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prZybywa suwalcZan
Pierwszy w 2019 r. suwalcza-

nin urodził się 1 stycznia 2019 r. 
o godz. 11.35. Mały Paweł Sieńko  
 – to syn Marty i Marcina. Ważył 3,6 
kg i mierzył 56 cm. Jest piątym chłop-
cem urodzonym przez panią Martę. 
Gratulacje matce pierwszego su-
walskiego dziecka urodzonego 
w 2019 roku w Szpitalu Wojewódzkim 
im. dr. Ludwika Rydygiera złożył 
Czesław renkiewicz, prezydent 
Suwałk.

 Tradycyjnie – jak co roku – prezy-
dent Cz. Renkiewicz wręczył rodzi-
com wyprawkę niemowlęcą: wózek, 
fotelik, matę edukacyjną oraz kom-
plet dziecięcy: pajac, body, kocyk, łó-
żeczko turystyczne, śpiochy, zabaw-
ki. Wszystko na kwotę ok 3,5 tys. zł. 

NietrafioNa ProgNoza

W Suwałkach już od kilku lat utrzymuje się stały dodatni przyrost na-
turalny. Pod tym względem miniony rok był ponownie dobry. Jak poka-
zują wstępne dane w 2018 r. w Suwałkach urodziło się 719 osób. Zmarło 
591 mieszkańców Suwałk. Nie sprawdza się pesymistyczna prognoza 
Głównego Urzędu Statystycznego dla Suwałk z 2014 roku dotycząca 
spadku liczby mieszkańców miasta. 

Liczba suwalczan w 2017 r. według gUS

sylwester w suwałkach
Wyjątkowo hucznie i głośno powitali suwalczanie Nowy 2019 Rok. 

Bawili się na balach i imprezach kameralnych. Ponad 700 suwalczan i go-
ści wysłuchało w Suwalskim Ośrodku Kultury koncertu ukraińskich filhar-
moników i solistów, którzy zaprosili publiczność w podróż do Wiednia 
i na Broadway. 

Najwięcej mieszkańców grodu nad Czarną Hańczą pojawiło się na 
Sylwestrze Miejskim, już po raz kolejny zorganizowanym na Placu Marii 
Konopnickiej. Rozbrzmiewały tam dźwięki muzyki disco.

>>

Suwalczanom przygrywał zespół Jorrgus z gorącymi tancerkami oraz DJ Blue M

Były też życzenia noworoczne.
 – Życzę Suwalczanom, aby Nowy Rok był dobrym, pomyślnym. Niech 

będzie to rok Waszych sukcesów. Niech dopisuje Wam szczęście – życzył 
Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

Życzenia noworoczne złożył też przewodniczący Rady Miejskiej 
zdzisław Przełomiec.

Nocna kanonada fajerwerków długo trwała w Suwałkach. 
W Sylwestrową noc dużo pieniędzy suwalczanie puścili z dymem w po-
wietrze. Niestety nie dla wszystkich skończyło się to szczęśliwie. Jeden 
z mieszkańców Osiedla Północ stracił palec po tym, jak sztuczne ognie 
eksplodowały mu w dłoni w czasie domowej zabawy.

Rok 2019 rozpoczął się w Suwałkach pokazem sztucznych ogni na Placu Marii 
Konopnickiej

>>

 – Gratuluję rodzicom i życzę powo-
dzenia w wychowaniu dziecka
 – powiedział prezydent Suwałk

Skąd teN PrzyroSt?

Suwałki jako jedno z nielicznych polskich miast średniej wielkości od 
lat notują dodatni przyrost naturalny. Zapewne w znaczącym stopniu 
wynika to z tego, że pokolenie wyżu demograficznego z lat osiemdzie-
siątych zakłada rodziny. Wpływ na to może mieć też rozwój miasta oraz 
poprawa sytuacji materialnej, gospodarczej i społecznej. Młode małżeń-
stwa coraz częściej decydują się na dzieci. W suwalskiej podstrefie SSSE 
powstają nowe zakłady, nowe miejsca pracy, rosną też wynagrodzenia. 
Chociaż te ostatnie wciąż nie należą do najwyższych w kraju.

 W latach 2016-17 (ostanie dostępne dane GUS) ten suwalski przyrost 
naturalny był wyższy od salda migracji czyli różnicy pomiędzy zamel-
dowaniami i wymeldowaniami z Suwałk. Oznacza to, że mieszkańców 
Suwałk przybywa. Ostateczne dane statystyczne za 2018 r. dotyczące tej 
kwestii będą znane w połowie tego roku.

PierwSzy SPadek LiCzby Urodzeń? 

Zastanawiający jest fakt, że jeżeli potwierdzą się wstępne dane za 
2018 r., będzie to pierwszy rok od czasu wprowadzenia rządowego pro-
gramu 500 Plus, w którym w Suwałkach urodzi się mniej dzieci niż w ro-

68 991

69 554

Prognoza z 2014 r.

Faktyczne dane z 2017 r.

684

2015

762

2016

769

2017

719

2018

Liczba urodzeń w Suwałkach

ku poprzednim. Program 500 Plus wprowadzono w 2016 r.
Skąd ten spadek nie wiadomo, bo jak dotąd nie są znane badania 

wpływu na demografię rządowego programu 500 Plus. Jeżeli dane się 
potwierdzą, to w Suwałkach liczba urodzonych dzieci zbliży się do po-
ziomu sprzed wprowadzenia programu 500 Plus.



8.01.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

3

>>

Rozpoczynamy nowy 2019 rok. Z tej okazji 
niech Państwo przyjmą moje najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia dla 
Was i dla Waszych rodzin.

Rok 2019 to rok wielu wyzwań, o których 
jak zawsze będę Państwa informować na ła-
mach „DwuTygodnika Suwalskiego”. Jednak 
dziś chciałbym podzielić się moimi refleksjami 
na temat minionego roku. Bądź co bądź w tym 
czasie w Suwałkach wydarzyło się bardzo wie-
le. Pozwólcie Państwo, że przypomnę najważ-
niejsze z nich w chronologicznym zestawieniu.
• 8 stycznia zostało otwarte lodowisko miej-
skie przy ul. Szpitalnej na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 11. Od tego dnia mieszkańcy 
Suwałk mogą korzystać z tego obiektu w atrak-
cyjniejszych – niż wcześniej – warunkach, po-
nieważ obiekt został zadaszony. 

• 8 stycznia rozpoczęto wykonywanie wyko-
pów pod fundamenty hali widowiskowo-spor-
towej „Suwałki Arena”. Inwestycja warta blisko 
37 mln zł ma być gotowa w połowie 2019 roku.

• 15 lutego 11 czujników na terenie naszego 
Miasta zaczęło badać jakość powietrza, któ-
rym oddychamy. 

• 22 lutego zapadła decyzja o rozbudowie Szkoły 
Podstawowej nr 4. Tego dnia ogłoszono przetarg 
na wykonanie dokumentacji technicznej dla no-
wego obiektu. Jego budowa ruszy w 2019 roku.

• 5 marca zapowiedziałem wprowadzenie 
Suwalskiej Karty Mieszkańca. To komplekso-
wy program działań zmierzający do popra-
wy warunków życia mieszkańców Suwałk. 
Suwalska Karta Mieszkańca zaczęła działać  
1 września 2018 roku.

• 12 kwietnia została oficjalnie otwarta fabryka 
płyt wiórowych firmy „Tanne” – spółki córki 
Fabryk Mebli FORTE. Wmurowano też kamień 
węgielny pod budowę fabryki mebli. 

• 18 maja ogłoszono przetarg na budowę pa-
sa startowego w Suwałkach. Inwestycja roz-
poczęła się 25 września poprzez symbo-
liczne wbicie łopaty pod tę inwestycję. Do 
połowy 2019 roku wykona ją firma ALTCOM 
Connstruction za kwotę blisko 27 mln zł. 

• 26 maja na rondzie u zbiegu ulic Mikołaja Reja  

zdaNieM 
PrezydeNta

nOwa rada GOspOdarcZa
Prezydent Miasta Suwałk powołał nową Radę Gospodarczą przy 

Prezydencie Miasta Suwałk. Jest to organ opiniodawczo-doradczy skła-
dający się z osób reprezentujących przedsiębiorców i instytucje około-
biznesowe. Tworzą ją przedsiębiorcy: ireneusz butkiewicz, bogdan 
dojnikowski, Jarosław Jurewicz, adam ołów, Henryk owsiejew, 
arkadiusz Soroka, Jacek Ułanowicz, bronisław woźnialis oraz 
przedsiębiorca bogdan Sadowski – przewodniczący Prezydium Izby 
Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach i przedsiębiorca andrzej 
Lewkowicz – Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. W skład 
Rady wchodzą też: Monika Lipińska – prezes Zarządu ARR ARES S.A., 
Marta wiszniewska – rektor suwalskiej PWSZ, dariusz bogdan – pre-
zes Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód.

Rada Gospodarcza została powołana na czas trwania kadencji 
Prezydenta Miasta Suwałk. Udział w niej jest bezpłatny.

i gen. Kazimierza Pułaskiego odsłonięto pomnik 
św. Romualda i Rocha – patronów Miasta Suwałki.

• 1 czerwca w Suwałkach odbyły się PZLA 
Mistrzostwa Polski w Wielobojach i Sztafetach. 
Impreza tego typu została w Polsce zorganizo-
wana po raz pierwszy. W Mistrzostwach wystar-
towało blisko 700 uczestników ze 112 klubów. 

• 21 czerwca ogłoszono przetarg na wykonanie 
dokumentacji budowlanej na potrzeby nowe-
go miejskiego żłobka, który mieścić się będzie 
w zabytkowym budynku przy ul. Kościuszki 
6. Inwestycja ma zostać zrealizowana z koń-
cem 2019 roku.

• 7 lipca w trakcie 11 edycji Suwałki Blues 
Festivalu świętowano w Suwałkach jubileusz 
40-lecia współpracy Miasta Suwałki oraz fran-
cuskiego Grande – Synthe. W wydarzeniu wziął 
udział Mer Miasta Damiene Careme.

• 27 lipca na terenie oczyszczalni ścieków  
w Suwałkach doszło do awarii technologicz-
nej. Jej przyczyną była awaria pomp oraz nie-
dopełnienie obowiązków przez pracowników.

• 24 sierpnia odbyły się obchody 99 rocznicy wy-
zwolenia Suwałk. Suwalczanie mogli świętować 
tę datę najpierw na Potańcówce z Marszałkiem, 
a potem wrócić do kart historii dzięki widowisku 
„Suwalszczyzna 1918-1919. Sto lat niepodległej” 
– multimedialny pokaz światło-dźwięk. Wszystko 
odbyło się w klimacie sprzed prawie 100 lat.

• 3 września zostało otwarte dwujęzyczne 
przedszkole firmowe Fabryk Mebli „Forte” S.A.  
w Suwałkach z oddziałem żłobkowym pod na-
zwą „Żółty Słonik”.

• 11 września przedstawiłem szczegóły doty-
czące możliwości wykupienia na własność 
mieszkań komunalnych. Nabór wniosków od 
osób zainteresowanych ruszył 17 września. 
Sprzedaż mieszkań z bonifikatą rozpocznie się 
w pierwszym kwartale 2019 roku.

• 16 października na skwerze pomiędzy ulicami 
Putry i Minkiewicza mieszkańcy Suwałk posadzi-
li 100 drzew z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

• 17 października oficjalnie przyznano Miastu 
Suwałki dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł 
na rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych. 9 li-
stopada podpisałem umowę na realizację tej in-
westycji. Za 4,6 mln zł wykona ją jedna z suwal-
skich firm.

• 17 października została oddana do użytkowania 
ulica Leśna. To pierwszy z odcinków powstającej 
w Suwałkach tzw. „Trasy Wschodniej”. Otwarcie 
drogi odbyło się poprzez symboliczne włącze-
nie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Wojska Polskiego i Leśnej. 

• 21 października w wyborach samorządowych 
mieszkańcy Suwałk wybrali mnie na III kadencję 
Prezydenta Suwałk. Do Rady Miejskiej dostało 
się 12 osób z KWW „Łączą Nas Suwałki – Czesław 
Renkiewicz”, 6 osób z Prawa i Sprawiedliwości 
oraz po dwie osoby z Platformy Obywatelskiej  
i KWW „Mieszkańcy Suwałk”.

• 9 listopada rozpoczęła się budowa dwóch bu-
dynków mieszkalnych, które realizuje miejska 
spółka ZBM TBS w ramach programu „od na-
jemcy do właściciela”. Bloki za blisko 11,5 mln zł 
wybuduje konsorcjum dwóch suwalskich firm. 
Budynki będą gotowe w kwietniu 2020 roku. 
Zamieszka w nich 48 rodzin.

• 11 listopada mieszkańcy Suwałk świętowali 
100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.  
Z tej okazji w mieście zorganizowano szereg wy-
darzeń. Były koncerty, wystawy, biegi, atrakcje 
dla dzieci i uroczystości oficjalne.

• 19 grudnia Radni Rady Miejskiej w Suwałkach  
przyjęli najwyższy w dotychczasowej historii 
Suwałk budżet miasta. Wydatki w wysokości po-
nad 516 mln zł, dochody na poziomie ponad 470 
mln zł, inwestycje za blisko 140 mln zł, wydatki na 
oświatę – 136 mln zł, na pomoc społeczną i rodzi-
nę ponad 100 mln zł, znaczące podwyżki wyna-
grodzeń dla nauczycieli, pracowników admini-
stracji i obsługi.

A przed nami kolejny rok. O wszystkich 
przedsięwzięciach dowiecie się Państwo jak za-
wsze ze strony internetowej Urzędu Miejskiego 
oraz z lokalnych mediów, np. „DwuTygodnika 
Suwalskiego”.

Pani teresie Mazur
Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci 

Matki
składają 

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

20/2019
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MiNął rok
w SUwałkaCH

StyCzeń

n 2018 rok suwalczanie powitali pod chmur-
ką na Placu Marii Konopnickiej. Gwiazdą wie-
czoru był zespół Wonder Years. Były życzenia 
od prezydenta miasta Czesława renkiewicza  
i przewodniczącego Rady Miejskiej zdzisława 
Przełomca.

n Od 1 stycznia rodzice suwalskich przed-
szkolaków zostali zwolnieni z opłat za pobyt 
dziecka w przedszkolu. Aby skorzystać ze zwol-
nienia z opłat, rodzice muszą m.in. zamieszki-
wać w Suwałkach i odprowadzać podatek do-
chodowy PIT na rzecz Suwałk. 

n Na suwalskich ulicach kwestowało po-
nad stu wolontariuszy Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, którzy zebrali około 
90 tys. zł. Najwięcej suwalczan pojawiło się 
w Parku Konstytucji 3 Maja w czasie koncertów 
i nietypowego „Światełka do Nieba” czyli po-
kazu laserów z muzyką na żywo.

n  Po d c z as  u r o c z y s toś c i  w koś c i e -
le pw Kazimierza Królewicza na stanowisko 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Suwałkach powołany został młod-
szy brygadier arkadiusz buchowski, dotych-
czasowy zastępca suwalskiego komendanta PSP. 

n Wieczorny spacer z psem w centrum 
Suwałk mógł się zakończyć tragicznie dla 14-let-
niej suwalczanki. Dziewczyna została napad-
nięta przez 21-letniego Mateusza S. Mężczyzna 
próbował zastraszyć ją bronią. Na szczęście 
przypadkowy przechodzień spłoszył napast-
nika. Został on zatrzymany. Początkowo za-
stosowano wobec niego tylko środki zapo-
biegawcze o charakterze wolnościowym, 
w tym dozór policyjny. No, i napastnik zniknął. 
Wkrótce go ujęto. Sąd zdecydował, że Mateusz S. 
spędzi dwa lata w więzieniu.

n Z plebanii parafii pod wezwaniem św. 
Apostołów Piotra i Pawła skradziono 20 tysię-
cy zł. Sprawców nie udało się ująć.

LUty 

n Obchody 25-lecia Stowarzyszenia Lokalnego 
Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS 
w Suwałkach połączono z inauguracją XXII 
Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej 
w Futsalu. Przez dwa dni w czterech suwalskich 

Ciąg dalszy na str. 5

preZenty dla suwalskich dZieci
W ramach akcji „Żyję w Suwałkach, mój PIT dla Suwałk” z tytułu narodzin dziecka Prezydent 

Miasta Suwałk będzie przyznawał od 1 stycznia 2019 r. rodzicom, opiekunom prawnym dzieci bez-
płatny bon do aquaparku oraz bezpłatny artykuł promocyjny. Otrzymają je rodzice, opiekunowie 
prawni dzieci urodzonych po 1 stycznia 2019 r. pod warunkiem, że w dniu urodzenia dziecka obo-
je byli zameldowani na pobyt stały w Suwałkach lub posiadali Suwalska Kartę Mieszkańca lub za-
świadczenie o jej przyznaniu.

Bezpłatny bon na wstęp do aquaparku można będzie wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od da-
ty jego wystawienia. Szczegóły na: http://bip.suwalki.pl

PrezydeNt MiaSta SUwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 grud-
nia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywie-
szony został na okres 21 dni (od 21.12.2018 r. do 11.01.2018 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Suwałk przeznaczonej do użyczenia (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 448/2018 z dnia 21 
grudnia 2018 roku). 13/2019

Zmienia się termin i formuła wydarze-
nia. „Włócznie Jaćwingów” wracają do karna-
wałowego kalendarza imprez i zostaną po-
łączone z Balem Karnawałowym Prezydenta 
Miasta Suwałk, który odbędzie się w hali OSiR 
w ostatnią sobotę karnawału, czyli 2 marca. 
Rozpocznie się o godz. 19.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
jest już informacja o naborze wniosków do na-
grody. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania 
swoich kandydatów. Jeśli jakaś osoba, podmiot, 
zespół, stowarzyszenie powinien zostać doce-
niony za wybitne osiągnięcia i sukcesy oraz za-
sługi na rzecz Miasta Suwałki za rok 2018, to or-
ganizatorzy zachęcają do składania wniosków. 
Każdy może zgłosić swojego kandydata. 

Dodatkowo, organizatorzy czekają na 
zgłoszenia do nagrody przedsiębiorców, któ-
rzy zasługują na uhonorowanie „Włócznią 
Jaćwingów” za produkt lub usługę, które są 
przedmiotem ich działalności i cieszą się uzna-
niem konsumentów. Warunkiem jest prowa-
dzenie działalności gospodarczej przez dane-

go przedsiębiorcę na terenie Suwałk.
Wnioski można nadsyłać drogą 

elektroniczną na adres: ktp@um.suwal-
ki.pl lub składać w Kancelarii Ogólnej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy 
ul. Mickiewicza 1, pokój nr 5. Wzór 
wniosku można pobrać ze strony 
www.um.suwalki.pl

Finał plebiscytu i rozdanie 
„Włóczni Jaćwingów” nastąpi na 
Balu Karnawałowym Prezydenta 
Miasta Suwałk. W programie im-
prez y organizatorz y przewi-
dzieli świetną zabawę i szereg 
atrakcji. Pierwszą z nich jest zna-
komita para prowadzących. Kto 
to taki, dowiemy się już wkrót-
ce. Muzyczną gwiazdą wieczo-
ru będzie grupa Poparzeni Kawą 
Trzy, która zagra dla gości balu 
specjalny koncert. Natomiast podczas całego 
balu do tańca przygrywać będzie zespół Omen 
Band. Bilety trafią do sprzedaży już wkrótce.

kandydaci dO włÓcZni 
JaćwinGÓw pOsZukiwani

>>

do 29 stycznia można zgłaszać kandydatów do nagród Prezydenta Miasta Suwałk 
„włócznia Jaćwingów”.

Przez ostatnie cztery lata nagrody Włócznie Jaćwingów wręczono w sierpniu na uroczystej gali inaugurującej 
Dni Suwałk – Jarmark Kamedulski. Na zdjęciu ubiegłoroczni laureaci z władzami miasta

>>
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halach sportowych rywalizowało prawie 350 
dziewcząt i chłopców w turnieju w futsalu. 

n W suwalskim Centrum Sztuki Współczesnej 
Galerii Andrzeja Strumiłły wystawiono pra-
ce Jana kantego 
Paw l u ś k i ew i c z a , 
który w czasie wer-
nisażu z aprezen -
tował się jako arty-
sta wszechstronny. 
Z a ś p i e w a ł  m . i n . 
piosenkę do tek-
stu swojego przy-
j a c i e l a ,  p o c h o -
dzącego z Suwałk 
Leszka Aleksandra 
Moczulskiego. 

n Tysiąc złotych grzywny oraz ok. 3 tys. zł kosz-
tów procesowych musiał zapłacić 55-letni su-
walczanin Marek K., który publicznie na portalu 
lokalnego radia nawoływał do popełnienia prze-
stępstwa wobec wiceszefa MSWiA Jarosława 
zielińskiego. Oskarżony przyznał się przed są-
dem do winy i dobrowolnie poddał się karze za-
proponowanej przez suwalską prokuraturę. 

n Prokuratorzy z Białegostoku wspólnie z su-
walskimi funkcjonariuszami CBŚP zatrzymali 
9 osób w sprawie działania zorganizowanej 
grupy przestępczej zajmujących się nielegal-
nym obrotem suszem tytoniowym zakupio-
nym na Słowacji, Polsce i Litwie. W wyniku 
czego Skarb Państwa stracił niemal 230 mln zł. 

n 11 czujników w różnych miejscach 
w Suwałkach bada jakość powietrza, którym 
oddychamy. Jakość powietrza on-line spraw-
dzać może każdy mieszkaniec miasta poprzez 
wejście bezpośrednio na stronę map.airly.eu 

MarzeC

n Od 1 marca now ym Prokuratorem 
Rejonowym w Suwałkach została Joanna 
orchowska. Zastąpiła ona izabelę Sadowską 
– rejterada, którą odwołano po wniosku su-
walskiej Prokurator Okręgowej w związku z oce-
ną działań prokuratury w sprawie prowadzenia 
postępowania przeciwko Mateuszowi S., który 
w centrum Suwałk w styczniu napadł na 14-lat-
kę. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali 49-latkę i jej 
dwóch wspólników podejrzanych o kradzież 
2 tys. zł z mieszkania 85-latki w centrum mia-
sta. Wpadli, bo wkrótce po kradzieży w pobli-
skim sklepie kupili alkohol płacąc skradzionym 
banknotem. Policjanci zastali ich w mieszkaniu 
sąsiadów pokrzywdzonej, gdzie pili alkohol. 

n 41-letni suwalczanin Wojciech K. próbo-
wał zabić czternastoletnią córkę. Mężczyzna 
miał dźgnąć nastolatkę nożem, a kiedy ta zasła-
niała się rękami, próbował udusić ręcznikiem. 

Ciąg dalszy na str. 6

bUdżet aMbitNy i trUdNy

Wydatki w wysokości ponad 516 mln zł, do-
chody na poziomie ponad 470 mln zł, inwe-
stycje za blisko 140 mln zł, wydatki na oświatę   
– 136 mln zł, na pomoc społeczną i rodzinę po-
nad 100 mln zł, znaczące podwyżki wynagro-
dzeń dla nauczycieli, pracowników admini-
stracji i obsługi. Trudny ale skutkujący skokiem 
cywilizacyjnym dla Suwałk – tak można okre-
ślić projekt Budżetu Miasta Suwałki na 2019 rok 
przyjęty przez Radę Miejską.

 – Bez wątpienia będzie to jeden z trudniej-
szych do wykonania budżetów w historii Suwałk. 
Dlatego, że ten projekt jest konsekwencją roku 
bieżącego ze wzglę-
du na złożony i ol-
brzymi proces inwe-
stycyjny dziejący się 
w naszym mieście – 
powiedział Czesław 
Renkiewicz, prezy-
dent Suwałk – Jednak 
po jego zrealizowa-
niu Suwałki dokona-
ją skoku cywilizacyj-
nego. Jest to budżet 
bezpieczny i optymal-
ny, jednak nieidealny 
– podsumował prezy-
dent Suwałk.

budżetOwa sesJa>>
budżet Suwałk na 2019 rok zdominował drugą sesję nowej kadencji suwalskiej rady 

Miejskiej. radni 14 głosami za, przy 2 wstrzymujących się i 6 przeciw uchwalili budżet miej-
ski na ten rok. Jako, że sesja odbywała się w przededniu bożego Narodzenia były życzenia 
świąteczno-noworoczne, a harcerze przynieśli betlejemskie Światło Pokoju.

wyżSza oPłata w żłobkU

Radni jednogłośnie zdecydowali, że wzro-
śnie z 6 do 8 zł dzienna opłata za wyżywienie 
dziecka w suwalskim Żłobku Miejskim. Główny 
powód tej podwyżki to wzrost cen żywności. 
Stawka ta nie była zmieniana od 5 lat.

Rajcowie ustalili też kryteria obowiązują-
ce przy rekrutacji do publicznych przedszkoli 
w Suwałkach. Przyjęli też miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego północnej czę-
ści rejonu Krzywólki oraz zdecydowali o przy-
stąpieniu do sporządzania planu dla rejonu 
ul. Piaskowej. Przekazali darowiznę na rzecz 
Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w posta-
ci nieruchomości przy ul. Utrata pod rozbudo-
wę tej placówki.

ProteSt PrzeCiw LikwidaCJi

Suwalska Rada Miejska wyraziła dezapro-
batę dotyczącą likwidacji bezpośredniego po-
łączenia kolejowego Suwałki – Kraków i Kraków 
– Suwałki, jednocześnie wzywając do przywró-
cenia tego połączenia. Stanowisko ma trafić 
m.in. do Ministra Infrastruktury, prezesów PKP, 
posłów, senatorów oraz zainteresowanych sa-
morządów. 

Suwalscy harcerze
przekazują Betlejemskie 
Światło Pokoju
Zdzisławowi Przełomcowi, 
przewodniczącemu Rady 
Miejskiej,
Czesławowi Renkiewiczowi, 
prezydentowi Suwałk
oraz wiceprzwodniczącym 
Rady Miejskiej
Jackowi Juszkiewiczowi
i Jackowi Niedźwiedzkiemu

Projekt budżetu Suwałk na 2019 r. zakłada:
1. zapewnienie środków na pełne wdroże-

nie Suwalskiej Karty Mieszkańca
2. podwyżki wynagrodzeń:
– 3 069 203 zł – dla pracowników samorzą-

dowych
– 3 200 000 zł – dla nauczycieli
– 2 514 952 zł – środki na odprawy emerytal-

ne i inne świadczenia pracownicze
3. w zakresie podatków i opłat lokalnych 

obowiązywać będą stawki z roku 2018, z wy-
jątkiem podwyższonych trzech stawek w po-
datku od nieruchomości

Fot. Marek Zborowski-Weychman

Po sesji przygrywało rajcowskie trio (od lewej) Jacek Roszkowski, Marek Zborow-
ski-Weychman, Wojciech Pająk
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Nastolatce udało się telefonicznie powiado-
mić policję. Suwalczanin sam mieszkał z córką. 
 W chwili próby zabójstwa był prawdopodob-
nie pod wpływem alkoholu. 

n Pierwszej w Polsce ulicy nadano imię 
Andrzeja Wajdy. Gościem honorowym su-
walsk ich uro c z ys tości  by ł a  k r ys t y n a 
zachwatowicz-wajda, żona reżysera. 

n Jarosław gowin, wicepremier, mini-
ster nauki i szkolnictwa wyższego spotkał 
się z pracownikami i studentami suwalskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

kwieCień

n 6. kwietnia uroczyście została zainaugu-
rowana budowa hali sportowo-widowiskowej 
„Suwałki ARENA”. 

n 12 kwietnia Firma Fabryki Mebli „FORTE” 
otworzyła fabrykę płyt wiórowych w Dubowie 
Pierwszym na terenie Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. To największe, jak do-
tąd przedsięwzięcie w historii spółki i jedna 
z najważniejszych w ostatnich latach inwesty-
cji polskiego biznesu. Jest to pierwszy etap in-
westycji o łącznej wartości ponad 700 mln zł. 

n Na Suwalszczyźnie w ramach ćwiczeń 
BRAMA-18 kilkudziesięciu studentów Akademii 
Sztuki Wojennej ćwiczyło przygotowanie dzia-
łań obronnych na tzw. przesmyku suwalskim. 

n Radni miejscy przyjęli program Suwalskiej 
Karty Mieszkańca czyli system ulg i zniżek dla 
mieszkańców Suwałk obejmujący m.in. bez-
płatną komunikację dla uczniów i studentów 
oraz bezpłatne przedszkola.

MaJ

n 1 maja w pokamedulskim klasztorze zain-
augurowano jubileusz 350-lecia przybycia ka-
medułów nad Wigry.

Ciąg dalszy na str. 7

ferie’2019 w suwałk ach
21 stycznia rozpoczną się ferie zimowe 
w suwalskich szkołach. instytucje kultu-
ry i sportu przygotowały szereg imprez, 
które pozwolą uczniom szkół spędzić 
czas wolny od nauki w sposób możliwie 
atrakcyjny. oto propozycje na ferie zimo-
we w Suwałkach.

 Drodzy Uczniowie suwalskich szkół.

21 stycznia rozpoczną się ferie zimo-
we. Nadszedł czas odpoczynku od nauki 
i szkolnych obowiązków. 

Uczniowie, którzy okres ferii będą spę-
dzać w mieście, mogą skorzystać z boga-
tej oferty Biblioteki Publicznej, Muzeum 
Okręgowego, Suwalskiego Ośrodka Kultury 
oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym półko-
lonii. Powyższa propozycja zapewni aktywny 
wypoczynek i niezapomnianą zabawę. 

Zapraszam także do bezpłatnego korzy-
stania z zadaszonego lodowiska przy Szkole 
Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza w Suwałkach. 
Informację o ofercie znajdziecie na szkolnych ta-
blicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach (www.um.suwalki.pl), 
Waszych szkół oraz instytucji.

Mam nadzieję, że każdy z Was znaj-
dzie propozycje adekwatne do swoich zain-
teresowań i upodobań. Wracajcie zadowo-
leni i wypoczęci, z nową energią do pracy 
w kolejnym semestrze.

Podczas wszelkiej aktywności pamiętajcie 
o bezpieczeństwie swoim, a także swoich kole-
gów. Odpoczywajcie i cieszcie się wolnym cza-
sem. Udanych ferii.

 Prezydent Miasta Suwałk

biblioteka Publiczna
im. Marii konopnickiej w Suwałach
ul. Emilii Plater 33A, tel. 87 565 62 46

      
Wszystkie zajęcia w Bibliotece są bezpłatne

oddział dla dzieci
 – Pracowania Smykałka, ul. emilii Plater 33a
22.01. godz. 11-13 – Mały Reporter – uczymy się 

jak stworzyć własną audycję radiową
23.01. godz. 11-13 – My się zimy nie boimy” – 

zajęcia z elementami języka angielskiego
24.01. godz. 11-13 – Spotkanie z przyrodą, czy-

li opowieści prosto z Suwalskiego Parku 
Krajobrazowego

25.01. godz. 11-13 – Teatrzyk Kamishibai, two-
rzenie ilustracji do wybranej bajki

26.01. godz. 11-13 – Dyskusyjny Klub Filmowy 
– projekcja filmu oraz dyskusja na jego temat

29.01. godz. 11-13 – Tworzymy obrazki z weł-
ny, poznajemy technikę filcowania na sucho. 
(Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona)

30.01. godz. 11-13 – „Pisać każdy może” – spo-
tkanie z Grażyną Serafin oraz warsztaty pi-
sania okruszków

31.01. godz. 11-13 – Wycieczka po Suwałkach 
z „Biurem Podróży Biblioteka”. (Uwaga! Ilość 
osób ograniczona. Wymagana zgoda rodzi-
ca na udział w wydarzeniu. Druk do pobra-
nia w Pracowni „Smykałka”.)

1.02. godz. 11-13 – Czym jeszcze można ryso-
wać?” – spotkanie z Andrzejem Kowalewskim 
(podstawy rysunku i różne techniki malarstwa).

2.02. początek godz. 10 – Dyskusyjny Klub 
Książki dla Dzieci „Co litera, to afera” – gło-
śne czytanie oraz dyskusja na temat prze-
czytanej książki

filia nr 2, ul. klonowa 41
tel. 87 567 11 09

Zajęcia dla młodzieży w wieku od 12-13 lat. 
Prosimy dzieci o przynoszenie ze sobą obuwia 
na zmianę.

23.01. godz. 13-15 – Piękne cytaty w pięknym 
zeszycie. Poznaj oryginalną metodę ozda-
biania zeszytów

24.01. godz. 13-15 – Feryjne pozdrowienia. 
Zimowe warsztaty robienia kartek okazjo-
nalnych

25.01. godz. 13-15 – Urodzinowe kartki. 
Warsztaty robienia kartek urodzinowych

filia nr 3, ul. Północna 26,
tel. 87 567 48 15

21.01. godz. 11-13 – Dzień babci i dziadka w bi-
bliotece – zajęcia plastyczne.

22.01. godz. 11-13 – Lego środa – budowy 
z klocków

23.01. godz. 11-13 – Balonowy zawrót głowy   
– uczymy się robić zabawki z balonów.

24.01. godz. 11-13 – Skrzynki marzeń – zaję-
cia plastyczne.

29.01. godz. 11-13 – Teatr w bibliotece – two-
rzymy własny spektakl.

30.01. godz. 11-13 – Lego środa – budowy 
z klocków.

31.01. godz. 11-13 – Jemy zdrowo, kolorowo  
– zajęcia kulinarne.

1.02. godz. 16-18 – Zamiast bawić się rano, tań-
czymy wieczorem  – bal karnawałowy.

Midicentrum, ul. witosa 4a
tel. 87 565 62 47

21.01. godz. 15-17 – Legodzinki (zabawa kloc-
kami lego dla małych i dużych)

22.01. godz. 15-17 – Midicentrum familij-
nie (dzieci do klasy 3 włącznie przychodzą 
z opiekunami)

 – Zabawy z j. angielskim (5-6 lat) godz. 15-
16.30. Zapisy telefoniczne



8.01.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

7

MiNął rok
w SUwałkaCH

n Na miejskich obchodach Święta Konstytucji 
3 Maja i Dnia Zwycięstwa ponownie zabrakło 
wojska, policji i innych służb mundurowych.

n Marii kołodziejskiej – dyrektor suwalskiej 
Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
przyznano tytuł Bibliotekarza Roku 2017 wo-
jewództwa podlaskiego. 

n Od 26 maja na Suwałki spoglądają świę-
ci Romuald i Roch. Na rondzie u zbiegu ulic 
Mikołaja Reja i gen. Kazimierza Pułaskiego uro-
czyście odsłonięto pomnik patronów miasta.

n Trzy osoby są winne zakłócenia otwarcia wy-
stawy o gen. Andersie w marcu 2016 r. w suwal-
skim Archiwum Państwowym – tak zdecydował 
suwalski Sąd Rejonowy. Jednocześnie sąd odstą-
pił od wymierzenia kary. Osoby, które protesto-
wały nie zostaną obciążone kosztami sądowymi. 
Trwający już ponad dwa lata proces kontynu-
owano jesienią 2018 r., ale o co w nim teraz cho-
dzi, wiedzą chyba już tylko jego uczestnicy.

CzerwieC

n Suwalczanin Cezary Cieślukowski zo-
stał jednogłośnie wybrany wiceprzewodni-
czącym Komisji Morza Bałtyckiego w czasie 
obrad Konferencji Peryferyjnych Regionów 
Nadmorskich Europy, który odbyły się w fiń-
skim Oulu. 

n Tłumnie pojawili się suwalczanie na 
Nocy Bibliotek w Bibliotece Publicznej im. 
Marii Konopnickiej Tegoroczna ogólno-
polska akcja odby wała się pod hasłem 
„RzeczpospoCzyta”, zatem w suwalskiej bi-
bliotece dominowały barwy biało-czerwone. 

n Na rondzie przy zbiegu ul. Reja i Armii 
Krajowej odsłonięto pomnik Ofiar Obławy 
Augustowskiej w Lipcu 1945 r. Po raz pierwszy 

Ciąg dalszy na str. 8

23.01. godz. 10-14 – Midicentrum familij-
nie (dzieci do klasy 3 włącznie przychodzą 
z opiekunami)

 – Kodowanie na dywanie (dzieci z klas 1-3) 
godz. 15-16.30. Zapisy telefoniczne.

24.01. godz. 10-14 – Midicentrum familij-
nie (dzieci do klasy 3 włącznie przychodzą  
z opiekunami)

 – Młody architekt (dzieci z klas 4-6) godz. 15-
16.30. Zapisy telefoniczne

25.01. godz. 10-14 – Legodzinki (zabawa kloc-
kami lego dla małych i dużych)

26.01. godz. 10-14 – Familijna Sobota
28.01. godz. 15-17 – Legodzinki (zabawa kloc-

kami lego dla małych i dużych)
29.01. godz. 10-14 – Midicentrum familij-

nie (dzieci do klasy 3 włącznie przychodzą  
z opiekunami)

 – Maski (8-10 lat) godz. 15-16.30. Zapisy tele-
foniczne

30.01. godz. 10-14 – Midicentrum familijnie 
(dzieci do klasy 3 włącznie przychodzą z 
opiekunami)

 – Robotyka (9-16 lat) godz. 15-16.30. Zapisy te-
lefoniczne

31.01. godz. 10-14 – Zajęcia familijne (dzieci do 
klasy 3 włącznie przychodzą z opiekunami)

 – Szyjemy papierowe dekoracje (6-9 lat) godz. 
15-16.30. Zapisy telefoniczne

1.02. godz. 15-17 – Legodzinki (zabawa klocka-
mi lego dla małych i dużych)

22.01. godz. 10-14 – Familijna Sobota

ferie z Suwalskim ośrodkiem kultury
 – zimowa akademia artystyczna 2019
ul. Papieża Jana Pawła II 5,
tel. 87 563 85 10

21 stycznia
t 10.30-12.00 Zimowe Warsztaty Rękodzieła 

6-12 lat /7 zł/, sala 0.28,  prowadzenie: Lidia 
Żyniewicz

t  12.00-13.30 W kręgu tańca: jazz modern 
10 -14 lat /5 zł / sala 2.15, prowadzenie: Mihaił 
Nikolov

t  12.00-14.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 
Sztuk Pięknych 5-13 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

t  14.00-16.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 
Sztuk Pięknych 13-18 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

22 stycznia
t 10.30-12.00 Zimowe Warsztaty Rękodzieła 

6-12 lat /7 zł/ sala 0.28, prowadzenie: Lidia 
Żyniewicz

t 12.00-13.30 W kręgu tańca: ćwiczenia rozcią-
gające, taniec z rekwizytem 8-11 lat /5 zł/ sala 
2.14, prowadzenie: Jadwiga Tylenda

t  12.00-14.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 
Sztuk Pięknych 5-13 lat – /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

t  14.00-16.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 
Sztuk Pięknych – 13-18 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

23 stycznia
t 10.30-12.00 Zimowe Warsztaty Rękodzieła  

6-12 lat /7 zł/ sala 0.28, prowadzenie: Lidia 
Żyniewicz

t 12.00-13.30 W kręgu tańca: taniec ludowy  
8-11 lat /5 zł/ sala 2.15, prowadzenie: Kinga 
Kobiela

t  12.00-14.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 
Sztuk Pięknych – 5-13 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: prowadzenie Mieczysław Iwaszko

t  14.00-16.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 
Sztuk Pięknych – 13-18 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

24 stycznia
t 10.30-12.00 Zimowe Warsztaty Rękodzieła    

– 6-12 lat /7 zł/ sala 0.28, prowadzenie: Lidia 
Żyniewicz

t 12.00-13.30 W kręgu tańca: warsztaty dla naj-
młodszych – 7-10 lat /5 zł/ sala 2.14,  prowa-
dzenie: Ewa Niedźwiecka

t  12.00-14.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 
Sztuk Pięknych – 5-13 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

t  14.00-16.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 
Sztuk Pięknych – 13-18 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

25 stycznia
t 10.30-12.00 Zimowe Warsztaty Rękodzieła 

– 6-12 lat /7 zł/ sala 0.28, prowadzenie: Lidia 
Żyniewicz

t 10.00-11.30 W kręgu tańca: warsztaty dla naj-
młodszych – 7-10 lat /5 zł/ sala 2.14, prowa-
dzenie: Ewa Niedźwiecka

t  12.00-14.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 
Sztuk Pięknych – 5-13 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

t  14.00-16.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 
Sztuk Pięknych – 13-18 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

28 stycznia
t  10.00 -11.00 Elementarz Młodego 

Melomana – 7-10 lat /wstęp wolny/ foyer II pię-
tro, prowadzenie: Tomasz Kierejsza
t 10.30-12.00 Warsztaty Rękodzieła – 6-12 lat 

/7 zł/ sala 0.28, prowadzenie: Halina Lutyńska
t 11.30-12.30 Elementarz Młodego Melomana 

– 11-13 lat /wstęp wolny/ foyer II piętro, pro-
wadzenie: Tomasz Kierejsza

t  14.00-16.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 
Sztuk Pięknych – 13-18 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

29 stycznia
t 10.00-11.00 Elementarz Młodego Melomana 

– 7-10 lat /wstęp wolny/ foyer II piętro, pro-
wadzenie: Tomasz Kierejsza

t 10.30-12.00 Warsztaty Rękodzieła – 6-12 lat 
/7 zł/ sala 0.28, prowadzenie: Halina Lutyńska

t 11.00-12.00 Feryjne Fanaberie: zajęcia pla-
styczne – 5-10 lat /10 zł/ sala 1.26, prowadze-
nie: Kazimierz Gomułka

t 11.30-12.30 Elementarz Młodego Melomana 
– 11-13 lat /wstęp wolny/ foyer II piętro, pro-
wadzenie: Tomasz Kierejsza

t  14.00-16.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 
Sztuk Pięknych – 13-18 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

Ciąg dalszy na str. 8
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w najnowszej historii Suwałk na odsłonięcie 
pomnika ustawionego w przestrzeni publicz-
nej nie zaproszono władz miejskich.

n Pod adresem http://suwalki.naprawmyto.
pl mieszkańcy Suwałk mogą w szybki i wygod-
ny sposób zgłosić problemy, czy też usterki, ja-
kie dostrzegają w naszym mieście. 

n Pojazd wojskowy z konwoju powraca-
jącego z manewrów na Litwie i auto osobo-
we zderzyły się na skrzyżowaniu ulicy Urata 
– Kolejowa – Dwernickiego. Suwalczanin kie-
rujący „osobówką” nie złamał żadnych prze-
pisów. Najprawdopodobniej sprawczynią ko-
lizji była Amerykanka, kierująca pojazdem 
wojskowym. Śledztwo w tej sprawie przejęła 
Żandarmeria Wojskowa.

LiPieC

n Legendarny eric burdon (na zdjęciu), en-
tuzjastycznie witany billy gibbons z ZZ TOP, 
tłumy widzów, koncerty plenerowe, śniadania 
bluesowe i wieczorne koncerty klubowe czyli 
cztery dni wypełnione różnymi odcieniami mu-
zyki bluesowej w Suwałkach. Tegoroczna edycja 
Suwałki Blues Festival potwierdziła, że jest to naj-
większy plenerowy festiwal bluesowy w Polsce 
i w tej części Europy.

n Obchodzono jubileusz 40-lecia współ-
pracy Suwałk z francuskim miastem Grande-
Synthe.

n W Suwałkach wprowadzono ograni-
czenie sprzedaży alkoholu w sklepach i sta-
cjach benzynowych w godzinach od 23 do 6. 
Ograniczenie wprowadzono na wniosek rad-
nych z różnych ugrupowań suwalskiej Rady 
Miejskiej. Nocne ograniczenie sprzedaży alko-
holu nie dotyczy gastronomii. 

n 27 lipca na terenie oczyszczalni ścieków 
w Suwałkach doszło do awarii technologicz-
nej. Do Czarnej Hańczy wypłynęło ok. 2,5 tys. 
metrów ścieków wstępnie oczyszczonych 
mechanicznie. Zawinił człowiek, który nie za-
reagował na awarię urządzeń. Stracił pracę. 
Z ustaleń Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska wynikało, że nie doszło 
do katastrofy ekologicznej i w Wigrach moż-
na było się kąpać.

Ciąg dalszy na str. 9

30 stycznia
t 10.30-12.00 Warsztaty Rękodzieła – 6-12 lat 

/7 zł/ sala 0.28, prowadzenie: Halina Lutyńska
t 11.00-12.00 Feryjne Fanaberie: zajęcia pla-

styczne – 5-10 lat /10 zł/ sala 1.26, prowadze-
nie: Kazimierz Gomułka

t  14.00-16.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 
Sztuk Pięknych – 13-18 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

t  17.00-18.00 Recital Moniki Bogdanowicz  
 – b.o. /wstęp wolny/ Sala Kameralna, prowa-
dzenie: Ignacy Ołów

31 stycznia
t 10.00-11.00 Elementarz Młodego Melomana 

– 7-10 lat /wstęp wolny/ foyer II piętro, pro-
wadzenie: Tomasz Kierejsza 

t 11.00-12.00 Feryjne Fanaberie: zajęcia pla-
styczne – 5-10 lat /10 zł/ sala 1.26, prowadze-
nie: Kazimierz Gomułka

t 10.30-12.00 Warsztaty Rękodzieła – 6-12 lat 
/7 zł/ sala 0.28, prowadzenie: Halina Lutyńska

t 11.30-12.30 Elementarz Młodego Melomana 
– 11-13 lat /wstęp wolny/ foyer II piętro, pro-
wadzenie: Tomasz Kierejsza

t  14.00-16.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 
Sztuk Pięknych – 13-18 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

1 luty
t 10.00-11.00 Elementarz Młodego Melomana 

– 7-10 lat /wstęp wolny/ foyer II piętro, pro-
wadzenie: Tomasz Kierejsza

t 11.00-12.00 Feryjne Fanaberie: zajęcia pla-
styczne – 5-10 lat /10 zł/ sala 1.26, prowadze-
nie: Kazimierz Gomułka

t 10.30-12.00 Zimowe Warsztaty Rękodzieła – 
6-12 lat /7 zł/ sala 0.28, prowadzenie: Halina 
Lutyńska

t 11.30-12.30 Elementarz Młodego Melomana 
– 11-13 lat /wstęp wolny/ foyer II piętro, pro-
wadzenie: Tomasz Kierejsza

t  14.00-16.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 
Sztuk Pięknych – 13-18 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

2 luty
t  14.00-16.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 

Sztuk Pięknych – 13-18 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

3 luty
t  14.00-16.00 Tęcza Wyobraźni z Pracownią 

Sztuk Pięknych – 13-18 lat /5 zł/ sala 0.30, pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko

PoNadto:

21.01-3.02 – 11.00-16.00 Między kamerą a ak-
cją: warsztaty filmowe – b.o. / 50 zł za całe 
warsztaty / prowadzenie: Bogdan Wasilewski

31.01-3.02 – WTOOPA XIII Ogólnopolskie 
Spotkania Teatralne, edycja  suwalska, bile-
ty na spektakle 5 zł 

Szczegóły na www.soksuwalki.eu. Wstęp na zaję-
cia płatne po okazaniu dowodu wpłaty. 

Muzeum okręgowe w Suwałkach
ul. Kościuszki 81, tel. 87 566 57 50

Zajęcia w Muzeum są bezpłatne.
Dzieci do lat 7 zapraszamy z opiekunami.

21. 01. godz. 10-12 – Zwyczaje karnawałowe na 
Suwalszczyźnie

22 i 25. 01.  godz. 10-12 – Zwiedzanie wystaw 
muzealnych z przewodnikiem

28. 01. godz. 10-12 – 100-lecie odzyskania przez 
Suwalszczyznę niepodległości. Konkurs hi-
storyczno-plastyczny

Muzeum im. Marii konopnickiej
w Suwałkach, ul. Kościuszki 31
tel. 87 566 41 33

23 i 30. 01. godz. 10-12 – W zimowej szacie Marii 
Konopnickiej – zajęcia plastyczno-muzyczne

ośrodek Sportu i rekreacji w Suwałkach, 
tel. 87 566 32 32

zaprasza na zimowe PÓłkoLoNie
 – i turnus 21-25.01.2019 r.
 – ii turnus 28.01-01.02.2019 r.

Wiek uczetników: 8-14 lat Cena: 199 zł/oso-
ba, 149 zł/osoba – z Suwalską Kartą Mieszkańca 
Informacje: tel. 87 566 32 81 aneta.walendykie-
wicz@osir.suwalki.pl, www.osir.suwalki.pl
W progranie m.in.:
– nauka nurkowania,
– zajęcia na ściance wspinaczkowej
– gry i zabawy: piłka nożna, siatkówka, tenis sto-

łowy, piłkarzyki, boks,
– zajecia w modelarni lotniczej
– zajęcia edukacyjne,
– jiu-jitsu – sztuki walki,
– zumba z elementami fitnes’u,
– mini turniej,
– kręgle,
– seans filmowy,
– zdrowa kuchnia (II śniadanie, obiad, deser),
– pełna opieka.

LodowiSko
przy  Szkole Podstawowej nr 11,

ul. Szpitalna 66

Do 3 lutego (niedziela), wstęp bezpłatny, bez-
płatne wypożyczanie łyżew z legitymacją szkolną 
lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

CZYNNE CODZIENNIE w godzinach:
10.00 – 10.45
11.00 – 11.45
12.00 – 12.45
13.00 – 13.45
14.00 – 14.45
15.00 – 15.45
16.00 – 16.45
17.00 – 17.45

więcej informacji na stronie:
www.um.suwalki.pl 

oraz  www.dwutygodniksuwalski.pl
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SierPień

n Nagrody Prezydenta Miasta Suwałki 
Włócznie Jaćwingów otrzymali: Spółka Recman, 
Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”, firma 
Drewlux, Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, 
przewodnicząca Suwalskiej  Rady Seniorów 
Maria Jolanta Lauryn, społecznik karol Marcin 
Świerzbin, przedsiębiorca andrzej Lewkowicz.

n bronisław woźnialis otrzymał statuetkę 
Mecenasa Kultury Suwałk.

n Suwalscy harcerze obchodzili jubileusz stu-
lecia. W uroczystościach uczestniczyła m.in. 
alicja Lutostańska, najbliższa żyjąca krew-
na patrona suwalskiego Hufca ZHP Tadeusza 
Lutostańskiego.

n  Suwalczanie i turyści bawili się na Jarmarku 
Kamedulskim – Dniach Suwałk, w czasie któ-
rego m.in. odsłonięto mural z Aleksandrą 
i Józefem Piłsudskim, zaprezentowano etiu-
dę Karta z Historii Miasta czyli wizytę Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Suwałkach, a na scenie przy 
ratuszu wystąpił zespół Pectus i Natalia Szroeder.

n grzegorz gigol otrzymał pierwszą nagro-
dę w XII konkursie „Suwalskie limeryki latem” 
zorganizowanym przez suwalską Bibliotekę 
Publiczną im. M. Konopnickiej.

n Sędzia Waldemar M. z suwalskiego Sądu 
Okręgowego uczestniczył w kolizji drogo-
wej 3 sierpnia w Suwałkach na ul. Utrata 
i uciekł z miejsca zdarzenia. Po zatrzymaniu  
w Augustowie okazało się, że był pod wpły-
wem alkoholu. Sędzia Waldemar M. złożył rezy-
gnację z funkcji Przewodniczącego II Wydziału 
Karnego suwalskiego Sądu Okręgowego.

n Już dawno suwalczanie nie obchodzili tak 
radośnie rocznicy wyzwolenia swojego mia-
sta. Z okazji 99. rocznicy wyzwolenia Suwałk 
była inscenizacja historyczna, potańcówka 
z Marszałkiem, Mobilne Muzeum Multimedialne 
oraz tradycyjne obchody rocznicowe.

Ciąg dalszy na str. 12

dyrektOr wOrd OdwOłany
Henryk Grabowski został odwołany ze stanowiska dyrektora suwalskiego Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego. Decyzję taką podjął nowy Zarząd Województwa Podlaskiego.
Zarząd województwa 31 grudnia 2018 r. zdecydował o odwołaniu ze stanowiska dyrektorów 

trzech Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego: w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.
Z ar z ąd u z as a dni ł  s woją  d e c y zj ę  n i e z a d ow ala -

jącą dynamiką roz woju ośrodków, z właszcza w za-
kresie dot ychc zasow ych i  planowanych inwest ycj i  
a także spadkiem przychodów we wszystkich trzech placów-
kach.

Nowym dyrektorem suwalskiego WORD został Marcin 
kleczkowski, który w ostatnich wyborach samorządowych 
był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza 
Augustowa. Aktualnie jest przewodniczącym Rady Miejskiej  
w Augustowie.

>>

Po raz siódmy ulicami Suwałk przeszedł 
barwny Orszak Trzech Króli. Był Kacper, 
Melchior i Baltazar w otoczeniu legionistów, 
pastuszków i aniołów. 

O r s z ak w y rus z y ł  sp o d suwalsk ie go 
Aquaparku i przeszedł ulicami miasta do Parku 
Konstytucji 3 Maja, gdzie na zebranych czeka-
ła betlejemska stajenka z nowonarodzonym 
Jezusem i żywymi zwierzętami. Po drodze su-
walczanie zatrzymywali się na czterech sta-
cjach, aby obejrzeć inscenizacje scen biblijnych. 
W orszaku tradycyjnie udział wziął Czesław 
renkiewicz , prezydent Suwałk i zdzisław 
Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej.

Suwalski Orszak Trzech Króli to nie tyl-
ko przypomnienie tradycji, ale też integracja 
mieszkańców we wspólnej zabawie. Te tra-
dycyjne jasełka są organizowane na ulicach 
miasta, przedstawiają drogę jaką Mędrcy ze 
Wschodu wyruszyli do Betlejem, by pokłonić 
się nowonarodzonemu Jezusowi. Prowadzeni 
przez betlejemską gwiazdę, przynieśli mu dro-
gocenne dary: złoto, kadzidło i mirrę. W Biblii są 
przedstawiani jako Mędrcy ze Wschodu, a do-
piero w VIII wieku nadano im imiona Kacper, 
Melchior i Baltazar – symbolizujące trzy konty-
nenty Europę, Azję i Afrykę, a także trzy poko-
lenia mężczyzn – młodzieńca, mężczyznę w si-
le wieku i starca. 

OrsZak trZech krÓli>>

Dwór Heroda na Placu Marii Konopnickiej

Głównym organizatorem tegorocznego su-
walskiego Orszaku Trzech Króli była Parafia pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy wspar-
ciu Suwalskiego Ośrodka Kultury.

W suwalskiej stajence były też żywe zwierzęta
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zbieramy do puszek
na Fundację „sYNERGIA”

działającą na rzecz dzieci i młodzieży
z sOsW nr 1 w suwałkach

w programie
n słodki kącik – kawiarenka
n salon urody – malowanie twarzy, paznokci
n pokaz Berserker’s MMA Team Suwałki
n pokaz Capoeira
n zabawy i pokazy taneczne
n zumba Lidia Kulik
n Socatots
n gry i zabawy sportowe
n występy zespołów akordeonowych
n występ zespołu Eye of the storm
n fotobudka
n kiermasz ceramiki

15 stycznia 2019, godz. 14-18
zespół Szkół nr 2 w Suwałkach

ul. t. kościuszki 36

16.30
gwiazda wieCzorU

oraz wiele innych atrakcji

Bal p
opro

wadzi 

DJ S
AJM

ON

ora
z zespół K

EYS

Patronat:
Prezydent Miasta Suwałki

Patronat medialny

CHARYTATYWNY BAL 

KARNAWAŁOWY



8.01.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

11

DwuTygoDnik SuwalSki

OdnOwiOna bibliOteka
od stycznia 2019 roku duże zmia-

ny w suwalskiej bibliotece Publicznej 
im. Marii konopnickiej. rozmawiamy 
o nich z Marią kołodziejską, dyrektor 
tej placówki.

od Nowego roku Czytelnicy od-
wiedzający suwalska bibliotekę za-
uważyli spore zmiany. Nie ma dwóch 
czytelni: książek i czasopism. teraz 
jest jedna czytelnia na pierwszym pię-
trze. Skąd ta zmiana?

 – Staramy się dostosowywać swoją ofertę do zmieniających się po-
trzeb czytelników. Zmniejsza się nieco liczba osób korzystających z czy-
telni, zwłaszcza z czytelni książek. Dlatego zdecydowaliśmy się na po-
łączenie obu czytelni. Ułatwi to dostęp do zbiorów bibliotecznych, bo 
czytelnik wszystko znajdzie w jednym miejscu na pierwszym piętrze. 
W bibliotece jest winda, a zatem wszyscy bez większych problemów mo-
gą dotrzeć do potrzeb-
nych im książek i cza-
sopism. Pomieszczenia 
czytelni wyremontowali-
śmy, pojawiły się też tam 
nowe komputery i meble. 
Sale te nie były remonto-
wane od ponad dwudzie-
stu lat! Wyposażenie też 
pochodziło z końca ubie-
głego wieku. A wszystkie 
te zmiany były możliwe 
dzięki pieniądzom, które pozyskaliśmy od Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz od suwalskiego samorządu miejskiego. Całość kosz-
towała ok. 372 tys. zł, z czego ok.175 tys. zł pochodziło z budżetu mini-
stra, a pozostałe z suwalskiego budżetu miejskiego.

to nie jedyna zmiana przeprowadzona w suwalskiej bibliotece 
za te pieniądze.

 – Tak, na parterze powstała pracownia digitalizacji i historii mówio-
nej. To rozszerzy ofertę naszej placówki. Biblioteka musi się zmieniać. 

Pracownia Historii Mówionej 
powstała w odnowionych po-
mieszczeniach dawnej czytel-
ni czasopism. Jest tam miejsce 
do nagrywania historii, których 
nie znajdziemy w podręczni-
kach. Od kilku miesięcy działa 
ona pełną parą. Trwa rejestracja 
i gromadzenie wspomnień naj-
starszych mieszkańców Suwałk 
i  Suwals zc z y zny.  Nagrane 
w y w i a d y  d o t y c z ą  o s t a t -
nich kilku dziesięcioleci hi-
storii miasta. Pozornie to nie-
długi okres. Ale w pamięci 
„świadków historii” mieści się 
w nim ostatnie 100 lat – odzy-

skanie przez Polskę niepodległości, okres II wojny światowej, czasy po-
wojenne, aż do współczesności. To taki biblioteczny wkład w jubileuszo-
we obchody 100-lecia wyzwolenia Suwałk i 300-lecia założenia miasta.

W tej pracowni digitalizowane są też zbiory biblioteczne, szczególnie 
te najstarsze i najcenniejsze dotyczące Suwałk i naszego regionu. Często 
są one w złym stanie. Po przeniesieniu na nośniki cyfrowe będą bardziej 
dostępne, a przede wszystkim ocalimy je przed fizycznym zniszczeniem. 

Po co to wszystko?

 – Docelowo materiały te zostaną po raz pierwszy udostępnione w 
internecie jako biblioteka multimedialna. Każdy będzie miał do nich do-
stęp. Zebrane opowieści będą wykorzystywane w przedsięwzięciach 
edukacyjnych, artystycznych i naukowych. Dotąd takie wspomnienia 
w Suwałkach i na Suwalszczyźnie rejestrowano incydentalnie. Niestety, 
wielu suwalczan ze swoimi ciekawymi opowieściami o życiu nie ma już 
wśród nas. Oni tworzyli historię naszego miasta. Staramy się uratować, 
to co jeszcze można utrwalić na nośnikach cyfrowych. 

W  k o ń c u 
ubiegłego ro-
ku odbyły się 
w b ib l i ote ce 
warsztaty edu-
kacyjne doty-
czące zapamię-
tanej histori i 
naszego mia-
s t a .  Z a j ę c i a 
p r o w a d z o n o 
na bazie wspo-
mnień o zda-
rzeniach i miejscach historycznych – ale tych suwalskich. Młodzież 
tropiła znaki historii na archiwalnych zdjęciach i filmach placu Marii 
Konopnickiej. Taki wehikuł czasu. 

Do 22 stycznia trwa konkurs na zarejestrowanie wspomnień babć 
i dziadków „Wigilia… ze smartfonem”. Wystarczy zapytać i nagrać od-
powiedzi na pytania. Co dawniej dostawało się pod choinkę? Czy jada-
no potrawy, których dziś już nie ma na świątecznym stole? Jak spędzał 
święta dziadek, gdy był małym chłopcem? Prace należy nadsyłać lub do-
starczyć osobiście na płytach CD, DVD, do 22 stycznia na adres: Biblioteka 
Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki.

zmienia się też najbardziej nietypowa i kreatywna część suwal-
skiej biblioteki czyli Midicentrum na osiedlu Północ.

 – Z naszego Midicentrum korzysta od. 11-12 tys. osób rocznie. Są to 
przede wszystkim najmłodsi suwalczanie, którzy rozwijają tam swoją wy-
obraźnię i pomysłowość. Taka placówka musi się stale zmieniać, bo w no-
woczesnych technologiach następują szybkie zmiany, a my chcemy, by 
suwalskie Midicentrum oferowało dzieciom i młodzieży to co najnowsze. 

Od niedawna w Midicentrum pojawił się zestaw do kodowania na dy-
wanie, który daje możliwość poznania idei programowania offline. Pod 
koniec grudnia przyjechał do nas robot Cubetto, łączący w sobie techno-
logię i naturę – robot jest drewniany, ale jak najbardziej można go zapro-
gramować. Coraz popularniejsze w Polsce ozoboty zawitają wkrótce i do 
Midicentrum. A starsi użytkownicy mogą u nas poszerzać swoje umiejęt-
ności w dziedzinie sztuk plastycznych, wykorzystując elektroniczny ołó-
wek do rysowania i projektowania na tabletach.

>>

Ciąg dalszy na str. 12
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MiNął rok
w SUwałkaCH

n 15 sierpnia w suwalskim ratuszu gościł pre-
mier Litwy Saulius Skvernelis.

n Ciała dwóch małżonków odnaleziono 25 
sierpnia rano w jednym z suwalskich budyn-
ków przy ul. Szpitalnej. Zwłoki kobiety znajdo-
wały się w mieszkaniu, mężczyzny w piwnicy. 
Obydwoje mieli po ok. 50 lat. Niewykluczone, 
że mogło to być tak zwane rozszerzone samo-
bójstwo. Oznaczałoby to, że jedna z osób za-
biła drugą, po czym popełniła samobójstwo. 

wrzeSień

n Prawie 11,7 tys. uczniów suwalskich szkół 
rozpoczęło rok szkolny. To ostatni rok działal-
ności gimnazjów, które są wygaszane.

n Od 1 września zaczęły obowiązywać ulgi 
i zniżki przyznane w ramach Suwalskiej Karty 
Mieszkańca.

n W tym roku po raz pierwszy w Suwałkach 
odbyły się podwójne obchody rocznicy wy-
buchu II wojny światowej. Suwalskie obchody 
79. rocznicy wybuchu II wojny światowej odby-
ły się pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 
roku. Uroczystości w samo południe rozpoczął 
dźwięk syren. Wcześniej, bo o godz. 4.45 też 
rozbrzmiały syreny i salwy honorowe podczas 
uroczystości zorganizowanych przez wojsko 
i służby mundurowe.

n Mieszkańcy Suwałk obchodzili 79 rocznicę 
agresji ZSRS na Polskę. Niestety znowu zorga-
nizowano podwójne obchody przy Pomniku 
Żołnierzy Września 1939 r. Miejskie obcho-
dy odbyły się w rocznicę sowieckiej agresji 
na Polskę czyli 17 września. Oryginalnie, bo 
16 września obchody 79. rocznicy sowieckiej 
agresji na Polskę zorganizował 14. Suwalski 
Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

n Ruszyła budowa suwalskiego lotniska. 
Symboliczne rozpoczęcie budowy pasa star-

towego od-
było się 25 
września na 
s u w a l s k i m 
lotnisku przy 
ul. Wojczyń-
skiego. 

n Tragiczny wypadek na ul. Reja wydarzył się 
14 września. Na przejściu dla pieszych został 
potrącony 65-letni rowerzysta, który zmarł po 
przewiezieniu do szpitala.

PaŹdzierNik

n W szpitalu zmarł potrącony na ul. Reja 
72-letni rowerzysta. Do wypadku doszło 1 paź-
dziernika, gdy rowerzysta chcąc przejechać na 

Ciąg dalszy na str. 13

 a co nowego biblioteka przygotowała 
dla stałych czytelników?

W  o s t a t n i m 
czasie zakupiliśmy 
za prawie 100 tys. 
zł nowości książ-
kowych. Pieniądze 
p o c h o d z i ł y  o d 
Ministra Kultury 
i  D z i e d z i c t w a 
Narodowego oraz 
suwalskiego sa-
morządu miejskie-
go. Od niedawna 
czytelnicy mogą 

też skorzystać z nietypowego sposobu odda-
wania wypożyczonych książek – z książkoma-
tu, który został ustawiony na suwalskim dworcu 
autobusowym. Sądzę, że to ułatwi zwrot ksią-
żek przed feriami, zwłaszcza uczniom.

dużo tych zmian w suwalskiej bibliotece.

Biblioteka powinna stale zmieniać się, 
by stać się miejscem jeszcze bardziej przyja-
znym dla suwalczan. Ktoś kiedyś powiedział, 
że budynek biblioteki to najmądrzejsze miejsce 
w Suwałkach, a ja chcę żeby było to też miej-
sce, do którego suwalczanie chętnie przycho-
dzą. Zmienia się wizerunek 
naszej placówki. Dlatego 
też zmieniliśmy logo 
suwalskiej Biblioteki 
P u b l i c z n e j  i m . 
M .  K o n o p n i c k i e j . 
Mamy teraz nowo -
cześniejsze logo. Nasza 
sławna patronka pozosta-
ła na ścianie frontowej budynku i zaprasza do 
nas, natomiast w logo pojawiły się symbolicz-
ne książki.

dziękuję za rozmowę.

Zmiany w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej wprowadzono w wyniku 
realizacji projektu „Suwalska Biblioteka Pamięci – modernizacja czytelni i utwo-
rzenie pracowni digitalizacji w suwalskiej Bibliotece” oraz projektów „Cyfrowe 
pogotowie historyczne” i „Zabierz książkę na gapę” współfinansowanych ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

lesZek a. MOcZulski 
u kOnOpnickieJ

W odnowionym Muzeum im. Marii Konopnickiej odbyło się spotkanie „In Memoriam – Leszek 
Aleksander Moczulski” w pierwszą rocznicę śmierci pochodzącego z Suwałk poety. 

Leszek Aleksander Moczulski urodził się 18 lutego 1938 r. w Suwałkach, a zmarł 17 grudnia 
2017 r. w Krakowie. W Suwałkach uczęszczał do szkoły powszechnej, obecnie Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej oraz Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Liceum TPD, 
dziś I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. W 1956 r. rozpoczął studia polonistyczne 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ich ukończe-
niu z Krakowem związał się na stałe. Pisał wiersze i 
teksty piosenek, głównie dla zespołu „Skaldowie” 
oraz grup muzycznych „Anawa” i „Dżamble”. Jego 
poezję śpiewali m.in. Marek Grechuta i Grzegorz 
Turnau. Leszek A. Moczulski jest także autorem 
hymnu Suwałk.

>>

Zbigniew Fałtynowicz 
opowiadał o „Maturze 
1955/56”, którą
L. A. Moczulski zdawał
w suwalskim Liceum.
Natomiast Krzysztof 
Czyżewski podzielił się
swoimi refleksjami
o twórczości poety
pochodzącego z Suwałk. 
Nie zabrakło też czytania 
jego wierszy

Spotkanie odbyło się po raz pierwszy
w odnowionym Muzeum im. Marii Konopnickiej

po zakończonym trwającym dwa lata
remoncie głównego budynku tej placówki
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bibLioteka PUbLiCzNa
iM. Marii koNoPNiCkieJ w SUwałkaCH

ul. E. Plater 33A zaprasza:
¿ pokaz zdjęć z opowieścią 

Pauliny Grygoruk „Pakistan. 
Góry Hindukusz” – 17.01., godz. 
17, Sala im. J. Towarnickiej. 
Wstęp wolny.

¿ wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach 
do udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” – zanim 
obejrzysz film, wypo-
życz i przeczytaj książ-
kę. 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: „Asteriks 
i Obeliks: Tajemnica magicznego wywaru”.

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 ro-
dzin w godzinach 10-14;

arCHiwUM PańStwowe w SUwałkaCH,
ul. T. Kościuszki 69

¿ wystawa „W oczekiwaniu na Niepodległą. 
Suwalszczyzna w latach 1918-1919 w archiwaliach 
Archiwum Państwowego w Suwałkach i Archiwum 
Akt Now ych” prezentowana jest do 15.01.

SUwaLSki oŚrodek kULtUry zaprasza na:
¿  f ilm wyświetlany w ramach DKF 13: 

„Dzieciństwo” – 9.01., godz. 18, Sala Kameralna, 
bilety 12 zł w kasie SOK.  Norweski dokument 
o tym, czego naprawdę potrzebują dzieci, 
przedstawia codzienność norweskiego przed-
szkola Aurora. 

¿  nowy spektakl SOK „Doktor Honorek” 
– 16.01., godz. 18, Sala im. A. Wajdy, bi-
lety 20 zł. Sympatyczny lekarz zwierząt 
Doktorek Honorek i jego dzielna ekipa wyru-
szają z niebezpieczną misją w poszukiwaniu 
lekarstwa na groźną chorobę, którą rozprze-
strzenia Zły Zgryz. W tej podróży odwiedzą 
wiele ciekawych miejsc i przeżyją wspania-
łe przygody.

¿ wystawę fotografii wielkich aglomeracji 
„Miasto Marcina Wróbla w Galerii Patio” – wstęp 
wolny, wystawa czynna do 13.01.

MUzeUM okręgowe w SUwałkaCH, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿  wystawę JULIUSZ KOSSAK (1924–1899) 
WOJCIECH KOSSAK (1856–1942), czynna do 13.01.

gaLeria SztUki wSPÓłCzeSNeJ
 – gaLeria aNdrzeJa StrUMiłło,

ul. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿  zbiorową wystawę fotografii studen-

tów Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości 
 w Białymstoku „Dyplomy 2018” – wystawa 
czynna do stycznia;

zAprOSzENiA SuwAlSKiE

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301, tel. – 87 618 20 23

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

w KiNiE

MiNął rok
w SUwałkaCH

drugą stronę jezdni, wpadł pod jadący samo-
chód osobowy. 

n Do uż y tku oddano przebudowaną  
ul. Leśną. 

n Premier Mateusz Morawiecki przedsta-
wił suwalczanom rządowy program „Czyste 
Powietrze” podczas spotkania, które odbyło 
się w sali Państwowej Szkoły Muzycznej.

n W czasie kampanii przedwyborczej Suwałki 
odwiedziła wicepremier beata Szydło.

n W I turze wyborów samorządowych 
C z e s ł aw r e n k i ew i c z zos t a ł  w y b r any 
Prezydentem Miasta Suwałk. Otrzymał 15 877 
głosów czyli ponad 63% ogółu oddanych 
głosów. To trzecia kadencja Cz. Renkiewicza 
na stanowisku Prezydenta Miasta Suwałk. 
Frekwencja wyborcza w Suwałkach wynio-
sła 47,05%.

n W wyborach do Rady Miejskiej w Suwałkach 
najwięcej głosów zdobył KWW Łączą nas 
Suwałki, który uzyskał 12 mandatów radnych. 
Siedmiu radnych ma Prawo i Sprawiedliwość,  
a po dwóch radnych KWW Mieszkańcy Suwałk 
i ugrupowanie Platforma. Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska. 

n W wyborach do Sejmiku Województwa 
Podlaskiego najwięcej głosów w Suwałkach 
zdobyli:  romuald łanczkowski ,  anna 
Naszkiewicz i Cezary Cieślukowski.

n 25-lecie obchodził suwalski Ośrodek 
Rehabilitacji.

n Suwalską Miss Seniorów została Ludmiła 
karłowicz. Misterem Seniorów jury wybrało 
wiesława Nowosadko. 

LiStoPad

n Dla złodziei nie ma żadnej świętości. 
Przekonaliśmy się o tym w Suwałkach. Na 
cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej policja 
zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy kra-
dli kwiaty z grobów. Inni złodzieje włamali 
się do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej 
Miłosierdzia, skąd zabrali skarbonki z pieniędz-
mi i sprzęt nagłaśniający. Z kolei w biały dzień 
złodziej próbował obrabować świątynię pod 
wezwaniem Kazimierza Królewicza. Nic nie 

Ciąg dalszy na str. 14

rozMariNo, ul. Kościuszki 75 zaprasza na
¿ koncert Zmiany Wachty – 13.01, godz. 19.
¿ koncert zespołu Dreszcz – 18.01, godz. 

19. W programie znane standardy bluesowe.

zaprasza na filmy:
¿ do 10 stycznia – „Sekretny świat kotów” 

(animowany/przygodowy) – premiera, „Królowa 
Śniegu: Po drugiej stronie lustra” (animowany/
przygodowy), „Spider Man Uniwersum” (animo-
wany/przygodowy/akcji), „Bumblebee” (akcji/s-
-f) – premiera, „Pech to nie grzech” (komedia), 
„Teraz albo nigdy” (komedia), „Zabawa zabawa” 
(komediodramat), „Winni” (thriller) film wyświe-
tlany w cyklu KINO KONESERA;

¿  od 11 stycznia, „Ralph Demolka w in-
ternecie” (komedia animowana/przygodowy) 
2D+3D, „Underdog” (dramat);

¿ 16 stycznia „Kraina wielkiego nieba” (me-
lodramat) – film wyświetlany w cyklu BABSKIE 
WIECZORY;

¿  18 stycznia „Asteriks i Obeliks: Tajemnica 
magicznego wywaru” (animowany/przygodo-
wy), „Chłopiec z burzy” (familijny/przygodowy), 
„Diablo. Wyścig o wszystko” (akcji), „Glass” (thriller);

„dwutygodnik Suwalski” PoLeCa
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rok  2018  w  SPorCie

ukradł, bo najprawdopodobniej wystraszył się 
wchodzącego do środka kapłana.

n alicja andrulewicz została dyrektorem 
Suwalskiego Ośrodka Kultury do 31 X 2021 r.

n 8 listopada policjant kierujący ruchem na 
ul. Raczkowskiej został potrącony przez kie-
rowcę busa, który odjechał z miejsca zdarzenia 
w nieznanym kierunku. Sprawcy nie zatrzymano. 

n Na Suwalszczyźnie odbyła się część ma-
newrów prowadzonych w ramach ćwiczeń woj-
skowych Anakonda-18. Żołnierze amerykańscy 
prowadzili na tzw. przesmyku suwalskim reko-
nesans i ćwiczenia wzdłuż granicy z Litwą.

n Składano kwiaty pod pomnikami, wspól-
nie śpiewano hymn, biegano, odbył się także 
Festyn Niepodległościowy. Wielu suwalczan  
w różnym wieku – od dzieci do seniorów wzięło 
udział w obchodach 100-lecia Niepodległości 
Polski. Zabrakło pod suwalskim pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oficjalnych 
przedstawicieli 14. Suwalskiego Dywizjonu 
Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka 
J. Piłsudskiego i innych jednostek wojsko-
wych stacjonujących w Suwałkach, Wojskowej 
Komendy Uzupełnień, Straży Pożarnej i innych 
służb mundurowych.

n W Muzeum Okręgowym otwarto wy-
jątkową wystawę, Juliusz Kossak 1824–1899 
Wojciech Kossak 1856–1942. 

n Na pierwszej sesji spotkali się suwal-
scy radni VIII kadencji. Zaprzysiężono prezy-

denta i radnych. 
Przewodniczącym 
Rady Miejskiej zo-
s t a ł  z d z i s ł a w 
Przełomiec, a jego 
zastępcami Jacek 
J u s z k i e w i c z  
i Jacek Niedźwie-
dzki.

grUdzień

n  W i c e p r z e w o d n i c z ą c y m  S e j m i k u 
Województwa Podlaskiego został suwalcza-
nin Cezary Cieślukowski.

n Wyrok dożywocia usłyszał zabójca 90-latki 
z Suwałk Adrian Z. Do brutalnego morderstwa 
doszło w grudniu 2016 r. w Domu Weterana. 

n Kilkuset suwalczan uczestniczyło w Wigilii 
Miejskiej po raz kolejny zorganizowanej na 
Placu Marii Konopnickiej. 

n 14 głosami za, przy 6 przeciw i 2 wstrzy-
mujących się suwalscy radni uchwalili budżet 
na 2019 rok.

MiNął rok
w SUwałkaCH

LUty

¿  Cztery medale (dwa złote i po jed-
nym srebrnym i brązowym) wywalczyli bad-
mintoniści SKB Litpol-Malow Suwałki na 54. 
Indywidualnych Mistrzostwach Polski Elity 
rozegranych w Lubinie. Kamila Augustyn 
i Michał Łogosz w grze mieszanej oraz 
K. Augustyn w grze pojedynczej kobiet wywal-
czyli złote medale. Ponadto w grze podwój-
nej mężczyzn zawodnik SKB Litpol-Malow 
Łukasz Moreń grający w parze z Wojciechem 
Szkudlarczykiem wywalczył srebro. W grze 
podwójnej kobiet Magdalena Witek grająca 
z Kornelią Marczak(Plesbad Pszyczyna) wywal-
czyły brązowy medal. 

¿ Badmintoniści SKB Litpol-Malow Suwałki 
obronili tytuł drużynowego mistrza Polski. W fi-
nale wyraźnie pokonali 4:2 UKS Hubal Białystok. 
Tym samym suwalski zespół po raz siedemna-
sty został drużynowym mistrzem Polski.

¿ Jakub Krynicki wywalczył brązowy medal 
na bojerowych Mistrzostwach Polski juniorów.

¿  Lekkoatleta LUKS Hańcza Suwałki 
Maciej Pietras zdobył złoty medal Halowych 
Mistrzostw Polski w siedmioboju do lat 17.

¿ Siatkarze Ślepska Suwałki zajęli trzecie 
miejsce po rundzie zasadniczej I ligi.

MarzeC

¿ Szachistka KSz Hańcza Suwałki Michalina 
Rudzińska została wicemistrzynią Polski do lat 
16 w indywidualnych Mistrzostwach Polski ju-
niorów rozegranych w Jastrzębiej Górze.

¿  Ze stanowiska prezesa Wigier Suwałki 
zrezygnował Dariusz Mazur.

kwieCień

¿  W Wielką Sobotę rozegrano pierwszy 
mecz charytatywny pomiędzy drużynami naj-
starszych suwalskich „ogólniaków”. I LO poko-
nało 3:1 II LO.

¿ Po przegranej rywalizacji w play-off ze 
Stalą Nysa siatkarze Ślepska Suwałki zajęli szó-
stą lokatę w I lidze. 

¿  Damian Bilbak z Suwalskiego Klubu 
Karate Kyokushin wywalczył srebrny medal 
w kumite do 65 kg na Mistrzostwach Polski 
seniorów w karate kyokushin rozegranych 
w Limanowej. 

MaJ

¿ Zawodniczka Suwalskiego Klubu Karate 
Aleksandra Rybacka wywalczyła złoty medal 
w kumite do 55 kg na Mistrzostwach Europy 
Seniorów i Juniorów Karate Shinkyokushin. 

¿  Reprezentanci suwalskiego SALOS 
wywalczyli 3 złote i cztery brązowe meda-
le w tenisie stołowym na XXIX Światowych 
Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej rozegra-
nych w Krakowie. 

CzerwieC

¿ Ponad 600 biegaczy rywalizowało na su-
walskich ulicach w trzecim Miejskim Święcie 
Biegania – RESO Suwałki 10,5. Bieg główny 
na 10,5 km wygrał Kenijczyk Nelson Kipkogei 
Cherutich. Wśród kobiet najszybsza była 
Walentyna Kiliarska z Ukrainy.

¿  Ukraińcy Winohrad Kuryło i Maksym 
Remez wygrali regaty żeglarskie o Puchar 
Prezydenta Miasta Suwałk w klasie Cadet roze-
grane na jeziorze Wigry.

¿  Na suwalskim stadionie lekkoatletycz-
nym rozegrano Mistrzostwa Polski seniorów 
w wielobojach i sztafetach. Młodzi lekko-
atleci LUKS Hańcza Suwałki wygrali sztafetę 
4x100 m chłopców do lat 16. Biegli w składzie: 
Kornel Rybacki, Patryk Makowski, Kacper Grygo 
i Paweł Gulbierz. 

¿  Piłkarze suwalskich Wigier rekordo-
wym zwycięstwem zakończyli udany se-
zon 2017/2018 w I lidze. W ostatnim meczu 
w Suwałkach pokonali 6:0 jeden z najbardziej 
utytułowanych polskich klubów piłkarskich 
Ruch Chorzów. Wigry z dorobkiem 52 pkt za-
jęły najwyższe w historii występów w I lidze – 
szóste miejsce. 

¿  47 – letni Kamil Socha zastąpił Artura 
Skowronka na stanowisku szkoleniowca dru-
żyny piłkarskiej Wigier. 

¿  Piłkarki RESO Akademii 2012 Suwałki 
utrzymały się w II lidze. Z dorobkiem 24 pkt za-
jęły ósmą lokatę. 

¿ Suwalskie zawodniczki sekcji bokserskiej 
OSiR zdobyły dwa medale: srebrny i brązowy 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży ro-
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zegranej w Koninie. Magdalena Poulakowska 
w kategorii do 57 kg została wicemistrzynią 
Polski, a Angelika Zielińska w kategorii do 52 
kg wywalczyła brązowy medal. 

¿ Badmintoniści SKB Litpol-Malow Suwałki 
zajęli miejsca 5-8 w Klubowych Mistrzostwach 
Europy rozegranych w Białymstoku. W ćwierćfi-
nale SKB Litpol-Malow po niezwykle wyrówna-
nej grze przegrał 1:3 z francuskim zespołem Issy 
Les Moulineaux BC. 

¿  Rewelacyjny występ pływaka MUKS 
Olimpijczyk Suwałki Filipa Kosińskiego na mi-
strzostwach Polski juniorów młodszych do lat 14 
w Olsztynie. Wywalczył on pięć złotych medali. 

¿ Na lekkoatletyczne stadiony po ponad 
rocznej przerwie powróciła zawodniczka su-
walskiego klubu „Hańcza” Maria Andrejczyk 
– czwarta oszczepniczka Igrzysk Olimpijskich 
w Rio de Janeiro. Na mistrzostwach Polski do 
lat 23 rozgrywanych w Sieradzu wywalczyła 
srebrny medal. 

LiPieC

¿  Suwalczanin Jerzy Broc (M75) zdobył 
złoty medal w biegu na 400 m, srebrny me-
dal w biegu na 800 m i brązowy w rzucie dys-
kiem w Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce 
Masters rozegranych w Toruniu. 

¿ Na IWAS Youth World Games 2018 suwal-
ski pływak Marcin Makar wywalczył cztery me-
dale: po dwa złote i srebrne. 

¿ W finałach XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży rozgrywanej w Chorzowie złoty me-
dal wywalczył 10-boista LUKS Hańczy Suwałki 
Maciej Pietras, a brązowy medal sztafeta 4 x 100 
m SL SALOS Suwałki: Tomasz Grajewski, Daniel 
Kachnowski, Jakub Mikłaszewicz i Marcin Miszkiel.

SierPień

¿ Po zwycięstwie 2:1 z Garbarnią Kraków su-
walskie Wigry z dorobkiem 14 pkt zajmowały 
czwartą lokatę w tabeli Fortuna I ligi. Niestety, 
jak później się okazało było to ostatnie zwycię-
stwo piłkarzy suwalskich Wigier odniesione na 
stadionie przy ul. Zarzecze 26 w rozgrywkach 
I-ligowych w 2018 r.

¿  Jacek Tomczak z Akademii Szachowej 
Gliwice wygrał w II Międzynarodowym Memoriale 
Ireny Warakomskiej – największym turnieju sza-
chowym rozgrywanym w Suwałkach.

¿ Michalina Rudzińska z KSz Hańcza Suwałki 
wywalczyła srebrny medal na Mistrzostwach 
Polski w szachach szybkich i błyskawicznych 
rozegranych we Wrocławiu. 

wrzeSień

¿  Młodzi piłkarze poznańskiego Lecha 
wygrali VI Turniej Piłkarski im. Grzegorza 
Wołągiewicza. Trzecie miejsce zajęła Akademia 
Piłkarska Wigier Suwałki.

¿  Siatkarze Tref la Gdańsk wygrali IX 
Memoriał Józefa Gajewskiego rozegrany 
w suwalskiej hali OSiR. Wyprzedzili Chemika 
Bydgoszcz i AZS Olsztyn. Wszystkie te drużyny 
grają w najwyższej klasie rozgrywkowej w Plus 
Lidze. Czwartą lokatę zajął pierwszoligowy ze-
spół Ślepska Suwałki.

¿ Dwa złote i jeden brązowy medal wywal-
czyli lekkoatleci LUKS Hańczy Suwałki na mi-
strzostwach Polski młodzików w Bełchatowie. 
Rekordzistka Polski Gabriela Butkiewicz zdecy-
dowanie wygrała rzut oszczepem dziewcząt. 
Mistrzem Polski młodzików w biegu na 110 m 
ppł chłopców został Kornel Rybacki. Zdobył 
on też brązowy medal w biegu na 200 m ppł. 

PaŹdzierNik

¿  Ze srebrnym medalem w kategorii do 
65 kg z mistrzostw Polski kadetek i kadetów 
w sumo wróciła zawodniczka LMUKS Olimpik 
Suwałki Karolina Zakrzewska. 

¿  Michał Sobolewski z Suwalskiego Klubu 
Badmintona wywalczył mistrzostwo Polski 
w grze podwójnej młodzieżowców grając w parze 
z Adamem Szolcem z Hubertusa Zalesie Górne.

¿ Na rozgrywanych w Estonii Mistrzostwach 
Europy Młodzików w sumo brązowy medal 
w kategorii wagowej 65 kg wywalczyła Julia 
Janowska z LMUKS Olimpik Suwałk.

LiStoPad

¿  N i esp o d z i ew ani e z ako ń c z y ł  s i ę 
w Suwałkach mecz RESO Akademii 2012 
z Ząbkovią Ząbki w II lidze grupa mazowiecka 
piłki nożnej kobiet. Suwalski zespół pokonał 6:4 
lidera II ligi. W pierwszej rundzie II ligi drużyna 
RESO Akademia 2012 wywalczyła 13 pkt i zaj-
muje ósme miejsce w tabeli.

¿  Po serii porażek w I lidze piłkarskiej 
Zarząd Wigier Suwałki zwolnił trenera Kamila 
Sochę. Zastąpili go: Ariel Jakubowski, Donatas 
Vencevicius i Daniel Ołowniuk.

¿ Zawodniczka Klubu Szachowego Hańcza 
Suwałki Michalina Rudzińska zajęła ósme miej-
sce w Mistrzostwach Świata Juniorów w sza-
chach rozegranych w greckim Porto Carras. 
W rywalizacji dziewcząt do lat 16 M. Rudzińska 
w jedenastu rundach wywalczyła 7,5 pkt.

¿  Drużynowe zwycięstwo oraz osiem 
medali, w tym 3 złote wywalczyli karatecy 
Suwalskiego Klubu Karate w Mistrzostwach 

Polski Juniorów i Młodzieżowców w Karate 
Kyokushin rozegranych w Ełku. 

¿ Suwalskie Wigry z dorobkiem 22 pkt zaj-
mują piętnastą lokatę w tabeli Fortuna I liga. 
Przed Wigrami do rozegrania na wiosnę pozo-
stał jeszcze jeden zaległy mecz z Odrą Opole 
w Suwałkach. Przed suwalskim zespołem trud-
na runda wiosennej, w której do końca będzie 
trwała walka o utrzymanie się w I lidze.

grUdzień

¿  W Suwałkach piłkarze Wigier przegra-
li 0:3 z liderem I ligi Rakowem Częstochowa 
w meczu 1/8 Pucharu Polski i pożegnali się z ty-
mi rozgrywkami. 

¿  Z aw o d n i c y  S u w a l s k i e g o  K l u b u 
Karate zdobyli 4 medale w Budapeszcie na 
Mistrzostwach Europy kadetów, młodzieżow-
ców i seniorów Open Karate Shinkyokushin. 
Aleksandra Górska zdobyła brązowy medal 
w konkurencji kumite powyżej 65 kg. Damian 
Biłbak wywalczył srebro w kumite do 65 kg. 
Jego brat, Daniel Biłbak zdobył brązowy me-
dal w konkurencji kumite do 70 kg. Michał 
Karpowicz wywalczył brązowy medal w ka-
ta do 75 kg. 

¿ Drużyna SKB Litpol-Malow Suwałki od-
niosła 8 zwycięstw w rozgrywkach badminto-
nowej ekstraklasy i prowadzi w tabeli. W turnie-
ju rozegranym w Suwałkach SKB Litpol-Malow 
rozgromiło 7:0 ubiegłorocznego wicemistrza, 
Hubal Białystok.

¿ Trzy złote medale i jeden srebrny wywal-
czył młody pływak MUKS Olimpijczyk Suwałki 
Filip Kosiński na Zimowych Mistrzostwach 
Polski juniorów młodszych do lat 14 rozgrywa-
nych w Olsztynie. Suwalski pływak pobił też 
trzy rekordy Polski czternastolatków.

¿  Zwycięstwem 3:0 w Częstochowie 
z Norwidem, siatkarze Ślepska zakończyli rok 
2018. Po 16 kolejkach z dorobkiem 31 pkt zaj-
mują czwarte miejsce w tabeli. Awansowali też 
po zwycięstwie 3:0 z KPS w Siedlcach do IV run-
dy Pucharu Polski.
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1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach 
Sp. z o.o., ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o. o.; 

 2. Do konkursu może przystąpić Kandydat spełniający następujące kry-
teria: 

1) posiada wykształcenie wyższe, preferowane branżowe z zakresu cie-
płownictwa i ogrzewnictwa; 

2) legitymuje się co najmniej 7-letnim okresem zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy 
o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykony-
wania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) legitymuje się co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach 
kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia 
działalności gospodarczej na własny rachunek, 

4) wykazuje się znajomością zagadnień ekonomiczno – prawnych i admi-
nistracyjnych, w tym przepisów ustawy z dnia 10.04.1997r. prawo ener-
getyczne (Dz. U. z 2018r., poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637) 
dotyczących zakresu działalności PEC w Suwałkach Sp. z o.o., 

5) posiada znajomość zagadnień z zakresu energetyki cieplnej i ogrzew-
nictwa, 

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych, 

7) nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie ogranicze-
niom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach pra-
wa handlowego, 

8) nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 
XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art 587, art 590 i art 591 kodeksu 
spółek handlowych, 

9) posiada prawo jazdy kat. B. 

3. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz przedłożenia dokumentów jest zo-
bowiązany dołączyć pisemnie opracowaną „koncepcję funkcjonowania, 
zarządzania oraz rozwoju Spółki”. 

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określonych w ogło-
szeniu konkursu 

1) CV kandydata, własnoręcznie podpisane, 
2) list motywacyjny, własnoręcznie podpisany, 
3) koncepcja funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki, 
4) dyplom ukończenia studiów wyższych, 
5) kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co naj-

mniej 7 – letni okres zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2) ni-
niejszego ogłoszenia,

6) kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co naj-
mniej 3 – letni staż na stanowiskach kierowniczych (spełnienie warun-

ków można udokumentować świadectwami pracy czy też dokumen-
tami z pkt. 5), 

7) stosowne oświadczenia wynikające z pkt 2, ppkt 5,6,7,8 niniejszego 
ogłoszenia, 

8) wyrażenie zgody na powołanie na Prezesa Zarządu Spółki,
9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na sta-

nowisku Prezesa Zarządu, 
10) Inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające jego kwalifi-

kacje lub umiejętności. 
11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobo-

wych w związku z konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu PEC w 
Suwałkach sp. z o. o.

12) osoby urodzone przed 1.08.1972 r. dołączają do zgłoszenia oświad-
czenie o złożeniu właściwemu Wojewodzie oświadczenia lustracyjnego 
lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;

Dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za 
wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i koncepcji. 

5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia 
swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania 
Członków Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozy-
cje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu oraz pytania zadawane przez 
przedstawiciela Prezydenta Miasta Suwałk.

6. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w sekretaria-
cie Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6A, 16-400 
Suwałki, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „rada Nadzorcza pEC w 
Suwałkach Sp. z o.o. – Konkurs na stanowisko prezesa zarządu pEC w 
Suwałkach Sp. z o.o. – Nie otwierać”. Zgłoszenia do konkursu należy skła-
dać do dnia 31.01.2019 r do godz. 15.00. 

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do 
ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów nie-
wybranych w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich w siedzi-
bie spółki, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakoń-
czenia konkursu. 

Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Spółki i na stronie in-
ternetowej Spółki http://bip.pec.suwalki.pl 

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o. 
Andrzej Skalski
 7/2019

ogłoSzeNie o koNkUrSie Na StaNowiSko 
PrezeSa zarządU 

 Przedsiębiorstwa energetyki Cieplnej Sp. o.o. ul. Przemysłowa 6a, 16-400 Suwałki

ogłoSzeNie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic 
gen. w. Sikorskiego i grunwaldzkiej w Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Suwałkach Nr XLVIII/609/2018 z dnia 25 lipca 2018 r., zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic gen. w. Sikorskiego 
i grunwaldzkiej w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 16.01.2019 r. do 18.02.2019 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 rozwiązania-
mi odbędzie się w dniu 30.01.2019 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 przyjęte 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 nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie w dniu 08.03.2019 r. 3/2019

PrezydeNt MiaSta SUwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 
r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 grudnia 2018 
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 31.12.2018 r. do 
21.01.2019 r.) dwa wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Suwałk przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny (Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 454/2018 i 455/2018 z dnia 31 grudnia 2018 ro-
ku). 14/2019

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękuję dobremu człowiekowi, za przekaza-

nie na KMP w Suwałkach, zgubionego w Noc Sylwestrową 
telefonu.

Jestem wdzięczna Znalazcy za piękną postawę. Życzę 
wszelkiego dobra.

 Wdzięczna Suwalczanka17/2019
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Pani danucie Stachurskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

6/2019

Panu andrzejowi Herman
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

oJCa
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

5/2019

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczo-

nej działką nr 23773/5 o powierzchni 0,3154 ha, niezabudowana, położona 
w Suwałkach przy ul. Moniuszki, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr 
SU1S/00030206/6. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy usłu-
gowo – handlowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego nr 77 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXXVI/450/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2017 roku. Na nieru-
chomości zlokalizowane są sieci: kanalizacyjna i energetyczna. Nabywcy zobo-
wiązani będą do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udo-
stępnienia wejścia na grunt w związku z awarią bądź konserwacją.

Cena wywoławcza: 448 000 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści 
osiem tysięcy złotych).

wadium: 44 800 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 roku o godz. 1100 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem 

na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 
8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 19 lutego 2019 roku. W 
tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja prze-
targowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

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

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

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

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

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

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41. 1/2019

Pani Jadwidze krzyżewskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki
składają

Dyrektor oraz  Koleżanki i Koledzy
z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
8/2019

Panu Grzegorzowi 
Andruszkiewiczowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

15/2019

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. 2204) 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2018 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wy-
wieszony został na okres 21 dni (od 20.12.2018 r. do 10.01.2019r.) wykaz nieru-
chomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprze-
daży w drodze przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 445/2018 
z dnia 20 grudnia 2018 roku). Dotyczy sprzedaży działek budowlanych przy ul. 
Zbigniewa Herberta w Suwałkach. 4/2019

Suwalski zarząd oddziału okręgowego Polskiego związku emerytów, 
rencistów i inwalidów, informuje, że w czwartek, 24 stycznia 2019 r. o godz. 
15.00 odbędzie się zebranie przedwyborcze członków naszej organizacji w ce-
lu wyłonienia delegatów na Zjazd Okręgowy. Zainteresowanych zapraszamy 
do naszego lokalu w Centrum Trójki przy ul. Kościuszki 71. 10/2019

W dniach 15-16.12.2018 r. na terenie Pl. Marii Konopnickiej w Suwałach zo-
stała przeprowadzona zbiórka publiczna nr 400/2015/1306/OR do puszek kwe-
starskich na rzecz Tadeusza Furmana (leczenie i rehabilitacja). Zbiórka odbyła się 
pod patronatem Fundacji „Złotowianka”, ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów, na mo-
cy pozwolenia MAC NR 2015/1306/OR. Zebrano kwotę 1452,72 zł.

Dziękujemy ludziom dobrej woli.
rodzice i siostry Tadzia337/2018
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ogłoSzeNie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami  
gen. k. Pułaskiego, Nowomiejską i Świerkową w Suwałkach 

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 XXXVI/448/2017 z dnia 25 września 2017 r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego uli-
cami gen. k. Pułaskiego, Nowomiejską i Świerkową w Suwałkach wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.01.2019 r. do 
18.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 

1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w ponie-
działki w godzinach od 800 do 1600 w pozostałe dni od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowe-
go planu odbędzie się w dniu 15.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w godzinach od 900 do 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyję-
te 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 nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r.

 2/2019

obwieSzCzeNie PrezydeNta MiaSta SUwałk

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i 
art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administra-
cyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie 
Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zosta-
ło wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z 
dnia 20.12.2018 r. znak: I.7011.08.04.2018.IS, w sprawie zatwierdzenia projektu bu-
dowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na budowie ulicy Spokojnej wraz z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach w 
zakresie robót budowlanych obejmujących: 

 – rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu, 
kolidujących z budową ulicy,

 – budowę nowej jezdni o szerokości 5,50 m o nawierzchni z kostki brukowej be-
tonowej gr. 8 cm dla kategorii ruchu KR1, 

 – budowę zjazdów publicznych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu, 
 – budowę obustronnych chodników ulicy,
 – budowę zatok parkingowych po obu stronach ulicy na 41 miejsc postojowych, 

w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 – budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 
 – budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych, 
 – budowę kanalizacji teletechnicznej,
 – budowę niekolizyjnego odcinka sieci telekomunikacyjnej,
 – regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie 

istniejącego uzbrojenia terenu, 
 – wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowa-
nym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:
1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

a) przebudowy ulicy Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (dział-
ki nr 31416/3, 31416/1) w zakresie:

 – likwidacji istniejącego skrzyżowania z ul. Spokojną poprzez ustawienie kra-
wężnika, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, uzupełnienia części jezdni na-
wierzchnią bitumiczną,

 – budowy nowego skrzyżowania z ul. Spokojną wraz z dowiązaniem wysoko-
ściowym ciągu pieszo-rowerowego,
2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (działka nr 31416/3):

1) budowy odcinka kablowej linii oświetleniowej z przestawieniem latarni 
oświetleniowej,

2) budowy sieci kanalizacji deszczowej,
3) budowy kanału technologicznego,
4) wykonania niekolizyjnego odcinka sieci telekomunikacyjnej,
5) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia technicznego,

3) budowy lub przebudowy zjazdów:
 – utwardzenie dojazdów kostką brukową betonową gr. 8 cm do przyległych 

posesji, na działkach nr: 32999/13, 32999/11 (po podziale 32999/22 i 32999/24), 
33007 (po podziale 33007/1 i 33007/3), 

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach oznaczonych działkami 
nr: 32999/18, 32999/21 (działki w całości przeznaczone pod budowę ulicy ) i w czę-
ści na działkach nr: 32999/17, 33007, 32999/11, 32999/19, 32999/20 (obręb nr 
0009, Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowa-
nym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudo-
wy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz bu-
dowy i przebudowy zjazdów, na nieruchomości oznaczonej działkami nr 31416/1, 
31416/3 (ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655), 32999/11 (po po-
dziale 32999/22 i 32999/24), 33007 (po podziale 33007/1 i 33007/3), 32999/13 (ob-
ręb 0009, Miasto Suwałki). 

Numery działek podlegających podziałowi: 32999/17, 33007, 32999/11, 
32999/19, 32999/20 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki)

Numery działek po podziale, wchodzące w granice projektowanego pasa dro-
gowego ww. drogi: 32999/26, 33007/2, 32999/23, 32999/27, 32999/30 (obręb 
nr 0009, Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 31330/29, 
31329/24 (Obręb nr 0009, Miasto Suwałki). 

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego ww. dro-
gi: 32999/18, 32999/21 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest 
na nieruchomości oznaczonej działkami nr geod.: 32999/18, 32999/21 (działki w 
całości przeznaczone pod projektowany pas drogowy ulicy) i działkami nr: 32999/26, 
33007/2, 32999/23, 32999/27, 32999/30, (obręb nr 0009, Miasto Suwałki) po za-
twierdzeniu podziału

oraz
elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowa-

nym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudo-
wy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budo-
wa i przebudowa zjazdów, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 31416/1, 
31416/3 (ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655), 32999/11 (po 
podziale 32999/22 i 32999/24), 33007 (po podziale 33007/1 i 33007/3), 32999/13 
(obręb 0009, Miasto Suwałki), 
działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
obręb nr 0009 Miasto Suwałki:

 – 32999/17 o pow. 0,3338 ha dzielona na działki: 32999/26 o pow. 0,0489 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 32999/25 o pow. 0,2849 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

 – 33007 o pow. 0,0376 ha dzielona na działki: 33007/2 o pow. 0,0051 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną), 33007/1 o pow. 0,0237 ha (w dotychczasowym wła-
daniu) oraz 33007/3 o pow. 0,0088 ha (w dotychczasowym władaniu),

 – 32999/11 o pow. 0,0168 ha dzielona na działki: 32999/23 o pow. 0,0077 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną), 32999/22 o pow. 0,0062 ha (w dotychczaso-
wym władaniu) oraz 32999/24 o pow. 0,0029 ha (w dotychczasowym władaniu),

 – 32999/19 o pow. 0,0482 ha dzielona na działki: 32999/27 o pow. 0,0166 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 32999/28 o pow. 0,0316 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

 – 32999/20 o pow. 0,0716 ha dzielona na działki: 32999/30 o pow. 0,0010 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 32999/29 o pow. 0,0706 ha (w dotychczaso-
wym władaniu)

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym 
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 138, także składać uwagi i 
wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy. w terminie 14 dni od daty publikacji 
niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 16/2019
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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

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

Na odpowiedź czekamy do 18 stycznia.

>>
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.

Jakie nazywy nosiła ta ulica przed ii wojną światową (wy-
starczy podać jedną)?

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

Spokojna trzyletnia
suczka wilczasta

czeka na swoją
nową rodzinę.

Lubisz ruch na świeżym powietrzu? 
Przygarnij więc półrocznego pieska 
ciemnego podpalanego,
który będzie wdzięcznym
towarzyszem twoich
długich spacerów.

Chciałeś być fryzjerem/fryzjerką? 
Zaopiekuj się uroczą suczka
długowłosą a będziesz miał
zajęcie na długie wieczory.

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 toyoty11
/2

01
9

druGi na Świecie
Suwalczanin Jerzy broc zajął dru-

gie miejsce w światowym rankin-
gu lekkoatletów masters (kategoria 
M75) za rok 2018 w lekkoatletycznym 
pięcioboju klasycznym (obejmuje: 
biegi na 200 m i 1500 m, skok w dal, 
rzut oszczepem i dyskiem). Z wyni-
kiem 2 541 pkt był on jednocześnie 
najlepszym wśród Europejczyków. 
Jerzy Broc był redaktorem naczelnym 
„Tygodnika Suwalskiego”.

>>

Fot. J. Broc



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

9/
20
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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 12/2019

¿ KOMplEKSOwA DiAGNOSTYKA
wYpADANiA włOSów

¿ BADANiE OBrAzOwE SKórY GłOwY
i MiESzKów włOSOwYCh
· łysienie androgenowe mężczyzn i kobiet
· łysienie telogenowe
· łysienie plackowate
· łysienie bliznowaciejące
· łysienie poporodowe

TESTY płATKOwE
 – wYKrYwANiE AlErGii KONTAKTOwEJ

► uCzulENiA NA KOSMETYKi, METAlE,
CiEMNE BArwNiKi i TATuAżE

► DiAGNOSTYKA przED OpErACJą
ENDOprOTEz i zAłOżENiEM

iMplANTów STOMATOlOGiCzNYCh
► DiAGNOSTYKA przED zAłOżENiEM

ApArATu OrTODONTYCzNEGO
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

Zakładanie testów odbywa się tylko w poniedziałki 
od godz. 9 po rejestracji telefonicznej.

www.dermatolog-suwalki.pl
294/2018
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