czy usług możemy uzyskać bardziej atrakcyjną cenę. 

Pragnę uspokoić osoby pracujące w administracji i księgowości szkol-
nej: nie będzie zwolnień pracowników. Chciałbym przeprowadzić to 
w sposób cywilizowany. Ewentualna redukcja zatrudnienia spowodowa-
na byłaby jedynie odejściem pracowników na emeryturę bądź też przej-
ściem do pracy w innej jednostce organizacyjnej miasta. Koncepcję tych 
zmian organizacyjnych przedstawi mi powołany w tym celu zespół a osta-
teczny kształt nada Rada Miejska przyjmując stosowną uchwałę. Sądzę 
też, iż przed nami dużo dyskusji na ten temat. 

Chciałbym też dokończyć remont „filii” Urzędu Miejskiego przy ul. 
Noniewicza 71, gdzie należy zainstalować windę i wyremontować część 
pomieszczeń biurowych. Tam też będę chciał przenieść pracownię urba-
nistyczno-architektoniczną z ul. Kościuszki 45. 

od nowego roku wprowadzę też innowację w zakresie ponie-
działkowych przyjęć interesantów. Polegać to będzie na wcze-
śniejszej rejestracji w moim sekretariacie (telefonicznie, mailowo 
lub osobiście) potrzeby spotkania ze mną lub zastępcami prezy-
denta. Będzie wówczas ustalona konkretna godzina, co wykluczy 
długi niekiedy czas oczekiwania na przyjęcie. Jeżeli interesant wcze-
śniej zasygnalizuje swoją sprawę, to również będzie lepszy efekt spotka-
nia. Wcześniej zapoznam się z danym problemem i zastanowię się nad 
jego rozwiązaniem. 

 
Jak Pan widzi współpracę z Sejmikiem Wojewódzkim, w któ-

rym rządzi Prawo i Sprawiedliwość w kontekście pozyskania środ-
ków finansowych?

Liczę na dobrą współpracę. Sejmik w sensie politycznym będzie inny 
ale myślę, że nie powinno to mieć wpływu na należne nam środki finan-
sowe z UE, które są w dyspozycji władz wojewódzkich. Procedury przy-
znawania dotacji z RPO WP są jasno określone. Suwałki są drugim co do 
wielkości miastem w województwie podlaskim i myślę, że niezależ-
nie kto tam będzie rządził, powinien dostrzegać potrzeby naszego 
miasta i będzie je wspierał. Współpracowałem już z zarządem woje-
wództwa podlaskiego na czele którego stał Marszałek z PiS Pan Dariusz 
Piątkowski i całkiem dobrze wspominam ten okres. 

Będzie to symboliczna kadencja, jubileusz 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Suwałki, i 300-lecia założenia miasta. Jak sa-
morząd będzie te święta obchodził? 

Przygotowujemy się do tego. Powołaliśmy komitet obchodów. 
Powstają wydawnictwa historyczne poświęcone naszemu miastu i lu-
dziom, którzy przez trzy wieki je tworzyli. W tym roku na rondzie przy ul. 
Kościuszki ustawiliśmy rzeźby patronów miasta św. Romualda i św. Rocha. 
Będą organizowane różne wydarzenia: inscenizacje, filmy, imprezy ple-
nerowe i koncerty. Chciałbym też żeby jeszcze w tym roku szkolnym we 
wszystkich naszych szkołach zostały przeprowadzone zajęcia poświęco-
ne 100. rocznicy odzyskania przez Suwałki i Suwalszczyznę niepodległo-
ści. Jak zawsze o wszystkich naszych działaniach będziemy z odpowied-
nim wyprzedzeniem informować naszych mieszkańców.

 
Dziękujemy za rozmowę.

Jest już gotowy projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4
im. ks. Kazimierza A. Hamerszmita
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drapieŻniki w arkadii
80 kg szczupaków, okoni i sandaczy trafiło do suwalskiego Zalewu 

Arkadia. To już kolejne zarybienie tego akwenu rybami drapieżnymi. Jest 
w nim za dużo płoci i uklei, a za mało drapieżników, na przykład sanda-
czy czy szczupaka. Zarybianie rybami drapieżnymi ma pomóc w oczysz-
czeniu Zalewu Arkadia i utrudnić rozwój sinic. W tym roku nie stwierdzo-
no sinic w tym akwenie.

>>

Ryby, które wpuszczono do akwenu przewiezione zostały specjalistycznym samo-
chodem wyposażonym w utleniacze wody, co było możliwe dzięki pomocy Pol-
skiego Związku Wędkarskiego.

6o lat Żeglarzy z pttk
Klub Wodny PTTK ma 60 lat. Jubileusz obchodzono w suwalskiej sie-

dzibie PTTK przy ulicy T. Kościuszki. Wśród gości byli żeglarze i miło-
śnicy żeglarstwa z Suwałk i okolicy, którzy wysłuchali wykładu na te-
mat historii żeglarstwa na Wigrach, wygłoszonego przez eugeniusza 
Pietruszkiewicza, prezes zarządu PTTK Oddziału w Suwałkach imie-
nia Jerzego Klimko. Nie zabrakło oczywiście szant wykonywanych przez 
młodzieżowy zespół „Sonus” z GOK Krzywe, który nie musiał zachęcać 
do śpiewu publiczność. 

Suwalski Klub Wodny PTTK liczy ponad 50–ciu członków, którzy pły-
wają na ponad dwudziestu jachtach żaglowych. Corocznie organizuje lub 
współorganizuje regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry (w tym roku by-
ła to już 62 edycja tych regat), o 
Puchar Dyrektora Wigierskiego 
Parku Narodowego, o Puchar 
Wójta Gminy Suwałki.

12 maja 1958 r. formalnie po-
wstała sekcja żeglarska PTTK, 
a później Klub Wodny PTTK. 
Jego komandorami byli: Jerzy 
Klimko, roman Krasinkiewicz, 
ta d e u s z  K r a s i n k i e w i c z , 
S ł a w o m i r  C z a r n i e w s k i 
„Maciek”, Andrzej tyczkowski 
i r. Sztabiński. 

>>

Pamiątkowe wyróżnienie z rąk obecnego komandora Romualda Sztabińskiego 
odbiera jedyny żyjący założycieli Klubu komandor Antoni Obermiller

Wyjątkową postacią w klubie
był niezapomniany

Kazimierz Wiszniewski „Bosman”

szlaki kulturowe
O turystyce kulturowej na pograniczu polsko-litewskim dyskutowa-

no na konferencji zorganizowanej w Suwałkach. Spotkanie połączono ze 
zwiedzaniem miejsc położonych na trasie „suwalskiej części” planowane-
go szlaku dziedzictwa kulturowego Mariampol-Suwałki.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji zarządzają-
cych obiektami na trasie planowanego szlaku dziedzictwa kulturowe-
go m. in. Muzeum Okręgowego, Suwalskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej czy Muzeum Wigier. Była też młodzież, 
przedstawiciele branż hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych, 
członkowie stowarzyszeń z Suwałk i litewskiego Mariampola.

Suwałki wspólnie z Instytucją Publiczną „Sveikatingumo idejos” 
z Mariampola uczestniczą w realizacji projektu pn. „Sztuka i kultura w mia-
stach pogranicza polsko-litewskiego jako atrakcja turystyczna” współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Współpracy V-A Litwa – Polska.

o romach w zst
W suwalskim Zespole 

Szkół Technicznych odby-
ło się spotkanie pod na-
zwą „Dzień dialogu kul-
turowego – Romowie” 
O kulturze i tradycji rom-
skiej opowiadała Bożena 
Szroeder (na zdjęciu). 
B y ł y  wsp ó ln e z aję cia 
i nauka pieśni, a wszyst-
ko rozpoczęła pieśń rom-
ska w wykonaniu Anny 
Szafranowskiej

>>

>>
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na pierwszej sesji Viii kadencji ślubowanie złożyli suwalscy radni 
oraz prezydent Suwałk Czesław renkiewicz. zdzisław Przełomiec zo-
stał wybrany na stanowisko Przewodniczącego rady Miejskiej, a wi-
ceprzewodniczącymi zostali Jacek Juszkiewicz i Jacek niedźwiedzki. 
Wszyscy zostali wybrani jednogłośnie.

Obrady pierwszej sesji rozpoczął radny-senior Stanisław Kulikowski. 
Informację o przebiegu wyborów przedstawiła przewodnicząca Miejskiej 
Komisji Wyborczej edyta Staszkiewicz-tkacz. Następnie Czesław 
renkiewicz złożył ślubowanie na swoją trzecią kadencję i wygłosił prze-
mówienie programowe z planami na kolejne 5 lat.

– Mam nadzieję, że będziemy mogli razem współpracować na rzecz 
naszego miasta. Razem dbać o mieszkańców Suwałk i całe miasto. Nie 
chcę tracić czasu na przepychanki oraz podziały na koalicję i opozycję 
– powiedział prezydent Suwałk.

O planach prezydenta Cz. Renkiewcza na rozpoczynającą się kaden-
cje więcej na stronach 5 i 6.

W czasie pierwszej sesji VIII kadencji radni po raz pierwszy używali ter-
minali do głosowania. To nie jedyna zmiana w pracy radnych, która będzie 

zaprzysięŻenie prezydenta i radnych>>
obowiązywała w nowej kadencji. Zmiany wynikają z nowych przepi-
sów wprowadzonych przez parlament. Najważniejsze to:

- obowiązek transmisji obrad sesji i udostępniania ich na stronie BiP 
i miejskiej stronie internetowej,

-  interpelacje i  z apy tania będą sk ładane pisemnie do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, a odpowiedzi na nie będą publiko-
wane na BiP i stronie internetowej miasta,

- głosowania są na sesji prowadzone za pomocą urządzeń umoż-
liwiających sporządzenie imiennego wykazu głosowań radnych, któ-
ry będzie niezwłocznie publikowany w BiP i na miejskiej stronie in-
ternetowej,

- powstała komisja skarg, wniosków i petycji do rozpatrywania 
skarg mieszkańców na Prezydenta Miasta Suwałk i miejskie jednost-
ki organizacyjne.

Na koniec radni uchwalili wysokość wynagrodzenia Prezydenta 
Miasta Suwałk. Czesław Renkiewicz będzie zarabiał tyle samo, ile po 
wprowadzonej przed kilkoma miesiącami przez rząd PiS obniżce, 
uchwalili radni poprzedniej kadencji.

będzie pas startowy
Kształtów nabiera budowa pasa startowego na południu Suwałk. 

Inwestycja warta 27 mln zł jest już doskonale widoczna „z lotu ptaka”. 
Budowa, którą finansowo wspierają Fabryki Mebli FORTE (10 mln zł) oraz 
Sejmik Województwa Podlaskiego (6 mln zł) zakończy się w czerwcu 
przyszłego roku.

– Obecnie wykonane na placu budowy są warstwy mrozoodpor-
ne, a na 300 metrach drogi startowej jest ułożona podbudowa z kru-
szywa. Praktycznie zakończone są prace z branży sanitarnej i wodocią-
gowej. Cała inwestycja jest wykonana w 34% – podsumowuje Czesław 
Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Pas startowy na suwalskim lotnisku będzie miał 1320 m długości i 30 
m szerokości. To pozwoli na korzystanie z niego przez samoloty pasażer-
skie przewożące do 50 osób, w tym śmigłowce, szybowce, motolotnie, 
awionetki czy małe samoloty o napędzie tłokowym. W ramach inwesty-

Suwalska Rada Miejska VIII kadencji wraz z prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem, jego zastępcami Ewą Sidorek i Łukaszem Kurzyną oraz sekretarzem 
miasta Mariuszem Klimczykiem. Radnych przedstawiamy na stronach 10-11.

cji powstaje również: płyta do zawracania, płyta postojowa, droga ko-
łowania i infrastruktura techniczna.>>

Tak wyglądał nowy pas startowy na suwalskim lotnisku w końcu listopada 2018 r.
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rada Miejska w Suwałkach Viii kadencji

zdzisław Przełomiec
wybrany z listy „Łączą nas Suwałki”
piąta kadencja
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Juszkiewicz
wybrany z listy Prawo
i Sprawiedliwość
druga kadencja
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Ko m i s j e :  R e w i z y j n a ,  S p r aw 
Społecznychh i Bezpieczeństwa

Jacek niedźwiedzki
wybrany z listy Koalicji
Obywatelskiej
pierwsza kadencja
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Komisje: Finansowo-Budżetowa, 
Kultury, Sportu i Turystyki

Bogdan Bezdziecki
wybrany z listy Prawo
i Sprawiedliwość
druga kadencja
Komisje: Finansowo-Budżetowa, 
Kultury Turystyki i Sportu

Sylwester Cimochowski
wybrany z listy „Łączą nas Suwałki”
pierwsza kadencja
Komisje: Finansowo-Budżetowa, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego

tadeusz Czerwiecki
wybrany z listy Prawo 
i Sprawiedliwość
druga kadencja
Komisje: Finansowo-Budżetowa, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego

zbigniew roman De-Mezer
wybrany z listy „Łączą nas Suwałki”
piąta kadencja
K o m i s j e :  R e w i z y j n a ,  S k a r g 
Wniosków i Petycji

Anna Maria Gawlińska
w ybrana z l ist y „Mieszkańcy 
Suwałk”
pierwsza kadencja
Komisje: Oświaty i Wychowania, 
Kultury Sportu i Turystyki

Krystyna Gwiazdowska
wybrana z listy „Łączą nas Suwałki”
pierwsza kadencja
Komisje: Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa, Skarg Wniosków  
i Petycji

Mariola Brygida Karpińska
wybrana z listy Prawo
i Sprawiedliwość
pierwsza kadencja
Komisje: Skarg Wniosków  i Petycji, 
Oświaty i Wychowania

Kamil Klimek
wybrany z listy „Łączą nas Suwałki”
pierwsza kadencja
Komisje: Skarg Wniosków  i Petycji, 
Rewizyjna

zdzisław Koncewicz
wybrany z listy Prawo
i Sprawiedliwość
piąta kadencja
Komisje: Strategii i  Roz woju 
Gospodarczego, Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa
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rada Miejska w Suwałkach Viii kadencji

Karol Korneluk
wybrany z listy Koalicji 
Obywatelskiej
druga kadencja
Komisje: Strategii i  Roz woju 
Gospodarczego, Spraw 
Społecznych i Bezpieczeństwa

Stanisław Kulikowski
wybrany z listy „Łączą nas Suwałki”
piąta kadencja
Komisje: Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa, Rewizyjna

Kamil Lauryn
wybrany z listy „Łączą nas Suwałki”
druga kadencja
Komisje: Spraw Społecznych i 
Bezpieczeństwa, Kultury Sportu 
i Turystyki

Adam ołowniuk
wybrany z listy „Łączą nas Suwałki”
druga kadencja
Komisje: Oświaty i Wychowania, 
Spraw Społecznych i
Bezpieczeństwa

Wojciech Pająk
wybrany z listy „Łączą nas Suwałki”
druga kadencja
Komisje: Strategii i  Roz woju 
Gospodarczego,  Kultury Sportu 
i Turystyki

Jacek roszkowski
wybrany z listy Prawo
i Sprawiedliwość
pierwsza kadencja
Komisje: Skarg Wniosków i Petycji,  
Kultury Sportu i Turystyki

Anna ruszewska
wybrana z listy „Łączą nas Suwałki”
czwarta kadencja
Komisje: Oświaty i Wychowania, 
Finansowo-Budżetowa

Jarosław Schabieński
wybrany z listy Prawo
i Sprawiedliwość
druga kadencja
Komisje: Oświaty i Wychowania, 
Rewizyjna

Sławomir Sieczkowski
w ybrany z l ist y „Mieszkańcy 
Suwałk”
pierwsza kadencja
Komisje: Finansowo-Budżetowa, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Andrzej turowski
wybrany z listy „Łączą nas Suwałki”
piąta kadencja
Komisje: Finansowo-Budżetowa, 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Marek Lech
zborowski-Weychman
wybrany z listy „Łączą nas Suwałki”
pierwsza kadencja
Komisje: Oświaty i Wychowania, 
Kultury Sportu i Turystyki

Przewodniczącymi 
komisji jednogłośnie, 
zostali wybrani:

- Rewizyjnej – Zbigniew 
Roman De- Mezer,

- Skarg Wniosków i Petycji – 
Kamil Klimek,

-  St r a t e g i i  i  R o z w o j u 
Gospodarczego – Zdzisław 
Koncewicz,

- Finansowo-Budżetowej – 
Andrzej Turowski,

- Oświaty i Wychowania – 
Anna Ruszewska,

- Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa – Kamil 

Lauryn,

- Kultury Sportu i Turystyki 
– Bogdan Bezdziecki.
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listopadowe 
przeŚmiechy

W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej wystąpiła 
Ania Broda (na zdjęciu) - piosenkarka, cymbalistka, kompozytorka, au-
torka tekstów , producentka. Wokalistka obdarzona niepowtarzalnym 
głosem, posługuje się techniką śpiewu “białego”. Autorka tekstów, kom-
pozytorka, aranżerka. 

Koncert A. Brody odbył się w ramach drugiej edycji literackiego fe-
stiwalu śmiechu „Listopadowe prześmiechy w bibliotece” organizo-
wanego przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej w Suwałkach. 
W czasie festiwalu odbył się też maraton filmowy oraz spotkanie z Justyną 
Bednarek – autorką wielu książek dla dzieci. Jej „Niesamowite przygo-
dy dziesięciu skarpetek” zostały uznane za najlepszą książką dziecięcą 
2015 roku w konkursie Empiku, zdobyły też Nagrodę Literacką Miasta 
Stołecznego Warszawy. 

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. 

>> jubileusz 
przedszkola

55-lecie obchodziło Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym. Na 
jubileuszu pojawili się emerytowani pracownicy przedszkola, absolwen-
ci, obecni pracownicy oraz goście – dyrektorki samorządowych przed-
szkoli, oraz zastępca prezydenta, ewa Sidorek. To ona wręczyła Danucie 
Jolancie Palczewskiej, dyrektorce Przedszkola nr 4 czek na 10 tysięcy 
złotych, jak stwierdziła, na bieżące potrzeby. W części artystycznej dzieci z 
przedszkola śpiewały piękne, rzewne piosenki, a absolwentki zatańczyły.

W roku szkolnym 1963/64 przy ul. Marchlewskiego 2 (obecnie ul. 
Ciesielska) powstało Przedszkole nr 4. Pierwszym dyrektorem była 
Bronisława Litwińska, a od 1968 r. Helena Bieryło. W 1992 r. przedszko-
le przeprowadziło się do aktualnie zajmowanego budynku przy ul. M.C. 
Skłodowskiej. Od 1994 r. dyrektorem placówki jest D. J. Palczewska.

Obecnie do 8 grup całodniowych uczęszcza 200 dzieci. Opiekuje się 
nimi 15 nauczycieli wspomaganych przez 20 pracowników administra-
cji i obsługi.

>>

cala pomoc dla bajki
Firma CAL we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury zorgani-

zowały koncert charytatywny na rzecz dzieci ze szczególnymi potrze-
bami, podopiecznych suwalskiej szkoły Bajka. Zebrano ponad 9 tys. zł. 

N a  s c e n i e  w y s t ą -
pi l i  Fil ip Cz apla ,  pod-
opieczny Niepublicznej 
Terapeutycznej Szkoły Pod- 
stawowej Bajka wraz ze 
swoim mistrzem radkiem 
nowickim (na zdjęciu obok) 
oraz Orkiestra Klezmerska 
Teatru Sejneńskiego. 

W trakcie koncertu odby-
ła się licytacja dziesięciu prac 
podopiecznych szkół: Bajka 
i Prolog. Za jedną z prac za-
płacono ponad 700 zł. 

Nowo remontowana 
szkoła przy ul.  Paca ma mieć 
400 m2 i wciąż potrzebu-
je pomocy, aby można było 
dokończyć prace. W budyn-

>>

ku znajduje się Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Przysposabiająca do 
Pracy „Prolog”, a od przyszłego roku będzie tam też „Bajka”. W tej chwi-
li utrzymuje się przede wszystkim z dotacji oświatowej, którą w całości 
przeznaczono na opłacanie nauczycieli i terapeutów oraz utrzymanie 
obecnego budynku. Warto podkreślić, że nie są pobierane żadne opłaty 
od rodziców dzieci. Szkoły są placówkami bezpłatnymi. Wszystkie zada-
nia szkoła realizuje z dotacji, projektów, darowizn i pracy wolontariuszy.

Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Prezydenta Suwałk 
Czesława Renkiewicza. 

Obrazy zostały
namalowane pod okiem 
Mieczysława Iwaszki,
artysty z Suwałk,
a inspirowane były
działami Vincenta van 
Gogha czy Pablo Picasso
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BiBLioteKA PuBLiCznA
iM. MArii KonoPniCKieJ W SuWAłKACH

ul. E. Plater 33A zaprasza:

¿dzieci na spotkanie z Jarosławem Kaczmarkiem 
i jego najnowszą książką „Skoczkowie. Tajemnice 
mistrzów” w środę 5 grudnia 2018 r. o godz. 16:30. 
Wstęp wolny.

¿  na spotkanie z Piotrem 
Nesterowiczem – 12.12, godz. 17, Sala 
im. J. Towarnickiej. Wstęp wolny. „Jeremiasz”, najnowsza 
książka Piotra Nesterowicza, to niezwykła powieść o świe-
cie na granicy zagłady, wielokulturowym Podlasiu i ciem-
nej stronie natury ludzkiej autora głośnego reportażu 
„Cudowna”.

D o f i n a nso wa n o ze ś ro d kó w M i nis t ra Ku lt u r y 
 i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. 
Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Suwałki.

¿ spotkanie autorskie z Jadwigą Koszutską 
„Ubiory włościańskie i drobnoszlacheckie Polaków na 
Grodzieńszczyźnie i Wileńszczyźnie do roku 1914” - 
13.12. godz. 17, sala im. J. Towarnickiej, wstęp wolny.

¿ 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). Film objęty akcją: 
„Grinch”, „Robin Hood: Początek”.

¿ na spotkanie poświęcone origami, kaligrafii, kami-
shibai i tradycyjnym zabawkom japońskim, które odbę-
dzie się 15.12 w Pracowni Smykałka, o godz. 11.30;

FiLiA nr 2 BiBLioteKi PuBLiCzneJ, ul. Klonowa 41 zaprasza na:
¿ warsztaty tworzenia kartek świątecznych. Warsztaty przeznaczone 

są dla osób w wieku 12 - 18 lat. Ilość miejsc ograniczona! Obowiązują zgło-
szenia: osobiście w Filii nr 2 lub telefonicznie 87 567 11 09. Wstęp wolny!

 
MiDiCentruM, ul. Witosa 4A zaprasza na:

¿ Dekoracje świąteczne – 10.12 w godz. 17.15-18.45, 
dla dzieci klas IV-VI
¿ W przedświątecznym rytmie – 17.12 w godz. 17.15-

18.45, dla młodzieży 10-15 lat. 
¿ LEGOdzinki – dla dzieci pasjonujących się budowanie z klocków 

- w poniedziałki i piątki w godzinach od 15 do 17. Wstęp wolny.
¿ Familijne soboty – zajęcia otwarte dla rodzin w godzinach 10-14;

ArCHiWuM PAńStWoWe W SuWAłKACH, ul. T. Kościuszki 69
¿wystawa „W oczekiwaniu na Niepodległą. Suwalszczyzna w la-

tach 1918-1919 w archiwaliach Archiwum Państwowego w Suwałkach 
i Archiwum Akt Nowych” prezentowana jest do końca roku.

MuzeuM oKręGoWe W SuWAłKACH,
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿ spotkanie z Joanną Jurgała-Jureczka, autorką książki “Kossakowie. 
Biały mazur oraz Kobiety Kossaków i Zofia Kossak. Opowieść biograficzna.” 
- 4.12, godz. 18.
¿ wystawę JULIUSZ KOSSAK (1924 – 1899) WOJCIECH KOSSAK (1856 

– 1942), czynną do 31 grudnia.

ZAPrOSZenIA SuwAlSKIe

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl, suwalki@cinema-lumiere.pl, Tel. – 87 618 20 23

GALeriA SztuKi WSPółCzeSneJ
– GALeriA AnDrzeJA StruMiłło, ul. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ zbiorową wystawę fotografii studentów Akademii Fotografii 

i Przedsiębiorczości w Białymstoku „Dyplomy 2018” – wystawa czyn-
na do stycznia.

SuWALSKi ośroDeK KuLtury zaprasza na:
¿ wystawę Marcina Wróbla – wernisaż 7.12 godz. 18, Galeria Patio, 

wstęp wolny, wystawa czynna do 13.01.2019 r.,

¿ Mikołajkowy Maraton Taneczny – 8.12, 
w godz. 18-22, sale taneczne SOK, karnet 30 zł,

Program:
18:00 – tango przytulango z Iriną Popovą,
19:00 – Broadway tango z Jadwigą Tylendą,
20:00 –  tango  argentyńskie  z Mihailem 

Nikolovem,
21:00 – Hip-hop tango z Ewą Niedźwiecką;

¿ warsztaty „Mama, Tata i Ja!” – 9.12, w godz.11-12.30, Sala Prób, 
wstęp 10 zł od rodziny;
¿ projektu „Zgłoś się! MED, czyli dokumentalne Suwałki” – 11-12.12, 

w godz. 10-16, Sala Kameralna. Kręcisz? Fotografujesz? Piszesz? A mo-
że dopiero zaczynasz lub o tym marzysz? Jeśli tak, zgłoś się do udzia-
łu w Międzypokoleniowym Eksperymencie Dokumentalnym i przeżyj 
wspaniałą przygodę. MED to kolejna, po udanym Międzypokoleniowym 
Eksperymencie Muzycznym, propozycja – tym razem dla miłośników fil-
mu, reportażu, dokumentu.

¿ Shamrock z koncertem świątecznym 
z udziałem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod 
dyrekcją Jakuba Kozakiewicza - 14.12, godz. 19, Sala 
im. A. Wajdy, bilety 30/15 zł w kasie SOK

¿ wystawę malarstwa Barbary Grygo – Galeria 
Jednego Obrazu, wystawa czynna do 14.12.
¿ wystawę „Przestrzenie Bliskie i Dalekie. Wystawa powarsztato-

wa”- Galeria Foyer SoK, wystawa czynna do 9.12.

zaprasza
na filmy:

- do 6 grud-
nia – „Grinch” (komedia animowana/przygodowy), „Misja Eyeti” (ko-
media animowana), „Planeta Singli 2” (komedia romantyczna), „Miłość 
jest wszystkim” (komedia), „Robin Hood: Początek” (przygodowy/akcji), 
„Narodziny gwiazdy” (dramat muzyczny), „Searching” (thriller);

- od 6 grudnia „Miśków 2-óch w Nowym Jorku” 
(komedia animowana/przygodowy), „Zabójcze 
maszyny” (s-f/akcji);

- 12 grudnia „Gentlemen i Rewolwer” (kome-
dia kryminalna), film wyświetlany w cyklu BABSKIE 
WIECZORY;

- 13 grudnia „Autsajder” 
(dramat polityczny);

- od 14 grudnia „Kursk” 
(akcj i /dramat k atastro -

ficzny), „Eter” (dramat historyczny), „The Quake. 
Trzęsienie ziemi” (katastroficzny);

- 18 grudnia „Roma” film wyświetlany w cyklu 
KINO KONESERA (dramat);

- od 19 grudnia „Mary Poppins powraca” (musi-
cal/familijny), „Aquaman” 2D+3D (akcji/s-f).

w KInIe
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WyDArzeniA SPortoWe
MeDALe KArAteKóW nA Me

Zawodnicy Suwalskiego Klubu Karate zdobyli 4 medale w Budapeszcie 
na Mistrzostwach Europy kadetów, młodzieżowców i seniorów Open 
Karate Shinkyokushin.

Aleksandra Górska zdobyła brązowy medal w konkurencji kumi-
te powyżej 65 kg. Damian Biłbak wywalczył srebro w kumite do 65 kg. 
Jego brat, Daniel Biłbak zdobył brązowy medal w konkurencji kumite 
do 70 kg. Michał Karpowicz wywalczył brązowy medal w kata do 75 kg. 
W Mistrzostwach Europy startowała jeszcze Aleksandra Mozerys i Piotr 
Barwicki, ale obydwoje przegrali swoje pierwsze pojedynki.

Cztery medale zdobyte na jednych Mistrzostwach Europy są najlep-
szym wynikiem młodzieżowym suwalskich karateków. Sukces ten jest 
owocem ciężkiej pracy zawodników i ich trenerów, z Markiem Krejpcio 
na czele, przez kilka ostatnich lat i trudów przygotowań w ostatnich 6 
tygodniach. 

WyGrAnA WiGier W GłoGoWie
Nareszcie - mogą powiedzieć kibice Wigier. Suwalska drużyna wy-

grała mecz w I lidze piłkarskiej. Piłkarze Wigier zasłużenie pokona-
li 2:0 Chrobrego Głogów i tym samym zakończyli passę meczów bez 
zwycięstw, która trwała od 31 sierpnia. Gole dla Wigier strzelili: Robert 
Bartczak w 75 min. i Bartosz Bida w 93 min. Bardzo dobry mecz roze-
grał suwalski bramkarz Hieronim Zoch i obrońca Arkadiusz Najemski. 
Wcześniej Wigry przegrały 1:3 z Chojniczanką w Chojnicach. Gola dla 
Wigier zdobył w 66 min. Martin Adamec, a dla rywali: Miłosz Przybecki 
w 16 min., Tomasz Mikołajczak w 24 min. i w 85 min. Damian Piotrowski.

Suwalski zespół ma 22 pkt i zajmuje piętnastą lokatę w tabeli Fortuna 
I liga. Przed Wigrami do rozegrania pozostał jeszcze jeden zaległy mecz 
ligowy z Odrą Opole w Suwałkach. A już w najbliższy czwartek (6 grud-
nia) o godz. 20.30 w Suwałkach rozegrają mecz 1/8 Pucharu Polski z lide-
rem I ligi Rakowem Częstochowa. W ostatniej rozegranej kolejce ligowej 
te dwa zespoły zmierzyły się w Opolu. Zdecydowanie 2:0 wygrał Raków, 
ale Odra pokazała że nie będzie łatwym rywalem dla Wigier.

śLePSK CorAz WyżeJ
Po trzech kolejnych zwycięstwach bez straty seta suwalski Ślepsk 

awansował na czwarte miejsce w tabeli I ligi z dorobkiem 9 zwycięstw 
i 25 pkt. W Suwałkach siatkarze Ślepska zdecydowanie pokonali 3:0 (25:23, 
25:22, 25:19) Lechię Tomaszów Mazowiecki. Najlepszym siatkarzem tego 
spotkania był Jakub Rohnka. 

Następnie po bardzo dobrej grze Ślepsk wygrał 3:0 (25:22, 26:24, 25:21) 
z liderem Krispolem we Wrześni. Suwalski zespół wygrał zdecydowanie, 
dzięki bardzo dobrej grze blokiem i zagrywką. Najlepszym zawodnikiem 
meczu wybrano Jana Tomczaka, ale bardzo dobrze zagrała cała drużyna.

Siatkarze suwalskiej drużyny poznali rywala w następnej rundzie 
Pucharu Polski. Ślepsk zagra w Siedlcach z KPS. Mecz zaplanowano na 

12 grudnia tego roku. A już 5 grudnia (środa) o godz. 18 w suwalskiej hali 
OSiR Ślepsk zagra kolejny mecz ligowy z AZS AGH Kraków.

MeDALe BoKSeróW
Trzy medale wywalczyli pięściarze suwalskiego OSiR-u w zawo-

dach Pucharu Polski rozegranych w Grudziądzu. Klaudia Daniłowicz (69 
kg) oraz Martyna Karpińska (64 kg) wywalczyły srebrne medale. Z brą-
zowym medalem z Grudziądza wrócił Maciej Suchwałko (91 kg), jeden z 
wyróżniających się zawodników w swojej kategorii wiekowej w kraju. Ich 
trenerem jest Paweł Pasiak. 

SuKCeS SuWALSKiCH MoDeLArzy
Zawodnicy Sekcji Modelarstwa Lotniczego OSiR w Suwałkach star-

tujący w klasie F1N triumfowali w końcowej klasyfikacji Pucharu Polski 
Modeli Halowych. W kategorii młodzików zwyciężył Grzegorz Truchan, 
w konkurencji juniorów młodszych trzecie miejsce zdobył Filip Rudziński, 
a w klasyfikacji open zwyciężył Sławomir Truchan.

SKB LitPoL-MALoW WiCeLiDereM
Badmintoniści SKB Litpol-Malow Suwałki są wiceliderem badminto-

nowej ekstraklasy po dwóch turniejach drużynowych mistrzostw Polski. 
Wygrali wszystkie dotąd rozegrane mecze. W turnieju rozegranym w ha-
li suwalskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej SKB 
Litpol-Malow wygrał po 6:1 z AZS AGH Kraków i Sportową Politechniką 
Gdańsk oraz 7:0 z UKS Plesbad Pszczyna. Punkty dla suwalskiego zespo-
łu zdobywali: Mateusz Świerczyński, Łukasz Moreń, Kamila Augustyn, 
Anastazja Chomicz oraz Michał Łogosz, Monika Bieńkowska, Magdalena 
Witek i Gabriela Grosz.

A już 15 i 16 grudnia w Suwałkach zostanie rozegrana trzecia run-
da badmintonowej ekstraklasy, w której SKB Litpol-Malow zmierzy się 
z MKS Stal Nowa Dęba i najgroźniejszymi rywalami w walce o drużyno-
we mistrzostwo Polski czyli z Hubalem Białystok i Galmet LKS Technik 
Głubczyce. Kolejne rundy ligowe zostaną rozegrane już w przyszłym ro-
ku w styczniu, a finał zaplanowano na 9-10 lutego w Suwałkach.

reSo SuWAłKi FootBALL LeAGue
Rozpoczęły się rozgrywki RESO Suwałki Football League. Wyniki 

pierwszej kolejki:
14 Suwalski Dywizjon Artylerii  Przeciwpancernej- PORTA ACTIVE 

TEAM 3:0
AUTO LAND & ALP – ALBATROS RACZKI 2:2
NOVIGO TEAM – Elektromil Hurtownia Elektryczna Zbigniew 

Ślaski Rutka Tartak 1:2
NOE-GO OLECKO – PEC SUWAŁKI 2:1
AR-TIR – FHU ROBERT GÓRSKI 6:0
ROSPUDA FILIPÓW – SZKARNULIS TEAM SEJNY 4:3
Wyniki ii kolejki:
14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej – NOVIGO 4:0
FHU ROBERT GÓRSKI – Rospuda Filipów 1:4
AR-TIR – Agrodealer 2:2
Trenerzy Akademia Piłkarska Wigry Suwałki – PEC 2:2
NOE-GO OLECKO – ALBATROS RACZKI 1:1
Auto Land&ALP –  Elektromil Hurtownia Elektryczna Zbigniew 

Ślaski RUTKA TARTAK 2:3
SZKARNULIS TEAM SEJNY – PORTA TEAM (Porta. Otwórz się na) 7:1

Trzecia kolejka RESO Suwałki Football League zostanie rozegrana 
7 grudnia w hali OSiR. Patronat medialny DwuTygodnik Suwalski.
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zmiany w gminie
Nowy wójt gminy Suwałki zbigniew Mackiewicz złożył ślubowanie. 

W poprzedniej kadencji był sekretarzem gminy Suwałki. Poprzedni wójt 
gminy tadeusz Chołko nie ubiegał się o ponowny wybór na stanowisko 
wójta gminy Suwałki. W ostatnich wyborach samorządowych został rad-
nym suwalskiej Rady Powiatu.

Przewodniczącym Rady Gminy Suwałki ponownie został Marek 
Jeromin, a wiceprzewodniczącymi Piotr tomaszewski i Adam 
nieszczerzewicz.

cała władza w ręce pis
Nowym suwalskim starostą został Witold 

Kowalewski (na zdjęciu), dotychczasowy wi-
cestarosta. Powiatowi radni wybrali też nowe-
go wicestarostę. Został nim Artur łaniewski, 
a  c złonk iem Zar z ądu Powiatu Andr zej 
Chlebus . Przewodniczącym Rady Powiatu 
Suwalskiego został Marek Dziatkowski , 
a wiceprzewodniczącymi Konrad Bukowski 
i zbigniew Kleszczewski. Wszyscy z Klubu Radnych PiS. Takie decyzje za-
padły na pierwszej sesji Rady Powiatu Suwalskiego. 

W ostatnich wyborach samorządowych w powiecie suwalskim Prawo 
i Sprawiedliwość zdobyło 9 mandatów. W Radzie Powiatu znalazło się też 
sześciu radnych wybranych z listy Mieszkańcy Suwalszczyzny Razem.

>>

>>

Były wójt Gminy Suwałki
Tadeusz Chołko (z lewej)

gratuluje nowemu wójtowi
Zbigniewowi Mackiewiczowi

młodzieŻowa rada
W suwalskim ratuszu obradowała II sesja Młodzieżowej Rady Miasta 

Suwałk. Podczas sesji przyjęto ślubowania nowych radnych: izabeli 
Fidrych, Bartosza Krankowskiego, Wiktora Pacewicza, Justyny 
Soroki, Julii tkaczyk. W głosowaniu opiekunem Młodzieżowej Rady 
Miasta Suwałk została Aleksandra ida Mikołajczyk .  Radni MRMS 
powołali m.in. Komisje do spraw Promocji i Wizerunku oraz Komisję 
Konsultacyjną Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki

>>

Od lewej Jakub Amelian
Przewodniczący Młodzieżowej
Rady Miasta Suwałki
oraz jego zastępca Julisz Błażewicz

Co z tą KoStKą?
Czytelnicy DTS zwrócili się do nas z pytaniem w sprawie fatalnego sta-

nu kostki brukowej na ul. Kościuszki. Jedna z czytelniczek zwróciła uwa-
gę na jeden z aspektów tego problemu, o którym dotąd nie mówiono: 
,,Telepanie się” samochodów podczas przejazdu po brukowanej drodze 
powoduje masakrycznie większą emisję spalin. Tak zanieczyszcza powie-
trze i tak śmierdzi, że trudno jest oddychać. Gdy poszłam do parku przy 
ul. Kościuszki smród był tak ohydny, że po niecałych 5 minutach jak naj-
szybciej wychodziłam.”

Z pytaniem w tej sprawie zwróciliśmy się do Kamila Sznela, kierowni-
ka Biura Prezydenta Miasta Suwałk. Zapowiada on rozwiązanie problemu.

- Bierzemy pod uwagę trzy warianty. Pierwszy, że w nowej technolo-
gii wykonamy cały odcinek ulicy Kościuszki. Drugi, że go wyasfaltujemy 
i trzeci, że połączymy asfalt z wyspami z kostek. Na razie nie wiadomo, 
które z rozwiązań zostanie przyjęte.

CzyteLniCy PytAJą

Świąteczny czas...
Prezydent Miasta Suwałk ogłosił konkurs na najpiękniej udekorowa-

ne domy i balkony w okresie świąteczno-noworocznym.
 Tradycyjnie już obiekty można zgłaszać w dwóch kategoriach:
wolnostojący dom jednorodzinny oraz wystrój świąteczny balkonu 

obiektu mieszkaniowego w budynku wielorodzinnym.
 Udział w konkursie należy zgłaszać do 28 grudnia 2018 r. Formularze 

zgłoszeniowe są dostępne w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji 
Urzędu Miejskiego, ul. Noniewicza 71 A, pok. 208 oraz  na portierni Urzędu 
Miejskiego, ul. Mickiewicza 1. 

Formularze należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego 
(pok. nr 5), ul. Mickiewicza 1. Szczegóły na stronie www.um.suwalki.pl.

>>

złota podkowa pegaza
W niedzielę 2 grudnia w Suwalskim Ośrodku Kultury zakończy-

ły się jubileuszowe XV Międzynarodowe Spotkania z Monodramem 
„O Złotą Podkowę Pegaza”. Rywalizowało 18 artystów z Polski, a tak-
że ze Słowacji i Chorwacji. Grand Prix festiwalu jury przyznało Marcie 
Pohrebny z Zielonej Góry, która zaprezentowała spektakl „Słodka” 
w reżyserii Małgorzaty Paszkier-Wojcieszonek. Natomiast białosto-
czanka Karolina Martin otrzymała Złotą Podkowę Pegaza w kategorii 
dorosłych aktorów zawodowych, za sztukę „Trzy ćwierci do śmierci”. Złotą 
Podkowę Pegaza w kategorii młodzieżowej w wieku 16-19 lat oraz dużo 
wyróżnień w tym nagrodę specjalną w kategorii dorośli amatorzy zdoby-
li goście ze Słowacji. Jak wyjaśnił aktor i reżyser, Jakub Przebindowski 
przewodniczący jury, jego członkowie docenili specyficzną szkołę two-
rzenia monodramu przez Słowaków oraz kształtowania młodych adep-
tów tej trudnej materii.

 Zwieńczeniem spotkań z monodramem był spektakl FRIDA. ŻYCIE 
SZTUKA REWOLUCJA w wykonaniu Martyny Kliszewskiej w reżyserii 
Jakuba Przebindowskiego oraz finisaż wystawy Frida Kahlo. Przenikanie.

>>
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5 projektów inwestycyjnych małych, 2 projekty inwestycyjne du-
że i 5 projektów kulturalno - społecznych. Mieszkańcy Suwałk zdecy-
dowali w głosowaniu, które propozycje zgłoszone do Suwalskiego 
Budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane w 2019 roku.  
 
Wyniki głosowania w sprawie Suwalskiego Budżetu obywatelskiego 
jako części budżetu miasta na 2019 rok

Ogółem kart do głosowania było 12 202 w tym: ważnych 11 127 , nie-
ważnych 1 075.

Kar t y złożono internetowo – 3  699, papierowo – 8  503. 
Poniżej zestawienie projektów poddanych głosowaniu w ramach konsul-
tacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok wraz z szacunko-
wym kosztem, w kolejności według liczby głosów:  

„Duże” ProJeKty

 1. Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego (boiska boczne stadionu 
przy ul. Zarzecze 26) - 785 000 zł – głosów 2716

2. Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku 
Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników 
oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących 
garaży (utwardzenie odwodnienie, oświetlenie i zazielenienie) - 790 000 
zł – głosów 2609

realizacja 2 projektów na wartość 1  575  000 zł- z wartości 
2 000 000 zł pozostaje kwota 425 000 zł

3. Budowa parkingów oraz zatoki autobusowej MPK w central-
nej części wszystkich ogródków działkowych na Osiedlu Północ (ulica 
Wyszyńskiego) - 790 000 zł – głosów 2068 (projekt warunkowo wpisany 
na listę do głosowania)

4. Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Powstańców Wielkopolskich (od ulicy 
Zastawie do ulicy Kawaleryjskiej) - 310 000 zł – głosów 1071

5. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 146 ga-
raży przy ulicy Noniewicza (ulica Noniewicza za Centrum Handlowym 
„PLAZA”) - 784 000 zł – głosów 604

6. Poprawienie nawierzchni na drodze i chodnikach w obrębie ul. 
Witosa i przyległych ciągach komunikacyjnych (ulica Witosa, Obozowa) 
- 798 000 zł – głosów 542

7. Plac postojowy (Osiedle II między blokami 4A, 15, 16, 17, 21, ARES) - 
425 600 zł – głosów 539

„MAłe” ProJeKty

1. Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja 
i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego 16) - 95 000 zł 
– głosów 2572

2. Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bra-
my wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego - 100 000 
zł – głosów 1409

3. Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka - 100 000 zł – gło-
sów 1283

4. Olimpijskie parkingi – bezpiecznie, zielono, komfortowo (ul. Wojska 
Polskiego) - 99 510 zł – głosów 1067

5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykona-
nie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii 
Plater) - 100 000 zł – głosów 884

realizacja 5 projektów na wartość 494 510 zł- z wartości 500 000 
zł pozostaje kwota 5 490 zł

6. Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do szkoły nr 
10 poprzez montaż oświetlenia (pomiędzy blokami mieszkalnymi na ul. 
Antoniewicza i Reja) - 99 510 zł – głosów 669

7. Ogrodzony wybieg dla psów (teren zielony u zbiegu ulic Minkiewicza, 
Putry i Andersa (naprzeciwko Gimnazjum nr 6) - 81 100 zł – głosów 587

8. Rozbudowa – Aleja na Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, 
Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - 99 200 zł – gło-
sów 390

9. Budowa bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową (ul. 
Witosa 4A) - 100 000 zł – głosów 348

„KuLturALne lub SPołeCzne” ProJeKty”

1. Biało Niebieskie Miasto - 16 000 zł – głosów 1842
2. „ŚPIEWAJMY ŁĄCZĄC POKOLENIA” - 20 000 zł – głosów 1527
3. „Szkoła cukrzycy” - 20 000 zł – głosów 1365
4. Suwalski Fan Club Bluesa 2019 - 20 000 zł – głosów 924
5. Piknik olimpijski - 20 000 zł – głosów 911

realizacja 5 projektów na wartość 96 000 zł- z wartości 100 000 
zł pozostaje kwota 4 000 zł

6. SPORT TO ZDROWIE Piknik 
sportowy z PWSZ w Suwałkach - 20 
000 zł – głosów 623

7. PRZESTRZEŃ DLA RODZINY - 14 
600 zł – głosów 477

8. II Spotkanie - Manhattan za-
prasza - 20 000 zł – głosów 341

wyniki  głosowania  sbo  2019>>

Największą inwestycją sfinansowaną z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego
w 2018 roku była modernizacja ulicy K.O. Falka

W 2018 roku za pieniądze
z Suwalskiego Budżetu
Obywatelskiego wydano
Encyklopedię Suwalskiego Seniora



4.12.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

17

oGłoSzenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w kwar-
tale pomiędzy ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Armii Krajowej, M. reja 
i obwodnicą Suwałk.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVII/478/2017 z dnia 25 paź-
dziernika 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
w kwartale pomiędzy ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Armii Krajowej, M. 
reja i obwodnicą Suwałk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 12.12.2018 r. do 15.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej w godzinach: w poniedziałki od 800 do 1600 

w pozostałe dni od 730 do 1530.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu 

rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.01.2019 r.  w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w godzinach od. 
900 do 11 00.

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

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 
w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 
16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie w dniu 
31.01.2019 r.

 302/2018

PrezyDent MiAStA SuWAłK działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 
listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
26.11.2018 r. do 17.12.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz 
Skarbu Państwa (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 398/2018 z 
dnia 26 listopada 2018 roku). 

 306/2018

suwalskie ngo razem
Suwalska Federacja Organizacji Poza-

rządowych RAZEM zaprasza na Suwalskie 
F o r u m  I n i c j a t y w  Po z a r z ą d o w y c h 
2018, które odbędzie się 12 grudnia w sali 
konferencyjnej Aquapark Suwałki przy ul. 
Papieża Jana Pawła II 7.

Forum to doskonała okazji dla członków organizacji pozarządowych, 
przedstawicieli administracji publicznej, mediów i wszystkich zaintereso-
wanych do spotkania się, poznania, podyskutowania i wymiany doświad-
czeń w realizacji ciekawych inicjatyw i projektów na rzecz lokalnych spo-
łeczności oraz nawiązania współpracy z innymi animatorami i liderami 
społeczności lokalnych. Program wydarzenia skonstruowano w taki spo-
sób, aby ułatwić uczestnikom poznanie się, zainspirowanie do dalszego 
rozwoju i nawiązanie partnerstw.

Forum towarzyszyć będzie prezentacja wystawy fotograficznej „III 
sektor w Suwałkach”, a także podsumowanie lokalnego konkursu „Barwy 
Wolontariatu, Suwałki 2018” organizowanego przez Centrum Aktywności 
Społecznej PRYZMAT pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Suwałk.

Udział w Forum jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału i dyskusji. 
Zgłoszenia do uczestnictwa w forum przyjmowane będą pod adresem 
e-mail: razem@federacjasuwalki.pl lub osobiście (16 – 400 Suwałki, ul. 
Noniewicza 91). Liczba miejsc ograniczona.

>>
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https://frigologistics.pl/ 
odwiedź nas na stronie!!   

https://pl-pl.facebook.com/frigologistics/ 
Polub nas na facebook!!

Firma logistyczna FriGo LoGiStiCS sp. z o.o.
poszukuje osób na stanowisko:

MAGAzynier oPerAtor WózKA WiDłoWeGo

zakres obowiązków:
- przyjmowanie produktów do magazynu,
- kompletacja towaru,
- wydawanie produktów z magazynu
Powyższe obowiązki wykonywane są za pomocą elektrycznych 

wózków widłowych.

Mile widziane (WAruneK nie jest KonieCzny Do PoDJęCiA 
zAtruDnieniA):

- doświadczenie w pracy magazynowej,
- uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
- aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.

oferujemy:
- umowa o pracę bez pośrednictwa agencji pracy,
- przyjazną atmosferę w pracy,
- pokrycie kosztów zakwaterowania i dojazdu,
- 8 godzin pracy (w tym łącznie godzina płatnej przerwy),
- system szkoleń dostosowany do potrzeb pracownika,
- możliwość bezpłatnego uzyskania kwalifikacji na wózki widłowe,
- wynagrodzenie podstawowe + atrakcyjny system premiowy,
- atrakcyjny pakiet socjalny,
- Prywatna Opieka Medyczna,
- każdego dnia bezpłatny, ciepły posiłek.
Ponadto imprezy integracyjne, owocowe czwartki, darmowe 

foodtruck, prezenty na Dzień Dziecka i Mikołaja dla Dzieci, upo-
minki świąteczne, doładowania pieniężne na święta, pożyczki za-
kładowe niskooprocentowane, wiele akcji charytatywnych, moż-
liwość udziału w treningach piłkarskich.

Miejsce pracy: rADoMSKo, woj. łódzkie
CV można wysyłać na adres mail: marta.jemiolo@frigologistics.pl

Prosimy umieszczać w CV poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę dla Frigo Logistics Sp.z o.o. ul. Fabryczna 4, 88-400 Żnin na przetwarzanie 

przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych danych osobowych do celów realizacji 

obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 

r. Dz.U. 100 poz. 1000 z 2018 r.”

Administratorem Danych Osobowych jest Frigo Logistics Sp. z o.o. Podanie danych osobowych w CV 

jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepoda-

nia danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane oso-

bowe przetwarzane będą na podstawie art. 21 § 1 i 4 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt. a, c i f RODO. 

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprosto-

wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesie-

nia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż 

przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobo-

we będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. 

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
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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 11-16, w sobotę od 11 do 14. 

www.e-schronisko.pl, tel. 87 563 01 73

BIBLIOtEkArz 
POLECA

Między magią a logiką
Choć na rynku tak wiele nowości wydaw-

niczych, czasem warto powrócić do twórczo-
ści sprzed lat.

Jedną z pisarek, których dorobek arty-
styczny wciąż zachwyca, i który należałoby 
kultywować, jest Dorota Terakowska.

W powieści tej autorki pt. „W krainie kota”, 
bo o niej dziś mowa, nic nie jest oczywiste, ra-
cjonalne i zdroworozsądkowe. Przynajmniej 
ma się takie wrażenie, już od samego począt-
ku. Ale kiedy wnikniemy w życie Ewy, głów-
nej bohaterki, zdamy sobie sprawę, że jest to 
bardzo życiowa powieść, z realnymi proble-
mami występujących tam postaci. 

Główna bohaterka, wychowana w sierocińcu, zostaje matką i to roz-
budza w niej niepohamowaną chęć odnalezienia siebie i swojego miej-
sca na świecie. I tak rozpoczyna się jej szalona przygoda na granicy jawy 
i snu. Spotyka wielu bohaterów dobrze znanych osobom wtajemniczo-
nym w karty tarota, takie jak” Wisielec, Cesarzowa, Głupiec. Nie brakuje 
w tej niezwykłej historii nawiązań do „Alicji z krainy czarów” czy też 
„Małego księcia”. Entuzjaści psychologii i psychiatrii zaś będą mieli moż-
liwość odczytywania ukrytych lęków, kompleksów i pragnień.

„W krainie kota” to równieź ciepła i humorystyczna baśń, także dla 
dorosłych.

Kamila Sośnicka

Świąteczna paczka 
dla bezdomnego

S p ó ł d z i e l n i a  S o c j a l n a 
„ P e r s p e k t y w a ”,  p r o w a d z ą c a 
Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla 
Osób Nietrzeźwych, Bezdomnych 
i  Uzależnionych, w skład k tó -
rego wchodzi suwalska nocle -

gownia, już po raz drugi organizuje akcję „Paczka dla Bezdomnego”. 
Chce tym samym sprawić, aby święta, które dla osób bezdomnych 
często są okresem smutnym, stały się choć trochę bardziej radosne. 
Osoby dobrego serca mogą przekazywać przedmioty na prezenty do 
10 grudnia do Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, 
Bezdomnych i Uzależnionych przy ulicy Sportowej 24 lub do Straży 
Miejskiej przy ulicy Noniewicza 71A (w soboty w godz. 10:00 – 13:00). 
Według organizatorów najbardziej trafionymi prezentami dla osób 
bezdomnych będą przedmioty codziennego użytku – skarpet-
ki, bielizna, maszynki i kremy do golenia, środki higieniczne, czap-
ki, rękawiczki, szaliki, buty, podkoszulki, piżamy, plecaki, latarki, ra-
dyjka na baterie, grzebienie, proszki do prania oraz słodycze. Jako 
prezenty mogą być przekazane także używane rowery i odzież. 
Organizatorzy mają nadzieję, że akcja, tak jak w poprzednim roku, spo-
tka się z dużym odzewem suwalczan.

>>

Dwumiesięczna wilczasta 
suczka szuka przyjaciela

Dwuletni kocur, a’la tygrys 
szuka ciepłego

i przytulnego domu

„Dwutygodnik Suwalski” PoLeCA
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Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji, bądź 
na adres internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

Na odpowiedź czekamy do 14 grudnia.

>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy 

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

Autorem zdjęcia archiwalnego jest tadeusz Smagacz. Do 
Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.

w  którym roku obchodzono 250-lecie Suwałk?

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową 
odpowiedź, będzie bilet ufundowany przez Cinema Lumiere 
Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicz-
nie najnowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  
https://www.facebook.com/dwutygodnik/

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl; suwalki@cinema-lumiere.pl  

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

tu  zaszła zmiana

Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie z porzedniego 
wydania „DTS” nagrody otrzymali: Martyna Ejsmont i Kamil Sokołowski.

¿ KOmPleKSOwA dIAgnOStyKA
wyPAdAnIA włOSów

¿ bAdAnIe ObrAZOwe SKóry głOwy
I mIeSZKów włOSOwych
· łysienie androgenowe mężczyzn i kobiet
· łysienie telogenowe
· łysienie plackowate
· łysienie bliznowaciejące
· łysienie poporodowe

Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ
specjalista dermatolog-wenerolog

ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)
poniedziałek, środa  i  czwartek  od  9.00

Rejestracja telefoniczna tel. 606-766-788
www.dermatolog-suwalki.pl 293/2018

andrzejkowy  bal
Polonezem rozpoczął się XI Regionalny Bal Andrzejkowy Osób 

Niepełnosprawnych „Czary Mary- zmieniamy świat na weselszy”. Była 
loteria fantowa, fotobudka, występy zespołów muzycznych oraz wybo-
ry króla i królowej balu.

Na balu bawiło się ponad pół tysiąca osób ze środowiskowych 
domów samopomocy, domów pomocy społecznej oraz ośrodków 
wsparcia z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Bal 
Andrzejkowy Osób Niepełnosprawnych jest organizowany przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie Integracji Społecznej 
„Alternatywa” i Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach.

>>
W  s u w a l s k i m 

Przedszkolu nr 10 odbył 
się „Wieczór Poezji Marii 
Konopnickiej”. Wiersze 
swojej patronki prezen-
towały dzieci, również ze 
swoimi rodzicami.

dzieci  patronce>>



Centrum obsługi nieruchomości

Międzynarodowy Koncern obrotu nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

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

NAJLEPSI AGENCI, NAJSzYBSzE trANSAkCJE
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ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki
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gAbInet dermAtOlOgIcZny
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
Suwałki, ul. KLONOWA 40 lok. 3U

wtorek  i  piątek  od  15.30

ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)
poniedziałek, środa  i  czwartek  od  9.00

Rejestracja telefoniczna
Tel. 606-766-788

www.dermatolog-suwalki.pl 245/2018

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 toyoty30
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