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Najwspanialszych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i spokojem.
Spełnienia najskrytszych marzeń w Nowym 2019 Roku życzy

Toyota suwałki
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Pełnych ciepła, radości, rodzinnej atmosfery
Świąt Bożego Narodzenia,

a także samych sukcesów w Nowym 2019 roku
życzy

naszym Klientom i Kontrahentom

Lilianna Sadowska z pracownikami
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Ciepłych, zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszystkiego najlepszego 
w Nowym 2019 Roku

wszystkim mieszkańcom Suwałk
życzy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o.
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Ciepłych, zdrowych i radosnych Świąt
oraz szczęśliwgo 2019 Roku

życzą
Dyrektor oraz Pracownicy

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w suwałkach

Gwiazda
Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka.
Świeciła wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.

Zwisały z niej z wysoka
długie, błyszczące promienie,
a każdy promień – to było
jedno świąteczne życzenie.

I przyszli – nie magowie
już trochę podstarzali –
lecz wiejscy kolędnicy,
zwyczajni chłopcy mali.

Chwycili w garść promienie,
trzymając z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły.

 Leopold Staff
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Na zbliżające się Święta 
pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia 

w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju

oraz realizacji osobistych zamierzeń

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Prezydent Miasta Suwałk

331/2018
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¿ 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

Zawiadomienie
w sprawie uzupełniającego naboru

kandydatów na Nabywców/Najemców 
nowych mieszkań w programie

„od najemcy do właściciela”

Uprzejmie informuje się, że Zarząd 
Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 
TBS sp. z o.o. prowadzi prace związanie 
z budową dwóch wielorodzinnych 6-kon-
dygnacyjnych budynków mieszkalnych  
z  24 mies zk aniami k ażdy,  w k tó -
rych znajdować się będzie łącznie 48 
mi es z k ań (p o ł ożo nych p o mi ę d z y  
ul. Pułaskiego a ul. Reja).

Oferujemy do nabycia następujące lokale mieszkalne
3 - pokojowe o pow. użyt. – 55,05 m²:

 Budynek nr 1, mieszkanie nr: 3
3 - pokojowe o pow. użyt. – 57,86 m²:

 Budynek nr 2, mieszkanie nr 16, 20
3 - pokojowe o pow. użyt. – 63,18 m²:

Budynek nr 1, mieszkanie nr: 1, 13, 17; 
Budynek nr 2, mieszkanie nr: 1, 9, 13

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

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. (pok.5-6) lub przekazać za 
pośrednictwem poczty 16-400 Suwałki ul. Wigierska 32, w terminie 
do 21 stycznia 2019 r. 

Dodatkowe informacje w sprawie udzielane są w Dziale Lokali 
Mieszkalnych pok. nr 5, tel.(87) 563 50 55 lub (87) 563 50 40 m.in. z ewen-
tualnym wykorzystaniem zakładki „Umów spotkanie” znajdującej się rów-
nież na stronie www.zbm.suwalki.pl .  334/2018

Ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i radości w Nowym Roku

życzą
Właściciel i Pracownicy

Firmy
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WIGIlIA MIEjSKA
Kilkaset osób uczestniczyło w Wigilii Miejskiej, po raz kolejny zorga-

nizowanej na Placu Marii Konopnickiej. Suwalczanie złożyli sobie życze-
nia, podzielili się opłatkiem, wysłuchali kolęd oraz skosztowali wigilijnych 
potraw. A wszystko po to, by wspólnie cieszyć się z nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia. Było świątecznie i zimowo, bo w czasie opłatkowe-
go spotkania padał śnieg.

>>

Życzenia złożyli
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, 
przewodniczący Rady Miejskiej
Zdzisław Przełomiec,
poseł Bożena Kamińska.
Modlitwę odmówili  ksiądz
moderator Jarema Sykulski
oraz ksiądz Dawid Banach

Żywa szopka największe
zaiteresowanie wywołała 

wśród najmłodszych

Miejskiej Wigilii
na Placu Marii Konopnickiej

towarzyszył Jarmark Świąteczny.
Na kilkunastu stoiskach można 

było kupić regionalne przysmaki,
oryginalne prezenty
i ozdoby świąteczne

Jak zwykle na suwalskiej 
Wigilii Miejskiej
nie zabrakło
smakowitych potraw

Kolędy zaśpiewali młodzi wykonawcy z Studia Piosenki Świetlik, 
Beciaki, Suwałki Gospel Choir, pracownicy ratusza i instytucji miejskich. 
Najmłodsi spotkali się ze Świętym Mikołajem. 
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UMóWIć SIĘ Z PREZYDENTEM>>

ZARZĄD WOjEWóDZTWA BEZ SUWAlCZAN
Po raz pierwszy w historii województwa podlaskiego w jego Zarządzie nie będzie przedstawicie-

li północnej części tego regionu. Na III sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego radni wybrali Zarząd 
Województwa Podlaskiego. Tworzą go: marszałek artur 
Kosicki z Białegostoku; wicemarszałkowie Marek Olbryś 
z Łomży i stanisław derehajło z Bociek oraz członko-
wie Wiesława Burnos z Sokółki i Marek Malinowski 
z Bielska Podlaskiego.

Przewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego został 
Karol Pilecki z Białegostoku, a jednym z wiceprzewod-
niczących radni wybrali Cezarego Cieślukowskiego i to 
jest jedyny przedstawiciel Suwalszczyzny we władzach 
województwa podlaskiego nowej kadencji.

>>

ratusz w Wigilię
Wigilia będzie dniem wolnym od pracy w suwalskim Urzędzie Miejskim. Dzień ten został od-

pracowany 15 grudnia.
Dodatkowo 24 grudnia br. w godzinach 8.00 – 12.00 dyżur roboczy będzie pełnił Urząd Stanu 

Cywilnego. Bez zmian w harmonogramie pracy będzie funkcjonowała suwalska Straż Miejska.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadza się nowy 
system przyjmowania mieszkańców Suwałk 
/interesantów przez Prezydenta Miasta Suwałk i 
jego zastępców. Tak jak dotychczas, w każdy po-

niedziałek od godz. 14 do 16 istnieje możliwość 
spotkania się z Prezydentem Miasta Suwałk lub 
jego zastępcami. Wprowadzona zostaje moż-
liwość rejestracji spotkania na konkretną go-
dzinę, by dana osoba nie musiała czekać w 
kolejce. Rejestracja interesantów będzie pro-
wadzona przez sekretariat Prezydenta Miasta 
Suwałk. Można jej dokonać osobiście w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 
w pokoju 102 lub telefonicznie: 87 562 81 02 al-
bo elektronicznie: sekretariat@um.suwalki.pl. 
Rejestracja jest prowadzona przez cały tydzień 
w godzinach funkcjonowania Urzędu.

Fot. Wrota Podlasia

n 5 grudnia rano suwalscy strażacy gasili 
pożar budynku dawnej szwalni u zbiegu ulic 
1 Maja i Ciesielskiej. W akcji uczestniczyło 14 
strażaków. W budynku przebywały cztery oso-
by bez stałego miejsca zamieszkania. Jedna 
z tych osób została przewieziona do szpitala. 

n Dzielnicowy z Suwałk udowodnił, że poli-
cjantem jest się przez całą dobę. Dzielnicowy 
będąc na wolnym od służby, w jednym z suwal-
skich sklepów zatrzymał poszukiwanego listem 
gończym. 33-letni suwalczanin trafił do aresztu. 

n Na ul. Chłodnej przedstawiciele samorzą-
du oraz MOPR-u wręczali suwalczankom bia-
łe róże w ramach kampanii „Białej wstążki”. 
Organizatorzy akcji chcieli w ten sposób zwró-
cić uwagę na wciąż aktualny problem stosowa-
nia przemocy wobec kobiet.

n W suwalskiej Bibliotece 
Publicznej im. M. Konopnickiej od-
była się promocja książki „Znad 
Niemna i Wilii. Ubiory włościańskie 
i drobnoszlacheckie Polaków na 
Grodzieńszczyźnie i Wileńszczyźnie 
do roku 1914 r.” i spotkanie z jej au-
torami: Jadwigą Koszutską (na 
zdjęciu) z Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie 
i Oskarem Koszutskim – wieloletnim dy-
rektorem Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku.

n W Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnick iej  z  najmłodsz ymi spotkał 
się Jarosław Kaczmarek ,  autor książki  
„Skoczkowie. Tajemnice mistrzów”. To wciąga-
jąca opowieść, pełna zdjęć, ilustracji i zabaw-
nych rysunków. J. Kaczmarek to zawodowy opo-
wiadacz, który potrafi ciekawie mówić, o czym 
mogliśmy przekonać się w suwalskiej Bibliotece.

Spotkanie dofinansowane przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali 22-latka, 
który spowodował kolizję na ul. Szpitalnej 
i oddalił się z miejsca zdarzenia. Okazało się, 
że był kompletnie pijany. Teraz jego sprawą 
zajmie się sąd.

n Kolejnych nietrzeźwych kierujących za-
trzymali suwalscy policjanci. Niechlubnym re-
kordzistą okazał się 48-letni mężczyzna, któ-
ry zdecydował się wsiąść za kierownicę mając 
ponad 3,1 promila alkoholu w organizmie. 
Zatrzymano go przy ul. Noniewicza.

n W jednym ze sklepów odzieżowych 
w suwalskim centrum handlowym doszło do kra-
dzieży. Złodzieje zastraszyli ekspedientkę przed-
miotem przypominającym broń. Zatrzymali ich 
pracownicy ochrony. Następnie przekazali mun-
durowym dwudziestoczteroletnią białostoczan-
kę i o rok starszego mieszkańca powiatu biało-
stockiego. Za kradzież rozbójniczą grozi im kara 
pozbawienia wolności do 10 lat.

n Suwalska prokuratura wyjaśnia okoliczno-
ści tragedii, do której doszło w jednym z miesz-

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

Zofii Herman
z powodu śmierci

OJCa
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
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Prezenty dla Czytelników dwuTygodnika suwalskiego
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz 150 wydania 

DwuTygodnika Suwalskiego mamy dla Czytelników w prezencie 5 biletów do kina 
Cinema Lumiere. Otrzymają je Czytelnicy, 
którzy jako pierwsi polubią i udostępnią 

publicznie wydanie „DTS” z 18 grudnia na naszym fanpa-
gu: https://www.facebook.com/dwutygodnik/

Nagrody ufundowało
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>>
Na to musimy jeszcze poczekać. Na razie sa-

mochody nie pojadą obwodnicą Suwałk, cho-
ciaż z informacji Michała Wrzoska, rzeczni-
ka prasowego wykonawcy tej inwestycji firmy 
Budimex wynika, że zaawansowanie robót jest 
na poziomie 95%.

Pod koniec listopada Czesław renkiewicz 
Prezydent Suwałk zaapelował do GDDKiA o uru-

chomienie tzw. „przejezdności” obwodnicy jesz-
cze w tym roku. Odpowiedź drogowców nieste-
ty nie wskazuje dokładnego terminu, kiedy ta 
najważniejsza dla Suwałk droga zostanie odda-
na do użytkowania. Wojciech Borzuchowski 
dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad w Białymstoku napi-
sał, że „oddanie do ruchu obwodni-
cy Suwałk nastąpi niezwłocznie po 
ukończeniu wszystkich koniecznych 
robót budowlanych i uzyskaniu ko-
niecznych decyzji administracyjnych 
umożliwiających użytkowanie ob-
wodnicy Suwałk”.

Dlatego też cały czas obowiązuje 
data wynikająca z umowy, która zo-
stała określona na marzec 2019 r. Do 
tego też czasu w cierpliwość muszą 
uzbroić się suwalczanie mieszkający 
w pobliżu drogi krajowej nr 61, którą 

codziennie pod ich oknami przejeżdża kilka ty-
sięcy TIR-ów i samochodów ciężarowych.

KIEDY TIR-Y ZNIKNĄ Z SUWAłK?

Na razie możemy jedynie podziwiać wygląd obwodnicy Suwałk

POCIĄGI ODjECHAłY W SINĄ DAl
Nie pomogła petycja przygotowana przez Młodzieżową Radę Miasta Suwałk i podpisana przez 

ponad 5 tysięcy suwalczan oraz protest władz miasta. 9 grudnia wszedł w życie nowy rozkład jaz-
dy pociągów, w którym nie ma już bezpośredniego połączenia z Suwałk do Krakowa. Obszernie 
pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu DTS.

- Liczba pasażerów podróżujących z Krakowa na Suwalszczyznę (oraz w odwrotnym kierun-
ku) nie wystarcza, aby utrzymać to po-
łączenie. W nowym rozkładzie jazdy 
2018/2019, wchodzącym 9 grudnia br., 
PKP Intercity zapewni bezpośrednie 
połączenie Krakowa z Białymstokiem 
w podobnej porze - będzie TLK Branicki- 
informowała agnieszka serbeńska - 
rzecznika prasowego PKP Intercity S.A.

Teraz - do i z Krakowa trzeba podró-
żować z uciążliwymi przesiadkami. Od 
9 grudnia utrzymane zostało jedynie połączenie do Gliwic o godz. 15.40. Zniknął za to z rozkładu 
jazdy pociąg, który wyjeżdżał z Suwałk przez Poznań do Szczecina o 6.27. Po zmianach ten pociąg 
dojeżdża tylko do Warszawy Zachodniej. 

Zapytaliśmy też suwalskich parlamentarzystów o ich działania w tej sprawie. Posłowie Bożena 
Kamińska i Jarosław Zieliński nie odpowiedzieli. Widocznie nie mają czym się pochwalić. A wyda-
je się, że bez ich działań trudno będzie przywrócić zlikwidowane połączenia kolejowe. Przekonuje 
o tym przykład niewielkiej miejscowości Brzeszcze, gdzie nie zatrzymywał się żaden pociąg, a teraz 
w rodzinnej miejscowości byłej premier, poseł Beaty szydło zatrzymują się pociągi międzynarodowe. 

>>

DRUGA SESjA
W środę (19 grudnia) odbędzie się II sesja suwalskiej Rady Miejskiej. Posiedzenie rozpocznie się 

o godz. 13:30 w sali nr 26 Urzędu Miejskiego. Radni zajmą się m.in. projektem budżetu miejskiego 
Suwałk na 2019 r. (pisaliśmy o nim w poprzednim wydaniu DTS) oraz zmianami kilku uchwał do-
tyczących m.in. zwolnień od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont 
elewacji, a także ustaleniem wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz określeniem maksy-
malnej opłaty za wyżywienie w żłobku.

Radni określą też kryteria obwiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zmienią Statut Miasta Suwałki. 
Wybiorą trzeciego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz ustalą harmonogram przyjęć oby-
wateli przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach w latach 2018 – 2023. Rajcowie zapo-
znają się również z informacjami dotyczącymi m.in. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 
oraz zapotrzebowania na zatrudnienie więźniów w jednostkach podległych samorządowi. 

>>
kań w Suwałkach. Swuletnia dziewczynka naj-
prawdopodobniej zaplatała się w sznurek od 
żaluzji i zmarła w wyniku uduszenia. 

n Dwie osoby ucierpiały w wypadku drogo-
wym niedaleko Suwałk. Na krajowej ósemce 
w okolicach miejscowości Lipniak bus zderzył 
się z osobówką. 

n Pracownicy administracyjni suwalskiego 
sądu rejonowego i okręgowego masowo po-
szli 12. grudnia na zwolnienia lekarskie. Z po-
wodu braku obsługi odwołano kilka rozpraw. 
Masowe zwolnienia lekarskie to efekt oddol-
nego, ogólnopolskiego protestu pracowników 
administracyjnych sądów, którzy w ten sposób 
chcą zwrócić uwagę na swoje niskie pensje. 

n Suwalski Szpital Wojewódzki zajął trzecie 
miejsce w kategorii „Najlepszy szpital w woje-
wództwie podlaskim” w 15 edycji „Rankingu 
Szpitali 2018” przygotowywanego przez 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia (CMJ) we współpracy z „Rzeczpospolitą”.

n Szpital Wojewódzki w Suwałkach otrzy-
mał 1,5 mln zł na doposażenie w sprzęt i apa-
raturę medyczną, zaś suwalskiemu Ośrodkowi 
Rehabilitacji na zakup sprzętu rehabilitacyjne-
go i aparatury medycznej do diagnostyki zo-
stała przyznana kwota 400 tys. zł. Wojewoda 
podlaski podpisał umowy przyznające te do-
tacje z budżetu państwa.

n W 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojen-
nego w Polsce Czesław renkiewicz, Prezydent 
Suwałk ze swoim zastępcą łukaszem Kurzyną 
i Zdzisławem Przełomcem, Przewodniczącym 
Rady Miejskiej złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod Dębem Wolności oraz obeliskiem poświę-
conym ks. Jerzemu Popiełuszce.

n Legendarny prz y wódca suwalskiej 
„Solidarności” Tadeusz Tylenda został po-
śmiertnie odznaczany Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski przez prezyden-
ta andrzeja dudę. W listopadzie 1980 r. 
Tadeusz Tylenda zakładał NSZZ „Solidarność” 
w suwalskim PKS, a potem szefował miejskim 
strukturom związku. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego został internowany. Zmarł w 2008 r.

n 13. grudnia w centrum Suwałk, na ul. 
Sejneńskiej, wylądował śmigłowiec Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Wzbudziło to spore 
zainteresowanie wśród przechodniów. Jak się 
okazało, śmigłowiec przyleciał po starszą ko-
bietę, która zasłabła w jednym z okolicznych 
mieszkań. Wszystkie karetka pogotowia były 
w tym czasie zajęte. Zastąpienie karetki przez 
śmigłowiec jest standardową procedurą.
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Wioletta
Sadłowska
Dyrektor WGN
Suwałki, pośrednik
w obrocie
nieruchomościami,
doradca rynku
nieruchomości,
nr licencji zawodowej 
20442

Centrum Obsługi Nieruchomości

ul. 1 Maja 1 tel.  87 566 64 14 
www.wgn.pl

Chętnych na mieszkania w Suwałkach 
nie brakuje. Dobra sytuacja na lokal-
nym rynku pracy i niskie stopy procen-
towe zachęcają mieszkańców naszego 
miasta do inwestowania i zaciągania kre-
dytów. Klienci, którzy mają gotówkę, wo-
lą inwestować w mieszkania, głównie na 
wynajem, niż trzymać pieniądze na loka-
cie. Dzięki zadowalającej stopie zwrotu 
z przedsięwzięcia, kupno mieszkań na wy-
najem jest aktualnie nieformalnym progra-
mem mieszkaniowym realizowanym przez 
prywatnych inwestorów.

Nabywcy coraz częściej doceniają też sze-
rokie atuty rynku wtórnego. Wystarczającymi 
argumentami stają się niemal dostępne od 
ręki lokale, oraz zwykle niższe niż w przy-
padku nowych mieszkań koszty remontowe.

  Po bardzo dynamicznych pod wzglę-
dem wzrostu cen pierwszych miesiącach ro-
ku, w ostatnim kwartale przyszedł czas na 
lekkie wyhamowanie. Średnie ceny miesz-
kań w Suwałkach z rynku wtórnego nie przy-
noszą już tak spektakularnych podwyżek.  
 W praktyce to, ile zapłacimy za mieszka-
nie, zależy od wielu czynników jak lokaliza-
cji i standardu wykończenia, dlatego śred-
nia cena jest kwotą bardzo orientacyjną. 

CO  NOWEGO  NA RYNKU 
MIESZKANIOWYM?

W Suwałkach kształtuje się w granicach 
3.700 – 3.900 zł/mkw. Statystyczne ceny mo-
gą zaburzać również pojedyncze droższe 
mieszkania sprzedawane wtórnie w najnow-
szych inwestycjach.

 Mijający rok był bardzo korzystny dla 
rynku nieruchomości w Suwałkach, co na-
si Agenci przekuli na swój sukces. W ciągu 
ostatnich 12 miesięcy Doradcy naszego biu-
ra przeprowadzili rekordową ilość transak-
cji, w tym kilka spektakularnych. Mieliśmy 
przyjemność współpracować z klientami 
z naszego miasta, regionu, Polski jak rów-
nież z zagranicy.

Biuro WGN Suwałki w lutym 2018 otrzy-
mało ogromne wyróżnienie i zostało no-
minowane do prestiżowej nagrody Orła 
Brokera 2017. 

Jakie będą ceny mieszkań w 2019?

 W 2019 roku na pewno nie można li-
czyć na to, że średnie ceny mieszkań spek-
takularnie spadną. Byłoby to oczywiście 
miłą niespodzianką dla kupujących, ale roz-
sądna analiza sytuacji wskazuje raczej na to, 
że wzrost cen spowolni lub, co najwyżej, za-
trzyma się.

My w tej kwestii zalecamy umiarkowany 
i ostrożny optymizm.

 Na pewno nie warto czekać ze sprzedażą 
swojego mieszkania, a tym bardziej domu na 
lepsze czasy. Obecna sytuacja na rynku wtór-
nym sprzyja sprzedającym, a lepsze właśnie 
są albo już były. Nie warto też się łudzić, że 
naszą ofertą przechytrzymy rynek.

Dziękujemy Naszym Klientom za dotychczasową 
współpracę i zapraszamy do dalszej 

w nadchodzącym Nowym Roku.
Życzymy Wesołych i Pogodnych Świąt

Zespół WGN Nieruchomości Suwałki

31
0/

20
18

PRZEDSIĘBIORCY WSPIERAjĄ SKM

n AUDIOFON
n AVAILO SP. Z O. O.
n CINEMA LUMIERE
n Recman Sp. z o. o.
n SAN STUDIO s. c.
n Sklep ORYS
n VISUS OPTYK
n WIGRY SUWAŁKI S. A.
n XL-KA Moda Wielka

n ZSB „CAL” Sp. j.
n 3 FILM
n AUTO LAND POLSKA S. A.
n PHT „WIECH” Wiesław Guba
n Salon „KOMPUTRONIK”
n AUTO-NAPRAWA Jerzy Zyskowski
n CZIPSERWIS.PL Robert Bojsza
n FIRST COMPUTER Jacek Kamiński
n HURTOWNIA OBUWIA „ALP”

n PPUH „LUDWIK” Jan Szymczyk
n S-COMP Marcin Jaworowski
n STUDIO DANCE-FIT Lidia Kulik
n USŁUGI PROJEKTOWE 

Leszek Pudlis
n SOCATOTS SUWAŁKI Iwona 

Ruszewska
n Przedszkole Niepubliczne 
„KOSZAŁKOWO”

n MAJSTER SYSTEMY MOCOWAŃ 
Joanna Bernat

n „RAMAN” SKLEP ROWEROWY 
Andrzej Radzewicz

n Gabinet Rehabilitacji 
FIZJOCENTRUM Anna Jańczuk

n Park Naukowo – Technologiczny 
Polska – Wschód Sp. z o. o.

>>
Prezydent Suwałk Czesław renkiewicz podziękował suwalskim przed-

siębiorcom za wsparcie realizacji Suwalskiej Karty Mieszkańca. Suwalska 
Karta Mieszkańca to duży i rozbudowany system różnych ulg dla miesz-
kańców Suwałk. Wprowadzone zostały 4 rodzaje kart dla różnych grup 
mieszkańców. Oprócz ulg realizowanych przez miejskie jednostki orga-
nizacyjnie i spółki komunalne, wsparcia udzieliły również suwalskie firmy. 
Rabaty udzielane przez przedsiębiorców wahają się od 10% do nawet 50%. 

- Naszym celem jest, aby tych firm było jak najwięcej i mam nadzieję, 
że z czasem liczba suwalskich przedsiębiorców - partnerów Suwalskiej 
Karty Mieszkańca zdecydowanie się zwiększy. Dziękuję wszystkim 
partnerom za życzliwość i okazane zrozumienie - stwierdził prezydent 
Cz. Renkiewicz.

W ramach Suwalskiej Karty Mieszkańca ulgi są zróżnicowane w zależ-
ności od liczby dzieci w rodzinie, niepełnosprawności i wieku mieszkańca.

28 suwalskich firm jest partnerem suwalskiej Karty Mieszkańca”:
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KONKURS NA ŚWIĄTECZNY 
WYSTRój

Prezydent Miasta Suwałk ogłosił konkurs na najpiękniej udekorowa-
ne domy i balkony w okresie świąteczno-noworocznym. Komisja konkur-
sowa oceniając obiekty szczególną uwagę zwróci na: wpływ kompozycji 
na dekorację i estetykę miasta, oryginalność dekoracji, a także na wyko-
rzystanie barw i logo „Pogodne Suwałki”.

Tradycyjnie już obiekty można zgłaszać w dwóch kategoriach:
1. Wolnostojący dom jednorodzinny.
2. Wystrój świąteczny balkonu obiektu mieszkaniowego w budyn-

ku wielorodzinnym.
Udział w konkursie należy zgłaszać do 28 grudnia 2018 roku. 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 
31.01.2019 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 skła-
dać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego (pok. nr 5), ul. Mickiewicza 1.

>>

Drugie
miejsce
w ubiegłorocznym 
konkursie
w kategorii
balkony

POMAGAjĄ  INNYM

W czasie Suwalskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018, Centrum 
Aktywności Społecznej PRYZMAT podsumowało konkurs „Suwalskie 
Barwy Wolontariatu 2018” pod Honorowym Patronatem Prezydenta 
Miasta Suwałk. Była to wspaniała okazja do podziękowania w szczególny 
sposób wolontariuszom, którzy bezinteresownie poświęcają innym swój 
czas i energię. Na co dzień współpracują oni z organizacjami, instytucja-
mi i osobami indywidualnymi. Wyróżniają się spośród innych swą szla-
chetną działalnością, o której najczęściej niewielu wie. 

Wolontariusze nominowani byli przez organizacje pozarządowe i in-
stytucje organizujące pracę wolontariuszy. Kapituła wyłoniła 10 laure-
atów konkursu. Prezydent Suwałk Czesław renkiewicz wraz z Cezarym 
Cieślukowskim – Wiceprzewodniczącym Sejmiku Podlaskiego i anną 
ruszewską - koordynatorem Regionalnego Centrum Wolontariatu wrę-
czyli laureatom okolicznościowe statuetki w podziękowaniu za szlachet-
ną pracę i bezcenną pomoc dla innych.

Tegoroczni suwalscy laureaci konkurs „Barwy Wolontariatu”:
- aleksandra Franiak z Zespołu Szkół nr 4,
- Olga Gryszkiewicz zgłoszona przez Szkolne Koło Caritas przy 

Gimnazjum im. M. Konopnickiej,
- Emilia Górska zgłoszona przez Szkolne Koło Wolontariatu „Wielkie 

serca” przy Zespole Szkół nr 6,
- aleksandra Hanc zgłoszona przez Hufiec ZHP Suwałki im. Tadeusza 

Lutostańskiego,
- Marcin Jurewicz zgłoszony przez Ślepsk Suwałki i PPH Cymes Adam 

Ołów,
- daniel Książek zgłoszony przez OSiR Suwałki,
- samuel salamon zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 11 

z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza, 
- Natalia Zajkowska zgłoszona przez Bank Żywności Suwałki- 

Białystok,
- danuta Zaworska-Jurkowska zgłoszona przez Stowarzyszenie 

Twórczych Seniorów ROZŁOGI,
- Natalia Zygmunt zgłoszona przez Zespół Szkół Technicznych.

Marcin Jurewicz: udziela się na pik-
nikach rodzinnych, wymyśla zabawy, 
zachęca do uczestnictwa, tańczy, śpie-

wa. Organizuje zajęcia dla dzieci 
i młodzieży w świetlicy „Przystań”, 

podczas wydarzeń sportowych Miej-
skiego Klubu Sportowego ŚLEPSK 
Suwałki – jest maskotką, znanym 

i lubianym misiem Pogodne Suwałki. 
Mikołajkowy Autobus Radia 5 nie 

może obyć się bez Marcina – Święty 
Mikołaj, to również Marcin. Czynnie 

uczestniczy w życiu parafii, w ak-
cjach charytatywnych i zbiórkach

SPARTAKIADA 
SPECjAlNEj TROSKI

W Mikołajki kilkaset dzieci z rodzicami i opiekunami bawiło się w ha-
li OSiR na XXVII Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, któ-
rą rozpoczęli prezydent Suwałk Czesław renkiewicz i przewodniczący 
Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec.

>>

Uczestnicy Spartakiady tańczyli przy muzyce 
granej na żywo, wspólnie malowali

kolorowanki oraz rywalizowali w grach i zaba-
wach sportowych. Punktem kulminacyjnym spo-

tkania było przybycie Mikołajów z prezentami
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SPOTKANIE Z PIOTREM 
NESTEROWICZEM

O wielokulturowym Podlasiu opowia-
dał Piotr Nesterowicz (na zdjęciu) na spo-
tkaniu w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. 
M. Konopnickiej. Jest on autorem niezwy-
kłej powieści „Jeremiasz” opowiadającej 
o świecie na granicy zagłady, wielokulturo-
wym Podlasiu i ciemnej stronie natury ludz-
kiej. P. Nesterowicz jest autorem esejów, repor-
taży oraz powieści i opowiadań fantastycznych. 
W  2015 r. za książkę „Cudowna” otrzymał 
Nagrodę Literacką Prezydenta Białegostoku 

im. Wiesława Kazaneckiego, nominację do 
Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki oraz nomi-
nację do Literackiej Nagrody Nike.

Spotkanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie jest 
współfinansowane przez Miasto Suwałki.

>>

Foto Teresa Szot

CHARYTATYWNY  TURNIEj
Ponad 128 tys. zł zebrano w czasie XiX Mikołajkowego Turnieju 

Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego rozegranego w suwalskiej 
hali Osir. Pieniądze trafią do stowarzyszenia „aktywni Tak samo”, 
zajmującego się młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. W cza-
sie turnieju suwalskim kibicom przypomniało się wielu znanych by-
łych piłkarzy.

Rywalizację sportową wygrała reprezentacja Łotwy, która w finale zre-
misowała 5:5 z reprezentacją Litwy, a następnie wygrała 3:1 w karnych. 
Reprezentacja Łotwy wystawiła najmłodszy skład, w którym grali jeszcze 
czynni piłkarze np. Maksims rafalskis (b. piłkarz Wigier). W tej druży-
nie wystąpili też byli reprezentanci Łotwy Girts Karlsons i aleksandrs 
Proskurnivs. W litewskiej drużynie zagrał obecny szkoleniowiec suwal-
skich Wigier donatas Vencevicius, a piłkarz tego zespołu ramunas 
radavicius z dorobkiem 11 goli został królem strzelców turnieju.

Trzecie miejsce zajął zespół Oldboys Legia Warszawa, w którym zagrali 
m.in. Marek Jóźwiak, Leszek Pisz i Tomasz sokołowski. Oldboys Legia 
Warszawa w meczu o trzecie miejsce wygrali 2:1 z Oldboys Jagiellonia 
Białystok. W tym zespole wystąpili m.in. Jacek Bayer, dariusz Czykier 
i Mariusz Lisowski.

W meczu o piąte miejsce prowadzona przez trenera Jerzego 
Engela Reprezentacja Polski Mundial 2002 zwyciężyła 7:3 z Drużyną 

>>

Prezydenta Suwałk. W składzie Reprezentacji Polski Mundial 2002 
znaleźli się m.in. Maciej szczęsny, Tomasz Kłos, Michał Żewłakow, 
Mariusz Lewandowski, Kamil Kosowski, Marcin Żewłakow 
i Maciej Żurawski. Drużynę Prezydenta Suwałk tworzyli: Mirosław 
Plaga, Jarosław Bartosiak, Zbigniew Kowalewski, Wawrzyniec 
Kropiwnicki, Tomasz siłkowski, Wojciech Czereszewski, Kamil 
szarnecki, adam Wyszyński, Karol salik. Na inaugurację turnieju 
w SOK wystąpił zespół Kombi.

Kamil Kosowski w akcji, jak za starych dobrych czasów

W meczu z Jagielonią Oldboys drużyna Prezydenta Suwałk przegrała 2-3

Tegoroczny turniej rozpoczął się zmaganiami młodzików, które wygrała Var-
sovia Warszawa przed Wisłą Kraków i Akademią Piłkarska Wigry Suwałki 
(w białych strojach)

WIGIlIA  CHłOPSKA
Były życzenia, łamanie się opłatkiem, tradycyjne wigilijne potrawy 

i wspólne śpiewanie kolęd. Po raz 27. zespoły ludowe z Suwalszczyzny spo-
tkały się na Wigilii Chłopskiej zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe.

W strojach ludowych, ze śpiewnikami uczestnicy podtrzymują tra-
dycje wspólnego kolędowania. Tradycja zagościła również na stołach. 
Pojawiły się potrawy przygotowane według przepisów przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie. W spotkaniu uczestniczyli też wicemi-
nister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz samorządowcy 
z powiatu suwalskiego i okolicznych gmin. Wszyscy podkreślali, jak 
ważną rolę 
dla podtrzy-
mania trady-
cji i zwycza-
jów pe łnią 
zespołu lu-
dowe. 

>>

Zespół
„Pogranicze” 

z Szypliszk
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BĘDĄ  DOKARMIAć  PTAKI
W suwalskim Urzędzie Miejskim rozdano 100 karmników dla ptaków. 

Wykonali je na zajęciach praktycznych uczniowie klas technologii drew-
na z suwalskiego Zespołu Szkół nr 6.

Akcję przeprowadzono po raz trzeci. Aby otrzymać karmnik należało 
wpisać się na listę, na której widniał adres nieruchomości, gdzie zostanie 
umieszczony karmnik dla ptaków. 

ZUMBA  DlA  ZUZI
8,5 tys. zł na leczenie 4,5 letniej Zuzi zebrano w czasie Charytatywnego 

Mikołajkowego Maratonu Zumba®Fitness, który odbył się w hali OSiR. 
Zorganizowały go Lidia Groźna-Wasiulewska, anna Olchowska oraz 
Lidia Kulik.

W czasie imprezy charytatywnej wystąpiły zespoły taneczne dzieci 
i młodzieży z SP nr 6 oraz Studia Dance-Fit. Były atrakcje dla najmłodszych, 
malowanie twarzy, skręcanie baloników, świąteczne stoisko ze słodkościa-
mi i nie tylko. Dorośli mogli uczestniczyć w licytacjach i loteriach.

U Zuzi zdiagnozowano niepełnosprawność sprzężoną, która wy-
maga wielospecjalistycznej pomocy terapeutycznej z użyciem specja-
listycznego oprzyrządowania. Jest ona objęta wychowaniem przed-
szkolnym w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Koniczynka” 
w Suwałkach” prowadzonym przez suwalskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci „Jesteśmy Razem” .

lODOWISKO  OTWARTE

C h o ć  p o g o d a 
nie zawsze sprzyja, 
to kryte lodowisko 
miejskie gwarantu-
je wspaniałą zimową 
zabawę. Z lodowi-
ska oraz wypożyczal-
ni łyżew przy Szkole 
Podstawowej nr 11 
przy ul. Szpitalnej 66 można – jak zawsze – korzystać bezpłatnie.

Wstęp na lodowisko i wypożyczenie łyżew bezpłatnie: codziennie od 
8 do 14. Wejścia grupowe szkół po wcześniejszym zamówieniu. Wejścia 
otwarte od poniedziałku do piątku o godz.: 15, 16, 17, 18 i 19; w sobotę 
i niedzielę o godz. 11.30, 12,30, 13.30, 14.30, 15.30 i 16.30.

>> >>

>>
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„RUCHOME  ŚWIĘTO”
Święta za pasem. Chciałabym zachęcić 

Państwa, by w ferworze zakupów, sprząta-
nia, pichcenia i innych przygotowań, znaleźć 
chwilę na dobrą książkę. A dokładniej na książ-
kę Ernesta Hemingwaya „Ruchome święto”.

Tytuł ten może być mylący, bo książka 
nie mówi o świętach Bożego Narodzenia. 
Są to wspomnienia autora z lat 20-tych, kie-
dy ze swoją pierwszą żoną (miał ich cztery) 
mieszkał w Paryżu. W tym czasie Hemingway 
odszedł od dziennikarstwa i zaczął pisać. 
Odwiedzał księgarnie „Szekspir i Spółka” oraz 
swoich znajomych, a w kawiarniach pisał opo-
wiadania i rozmawiał ze starszymi „kolegami 
po fachu”. Ale przede wszystkim podziwiał miasto.

Pozycja ta powstała pod koniec życia autora (wydana po jego śmier-
ci), ale na podstawie notatek z lat młodości. Mówi się, że książka jest hoł-
dem złożonym Paryżowi oraz podróżą w czasie i przestrzeni. Moim zda-
niem to również piękna lekcja doceniania każdego dnia, ponieważ to my 
sami decydujemy o tym czy jesteśmy szczęśliwi czy nie. Nie ilość wigilij-
nych potraw, wartość prezentów, czy brak kurzu na meblach.

Bądźmy więc szczęśliwi, nie tylko na święta… 
 Kamila Sośnicka

MIKOłAjKOWY  AUTOBUS
Prawie 7,4 tys. zł oraz wiele kartonów z prezentami udało się zebrać 

w czasie tegorocznej akcji Mikołajkowy autobus Radia 5. Wszystko trafi-
ło do Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań”, gdzie zostaną 
zapakowane i przekazane dzieciom w formie świątecznych prezentów. 
Dzieci mają tam zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sporto-
we i socjoterapeutyczne oraz posiłki. „Przystań” pomaga też całym rodzi-
nom, przekazując żywność i ubrania.

GAlERIA  ZAPIECEK
Nowe miejsce na mapie kulturalnej Suwałk. W Restauracji Rozmarino 

przy ul. Kościuszki 75 otwarta została Galeria ,,Zapiecek”. To miejsce 
gdzie prezentowane są prace lokalnych artystów – na razie głównie ma-
larzy i fotografików. Prace można obejrzeć, kupić każdego dnia w godzi-
nach otwarcia restauracji, czyli od 10.00 do 22.00. Rozmarino zaprasza 
też do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje 
prace w Galerii ,,Zapiecek” do kontaktu pod adresem mailowym rozma-
rino94@wp.pl

>>

Mikołajkowy autobus Radia 5 zawitał również do suwalskiego Urzędu Miej-
skiego, gdzie Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wraz ze Zdzisławem Prze-
łomcem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Suwałkach wręczyli dzieciom ple-
caki oraz gadżety z misiem Uśmichem, a także puzzle z Reksiem widniejącym 
na muralu przy ul. Emilii Plater

>>

BIBlIotekarz 
Poleca

O AlBANII  W  BIBlIOTECE
W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej z czytelnikami 

spotkała się  Małgorzata rejmer, autorka „Błoto słodsze niż miód. Głosy 
komunistycznej Albanii”. Pisarka opowiadała o kraju udręczonym terro-
rem Envera Hoxhy, dyktatora, który po zerwaniu sojuszy z Jugosławią, 
Związkiem Radzieckim i Chinami uwierzył, że Albania może stać się sa-
mowystarczalną twierdzą komunizmu. Książka M. Rejmer opowiada o lu-
dziach z dnia na dzień skazywanych na zesłanie, tylko dlatego że urodzili 
się w niewłaściwej rodzinie lub szeptem w czterech ścianach próbowa-
li samodzielnie myśleć. O krwawych buntach w obozach pracy, tragicz-
nych ucieczkach z kraju zamienionego w bunkier, o życiorysach ofiaro-
wanych na ołtarzu ideologicznego raju i o tych, którzy je miażdżyli, nie 
bacząc na konsekwencje.

Małgorzata Rejmer to pisarka, która otrzymała Nagrodę „Newsweeka” 
im. Teresy Torańskiej, Nagrodę Literacką dla Autorki Gryfia oraz Gwarancję 
Kultury TVP Kultura. Była także nominowana do Nagrody Literackiej Nike, 
Paszportu „Polityki” i Nagrody im. Beaty Pawlak. Spotkanie dofinanso-
wano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie jest współfinansowane 
przez Miasto Suwałki.

>>

Galeria Zapiecek
z klimatycznym

wystrojem
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>> SUWAlCZANIE 300-lECIA
Za dwa lata jubileusz 300-lecia naszego 

miasta. Z tej okazji na łamach DwuTygodnika 
Suwalskiego przybliżamy postaci nieżyją-

cych suwalczan, które wywarły znaczący wpływ 
na życie naszego miasta i kraju. Skupiamy się na 
suwalskich wątkach w ich życiu i używamy 
współczesnego nazewnictwa np. ulic, tak by 
ułatwić lekturę naszym Czytelnikom. 

Publikowane teksty nie mają charakteru na-
ukowego lecz raczej stanowią zapis pamięci hi-
storycznej. A wszystko po to, by na 100-lecie 

wyzwolenia Suwałk ogłosić wśród Czytelników 
„DwuTygodnika Suwalskiego” plebiscyt na 
Suwalczanina 300-lecia. Dotąd przypominaliśmy 
suwalczan, którzy byli związani z wydarzeniami 
sprzed stu lat, gdy niepodległość odzyskiwała 
Polska, a nieco później Suwałki i Suwalszczyzna. 

W tym roku obchodzimy też setną roczni-
cę ustanowienia praw wyborczych dla Polek. 
Stąd też przypominamy trzy wybitne suwal-
czanki. Teraz to postaci trochę zapomniane, 
ale przed laty były bardzo znane w mieście. 

Niestety większość suwalczan nie zna wybit-
nych suwalczanek, poza Marią Konopnicką 
i Aleksandrą Piłsudską z domu Szczerbińską. 
Jeden z naszych Czytelników zwrócił uwagę 
na fakt, że na blisko dwieście suwalskich ulic, 
tylko siedem z nich ma za patronki kobiety. 
Mężczyźni są dziesięciokrotnie częściej patro-
nami suwalskich ulic. Taka tendencja w nazywa-
niu ulic jest we wszystkich polskich miastach. 
Na pewno warto to zmienić. Wybitnych suwal-
czanek nie brakowało.

Klotylda Józefa Dargielowa
Znaczący wpływ na su-

walską prasę i życie kultu-
ralne w mieście w latach 
I I  R zeczpospolitej w y war-
ła Klotylda Józefa Dargielowa 
z domu Rylska. Urodziła się ona 
8 czerwca 1893 r. w Jeleniewie 
w rodzinie Edmunda Rylskiego 
i Rafaeli (Racheli?) Antoniny 
( z  d o m u  M y s t k o w s k i e j ) . 
N a j w i ę c e j  o  K l o t y l d z i e 
Dargielowej pisał suwalski hi-
storyk Zygmunt Filipowicz. 
Natomiast Anna Kaszuba z suwalskiej Biblioteki Publicznej im. 
M. Konopnickiej przygotowała informacje zawarte w Wikipedii.

Klotyldę przygotowywano do zawodu nauczycielki. Pracowała w do-
mach ziemian ucząc dzieci. Tak jak to bywa w życiu, zaczęło się od roman-
tycznej miłości między przedstawicielami zasłużonych suwalskich rodów. 
Ona, Klotylda Rylska, córka sędziego pokoju i on - Czesław Dargiel, syn 
suwalskiego ogrodnika i handlowca. Małżeństwo zawarli w czasie pierw-

Klotylda Dargielowa z córkami. 
Jaćwież nr 5/1999

szej wojny światowej w Rosji. Do kraju wrócili już z córką Ireną Henryką. 
W 1919 r. Dargielowa założyła w Suwałkach sklep spożywczy i materia-

łów piśmiennych. W 1925 r. wspólnie z mężem przejęli drukarnię i introli-
gatornię. Dwa lata później Cz. Dargiel opuścił rodzinę i Klotylda została sa-
ma z czterema nieletnimi córkami. Drukarnia i introligatornia Dargielowej 
najpierw znajdowała się przy ul. Kościuszki 81, a potem przy ul. Kościuszki 
88, gdzie od frontu otworzyła sklep z materiałami piśmiennymi. Jej fir-
ma w latach trzydziestych XX wieku była największym zakładem drukar-
sko-usługowym w całej północno-wschodniej Polsce. Drukowano tu nie 
tylko wydawnictwa zwarte, ale również gazety (m.in. Tygodnik Suwalski) 
i czasopisma (m.in. „Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa” pod red. Alfreda 
Lityńskiego), afisze, ogłoszenia, broszury, obwieszczenia urzędowe itp. 

3 maja 1940 r. drukarnia została przejęta przez niemieckiego okupan-
ta. Dargielowa przeniosła się na ul. Chłodną, gdzie sprzedawała mate-
riały piśmienne. W 1942 r. wyjechała do Krakowa. Po zakończeniu wojny 
wraz z córką Bożenną wróciła do Suwałk, podjęła też bezowocne sta-
rania o odszkodowanie i odzyskanie wyposażenia drukarni. Otworzyła 
sklep materiałów piśmiennych, który jednak niebawem sprzedała 
i w połowie 1946 r. Klotylda wyjechała z Suwałk. Zmarła 25 sierpnia 1955 r. 
w Warszawie. Została pochowana na Powązkach. Szereg publikacji przy-
gotowanych w drukarni Klotyldy Dargielowej znajduje się w zbiorach su-
walskiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej.

Maria Krystyna Kapuścińska
To była najbardziej znana suwalska harcer-

ka. Znali ja wszyscy, którzy należeli do harcer-
stwa w Suwałkach. Urodziła się 19.11.1921 r. 
w Warszawie w rodzinie Zygmunta i Janiny 
Rylskich. 

Jej przygoda z harcerstwem rozpoczęła 
się w 1934 r. i trwała aż do końca życia. Przed 
II wojną światową była przyboczną druży-
ny przy Prywatnym Gimnazjum Kupieckim 
w Jarosławiu. We wrześniu 1939 r. przeniosła się 
z rodzicami z Dubna na Wołyniu do Warszawy. 
Działała w konspiracji jako kolporterka w Armii 

Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego została sanitariuszką na 
Powiślu i Czerniakowie, następnie przedostała się na Pragę. Zaciągnęła 
się w szeregi Wojska Polskiego; do końca wojny pracowała jako sanita-
riuszka w szpitalu ewakuacyjnym.

Po demobilizacji w1945 r. przyjechała do Suwałk. W latach 1946-1961 
uczyła w wielu szkołach na terenie Suwalszczyzny, potem w Suwałkach. Od 
1961 do 1968 r. była komendantką suwalskiego Hufca ZHP. W latach 1972-
1978 kierowała suwalską Poradnią Wychowawczo-Zawodową. Obok pra-
cy zawodowej prowadziła aktywną działalność społeczną jako harcmistrz. 
W ostatnich latach życia była instruktorem Harcerskiego Kręgu Seniora 
im. Batalionu „Wigry” Wielokrotnie odznaczana za działalność społecz-
ną i zawodową wśród młodzieży. W 2004 r. została uhonorowana tytułem 
„Zasłużony dla Miasta Suwałk”. Zmarła 24 września 2005 r. w Suwałkach.Fot. UM Suwałki
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Józefa Żdżarska
Pisarka i wychowawczyni. W drugiej połowie XIX w. prowadziła suwal-

skie pensje dla panien. J. Żdżarska urodziła się w Płocku w 1826 r. Jej oj-
ciec Augustyn był znanym poetą i nauczycielem w płockim gimnazjum. 
W 1838 r. przeniesiono go do Sejn, a w rok później (wraz z gimna-
zjum) przeniósł się do Suwałk. Jak napisali Tadeusz Budrewicz i Andrzej 
Matusiewicz w trzeciej części „Biografii suwalskich” Józefa Żdżarska po 
skończeniu nauki na pensji w Suwałkach, wykształcenie uzupełniała pod 
kierunkiem ojca. W 1851 r. pojawiła się po raz pierwszy w wykazach na-
uczycielek jako „guwernantka niższa - naucza po domach”. 

Z początkiem roku szkolnego 1857/58 założyła pensję wyższą dla 
dziewcząt w domu przy obecnej ulicy Kościuszki 50. Później była nad-

zorczynią w suwalskiej Wyższej Rządowej Szkole Żeńskiej, a po jej likwi-
dacji założyła kolejną pensję prywatną dla dziewcząt w domu przy obec-
nej ul. Hamerszmita 11, a potem pod nr 6. Uczyło się w niej kilkadziesiąt 
dziewcząt. Po otwarciu w 1866 r. w Suwałkach rządowego gimnazjum 
żeńskiego J. Żdżarska zlikwidowała swoją pensję. W tym czasie zajęła 
się twórczością literacką – pisała od poezji przez publicystykę oświato-
wą po literaturę dewocyjną. Publikowała m.in. w: „Wieńcu”, „Opiekunie 
Domowym” i „Kalendarzu Suwalskim”. W 1863 r. wydała w Suwałkach 
niewielkie powiastki dla dzieci czyli „Podarek dla ludu”. W „Tygodniku 
Ilustrowanym” z 1870 r. opisała ówczesne Suwałki. To jeden z najstarszych 
opisów naszego miasta. Od 1872 r. mieszkała w Warszawie.
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BiBLiOTEKa PuBLiCZNa
iM. Marii KONOPNiCKiEJ W suWałKaCH

ul. E. Plater 33A zaprasza:
¿ do Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej 

o r a z  z m o d e r n i z ow a n e j  C z y te l n i  K s i ą ż e k 
i Czasopism.

Pod koniec tego roku suwalska biblioteka uru-
chamia Pracownię Digitalizacji i Historii Mówionej. 
Jej działalność polega na rejestrowaniu i utrwala-
niu wspomnień najstarszych mieszkańców Suwałk 
i Suwalszczyzny. Zebrane opowieści wraz z archi-
walnymi zdjęciami będą inspiracją i materiałem 
do spotkań edukacyjnych, publikacji książkowych, 
prac naukowych, reportaży radiowych i prasowych 
oraz filmów dokumentalnych.

Od stycznia 2019 roku czytelnicy będą już mogli 
korzystać ze zmodernizowanej i nowocześnie wy-
posażonej Czytelni Książek i Czasopism (1 piętro).

 
Działanie zrealizowano w ramach projektów „Cyfrowe pogotowie hi-
storyczne” oraz „Suwalska Biblioteka Pamięci –  modernizacja czytel-
ni i utworzenie pracowni digitalizacji w suwalskiej bibliotece”, dofi-
nansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

¿ do konkursu dla dzieci i młodzieży „Wigilia ze… smartfonem”
Konkurs dotyczy nagrania audio lub wideo wspomnień najstarszego 

członka rodziny o świętach jego dzieciństwa.

Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu „Cyfrowe pogo-
towie historyczne” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego;

¿   wspólnie z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do udziału w akcji „Przeczytaj 
i obejrzyj”- zanim obejrzysz film, wypo-
życz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. 
Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 
2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Film objęty akcją: „Grinch”, „Mary 
Poppins powraca”.

MidiCENTruM, ul. Witosa 4A zaprasza na
¿  LEGOdzinki – dla dzieci pasjonujących się budowaniem z klocków 

- w poniedziałki i piątki w godzinach od 15 do 17. Wstęp wolny.
¿  Familijne soboty – zajęcia otwarte dla rodzin w godzinach 10-14;
¿  Familijne spotkania w okresie międzyświątecznym, w dniach 27-

31.12 w godz. 10-14.

MuZEuM OKręGOWE W suWałKaCH ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
¿  wystawę JULIUSZ  KOSSAK (1924 – 1899) WOJCIECH KOSSAK (1856 

– 1942), czynna do 13 stycznia.

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;

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.

suWaLsKi OśrOdEK KuLTury zaprasza na:
¿  wystawę fotografii wielkich aglomeracji "Miasto Marcina Wróbla 

w Galerii Patio" - wstęp wolny, wystawa czynna do 13.01.2019 r.,
¿  film wyświetlany w ramach DKF 13: Pewnego razu w listopadzie – 

18.12., godz. 18, Sala Kameralna, bilety 12 zł w kasie SOK,

zaproszenia suwalskie

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

¿   Środy Seniora: Świąteczne nastroje – 19.12., godz. 17, Sala 
Kameralna, bilety 5 zł w kasie SOK. Koncert kolęd i pastorałek w wyko-
naniu Chóru CANTO pod dyrekcją Tomasza Kierejszy,

¿  Świetlikowe Kolędowanie – 21.12, godz. 18, Sala 
im. Andrzeja Wajdy, bilety 5 zł w kasie SOK. Koncert 
Studia Piosenki Świetlik pod dyrekcją Emila Kulbackiego. 
Studio Piosenki Świetlik, prowadzone  przez Emila 
Kulbackiego, już po raz dziesiąty zaprasza na doroczne 
Świetlikowe Kolędowanie, czyli wspólne śpiewanie 
w radosnym gwiazdkowym nastroju. Na scenie 45 
wokalistów w wieku od 5 do 19 lat!

¿  spotkanie teatralne „Za Kurtynką: Zostań kolęd-
nikiem z Teatrem pod Orzełkiem”  4.01, godz. 17, 
Sala Kameralna, bilety 9 zł w kasie SOK. „Kolędnicy” 
to ciepłe, świąteczne przedstawienie z udziałem widzów, którzy an-
gażowani są do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek.

rOZMariNO, ul. Kościuszki 75 zaprasza na
¿  Kolędowanie z grupą Shamrock - 4.01, godz. 19. 

Zespół opracował program artystyczny, w którym łą-
czy tradycyjną muzykę celtycką, z utworami bożona-
rodzeniowymi. W świątecznym programie można od-
naleźć całe bogactwo celtyckiej muzyki od skocznych 
jigów po nastrojowe ballady wplecione w nasze rodzi-
me kolędy. W programie pojawią się takie kolędy jak: 
Przybieżeli do Betlejem, Skrzypi wóz, Gore gwiazda, 
A wczora z wieczora, Z narodzenia Pana, Mizerna ci-
cha, Cicha noc oraz Shamrockowe kolędy Jeszcze nie 
Czas i W świąteczny dzień. 

BLaCK PuB KOMiN, ul. E. Plater 1 zaprasza na
¿  5. edycję HarDrahAtak Nr 5 (Drah, Bastard Disco, ChiCha ) – 29.12, 

godz. 19.

zaprasza na filmy:

- do 20 grudnia – „Grinch” (komedia animowana/przygodowy), 
„Miśków 2-óch w Nowym Jorku” (komedia animowana/przygodowy), 
„Mary Poppins powraca” (musical/familijny) seanse przedpremierowe, 
„Narodziny gwiazdy” (dramat muzyczny), Zabójcze maszyny” (s-f, akcji), 
„Kursk” (akcji/dramat), „Eter” (dramat historyczny), „The Quake. Trzęsienie 

ziemi” (katastroficzny), „Aquaman” (akcji/s-f/przygo-
dowy) seanse przedpremierowe, „Roma” (dramat);

- od 21 grudnia, „Mary Poppins powraca” (musical/
familijny), „Aquaman” (akcji/s-f/przygodowy) 2D+3D, 
„Królowa śniegu: po drugiej stronie lustra” (animowa-
ny/przygodowy);

- 25 grudnia „Spider-Man Uniwersum” (animowa-
ny/przygodowy/akcji), „Pech to nie grzech” (komedia);

- od 28 grudnia „Teraz albo nigdy” (komedia);
- 31 grudnia SYLWESTROWA NOC FILMOWA;
- od 4 stycznia „Sekretny świat kotów” (komedia animowana), 

„Bumblebee” (akcji/s-f), „Zabawa zabawa” (komediodramat);
- od 8 stycznia „Winni” (thriller) film wyświetlany w cyklu KINO KONESERA.

w kinie

13

sylwester Miejski
suwalczanie mogą powitać Nowy rok na Miejskim sylwestrze. 

„Sylwestrowa Noc w rytmie przebojów” odbędzie się na Placu Marii 
Konopnickiej. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Jorrgus. O północy ży-
czenia suwalczanom złoży Prezydent Miasta Suwałk.

W programie zaplanowano również sety DJ Blue M oraz pokaz fa-
jerwerków. A wszystko rozpocznie się o godz. 22.
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WydarZENia sPOrTOWE
saME ZWyCięsTWa

Z kompletem zwycięstw zawodnicy SKB Litpol-Malow Suwałki zakoń-
czyli turniej badmintonowej ekstraklasy rozgrywany w hali suwalskiego 
I LO. SKB Litpol-Malow wygrało po 7:0 z UKS Hubal Białystok i Stalą Nowa 
Dęba oraz 5:2 z Technikiem Głubczyce. Szczególnie cenne są zwycięstwa 
z drużynami z Białegostoku i Głubczyc - głównymi rywalami w walce 
o mistrzostwo Polski. W drużynie SKB Litpol-Malow zagrało dwoje zagra-
nicznych badmintonistów : Dunka Mette Poulsen i Irlandczyk Scott Evans 
oraz Kamila Augustyn, Monika Bieńkowska, Anastazja Chomicz, Mateusz 
Świerczyński, Łukasz Moreń i Michał Łogosz. Suwalski zespół nie przegrał 
jeszcze meczu i z 8 zwycięstwami prowadzi w tabeli. 

Kolejne turnieje badmintonowej ekstraklasy zostaną rozegrane na 
początku przyszłego roku. 12-13 stycznia SKB Litpol-Malow Suwałki za-
gra w Kędzierzynie-Koźle z BENNINCA UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle, Unią 
Bieruń i ABRM Warszawa. Potem będzie jeszcze turniej w Łodzi i finał, któ-
ry zaplanowano na 9-10 lutego w Suwałkach.

ZMiENNy śLEPsK
Dwie porażki i jedno zwycięstwo - to bilans ostatnio rozegranych 

meczów Ślepska Suwałki w I lidze siatkówki mężczyzn. Wszystkie te me-
cze Ślepsk rozegrał w Suwałkach. Najpierw suwalska drużyna uległa 1:3 
(19:25, 23:25, 25:20, 25:27) nienajlepiej spisującemu się w tegorocznych 
rozgrywkach zespołowi AZS AGH Kraków. Niezrozumiały był czwarty set 
tego spotkania, w którym Ślepsk prowadził 18:10 i… przegrał tego seta.

W następnym meczu Ślepsk pokonał 3:1 (25:18, 29:27, 16:25, 25:21) 
ówczesnego lidera I ligi Stal Nysę. Po tym zwycięstwie siatkarze Ślepska 
znowu przegrali mecz ze słabszą drużyną. Gwardia Wrocław wygrała 3:1 
(24:26, 25:22, 25:20, 25:12) ze Ślepskiem. A o tym, co się działo w czwar-
tym secie tego spotkania suwalscy kibice będą chcieli jak najszybciej za-
pomnieć. Dotąd suwalski zespół lepiej spisuje się w meczach z bardziej 
wymagającymi rywalami, takimi jak Krispol Września, Stal Nysa i Lechia 
Tomaszów Mazowiecki. Za to gorsze wyniki Ślepsk osiąga w meczach, 
w których jest zdecydowanym faworytem.

W piętnastu meczach Ślepsk odniósł 10 zwycięstw i wywalczył 28 pkt, 
co daje piątą lokatę w tabeli I ligi. Teraz przed siatkarzami suwalskiej dru-
żyny mecz wyjazdowy z KPS Siedlce w Pucharze Polski, a potem 22 grud-
nia spotkanie ligowe w Częstochowie z Norwidem, który wyprzedza su-
walski zespół w tabeli. Trzeba jak najszybciej otrząsnąć się po słabym 
meczu z Gwardią Wrocław i walczyć o kolejne ligowe punkty.

WiGry PO sEZONiE
W Suwałkach piłkarze Wigier przegrali 0:3 z Rakowem Częstochowa 

w meczu 1/8 Pucharu Polski i pożegnali się z tymi rozgrywkami. Gole dla 
Rakowa strzelili: Petr Schwartz w 11 min. z rzutu karnego, Tomas Petrasek 
w 30 min. i gol samobójczy padł po odbiciu się piłki od obrońcy i bram-
karza Wigier w 53 min. 

Nie udało się rozegrać zaległego meczu I ligi Wigry Suwałki - Odra 
Opole. Spotkanie ponownie zostało odwołane ze względu na zły stan 
boiska w Suwałkach. Po meczach rozegranych jesienią Wigry Suwałki 
zajmują 15 lokatę w tabeli I ligi z dorobkiem 22 pkt. Przed suwalskim ze-
społem trudna runda wiosenna, w której do końca będzie trwała walka 
o utrzymanie się w I lidze.

rEWELaCyJNy FiLiP KOsińsKi
Trzy złote medale i jeden srebrny wywalczył młody pływak MUKS 

Olimpijczyk Suwałki Filip Kosiński, na Zimowych Mistrzostwach Polski 
juniorów młodszych do lat 14 rozgrywanych w Olsztynie. Suwalski pły-
wak pobił też trzy rekordy Polski czternastolatków.

F. Kosiński wygrał 200 m st. 
grzbietowym z czasem no-
wego rekordu Polski 14-lat-
ków- 1:59.53 sek. Drugiego 
na mecie pływaka wyprze-
dził prawie o 5 sek. To na 
dystansie 200 m nokaut. 
Podobnie swoim rywalom 
nie dał najmniejszych szans 
na 100 m st. grzb. Wygrał 
z czasem 54.73, co jest no-
wym rekordem 14-latków, a drugiego pływaka na 100 m wyprzedził o dwie 
sekundy. F. Kosiński zwyciężył też na 50 m st. grzb. z czasem 25.27 - nowy re-
kord Polski 14-latków. Na 200 m st. zmiennym F. Kosiński był drugi.

Na mistrzostwach wystartowała też zawodniczka MUKS Olimpijczyk 
Suwałki - Julia Gwaj, która zajęła 9 lokatę na 400 m st. zm. Na pozostały 
dystansach walczyła w finałach „B”.

Dobrze też zaprezentowali się pływacy MUKS Olimpijczyk Suwałki 
na Zimowych Mistrzostwach Polski do lat 15 rozgrywanych w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Aleksandra Domoradzka wywalczyła piątą lokatę na 
100 m st. zm. Na pozostałych dystansach rywalizowała w finałach „B”. 
Podobnie jak Karolina Szyszko i ich koledzy klubowi Maciej Tumialis 
i Kamil Życzkowski. Sztafeta chłopców 4 x 100 st. dow. MUKS Olimpijczyk 
w składzie: Miłosz Węgrzynowicz, Michał Wróblewski, Maciej Tumialis, Kamil 
Życzkowski zajęła 13 miejsce. Szczegóły na: ww.dwutygodniksuwalski.pl

KOLEJNE MEdaLE KaraTEKóW
Dwa medale wywalczyli zawodnicy Suwalskiego Klubu Karate 

w Szczecinku w czasie Pucharu Polski seniorów, juniorów i młodzików. 
Debiutantka Jolanta Płońska zajęła drugie miejsce w kategorii kumite +55 
kg. Drugi medal zdobyła Aleksandra Górska, która po raz pierwszy wystar-
towała wśród seniorów i zajęła trzecie miejsce w kategorii kumite +65 kg.

HaLOWa LEKKOaTLETyKa
Suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz LUKS Hańcza, zainaugu-

rowali XIX edycję Halowych Zawodów Lekkoatletycznych dla Szkół 
Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk. W zawodach uczest-
niczyły szkoły z Suwałk oraz Poddubówka i Przebrodu. 

Ponad 260 młodych uczniów rywalizowało w biegach przez płot-
ki, sprintach, 5-skoku, skoku wzwyż, pchnięciu kulą, rzucie piłką le-
karską i rzucie oszczepem halowym w kategoriach 2006 i młodsi oraz 
2005-2004. Kolejne zawody halowe odbędą się 16 stycznia, 13 lutego 
i 13 marca 2019 roku. 

W grze podwójnej
mężczyzn Michał Łogosz
i Łukasz Moreń
wyraźnie pokonali rywali
z Białegostoku
Wojciecha Szkudlarczyka
i Bartłomieja Mroza

Godnym podziwu jest spokój z jakim w tych meczach na boiskowe wydarzenia 
reaguje trener suwalskiej drużyny Mateusz Mielnik
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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 osobowe będą prze-
twarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Panu radosławowi Wysockiemu
Naczelnikowi Wydziału Geodezji,

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

siOsTry
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
324/2018

Pani Halinie Walendzewicz
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 10 w Suwałkach

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

OJCa
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
325/2018

Ogłoszenie o wynajmie garażu 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 garaż stano-
wiący własność Gminy Miasta Suwałki, położony w Suwałkach przy ulicy: 
Ludwika Waryńskiego o powierzchni 16,80 m2 – wywoławcza wysokość 
stawki czynszu 5,00 zł/m2 netto, wadium 124,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2018 r. (piątek) o godz. 1000 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, po-
kój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51 lub 58.  329/2018

iNFOrMaCJa

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. 
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nie-
ruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zawartej w dniu 
31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121) 
podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 11.12.2018 
r. do dnia 31.12.2018 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.su-
walki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.moni-
torurzedowy.pl wykaz nr 16/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. nieruchomości 
przeznaczonej do najmu. 

 327/2018

Harcerze z Betlejemskim światłem Pokoju
Harcerze z Hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza 

Lutostańskiego serdecznie zapraszają do wzięcia udzia-
łu w przekazaniu Betlejemskiego Światła pokoju miesz-
kańcom Suwałk i Suwalszczyzny.

Przekazanie odbędzie się 23 grudnia o godzinie 12:00 
w Parafii Bożego Ciała w Suwałkach (ul. 11 listopada 6). Po 
uroczystej mszy św. harcerze udadzą się ze Światłem do 
Suwalskich Parafii z przesłaniem: „Niosąc Betlejemskie 
Światło Pokoju, szukajmy tego, co nas łączy”.

Więcej: www.swiatlo.zhp.pl
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WOrd w suwałkach organizuje
i zaprasza na specjalistyczne kursy:

– Kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy
   kat. C1, C1+E, C, C+E oraz D1, D1+E, D, D+E.
– Kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,  
   obniżające ilość punktów karnych (6 punktów raz na pół roku).
– Kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR).
– Kandydatów na egzaminatorów.
– Dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy
   przygotowujące do egzaminu na Certyfikat Kompetencji
   Zawodowych w zakresie transportu drogowego przewozu 
   rzeczy i osób.
– Reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
   i przeciwdziałania narkomanii
– Osób transportujących i obsługujących zwierzęta
   (konwojentów zwierząt).
– Udzielania podstawowej pierwszej pomocy osobom 
   w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.
– Udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 
   z tytułem ratownika. 
– Z zakresu wykonywania niektórych czynności 
   związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

– Obsługa i zastosowanie tachografów oraz czas pracy kierowców
– BHP, P. poż.

kursy dla operatorów maszyn do robót ziemnych 
w następujących specjalnościach:

a koparkoładowarka, wszystkie typy, kl. III,
a koparka jednonaczyniowa, kl. III i I
a ładowarka jednonaczyniowa, kl. III i I

kursy dla operatorów maszyn do robót drogowych 
w następujących specjalnościach:

a przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym, wszyst-
kie typy, kl. III,

kursy dla operatorów maszyn różnych
i innych urządzeń technicznych:

a Rusztowania budowlano-montażowe metalowe, montaż 
      i demontaż, bez klasy.
  
    Więcej informacji: Wydział szkoleń

  tel. 87/5631660 wew. 22 lub 23
  e-mail:word@word.suwalki.pl

WojeWódzki ośrodek ruchu drogoWego
w suwałkach  ul. Waryńskiego 24, 16-400 Suwałki

tel. +48 87 563 16 60; www.word.suwalki.pl
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OGłOsZENiE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy 
aresztem śledczym i obszarem leśnym w suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz uchwa-
ły Rady Miejskiej w  Suwałkach Nr XLVI/572/2018 z dnia 30 maja 2018 r., za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
pomiędzy aresztem śledczym i obszarem leśnym w suwałkach wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.12.2018 r. do 
31.01.2019 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 
1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w go-
dzinach: w poniedziałki od 800 do 1600 w pozostałe dni od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego pla-
nu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.01.2019 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 punk-
cie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie w dniu 18.02.2019 r.
 320/2018

O B W i E s Z C Z E N i E
Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związ-

ku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2081), zawiadamia, że przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziały-
wania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wprowadzeniu 
nowych rozwiązań technologicznych w instalacji produkcji płyty wiórowej 
i fabryce mebli wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie TANNE Sp. 
z o.o. w Suwałkach, przy ul. Dubowo I nr 60, w tym w celu wdrożenia go-
spodarki o obiegu zamkniętym oraz budowie infrastruktury wspomaga-
jącej funkcjonowanie zakładu.

Sprawa prowadzona jest z wniosku z dnia 15 listopada 2018 r. spółki 
Tanne Sp. z o.o., ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 
77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk, Raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko został przesłany do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Regionalnego Dyrektora Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku w celu uzgadnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Suwałkach i Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w celu 
wyrażenia opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzyska-
niu uzgodnień i opinii ww. Organów.

Z uwagi na powyższe informuję, że w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1, w pok. 210, istnieje możliwość zapoznania się z 
wnioskiem o wydanie decyzji i raportem o oddziaływaniu ww. przedsię-
wzięcia na środowisko. 

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, można składać uwagi i wnioski w 
przedmiocie zamierzonego przedsięwzięcia, w formie pisemnej na adres 
wskazany wyżej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicz-
nym, na podany adres poczty elektronicznej dkaminska@um.suwalki.pl.

Informacja o Raporcie została zamieszczona w publicznie dostęp-
nym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent 
Miasta Suwałk.  321/2018

iNFOrMaCJa

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. 
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawar-
tej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., 
poz. 121) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 
11.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.
zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.
monitorurzedowy.pl wykaz nr 17/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. nierucho-
mości przeznaczonej do dzierżawy.

 328/2018
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Określenia smog, niska emisja czy standardy emisyjne do niedaw-
na znane nielicznym, przechodzą do języka codziennego i przestają 
być pustymi słowami. Jest rzeczą oczywistą, że w wyniku spalania po-
wstają zanieczyszczenia zależne od jakości paliwa i sposobu ich spa-
lania. Zła jakość paliwa, nie mówiąc o odpadach spalanych w piecach 
na paliwo stałe, skutkuje „brudnym duszącym dymem”. Większość 
mieszkańców miast obserwuje w swoim najbliższym otoczeniu skut-
ki zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w sąsiedztwie domów 
z piecami spalającymi wszystko co da się spalić. Problem ten nie występu-
je w ciepłowniach, szczególnie dużych, gdzie jakość paliwa jest kontrolo-
wana, proces spalania jest sterowany a spaliny oczyszczane, prawo okre-
śla dopuszczalne emisje z takiej instalacji zwane standardami emisyjnymi. 
 Emisje ciepłowni podlegają kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska 
a instalacje duże, takie jak Ciepłownia Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Suwałkach, wyposażone są dodatkowo w ciągły pomiar 
emisji zanieczyszczeń. Emisje ciepłowni PEC Suwałki są znacznie poni-
żej dopuszczalnych, to efekt stosowania dobrego paliwa i kompetent-
nej obsługi. 

D o p u s z c z a l n e  e m i s j e , 
w zależności od wielkości in-
stalacji i rodzaju paliwa okre-
śla Rozporządzenie Ministra 
Środowiska oraz dokumenty 
Unii Europejskiej. Unijna poli-
tyka ochrony powietrza zmie-
rza w kierunku ciągłego ogra-
niczenia szkodliwych emisji do 
atmosfery szczególnie przez 
duże i średnie instalacje, czyli 
ciepłownie i przemysł. Postęp 
techniczny i technologicz-
ny wyznacza kierunki zmian 
sposobów spalania i oczysz-
c zania spalin,  do k tór ych 
w określonym czasie wszyst-
kie instalacje powinny zmie-

rzać. Nie są to terminy odległe, dla większości ciepłowni jest to rok 
2023, wtedy dopuszczalne emisje będą mniejsze od obecnie obowią-
zujących kilkakrotnie np. dla dwutlenku siarki sześciokrotnie, dla tlen-
ków azotu dwukrotnie a dla pyłu dwudziestokrotnie - prostymi me-
todami nie da się osiągnąć takiej redukcji, konieczna jest radykalna 
zmiana instalacji oczyszczania spalin. Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Suwałkach, które zawsze stawiało na ekologię, ze znacz-
nym wyprzedzeniem podjęło temat redukcji zanieczyszczeń, opra-
cowało harmonogramy wdrażania zmian i z pewnością w tej dzie-
dzinie jest liderem wśród polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych.  
 Wiosną bieżącego roku w ciepłowni PEC rozpoczęto budowę nowej in-
stalacji oczyszczania spalin. Będzie to jedna z pierwszych w polskim cie-
płownictwie nowoczesna instalacja, składająca się z instalacji odazoto-
wania , instalacji odsiarczania i odpylania spalin powstających w trakcie 
spalania węgla. Pozwoli ona kompleksowo ograniczyć emisje do wy-
maganego po 2023 roku poziomu, określonego polskim prawem, unij-
ną dyrektywą o emisjach przemysłowych oraz unijnymi konkluzjami 

o najlepszych dostępnych technikach, nawet z pewnym zapasem. Każdym 
z procesów steruje automatyczny system pobierający z różnych miejsc 
instalacji i kotła sygnały pozwalające ocenić skuteczność oczyszczania. 
Na wyjściu instalacji zainstalowany będzie ciągły pomiar emisji. Wyjaśnić 
należy, że budowana instalacja oczyszczania spalin jest zespołem skom-
plikowanych urządzeń - niektóre o wysokości prawie 20 m, dziesiątki ste-
rowników, zaworów i czujników, kilometry przewodów i kabli oraz liczne 
systemy sterowania i kontroli.

Proces spalania węgla w Ciepłowni PEC Suwałki od wielu lat jest 
nadzorowany i sterowany automatycznie zapewniając maksymalną 
efektywność spalania. W takim procesie emisje i straty są najmniejsze, 
niestety uzyskanie emisji na nowym wymaganym poziomie jest nie-
możliwe nawet teoretycznie. Metody pierwotne polegające na dosko-
naleniu procesu spalania są niewystarczające, konieczne jest zastoso-
wanie metod wtórnych polegających na dozowaniu do kotła i spalin 
określonych substancji chemicznych redukujących szkodliwe substan-
cje. Miejsca dozowania i ich ilość nie mogą być przypadkowe i chaotycz-
ne muszą być precyzyjnie określone zarówno w czasie jak miejscu insta-
lacji i dozowane przez system automatyki w zależności od chwilowych 
potrzeb. Te uwarunkowania powodują, że instalacja oczyszczania spa-
lin jest znacznie większa, bardziej skomplikowana oraz znacznie droż-
sza od kotła, który obsługuje. Instalacje, wg własnych projektów, wy-
konują wyłonione w przetargu specjalistyczne firmy z Polski i Niemiec.  
Budowa wspierana jest pożyczką Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecnie trwa rozruch technologiczny a kolejnym etapem będzie re-
gulacja i optymalizacja wszystkich części składowych oraz całej instalacji. 
Zanieczyszczenia redukowane będą poprzez podawanie do kotła i spa-
lin sorbentów – substancji chemicznych redukujących szkodliwe skład-
niki spalin. Jako sorbenty używane będą woda amoniakalna i wapno hy-
dratyzowane. Cały proces dozowania i kontroli zanieczyszczeń odbywać 
się będzie automatycznie, oczywiście pod nadzorem obsługi ciepłowni. 
Przewidywany termin oddania kompletnej instalacji oczyszczania spalin 
do normalnej eksploatacji to grudzień bieżącego roku.

 

NOWOCZESNA  INSTAlACjA  OCZYSZCZANIA  SPAlIN
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DwuTygoDnik SuwalSki

Od Mikołajek świeci już miejska choinka na Placu Marii Konopnickiej, a świąteczne dekoracje zdobią miejskie ulice. A są one wyjątkowo okazałe.

 ŚWIĄTECZNE   SUWAłKI>>

18

DwuTygoDnik SuwalSki

Niezwykle klimatyczny wystrój pojawił się na Placu Marii Konopnickiej. Natomiast 
Parku Konstytucji 3 Maja pilnują niedźwiedzie polarne czyli suwalskie maskotki Misie 
Uśmichy. Urokliwie prezentuje się suwalski neoklasycystyczny ratusz w świątecznej
odsłonie. Więcej na www.dwutygodniksuwalski.pl oraz na facebooku.
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DwuTygoDnik SuwalSki
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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

Najserdeczniejsze życzenia pięknych i niezapomnianych
Świąt Bożego Narodzenia, życzliwości i optymizmu.
Życzymy samych szczęśliwych wyjazdów i powrotów
oraz bezawaryjnej podróży do wytyczonych celów
w nadchodzącym 2019 Roku.

Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Suwałkach

316/2018

By Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,

A Nowy Rok - Dobrym Czasem.
I niech nie zabraknie okruchów dobroci,

Co spadają z opłatka z gorącymi życzeniami -
Wesołych Świąt!

życzy Zarząd i Rada Nadzorcza
spółki Malow

322/2018

Gdy nadejdą Święta Bożego Narodzenia 
niech nadzieja i radość zastukają

do Waszych drzwi,
a Nowy 2019 Rok przyniesie pomyślność

i szczęście każdego dnia.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku

składają
Wójt Gminy Suwałki

i Rada Gminy Suwałki
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DwuTygoDnik SuwalSki
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Pełnych ciepła i radości Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w rodzinnym gronie,

oraz samych sukcesów w Nowym 2019 Roku
i wszelkiej pomyślności

życzy
Walmar-Drażba

WALMAR-DRAŻBA Sp.j., ul. Wojska Polskiego 68, 16-400 Suwałki
tel. 87 566 70 73, 87 563 17 80, -81, fax 87 563 17 82,

e-mail: suwalki@walmar.com.pl    www.walmar.com.pl 33
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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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ul. Wojska Polskiego 98, 16-400 suwałki (przy salonie FIATA)
tel. 506 411 218; email: michalwiluk@wp.pl 

AUTO MYjNIA
CENTruM KOsMETyKi saMOCHOdOWEJ

pranie tapicerki samochodowej
czyszczenie tapicerki skórzanej
renowacja plastików
woskowanie ręczne
odnawianie lakieru
polerowanie lamp
mycie felg
całoroczne pranie dywanów

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
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Zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności w Nowym Roku
życzy
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