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n Suwałki są jednym z pozytywnych wyjątków wśród największych 
polskich miast. Do epidemii koronawirusa liczba mieszkańców naszego 
miasta powiększała się

n W naszym regionie w latach 2004-2020 powiększyła się liczba 
mieszkańców Suwałk, Białegostoku, Olecka i Ełku, a zmniejszyła się licz-
ba mieszkańców Augustowa, Łomży i Sejn

n Przed epidemią z Suwałk na stałe wyjeżdżało mniej osób niż wyno-
sił przyrost naturalny

Lepiej więcej mieSzkańców 
Liczba mieszkańców jest jednym z najbardziej wymiernych wskaźni-

ków wpływających na ocenę stanu miasta i jego atrakcyjności dla miesz-
kańców i przyjezdnych. Nic dziwnego, że polskie samorządy prześciga-
ją się w pomysłach mających zachęcić do osiedlenia się na ich terenie. 
Miasta kuszą atrakcyjnymi miejscami pracy, inwestują w infrastrukturę 
komunikacyjną oraz rozbudowują ofertę spędzania czasu wolnego. Na 
wzrost atrakcyjności miast mają wpływ przede wszystkim: potencjał go-
spodarczy, przyjazna i dostępna przestrzeń publiczna, rozwój mieszkal-
nictwa, a także walory turystyczne i kulturowe. W 2020 r. w porównaniu 
do 2004 r. liczba mieszkańców zwiększyła się w Suwałkach i Siedlcach,  
w pozostałych polskich miastach na prawach powiatu niebędących sie-
dzibami województw liczba mieszkańców zmniejszyła się. Nawet w tak 
atrakcyjnych, jak Sopot, Gliwice czy Radom.

miaSto dLa każdego
W zestawieniu uwzględniono obiektywne dane Głównego Urzędu 

Statystycznego. W 2004 roku w Suwałkach mieszkało 69 113 osób,  
a w 2020 roku – 69 639 osób. To oznacza, że w tym czasie liczba suwal-
czan zwiększyła się o 526 osób. I to jest sytuacja niezwykła wśród miast 
na prawach powiatu, czyli największych polskich miast niebędących sie-
dzibami województw. 

Suwałki mają też nieco wyższy od Białegostoku wskaźnik pozytyw-
nych zmian liczby ludności w latach 2004-2020. To oznacza, że w tym 
czasie liczba mieszkańców Suwałk proporcjonalnie bardziej zwiększyła 
się w Suwałkach niż w Białymstoku. Co najbardziej zaskakujące, ten lep-
szy wskaźnik od Suwałk ma tylko sześć miast wojewódzkich. Najwyższe 
wskaźniki pozytywnych zmian liczby ludności ma Rzeszów i Warszawa. 

– Suwalski samorząd stara się stwarzać idealne warunki do życia  
i pracy dla ludzi młodych, ale również i osób starszych czy emerytów. Na 
bieżąco są opracowywane miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, które określają możliwości zabudowy jedno- i wielorodzin-
nej. Dzięki temu w Suwałkach od kilku lat utrzymuje się olbrzymi boom 
mieszkaniowy – suwalski wynik w rankingu „Wspólnoty” podsumował 
prezydent Czesław Renkiewicz.

Zdaniem autorów rankingu „Wspólnoty”: im szybszy spadek liczby 
ludności tym starsza jest społeczność lokalna. 

SuwaLczan przybywało do 2020 roku
Duży wpływ na wzrost liczby mieszkańców Suwałk miał do-

datni przyrost naturalny. Wyjątkiem jest 2020 rok, w którym wię-
cej osób zmarło niż urodziło się. Niestety jest to tragiczny efekt 
epidemii koronawirusa i dużej liczby zmarłych z tego powodu su-
walczan. Rok 2020 był pierwszym po II wojnie światowej, w którym  
w Suwałkach odnotowano ujemny przyrost naturalny. 

Suwałki  drugie  w  PolSce
Suwałki mają perspektywy rozwojowe i są dość atrakcyjnym miejscem do życia dla ludzi młodych. i nie jest to opinia oparta na subiek-

tywnych odczuciach, ale tak wynika z rankingu samorządowego pisma „wspólnota”, które opublikowało zestawienie miast według zmiany 
liczby ludności w latach 2004-2020. i tutaj jest ogromne zaskoczenie. Suwałki są jednym z dwóch polskich miast na prawach powiatu, w któ-
rych liczba mieszkańców zwiększyła się w ciągu szesnastu lat przed pandemią koronawirusa. a to oznacza, że w Suwałkach jest dość dużo 
ludzi w wieku produkcyjnym, a proces starzenia się mieszkańców w naszym mieście jest mniej odczuwalny niż w innych polskich miastach. 

1. Siedlce +1,03

2. Suwałki +0,76

9. Łomża -2,05

…

47. Wałbrzych -13,79

48. Bytom -13,87

ranking zmiany Liczby mieSzkańców 

w Latach 2004-2020 (w %)

przyroSt naturaLny w Suwałkach

2004 r. o 135 osób więcej wyjechało z Suwałk

2008 r. o 150 osób więcej wyjechało z Suwałk

2012 r. o 31 osób więcej wyjechało z Suwałk

2016 r. o 29 osób więcej przyjechało do Suwałk

2018 r. o 49 osób więcej przyjechało do Suwałk 

2020 r. o 41 osób więcej wyjechało z Suwałk 

SaLdo SuwaLSkiej migracji 

Okazuje się, że wbrew obiegowym opiniom wyjazdy młodych lu-
dzi z Suwałk nie były tak liczne, skoro liczba suwalczan powiększyła się. 
Wyjazdy na studia i migracje na pobliskie tereny wiejskie to podstawo-
we przyczyny spadku liczby mieszkańców polskich miast. W przypad-
ku Suwałk nie były to jednak skutki tak dokuczliwe, jak w innych mia-
stach. W 2020 r. z Suwałk na stałe wymeldowało się 645 osób, czyli  
o 58 osób więcej niż się zameldowało. Suwalczanie wymeldowują się 
najczęściej do okolicznych gmin: Suwałki, Jeleniewo i Raczki. Mniejszy 
wpływ na zmianę liczby mieszkańców Suwałk miały wyjazdy za granicę. 
W 2020 r. wymeldowało się 10 suwalczan, a 27 osób z zagranicy zamel-
dowało się w Suwałkach.

Od 2004 do 2020 roku bywały lata, że więcej ludzi na stałe przyjeż-
dżało do Suwałk niż stąd na stałe wyjeżdżało. Tak było w 2016 i w 2018 r. 

Spadek liczby ludności w Polsce to problem coraz bardziej widocz-
ny. Niestety, kryzys demograficzny się pogłębia. Oczywiście, powsta-
ją programy rządowe, których celem jest powstrzymanie tego procesu. 
Prowadzona jest też aktywna polityka prorodzinna. Jednak te programy  
oczekiwanych efektów nie przynoszą. Tym ważniejsze, że ten problem  
w nieco mniejszym stopniu dotyka suwalskiego samorządu. Wpływ na 
to zapewne ma wiele czynników, w tym działania realizowane przez sa-
morząd. Na pewno jednak potrzebne są kolejne działania, bo spadek licz-
by mieszkańców w polskich miastach jest nie do zatrzymania, a chodzi  
o to, by w Suwałkach był jak najmniejszy.

2004 r.
2008 r. 

2012 r.
2016 r.

2018 r.
2020 r.

+216

+269

+209

+217

+166

– 42
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Na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Odpadami w Suwałkach powstanie warta bli-
sko 30 mln zł instalacja do doczyszczania se-
lektywnie zebranych frakcji odpadów komu-
nalnych. Blisko 15,5 mln zł to dofinansowanie  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Inwestycja jest powiązana z tym, że musi-
my osiągnąć narzucone Polsce przez Komisję 
Europejską poziomy segregacji dla nasze-
go kraju. Bez nowoczesnej linii sortowniczej 
nie byłoby to możliwe. Dlatego też od kilku 
lat przygotowywaliśmy do realizacji ten duży 
projekt. Inwestycja została dofinansowana środkami z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska, a w ich zdobyciu pomogła nam Posłanka Aleksandra 
Szczudło, za co serdecznie dziękuję. Cieszę się, że kolejne środki finansowe tra-
fiają do Suwałk, dzięki czemu miasto się rozwija.

Projekt, którego realizacja ma się zakończyć w grudniu tego roku zakłada: 
budowę nowej hali o powierzchni 1 210,55 m2 oraz zamontowanie linii sortow-
niczej, która będzie wyposażona m.in. w: rozrywarkę do worków, sito bębno-
we, które będzie wydzielać trzy frakcje odpadów, dwa sepratory żelaza, sepa-
rator optopneumatyczny służący do podziału (np. podział butelek PET według 
kolorów), kabinę sortowania surowca płaskiego, (np. kartonu, papieru, folii), pra-
sę hydrauliczną do belowania surowców wtórnych.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano również zakup dwóch łado-
warek teleskopowych do obsługi instalacji.

Cieszę się, że taka nowoczesna instalacja powstanie w Suwałkach. Dzięki 
temu mniej odpadów trafi na wysypisko. Kolejny etap, o którym mówimy od 
dłuższego czasu to wybudowanie instalacji do termicznego przetwarzania od-
padów. Nie będzie to jednak koniec. Już teraz analizujemy, czy nie warto zain-
teresować się jeszcze budową biogazowni, która przetworzy odpady biode-
gradowalne w energię.
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zdaniem prezydenta

dyżury radnych
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 18 stycznia zapraszają Bogdan Bezdziecki i Tadeusz Czer- 

wiecki z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast 25 stycznia na suwalczan cze-
kają Sylwester Cimochowski oraz Zbigniew Roman De-Mezer z klubu rad-
nych Łączą nas Suwałki.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczo-
ny przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy po-
niedziałek, od 15.30 do 17, w pokoju 145 na pierwszym piętrze Urzędu 
Miejskiego.

>>

>>

>>

kandydaci do włóczni
Jeszcze do 15 stycznia można zgłaszać kandyda-

tów do nagrody Prezydenta Miasta Suwałk Włócznia 
Jaćwingów. Do plebiscytu można zgłaszać osoby, fir-
my, organizacje, zespoły, które posiadają wybitne osią-
gnięcia i sukcesy oraz zasługi dla Miasta Suwałki we 
wszystkich dziedzinach życia publicznego. Nagrody 
przyznawane są za działania w 2021 roku. Dodatkowo, 
do nagrody można zgłaszać przedsiębiorców za pro-
dukt lub usługę, które są przedmiotem ich działalności 
i cieszą się uznaniem konsumentów. Warunkiem jest 
prowadzenie działalności gospodarczej przez danego 
przedsiębiorcę na terenie Suwałk.

Wnioski można nadsyłać drogą elektroniczną na ad-
res: bpm@um.suwalki.pl lub składać w Kancelarii Ogólnej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1,  
pokój nr 5. Wzór wniosku oraz  szczegóły na www.um.suwalki.pl

Laureatów nagrody poznamy 26 lutego 2022 r. podczas gali, któ-
ra zostanie zorganizowana na hali Suwałki ARENA. Gwiazdą balu bę-
dzie Anna Wyszkoni, a przez cały wieczór gości bawić będzie zespół 
Capri New Beat.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje pla-
nów organizacji tegorocznej gali.

PierwSzy Suwalczanin
Pierwszy w 2022 roku suwalczanin 

na świat przyszedł 2 stycznia o godzi-
nie 1.40. To mały Antoś ważący 3,1kg. 
Dziecko jest zdrowe, a rodzice szczęśliwi. 
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk 
jak każdego roku przygotował pierwsze-
mu dziecku urodzonemu w Suwałkach 
prezent. Rodzice otrzymajali bon zaku-

powy o wartości 3,5 tys. zł, który będą mogli wykorzystać w sklepach  
z artykułami dla niemowląt. 

W Suwałkach przez wiele lat utrzymywał się stały dodatni przyrost 
naturalny. Niestety lata 2020 i 2021 różnią się pod tym względem od 
lat ubiegłych. Liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń – wpływ 
na taką sytuację ma przede wszystkim pandemia koronawirusa i bar-
dzo duża liczba zgonów, zwłaszcza w końcówce 2021 roku. Jak poka-
zują wstępne dane w 2021 roku w Suwałkach urodziło się 626 osób. 
Zmarło 799 mieszkańców Suwałk. To najwięcej zmarłych w ciągu ro-
ku po II wojnie światowej, a być może w ogóle w dziejach Suwałk.

Z żalem żegnamy 

miroSława baSiewicza
pochodzącego z Suwalszczyzny opozycjonisty z czasów PRL, 

współzałożyciela Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań 
Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 

oraz wydawcy regionalnych publikacji

rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Czesław Renkiewicz, 
Prezydent Miasta Suwałk

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Suwałkach 
wraz z Radnymi

13/2022

dodatek oSłonowy
Prezydent Miasta Suwałk, informuje, że w związku z wejściem w ży-

cie ustawy o dodatku osłonowym wnioski osób ubiegających się o do-
datek należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Suwałkach przy ul. Filipowskiej 20, Dział Świadczeń Rodzinnych, 
tel. 87 562 89 70.

Dodatek osłonowy przysługuje:
– osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym 

wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w roku 2020 nie prze-
kroczyła kwoty 2 100 zł,

– osobie w gospodarstwie domowym wielorodzinnym, w którym 
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w roku 2020 nie prze-
kroczyła kwoty 1 500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje od 1 stycznia do 31 grudnia  
2022 r. i będzie wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do  
31 marca oraz do 2 grudnia. 

Szczegóły na: www.mops.suwalki.pl
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kolejne Podwyżki

Styczeń

n 1 stycznia Roman Rynkowski został 
Zastępcą Prezydenta Miasta Suwałk, który od-
powiada za sprawy społeczne, oświatę, kultu-
rę, sport i turystykę.

n 3 stycznia o godzinie 7.40 urodziła się 
pierwsza suwalczanka w 2021 roku. To mała 
Emilka ważąca 3,2 kg. 

n 892 752,10 złotych – taka wygrana padła  
w suwalskim punkcie Lotto przy ul. T. Kościusz- 
ki 103. W losowaniu z 8 stycznia szczęśliwiec 
wytypował 5 z 50 liczb w grze Eurojackpot.

n 15 stycznia rozpoczął się proces rejestra-
cji powszechnych szczepień Polaków przeciw-
ko COViD-19. Początkowo w Suwałkach było 
tylko pięć punktów szczepień. Po interwencji 
posła Jarosława Zielińskiego i samorządu licz-
ba takich punktów szczepień zwiększyła się 
do kilkunastu.

n Na styczniowej sesji suwalscy radni ustalili, 
że rok 2021 będzie Rokiem Teofila Noniewicza. 
Na poprzedniej sesji radni zdecydowali, że  
2021 r. w Suwałkach będzie też Rokiem Andrzeja 
Wajdy.

n Wojciech Kuczyński został powołany 
na stanowisko Prezesa Zarządu Suwalskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Od pięciu lat kie-
rował on administracją Osiedla „Centrum”. 
Dotychczasowy prezes SSM Krzysztof Mażul 
przeszedł na emeryturę.

n 31 stycznia w Suwałkach odbył się 29. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie by-
ło dużych imprez, ale mimo to w Suwałkach ze-
brano rekordową sumę. W czasie suwalskie-
go 29 Finału WOŚP zebrano ponad 200 tys. zł.  
W mieście kwestowało prawie stu wolontariu-
szy. Po raz kolejny relację z suwalskiego fina-
łu WOŚP pojawiły się na ogólnopolskiej ante-
nie TVN 24.

Luty

n Podpułkownik Wojciech Szczudło został 
dyrektorem Aresztu Śledczego w Suwałkach. 
Długo w Suwałkach nie popracował. Z końcem 
roku przeszedł do pracy w Olsztynie.

minął rok
w Suwałkach
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Ciąg dalszy na str. 5

n Gwałtownie rosnące ceny węgla i opłat za 
uprawnienia do emisji dwutlenku węgla spo-
wodują wzrost opłat za ciepło o minimum 10%

n Droższe będą opłaty za ciepło, ale zyska-
ją na tym kopalnie węgla i budżet państwa, 
a nie suwalski PEC

n Bez budowy Instalacji Termicznego 
Przekształcania Odpadów (ITPO) w Suwałkach 
najprawdopodobniej będą gwałtownie rosły 
opłaty zarówno za ciepło jak i wywóz śmieci 

dLaczego ceny ciepła roSną?
Od 1 września ubiegłego roku średnia ce-

na ciepła w Suwałkach wzrosła o ok. 7,68 zł/GJ. 
Wzrost ten zatwierdził rządowy Urząd Regulacji 
Energetyki (URE).

– Wzrost kosztów w zatwierdzonej taryfie 
energii cieplnej nie został w pełni odzwiercie-
dlony w stawkach cen i opłat – wyjaśnił Michał 
Buczyński, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. 

W ciągu trzech lat średnia roczna cena cie-
pła w suwalskim PEC wzrosła z 50,05 zł/GJ  
w 2018 r. – do 69,34 zł/GJ od września 2021 r. 
Największy wpływ na ten wzrost miała gwał-
towna podwyżka opłat za uprawnienia do emi-
sji dwutlenku węgla, które trafiają do budżetu 

państwa. W ostatnich pięciu latach opłaty te 
wzrosły ponad dziesięciokrotnie. Ma ogromny 
wpływ na cenę ogrzewania, bo koszt upraw-
nień do emisji dwutlenku węgla stanowi pra-
wie aż jedną trzecią całej ceny ciepła. Drugim 
ważnym czynnikiem mającym wpływ na cenę 
ciepła jest koszt węgla, który w ostatnim roku 
podrożał o ponad 80%. Ani na wysokość opłat 
za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, ani 
na ceny węgla żadnego wpływu nie ma suwal-
ski PEC. Jednak to, co ostatnio dzieje się z cena-
mi w naszym kraju, będzie miało wpływ na ce-
nę ciepła w Suwałkach.

– Obserwując sytuację na rynku paliw  
(a w szczególności węgla i gazu) oraz uprawnień 
do emisji CO2, a także wzrost cen przedsiębiorstw 
kształtujących taryfę dla ciepła metodą koszto-
wą, zakładamy że czynniki te przełożą się na mini-
mum 10% podwyżkę cen ciepła dla mieszkańców 
Suwałk. Szacujemy, że ze względu na okres roz-
patrywania przez URE wniosku o zmianę taryfy, 
podwyżki cen ciepła dla mieszkańców Suwałk 
mogą nastąpić w maju lub czerwcu 2022 r. – za-
powiada prezes M. Buczyński. 

Zatem będzie drożej, ale zyska na tym 
przede wszystkim budżet państwa i kopalnie 
węgla kamiennego.

kaSa na nową drogę
Na konferencji prasowej 23 grudnia w su-

walskim ratuszu prezydent Czesław Renkiewicz  
i poseł Jarosław Zieliński  poinformowali, że  
20 mln 200 tys. zł z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg będzie przeznaczonych na do-
kończenie budowy Wschodniej Obwodnicy 
Suwałk na odcinku pomiędzy ulicami: Wylotową 
i Sejneńską. Wartość prac szacowana jest na po-
nad 40,4 mln zł. Za te pieniądze zostanie wybu-
dowana droga o długości 764 m. Projekt złożo-
ny przez suwalski samorząd miejski otrzymał wsparcie 50% wartości inwestycji, przy maksymalnym 
możliwym 80% dofinansowaniu.

– Cieszymy się, że pozyskaliśmy te pieniądze. Będziemy jeszcze startowali w innych konkursach, 
by jak najmniej wydać na tę inwestycję z budżetu naszego miasta, czyli z kieszeni mieszkańców. 
Chcę podziękować wszystkim, dzięki którym przyznano nam pieniądze na tę ważną inwestycję, 
w tym posłowi Jarosławowi Zielińskiemu. Liczę też na dalsze wsparcie. Nie jesteśmy jeszcze goto-
wi do ogłoszenia przetargu na realizację budowy tej drogi. Mamy związane ręce. Czekamy aż PKP 
PLK opracuje projekt techniczny przebiegu linii kolejowej Ełk-Trakiszki. Dopiero wtedy będziemy 
mogli realizować tę inwestycję – powiedział na spotkaniu Czesław Renkiewicz.

– Zawsze deklaruję pomoc i współpracę z samorządem. Najważniejsze byśmy z sobą rozma-
wiali i ustalali priorytety oraz argumenty do wspierania przyszłych inwestycji – stwierdził poseł 
Jarosław Zieliński.

>>

nowy 2022 rok rozpoczął się licznymi podwyżkami, a szczególnie dotkliwie odczuliśmy 
podwyżki cen energii i gazu. niestety przełożą się one na następne wzrosty opłat. działa to 
na zasadzie naczyń połączonych: jedna podwyżka powoduje kolejną. jak powiedział jeden 
z suwalskich radnych – Suwałki nie są wyspą i wszystko, co dzieje się wokół ma wpływ na to, 
co się wydarzy w naszym mieście. a zatem w polskich miastach, w tym w Suwałkach szyku-
je się podwyżka cen ciepła. niewielkim pocieszeniem jest to, że dojdzie do niej dopiero za 
kilka miesięcy, ale niestety może wynosić minimum 10%, a możliwe, że też znacznie więcej, 
gdy zostaną wprowadzone projektowane rozporządzenia ministra klimatu i Środowiska.  
a wszystko to, przez gwałtownie rosnące koszty węgla oraz opłaty za uprawnienia do emi-
sji dwutlenku węgla, które trafiają do budżetu państwa. 
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n Nad suwalskim Zalewem Arkadia kilka-
dziesiąt osób uczestniczyło w Walentynki  
w specjalnym biegu bez ubrań. Biegacze i bie-
gaczki mieli na sobie jedynie szorty, rękawicz-
ki, czapki i buty.

n 19 lutego minister zdrowia Adam Niedzielski 
poinformował, że tzw. południowoafrykański 
wariant koronawirusa jest już obecny w Polsce. 
Pierwszy przypadek pochodził z okolic Suwałk. 

n 23 lutego na Osiedlu Północ doszło do nie-
bezpiecznej awarii. W bloku przy ul. M. Reja 84 
stwierdzono rozszczelnienie sieci gazowniczej. 
Ewakuowano ok. 100 suwalczan, którzy powró-
cili do swoich mieszkań po naprawieniu awarii 
przez gazowników.

marzec

n 4 marca minął rok od pojawienia się pierw-
szego przypadku zakażenia wirusem SARS-
CoV-2 w Polsce. W ciągu roku w Suwałkach by-
ło ponad 3 tysiące zakażonych a 130 zmarło na 
COViD-19.

n Przy ul. T. Kościuszki funkcjonariusze Policji 
zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy za pomocą 
przywłaszczonej karty bankomatowej włamy-
wali się na konto bankowe. 32- i 38-latek wpa-
dli na gorącym uczynku, gdy próbowali wy-
płacić pieniądze z bankomatu. Wcześniej, przy 
pomocy tej karty bankomatowej czternasto-
krotnie zapłacili za zakupy. Dziewięć kolejnych 
płatności nie powiodło się, ze względu na za-
blokowanie karty.

n Na marcowej sesji radni przyjęli program 
działań na rzecz seniorów w Suwałkach do 
2026 roku. To jedno z podstawowych działań 
społecznych samorządu miejskiego, bo se-
niorów w Suwałkach gwałtownie przybywa.  
W grudniu 2021 r. ponad 18,3 tys. suwalczan 
miało ponad 60 lat.

minął rok
w Suwałkach

Ciąg dalszy na str. 6

SuwalSki cit ze zmianami
Suwalskie Centrum Informacji Turystycznej przy ul. ks. K. Hamerszmita przez najbliższe dwa 

lata dalej poprowadzi Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA, które wygrało konkurs ogło-
szony przez Urząd Miejski. 
Zmianie ulegną godziny 
otwarcia CIT.

Z budżetu miejskiego 
na prowadzenie CIT w naj-
bliższych dwóch latach zo-
stanie przeznaczonych 280 
tys. zł (130 tys. zł w 2022 r.  
i 150 tys. zł w 2023 r.). 
Suwalski samorząd udo-
stępnia na prowadzenie CIT 

budynek przy ul. ks. K. Hamerszmita 
16 (z wyłączeniem pomieszczeń w 
piwnicy). Ponadto pokryje koszty cen-
tralnego ogrzewania, wody, ścieków, 
energii elektrycznej, usług telekomu-
nikacyjnych, ubezpieczenia i konser-
wacji budynku, remontów wewnątrz 
budynku i sprzątania oraz zapłaci na-
leżne podatki od nieruchomości.

co robi SuwaLSki pec, by ograniczyć 
te podwyżki?

PEC stara się ograniczyć wpływ niezależne-
go od niego, wzrostu opłat za uprawnienia do 
emisji dwutlenku węgla i podwyżek cen węgla, 
na cenę ciepła w Suwałkach.

– PEC w Suwałkach, aby ograniczyć koszty 
emisji w przyszłości, w latach ubiegłych podjął 
decyzję o wybudowaniu instalacji spalania bio-
masy, która została oddana do użytkowania pod 
koniec 2020 r. Zrealizowana inwestycja przyczy-
nia się do redukcji zapotrzebowania na upraw-
nienia do emisji CO2 o ok. 20% w skali roku. Ale 
planowany efekt redukcji kosztów został zniwe-
lowany przez dynamicznie rosnące na aukcjach  
i giełdach ceny uprawnień do emisji CO2. PEC 

rozpoczął także znaczące inwestycje dotyczące 
termomodernizacji i przebudowy sieci cieplnych 
oraz likwidacji węzłów grupowych. Realizacja 
tych przedsięwzięć przyczynia się w znaczący 
sposób do zmniejszenia ilości strat ciepła, a więc 
także zużywanych paliw i emisji gazów cieplar-
nianych, a ponadto zapewnia niezawodność do-
staw ciepła – wylicza prezes suwalskiego PEC.

W planach jest budowa kotłowni biomaso-
wej zasilającej istniejący turbozespół i przyczy-
niającej się do zmiany paliwa węglowego na pa-
liwo biomasowe. Jest to jednak bardzo droga 
inwestycja, a dotąd instytucje państwowe nie 
ogłosiły naborów do programów bezzwrotnie 
dofinansowujących takie zadania.

czy podwyżki cen za ciepło 
Są nieuniknione?

Ceny za ciepło są niezwykle ważne, bo na 
ogrzewanie wydajemy statystycznie więk-
szą część naszego domowego budżetu niż na 
przykład na prąd czy wywóz śmieci. Zapewne 
ogrzewanie, podobnie jak prąd będą droża-
ły, bo rosną ceny węgla i uprawnień do emi-
sji dwutlenku węgla. Można jednak ten wzrost 
cen za ciepło radykalnie ograniczyć poprzez 
budowę w Suwałkach Instalacji Termicznego 
Przekształcania Odpadów (ITPO) oraz dalsze 
inwestycje w odnawialne źródła energii, jak 
wspomniane już kotły na paliwo biomasowe. 
Bez tego ceny ogrzewania będą stale rosły 
do poziomu, który trudno dzisiaj przewidzieć. 
Podobnie rosnąć będą też koszty wywozu 
śmieci. Obszernie pisaliśmy o tym w poprzed-
nim numerze „DwuTygodnika Suwalskiego”. Do 
sprawy będziemy wracać.

>>
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Radni m.in. zmienili zasady obowiązują-
ce przy naborze do przedszkoli, ustanowili 
dwa pomniki przyrody,  zdecydowali o przy-
stąpieniu do sporządzania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu 
ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki,  
24 Sierpnia i rzeką Czarną Hańczą. Dokonali 
zmian w tegoroc znym budżecie miej -
skim oraz określili wydatki, które nie wy-
gasają z upł ywem 2021 roku. Zapoznali 
się też z informacją o wynikach głosowa-
nia w sprawie Suwalskiego Budżetu Oby- 
watelskiego na 2022 rok oraz informacją o pla-
nowanych dyżurach radnych Rady Miejskiej 
w Suwałkach w 2022 roku. Zmienili też na-
zwę jednej z komisji Rady Miejskiej, w któ-
rej kompetencji znajdą się sprawy związane 
z ekologią.

przedSzkoLa dLa SuwaLczan
Radni zmienili zasady przyjęć do suwal-

skich przedszkoli prowadzonych przez samo-
rząd. Teraz na preferencje w czasie rekrutacji 
mogą liczyć dzieci, których oboje rodziców po-
siadają Suwalską Kartę Mieszkańca. Wcześniej 
dodatkowe punkty otrzymywało również 
dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic 
miał SKM. Dotąd nie można było zweryfiko-
wać faktycznego miejsca zamieszkiwania ro-
dziców, ponieważ dziecko z jednym rodzicem 
zamieszkałym w Suwałkach mogło być przy-
jęte do przedszkola, zaś drugi rodzic miesz-
kał poza Suwałkami, nie miał Suwalskiej Karty 
Mieszkańca i nie odprowadzał podatków do 
suwalskiego budżetu. A efekt był taki, że we-
dług szacunkowych wyliczeń tylko w tym roku 
w mieście mogło zostać fikcyjnie zameldowa-
nych nawet 130 przedszkolaków. Po wprowa-

dzeniu tej zmiany, dzieci rodziców zamieszka-
łych w Suwałkach będą miały większą szansę 
na miejsce w przedszkolach prowadzonych 
przez suwalski samorząd.

pytania radnych
Sześciu radnych zadało pytania w czasie se-

sji. Jacek Roszkowski zapytał o przyszłość su-
walskiego schroniska dla zwierząt. Prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz poinformował, że 
właściciel schroniska przy ul. Sianożęć zgodził 
się je wydzierżawić do prowadzenia przez sa-
morząd. Trwają rozmowy w sprawie udziału 
we współfinansowaniu działalności schroni-
ska przez okoliczne gminy, z których zwierzęta 
trafiają do tego schroniska. Suwalski samorząd 
zamierza ogłosić przetarg na prowadzenie te-
go schroniska.

Zbigniew De-Mezer zwrócił 
uwagę na nałożony przez parla-
ment na samorządy obowiązek 
utworzenia terenu, na którym 
rolnicy będą mogli bezpłat-
nie sprzedawać swoje towary.  
Cz. Renkiewicz poinformo-
wał, że wkrótce zostaną przy-
gotowane akty prawne w tej 
sprawie, ale zwrócił uwagę, że 
władze centralne nałożyły na 
samorządy obowiązek nie da-
jąc pieniędzy na jego realiza-
cję, np. na sprzątanie terenu  
gdzie bezpłatnie będą handlo-
wali rolnicy. Radny zapropono-
wał, żeby samorząd stworzył 
miejsce na tzw. opiekę wy-
tchnieniową dla rodzin, które 

Przedświąteczna  SeSja

W przedśWiątecznej atmosferze upłynęła 39. sesja rady miejskiej  
W suWałkach, która odbyła się W sposób hybrydoWy: część radnych 
znajdoWała się W sali obrad, pozostali łączyli się za pośrednictWem 
internetu. na początku sesji suWalscy harcerze z zhp przekazali 
radnym betlejemskie śWiatełko pokoju, Wraz ze śWiątecznymi życze-
niami. a sesję zakończyły życzenia, czytanie pisma śW. i modlitWa  
ks. jaremy sykulskiego oraz Wspólne śpieWanie kolęd.kwiecień

n Do niecodziennego wypadku doszło na 
skrzyżowaniu ulicy 100-lecia Niepodległości  
i Sianożęć. Kierująca skodą, jadąc ulicą Sianożęć, 
nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującej 
samochodem nauki jazdy. Uderzenie było tak sil-
ne, że samochód nauki jazdy przewrócił się na 
dach. Kobieta jadąca skodą trafiła do szpitala.

n Zarzut zabójstwa usłyszał 25-letni wnuk 
78-letniej kobiety, której ciało znaleziono  
8 kwietnia pod blokiem przy ul. Nowomiejskiej. 
Mężczyzna miał wyrzucić babcię z balkonu.  
W wyniku doznanych obrażeń kobieta zmarła. 
25-latek najprawdopodobniej nie trafi do wię-
zienia i będzie leczony w szpitalu psychiatrycz-
nym. Biegli uznali bowiem, że w momencie za-
bójstwa był osobą niepoczytalną.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 23-latkę po-
dejrzaną o kradzież zabawek ze strychu w jed-
nym z suwalskich bloków. Doprowadził do niej 
policyjny pies Junga, który wskazał drzwi do 
mieszkania zatrzymanej. 

n 17 kwietnia suwalski Sanepid i Policja prze-
rwali wesele, które odbywało się w jednym  
z lokali gastronomicznych na Osiedlu Północ. 
Powód: sprowadzenia niebezpieczeństwa dla 
życia lub zdrowia poprzez szerzenie choro-
by zakaźnej. Wszystko odbywało się w pełnej 
konspiracji, goście bawili się przy zasłoniętych 
oknach, a brama wjazdowa na posesję była za-
mknięta. Ktoś złożył jednak donos. 

maj

n Od początku maja w hali Suwałki Arena 
działał Punkt Szczepień Powszechnych. Po- 
dobny punkt powstał w suwalskim Szpitalu Wo- 
jewódzkim. Niestety zainteresowanie szcze- 
pieniami w Suwałkach było niewielkie i w czerw-
cu punkt z Suwałki Areny został przeniesiony do 
hali OSiR przy ul. Wojska Polskiego, a następnie 
po kilku tygodniach zamknięto go. Do końca 
2021 r. w pełni zaszczepiło się niewiele ponad 
40% suwalczan. To jeden z najniższych wskaź-
ników wśród polskich miast tej wielkości. 

n 10 maja suwalskie lotnisko obsłużyło nie-
typowy transport. Na lotnisko przyleciała wy-
specjalizowana firma, której zadaniem by-
ło przetransportowanie przeznaczonego do 

minął rok
w Suwałkach
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Betlejemskie Światło Pokoju do radnych przynieśli harcerze z su-
walskiego Hufca ZHP
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stale opiekują się chorym członkiem rodziny. 
Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że ta-
ka forma pomocy rodzinom w Suwałkach jest 
już realizowana w ramach programu rządowe-
go. W 2021 r. z tzw. pomocy wytchnieniowej  
w Suwałkach skorzystało 7 osób. Samorząd 
przygotował wniosek złożony do rządu, któ-
ry zakłada, że w przyszłym roku z tzw. pomocy 
wytchnieniowej w Suwałkach skorzysta ok. 20 
osób. Taka pomoc będzie udzielana w Domu 
Pomocy Społecznej „Kalina”. 

Marek Zborowski-Weychman zwrócił uwa-
gę na podwyżki cen gazu i energii, które mogą 
spowodować zmniejszenie zainteresowania su-
walczan wymianą źródeł ogrzewania swoich 
domów z węgla na paliwo bardziej ekologicz-
ne. Cz. Renkiewicz zgodził się, że takie zagroże-
nie jest całkiem realne. 

Adam Ołowniuk zaapelował o podję-
cie działań informacyjnych w sprawie prze-
ciwdziałania oszustwom internetow ym, 
które będą adresowane do osób wyklu-
czonych cyfrowo. Prezydent Suwałk stwier-
dził, że tą sprawą powinien zająć się Miejski 
R zec znik Konsumentów, Straż Miejska, 
Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej, 
Komisja Bezpieczeństwa oraz „DwuTygodnik 
Suwalski”. Kamil Klimek zaproponował przy-
gotowanie publikacji prezentującej dzieje su-
walskiego sportu.  Cz. Renkiewicz zauważył, że 
trzeba znaleźć podmiot, który tym się zajmie. 
Dobrze by było, żeby ta publikacja powsta-
ła szybciej niż wydany w tym roku Suwalski 
Słownik Biograficzny. 

Zdzisław Przełomiec zapytał o działania 
suwalskiego samorządu po podpisaniu przez 
PKP PLK umowy na projektowanie trasy kole-
jowej Ełk–Suwałki–Trakiszki w ramach przy-
szłej Rail Baltiki. Prezydent Cz. Renkiewicz po-
informował, że w połowie stycznia odbędzie 
się spotkanie w tej sprawie. Budowa trasy kole-
jowej przez Suwałki będzie miała duży wpływ 
na budowę drogi łączącej suwalskie ulice 
Sejneńską i Wylotową, która będzie ostatnim 
odcinkiem tzw. Wschodniej Obwodnicy. Radny 
zaproponował też budowę drugiej bramy na 
cmentarzu przy ul. M. Reja i umożliwienie do-
jazdu do niej, bo ta nekropolia się powięk-
sza i w tej chwili od jedynej bramy do naj-
dalszych grobów jest do przejścia ok. 600 m.  
Prezydent Cz. Renkiewicz zgodził się z tym, że 
jest potrzebna druga brama i dodatkowa dro-
ga, co ułatwi dotarcie do najbardziej odległej 
części cmentarza. 

transplantacji serca oraz załogi medycznej. 
Samolot z pobranym narządem wystartował  
z Suwałk, a jego celem był Wrocław.

n W nocy z 13 na 14 maja w Suwałkach na ul. No- 
womiejskiej doszło do śmiertelnego pobicia 
36-letniego mężczyzny. Podejrzani 36 i 37-la-
tek usłyszeli zarzuty pobicia ze śmiertelnym 
skutkiem i zostali aresztowani na 3 miesiące.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 30-latka po-
dejrzanego o podpalenie altany śmietnikowej  
i kilku pojemników na śmieci na Osiedlu Północ. 
Zatrzymany trafił na 3 miesiące do aresztu. 

n Na pokładzie samolotu zmuszonego przez 
władze białoruskie do awaryjnego lądowa-
nia w Mińsku znajdowała się 4-osobowa dele-
gacja suwalskiej PWSZ, w tym rektor dr Marta 
Wiszniewska oraz wykładowczyni tej uczel-
ni Ewa Sidorek. Delegacja wracała z Grecji, 
gdzie przebywała w ramach unijnego progra-
mu. Po przymusowym kilkugodzinnym postoju  
w Mińsku samolot wylądował w Wilnie.

czerwiec

n Miłość do muzyki, zwłaszcza głośno słu-
chanej może zakończyć się w areszcie. Właśnie 
tam trafił 26-letni mężczyzna, który zbyt gło-
śno słuchał muzyki na klatce schodowej przy 
ul. Franciszkańskiej. Sąsiedzi, którym to prze-
szkadzało, powiadomili policję. Okazało się, że 
wielbiciel muzyki był poszukiwany. W rezulta-
cie trafił do zakładu karnego na 79 dni.

n 12 czerwca odbyła się po raz siódmy Noc 
Bibliotek w suwalskiej Bibliotece Publicznej  
im. M. Konopnickiej. Akcja nawiązywała do Roku 
Andrzeja Wajdy ogłoszonego w Suwałkach.

n 25 czerwca ruszył system roweru miejs- 
kiego w Suwałkach. SUWER okazał się su- 
kcesem. Ponad 132 tys. przejechanych kilo-
metrów i po-
n a d  4 0  t y s . 
w y p o ż y c z e ń  
– tak najkrócej 
można podsu- 
mować pierw-
s z y  s e z o n 
SUWER-a. 

minął rok
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Teraz od strony obwodnicy na cmentarz przy  
ul. M. Reja można wejść polną dróżką i poprzez 
dziurę w płocie

Po sesji jako pierwsi kolędy zaczęli śpiewać Woj-
ciech Pająk, Jacek Roszkowski i Marek Zborow-
ski-Weychman. Potem dołączyli do nich pozostali 
radni i władze miejskie

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Su- 
wałkach można obejrzeć on-line na stronie 
internetowej: www.um.suwalki.pl. Można też 
zapoznać się z protokołami z sesji publikowa-
nymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamiesz-
czanymi na stronie: www.um.suwalki.pl, 
a także uzyskać dostęp do dokumentów do-
tyczących pracy samorządu w Biurze Rady 
Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem 
prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz 
udzielane na nie odpowiedzi publikowane są 
na stronie: bip.um.suwalki.pl
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projekt budżetu miaSta 

na 2022 rok zakłada

P środki na pokrycie skutków podwyżki 
wynagrodzeń pracowników samorzado-
wych (bez nauczycieli) – 8 110 000 zł

P środki na odprawy emerytalne i inne 
świadczenia pracownicze (poza oświatą) 
– 800 000 zł

P  dodatkowe środki na oświatę i wy-
chowanie, ujęte w rezerwach celowych  
– 2 989 878 zł

8

n Wichura, która 24 czerwca przeszła nad 
Suwałkami połamała konar ponad stuletniej li-
py w Parku Konstytucji 3 Maja. Na szczęście ni-
komu nic nie stało się. Ucierpiał również prawie 
dwudziestoletni klon.

Lipiec

n W pierwszy weekend lipca ponownie od-
było się suwalskie święto biegania. Pierwszy 
bieg RESO Suwałki Półmaraton wygrał Damian 
Kabat ze Stargardu.

n Po rocznej przerwie spowodowanej pande-
mią 8 lipca rozpoczął się czterodniowy Suwałki 
Blues Festival. Ze względu na liczne ogranicze-
nia związane z epidemią koronawirusa na su-
walskich scenach plenerowych i klubowych 
wystąpili przede wszystkim polscy muzycy.

n Policjanci z Suwałk zatrzymali podejrza-
nych o kradzież wózka inwalidzkiego. 22-lat-
ka i jej o 13 lat starszy partner zabrali go z jed-
nego z suwalskich mieszkań. Dwa dni później 
oboje mieszkańcy Suwałk byli już w rękach 
mundurowych. Policjanci odzyskali również 
wózek, który para zdążyła sprzedać w lom-
bardzie.  

n Suwalczanka nie wiedziała, że jest poszu-
kiwana i sama przyszła z synem na wezwanie 
do komendy policji. Okazało się, że 40-latka od 
dwóch lat jest poszukiwana listem gończym  
w związku ze znęcaniem się. Suwalczanka zo-
stała zatrzymana i trafiła do policyjnego aresz-
tu. Z kolei jej syn po przesłuchaniu został prze-
kazany pod opiekę członków rodziny.

Sierpień

n 6 sierpnia zawodniczka 
LUKS Hańcza Suwałki Maria 
Andrejczyk zdobyła srebrny 
medal w rzucie oszczepem 
na Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio. To największy suk-
ces w dziejach suwalskie-
go sportu. Wicemistrzynię 
o l i m p i j s k ą  n a  l o t n i s k u 
Okęcie powitała suwalska delegacja, z pre-
zydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem  
i przewodniczącym Rady Miejskiej Zdzisławem 
Przełomcem na czele. 14 sierpnia M. Andrejczyk 
na Jarmarku Kamedulskim spotkała się z su-
walczanami.

minął rok
w Suwałkach

Ciąg dalszy na str. 9

Suwalscy radni rady miejskiej przyjęli 
budżet miejski na 2022 rok.  po raz pierw-
szy od wielu lat bez głosu sprzeciwu. było 
16 głosów za i 6 wstrzymujących się. taka 
decyzja zapadła na sesji, która odbyła się 
29 grudnia. radni, tak jak na poprzedniej 
sesji, obradowali w systemie hybrydowym.

Projekt budżetu na przyszły rok przedstawił 
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

– Chciałbym podziękować wszystkim rad-
nym Rady Miejskiej za współpracę nad przygo-
towaniem projektu przyszłorocznego budżetu. 
Nie jest to budżet moich marzeń. Wpływ na to 
miały pewne uwarunkowania, na które nie ma-
my wpływu, jak chociażby pandemia koronawi-
rusa, coraz wyższa inflacja i podwyżki, czy zmia-
ny finansowe wprowadzone poprzez Polski 
Ład. Nie mam wątpliwości, że ten budżet bę-
dzie ulegał zmianom w przyszłych miesiącach. 
Jest to jednak dokument bezpieczny, gwaran-
tujący dalszy rozwój w obranym przez nas kie-
runku – powiedział Cz. Renkiewicz.

Budżet na 2022 rok wynosi ponad 512 mln zł  
po stronie wydatków i blisko 470 mln zł po 
stronie dochodów. Budżet gwarantuje pod-
wyżki wynagrodzeń minimalnych i średnio 
10% wzrost wynagrodzeń pracowników miej-
skich jednostek. To również inwestycje na 
prawie 62,5 mln zł oraz kontynuacja działań  
i programów z poprzednich lat. To tylko kilka 
z założeń przyszłorocznego budżetu miejskie-
go Suwałk, który został przedłożony Radzie 
Miejskiej. Obszernie opisaliśmy je w nume- 
rze 24 „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Pr z yszłoroc zne suwalsk ie dochody:  
469 689 852 zł, z czego:

– bieżące – 437 389 862 zł, 
– majątkowe – 32 299 990 zł, w tym środki  

z funduszy celowych – 23 415 948 zł.
Pr z y s z ł o ro c z n e su w a lsk i e  w yd atk i :  

512 386 031 zł, z czego:
– bieżące 449 903 466 zł, 
– majątkowe – 62 482 565 zł.
Deficyt, czyli różnica pomiędzy dochodami, 

a wydatkami to 42 696 179 zł. Pokryty on zosta-
nie z kredytu i wolnych środków.

– To budżet bezpieczny, kontynuujący roz-
wój miasta z poprzednich lat, stabilny, być 
może nie spełniający naszych oczekiwań. 
Jednakże budżet zaspokaja potrzeby całej 
wspólnoty samorządowej w kwestii oświaty, 
pomocy społecznej, kultury oraz całego wa-
chlarza zadań, który realizujemy jako miasto 
na prawach powiatu – podkreślił w swoim wy-
stąpieniu prezydent Suwałk.

W dyskusji na temat projektu budżetu 
udział wzięli: Marek Zborowski-Weychman, 
Jacek Juszkiewicz, Anna Gawlińska i Karol 
Korneluk. Z pełną treścią ich wypowiedzi moż-
na zapoznać się w elektronicznym zapisie wi-
deo z obrad Rady Miejskiej, który znaleźć moż-
na na profilu YouTube Miasta Suwałki.

– Rzeczywiście nie jest to 
budżet marzeń, ale na pew-
no pozwoli miastu spokojnie 
żyć i myśleć o przyszłości. Jest 
to budżet, który przygotowa-
liśmy wspólnie dzięki kilku-
krotnym spotkaniom z prezy-
dentem i skarbnikiem. Obawiam się jednak, że 
inflacja panująca w naszym kraju może nega-
tywnie wpłynąć na nasz budżet miejski – po-
wiedział Marek Zborowski-Weychman z klubu 
„Łączą nas Suwałki”, którego wszyscy członko-
wie zagłosowali za budżetem.

– W tym roku wszyscy bra-
liśmy udział w przygotowaniu 
budżetu miejskiego. Te prace 
trwały w dobrej atmosferze. 
Kilka z naszych propozycji zo-
stało ujętych w dokumencie, 
ale dużo jeszcze pracy przed 

nami – stwierdził Jacek Juszkiewicz, z klubu 
„Prawo i Sprawiedliwość”, z którego 6 radnych 
wstrzymało się od głosu, a jedna osoba nie 
uczestniczyła w głosowaniu.

– Budżet 2022 r. udało się 
przygotować wspólnie i odpo-
wiedzialnie. Musimy zadbać  
o to, by miasto realizowało 
swoje zadania. Oczekujemy, 
że Prezydent Miasta Suwałk 
opracuje takie instrumenty 
finansowe, które spowodują ograniczenie za-
dłużenia miasta – powiedziała Anna Gawlińska 
z ugrupowania „Mieszkańcy Suwałk”, które za-
głosowało za budżetem.

Budżet  Bez  SPrzeciwu
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n 7 sierpnia na suwalskim lotnisku obył się fe-
styn Odlotowe Suwałki. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się loty widokowe samolotami 
Cesna oraz skoki spadochronowe i wejścia do 
tunelu aerodynamicznego.

n Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk 
„Włócznie Jaćwingów” otrzymali: Zbigniew 
Ślaski, właściciel firmy Elektromil; firma CAL kie-
rowana przez Sylwię Ciszewską; firma REM BUD, 
której właścicielem jest Ireneusz Butkiewicz; 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości; Środo- 
wiskowy Dom Samopomocy – Dom Dziennego 
Pobytu Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo”; 
Alicja Roszkowska i Michał Wiśniewski.

n Od 13 do 15 sierpnia suwalczanie oraz prze-
bywający na Suwalszczyźnie turyści bawili się 
na Jarmarku Kamedulskim. Był kiermasz ręko-
dzieła i lokalnych przysmaków, liczne koncerty 
i występy lokalnych zespołów oraz premiera fil-
mu o Suwałkach.

n Policjanci zatrzymali 23-letniego mieszkań-
ca Suwałk, który w syfonie zlewu ukrył marihu-
anę. Była to prawdziwie narkotykowa łazienka, 
bo w stelażu sedesu ukrywał on jeszcze wagę  
i pakiet torebek strunowych.

n Niecodziennego oszusta zatrzymali poli-
cjanci w jednym z suwalskich sklepów. 54-latek 
w trakcie zakupów zamienił metkę z cenami na 
turystycznej butli gazowej. Mężczyzna zapłacił 
za butlę o 54 złote mniej niż określił to właści-
ciel sklepu. Nie przypuszczał, że w ten sposób 
popełnił przestępstwo. 

n Od 19 do 21 sierpnia odbył się w Suwałkach 
pierwszy Festiwal Filmowy „Wajda na nowo”. 
Były pokazy filmów Andrzeja Wajdy, spotkania 
z twórcami polskiego kina i warsztaty filmo-
we oraz konkurs filmów krótkometrażowych.

minął rok
w Suwałkach

Ciąg dalszy na str. 12

– Najważniejszą inwestycją 
są ludzie. Dzięki budżetowi na 
2022 rok podniesiemy wyna-
grodzenia  pracowników miej-
skich instytucji. Niepokojąca 
z kolei jest kwestia deficytu. 
Mam nadzieję, że uda się to 

zmienić – stwierdził Karol Korneluk z klubu 
Koalicji Obywatelskiej, którego dwaj członko-
wie również poparli budżet.

inne uchwały
Na ostatniej sesji w 2021 roku radni miej-

scy na wniosek suwalskich korporacji taksów-
karskich uchwalili, że maksymalna opłata po-
czątkowa (obejmująca wynajęcie taksówki  
i należność za przejazd pierwszego kilometra) 
wyniesie 10 zł. Natomiast maksymalna staw-
ka taryfowa (opłata za 1 km) wyniesie 3 zł.  
Decyzja ta wynikła z przepisów prawa, które 
zobowiązują samorząd do określania zarów-
no stref cen, jak też maksymalnych w nich sta-
wek, które obowiązują przy przewozie osób 
i ładunków taksówkami, pomimo że ceny te 
w praktyce reguluje wolny rynek. Te maksy-
malne stawki będą obowiązywały po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego.  Radni 
ustalili też wynagrodzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk. Inspiracją do tego była sejmowa usta-
wa z 17 września 2021 r. i rozporządzenie Rady 
Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych.

– Prezydent Miasta Suwałk prosił, by nie 
ustalać mu maksymalnego wynagrodzenia, na 
które zezwalają przepisy prawa ustanowione 
w tym roku. Dlatego proponujemy ustalić wy-
nagrodzenie zasadnicze brutto na poziomie  
10 tys. zł plus odpowiednie dodatki – zapropo-
nował M. Zborowski-Weychman.

Za taką propozycją zagłosowało 17 radnych, 
3 się wstrzymało, a 2 było przeciw.

wnioSki i oŚwiadczenia 
radnych

Anna Ruszewska wnioskowała o zmianę 
nazwy Strategii promocji Suwałk na lata 2022-
2027, nad którą trwają prace. Ze względu na 
przedłużające się działania nad tym dokumen-
tem, nie będzie on obowiązywał od począt-
ku 2022 r. Prezydent Cz. Renkiewicz zapropo-
nował, by zmienić nazwę tego dokumentu na: 
Strategia promocji Suwałk do 2027 roku. Kamil 
Lauryn zaapelował o możliwie najwcześniejszą 
wypłatę tzw. trzynastek dla pracowników insty-
tucji miejskich ze względu na wysoką inflację. 
Prezydent Suwałk zadeklarował, że pieniądze 
zostaną jak najszybciej przekazane do instytu-
cji miejskich, po to, by szefowie tych firm mo-
gli wypłacić tzw. trzynastki jeszcze w styczniu 
tego roku. Oświadczenia w sprawie komenta-
rzy do sposobu głosowania przez radnych tzw. 
uchwał okołobudżetowych, co było już oma-
wiane na listopadowej sesji, złożyli: K. Lauryn, 
J. Juszkiewicz, Jarosław Schabieński, Adam 
Ołowniuk, A. Gawlińska i Kamil Klimek.

kluB Seniora już działa

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Aktywności 
Społeczno-Arystycznej „Nie Po Drodze”, które w latach 2022-2023 prowadzić będzie Suwalski Klub 
Seniora przy ul. Chopina 6A na Osiedlu Północ. Klub będzie otwarty przez minimum 160 dni w ro-
ku po 4 godzinny dziennie.  Będą tam prowadzone zajęcia na temat: zdrowego stylu życia, kultury 
i rozwoju osobistego. Zaplanowano też zajęcia integracyjne i podnoszące kompetencje np. w ob-
słudze komputera. Szczegółowy plan zajęć na stronie internetowej Stowarzyszenia „Nie Po Drodze”.

Dwuletnia umowa opiewa na 220 tys. zł. Suwalski samorząd miejski będzie starał się o dotację 
z rządowego programu „Senior+” na uruchomienie klubów w innych częściach Suwałk.

Piknik Suwalskiego Klubu Seniora na Kaczym Dołku w czerwcu 2019 roku
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BizneSówka 

W końcu grudnia 2021 r. rozstrzygnięto V edycję konkursu BizneSÓWKI  
– ZaPARKuj swój biznes. Pierwszą nagrodę (7 tys. zł) otrzymał Miłosz Stojanowski 
z pomysłem „100filmowski” z suwalskiego III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Alfreda Lityńskiego. Drugą nagrodę (5 tys. zł) przyznano Mateuszowi Kuklewiczowi 
z pomysłem platformy edukacyjnej „MyWiemy” z suwalskiego Zespołu Szkół 
Technicznych. Trzecią nagrodę (3 tys. zł) otrzymały: Gabriela Hołdyńska, 
Aleksandra Paulakowska i Martyna Rutkowska z pomysłem Wrotkarnia Roll’Disco 
z suwalskiego III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego. 
Nagrody wręczył zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna wraz z prezesem 
Parku Naukowo-Technologicznego Dariuszem Bogdanem. Fundatorem nagród 
był suwalski Urząd Miejski oraz Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód  
w Suwałkach. Wierzymy, że nagrodzone pomysły biznesowe oraz te, które zosta-
ły wyróżnione, zostaną w najbliższej przyszłości zrealizowane.

>>

>>

Ponad 826 tys. zł otrzyma suwalski samorząd miejski na po-
prawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami w 2022 r. w ra-
mach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej”. Pieniądze te będą przeznaczone nie tylko na pomoc  
w codziennych czynnościach, ale też na towarzyszenie przy wizycie 
w urzędzie, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sporto-
wych. Program zakłada dofinansowanie jednostek samorządu tery-
torialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wspar-
cie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

na co przeznaczone 
Są Środki z programu?

Oprócz wynagrodzenia asystentów, środki z programu przezna-
czone są także m.in. na zakup środków ochrony osobistej (do 50 zł 
miesięcznie), transport asystenta w związku z wyjazdami, które do-
tyczą realizacji usługi w ramach programu (np. bilety komunikacji 
publicznej, prywatnej, taksówka itp.) oraz zakup biletów wstępu 
na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe czy sportowe dla asysten-
ta towarzyszącego uczestnikowi programu (do 300 zł miesięcznie).

Do tego dochodzi koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów 
związanych ze świadczeniem usług asystenta, w wysokości nie 
większej niż 150 zł rocznie, przy czym zapewnienie ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem gminy/powiatu.

kto może Liczyć na wSparcie z programu?
n Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawno-

ści łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczo-
ną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałe-
go współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego le-
czenia, rehabilitacji i edukacji;

n Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie  
o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub 
traktowane na równi do wymienionych.

Zdjęcie ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

uSPrawnią Selekcję śmieci 
Na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach powstanie 

warta blisko 30 mln zł instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych frak-
cji odpadów komunalnych. Blisko 15,5 mln zł to dofinansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 7 stycznia poinformowano o tym dziennikarzy 
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. 

W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli: posłanka Aleksandra Szczudło, pre-
zes PRIBO-EPB Marek Korzun – główny wykonawca inwestycji, prezes suwalskiego 
PGO Zbigniew Walendzewicz i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz

– Inwestycja została dofinansowana środkami z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska, a w ich zdobyciu pomogła nam Pani Poseł Aleksandra 
Szczudło – powiedział prezes Z. Walendzewicz.

– Cieszę się, że kolejne środki finansowe trafiają do Suwałk, dzięki cze-
mu miasto prężnie się rozwija. Deklaruję chęć dalszej współpracy i skutecz-
nego pozyskiwania środków zewnętrznych dla Suwałk – powiedziała posłan-
ka A. Szczudło.

Na koniec spotkania została podpisana umowa na realizację inwestycji. Do 
grudnia tego roku ma powstać nowa hala o powierzchni ponad 1,2 tys. m2,  
w której zostanie zamontowana linia sortownicza o wydajności przetwarzania 
5.000 Mg/rok odpadów na jedną zmianę.

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 28 030 485,50 zł brutto. Kwota wydatków 
kwalifikowanych: 18 229 331,20 zł, stopa dofinansowania wydatków kwalifiko-
wanych wynosi: 85%. Wysokość dofinansowania: 15 494 931,52 zł. 

>>
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wa żniejSze  SuwalSkie  rocznice  w  2022  r.
każdy rok to okazja do przypomnienia Ważnych Wydarzeń sprzed lat, zWłaszcza tych jubileuszoWych.
W 2022 roku W suWałkach obchodzić będziemy kilkanaście jubileuszy:

2 
marca

302. rocznica nadania praw miejskich Suwałkom przez króla Augusta II Sasa.

13 
kwietnia

Minie 155 lat od urodzin ks. Stanisława Szczęsnowicza, posła na Sejm Ustawodawczy. Po jego przemowie 9 lip-
ca 1919 r. przyjęto uchwałę  sejmową, która wzywała rząd polski do natychmiastowego podjęcia działań na rzecz 
uwolnienia Suwalszczyzny. 12 września 1919 r. witał on w Suwałkach marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest patro-
nem jednej z suwalskich ulic. 

23 
kwietnia

15. rocznica śmierci księdza Jerzego Zawadzkiego, przyjaciela najuboższych i potrzebujących pomocy mieszkań-
ców Suwałk i założyciela romskiej szkoły podstawowej w Suwałkach. W plebiscycie Czytelników „DwuTygodnika 
Suwalskiego” na „Suwalczanina 300-lecia” zajął drugie miejsce. Radni nadali mu tytuł Zasłużony dla Miasta Suwałk. 
Jest patronem jednej z ulic w centrum Suwałk. 

15 
maja

120. rocznica urodzin rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego, jednego z organizatorów ruchu oporu na Suwalszczyźnie 
w czasie II wojny światowej. To jego wydania domagali się Niemcy na początku 1944 r. Gdy suwalczanie nie ujawnili 
K. Ptaszyńskiego, 1 kwietnia 1944 r. Niemcy powiesili 16 Polaków na placu, gdzie teraz znajduje się Pomnik Straceń. 

23 
maja

Minie 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej, najbardziej znanej suwalczanki, wielkiej poetki i pisarki,  
która w Suwałkach spędziła pierwszych siedem lat swojego życia. Rok 2022 będzie Rokiem Marii 
Konopnickiej w Suwałkach i w całej Polsce.

13 
Lipca

60. rocznica śmierci Aleksandra Putry, który zakładał Polską Organizację Wojskową i był jej pierwszym komendan-
tem w okręgu suwalskim. Był też wiceprezesem Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego oraz po-
słem do Sejmu Ustawodawczego.

14 
Lipca

Minie 20. rocznica śmierci Henryka Kojaka – żołnierza Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niepodległość, 
który za swoją walkę o niepodległą Polskę był prześladowany przez władze PRL.

6 
Sierpnia

Przed 70 laty urodził się Wojciech Fortuna – Honorowy Obywatel Suwałk, pierwszy w historii polskich sportów  
zimowych złoty medalista Igrzysk Olimpijskich.

24 
Sierpnia

103. rocznica wyzwolenia Suwałk i włączenia miasta w granice odrodzonej Rzeczpospolitej.

18 
wrzeŚnia

Przed 95 laty urodził się prof. Jan Bohdan Chmielewski – artysta rzeźbiarz, którego prace możemy podziwiać w róż-
nych częściach miasta. Najbardziej znanym dziełem jest pomnik Marii Konopnickiej, a właściwie dwa pomniki – je-
den wykonany z piaskowca, a drugi z brązu. W 2011 r. Rada Miejska nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Suwałk. 

23 
października

95. rocznica urodzin Andrzeja Strumiłły – niedawno zmarłego malarza, grafika, rzeźbiarza. Ostatnie lata swojego życia 
spędził na Suwalszczyźnie i aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym Suwałk. Honorowy Obywatel Suwałk od 2002 r.

25 
października 

80. rocznica śmierci Walerego Romana, który prowadził negocjacje z Niemcami w sprawie ewakuacji wojsk i prze-
jęcia administracji cywilnej w Suwałkach. W lipcu 1919 r. na czele delegacji suwalczan jeździł do Warszawy i Paryża 
w sprawie przynależności państwowej Suwałk i Suwalszczyzny. Był pierwszym Honorowym Obywatelem Suwałk.

3 
grudnia

307. rocznica wydania rewersału kamedulskiego określającego warunki życia społecznego obowiązujące  
w Suwałkach.

12 
grudnia

140. rocznica urodzin Aleksandry Piłsudskiej, z domu Szczerbińskiej – drugiej żony Józefa Piłsudskiego. Działała  
ona w oddziale wywiadowczo-kurierskim I Brygady Legionów jako komendantka służby kurierskiej oraz w Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Honorowa Obywatelka Suwałk, patronka Szkoły Podstawowej nr 2 i jednej z suwalskich ulic.

17 
grudnia

Minie 5 lat od śmierci Leszka Aleksandra Moczulskiego – urodzonego w Suwałkach poety, autora książek 
dla dzieci i tekstów piosenek śpiewanych m.in. przez Skaldów i Marka Grechutę. Napisał on 
słowa do hymnu Suwałk.

28 
grudnia

110. rocznica urodzin Dagmary Falk, uczestniczki wraz z mężem szwedzkiej 
Kompleksowej Ekspedycji Naukowej na Suwalszczyźnie; 
Honorowa Obywatelka Suwałk od 2007 r.
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wrzeSień

n Od 10 do 12 września w Suwałkach odbyły 
się 57. Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka. 
Patronem suwalskiego stadionu lekkoatletycz-
nego została Jadwiga Olbryś. 

n W nocy 11 września kilkudziesięciu straża-
ków gasiło pożar jaki wybuchł w budynku przy 
ul. Sportowej, w którym znajduje się restaura-
cja oraz przedszkole i żłobek. Ugaszono go po 
pięciu godzinach. W pożarze najbardziej ucier-
piał budynek restauracji.

n 12 września odbył się niezwykle udany 
ukraiński piknik kulinarny „Sąsiedzi przy sto-
le” współorganizowany przez Urząd Miejski, 
Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej oraz 
Związek Ukraińców w Suwałkach.

n Ukazał się Suwalski Słownik Biograficzny, 
który zawiera biogramy 459 nieżyjących osób, 
które związane były z dziejami Suwałk.

październik

n 5 października zainaugurowano nowy rok 
akademicki w suwalskiej państwowej uczelni, 
która zmieniła nazwę na Państwową Uczelnię 
Zawodową.

n 21 paździer-
nika obchodzono 
100-lecie utwo-
rzenia Archiwum 
P a ń s t w o w e g o 
w  S u w a ł k a c h . 
J u b i l e u s z  t e n 
zbiegł się z zakoń-
czeniem najwięk-
szej w dziejach 

przebudowy budynku suwalskiego Archiwum.

minął rok
w Suwałkach

Ciąg dalszy na str. 13

mickiewiczowSki konkurS
21 grudnia w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej odbył się XXI Miejski Konkurs 

Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza „Młodości! Ty nad poziomy wylatuj…”. Wzięli w nim udział 
uczniowie z większości suwalskich szkół podstawowych. Zwyciężyła Julia Fałtynowicz ze Szkoły 
Podstawowej nr 5, a drugie miejsce zajęła Weronika Żyniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4, trzecie 
miejsce zajęli ex aequo Mateusz Grabowski z SP nr 4 i Weronika Szypulska z SP im. M. Konopnickiej.

Konkurs odbywa się co roku z okazji urodzin naszego wieszcza. Adam Mickiewicz przyszedł 
na świat 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu koło Nowogródka. Organizatorami konkursu były Biblioteka 
Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach oraz Suwalski Oddział Towarzystwa Literackiego  
im. Adama Mickiewicza. 

>>

SylweSter z oPerą w Sok

Przy pełnej Sali im. Andrzeja Wajdy Suwalskiego Ośrodka Kultury odbył się sylwestrowy koncert 
„Opera na wesoło”. W blisko trzygodzinnym koncercie znalazły się najsłynniejsze przeboje klasyki ope-
rowej oraz utwory musicalowe i operetkowe, a także evergreeny polskiej muzyki rozrywkowej de-
dykowane fanom współczesnych rytmów. A wszystko w wykonaniu solistów polskich scen opero-
wych: Bogumiły Dziel-Wawrowskiej (sopran), Natalii Winnik (mezzosopran), Andrzeja Wiśniewskiego 
(tenor) oraz Roberta Dymowskiego (bas-baryton). Solistom towarzyszył zespół „Ostinato”.  

Koncert prowadził popularny spiker i lektor radiowy Andrzej Krusiewicz, który opisywał histo-
rię poszczególnych przebojów i opowiadał muzyczne anegdoty. Sylwestrowy koncert poprzedzi-
ły  życzenia noworoczne złożone przez prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza, który przekazał 
je w imieniu własnym oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Przełomca i suwalskiego 
samorządu.

>>

Na zdjęciu od lewej Andrzej Wiśniewski, Bogumiła Dziel-Wawrowska, Natalia Winnik i Robert  
Dymowski    Fotografie Filipa Dudanowicza
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i wykonaniu Agaty Gulbierz, Moniki Rudowicz  
i Pawła Bydelskiego. Koncert odbędzie się 30.01 
o godz. 19 w Sali im. A. Wajdy przy ul. Jana 
Pawła II 5; bilety: 30 zł.

muzeum okręgowe, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:

n do zwiedzania wystawy WAJDA Suwałki  
– poświęconej twórczości filmowej wybitnego 
reżysera Andrzeja Wajdy. Wystawę można bę-
dzie oglądać do końca stycznia.

n do zwiedzania wystaw stałych od wtorku 
do piątku w godz. 8-16, w sobotę i niedzielę w 
godz. 9-17. Obowiązuje reżim sanitarny.

reStauracja rozmarino, 
ul. T. Kościuszki 75, zaprasza na:

n koncert zespołu Byle Dalej – 14.01, godz. 
19, bilety 15 zł. W klimacie rozpoczynającego 
się karnawału jak i wspomnień świątecznych 
zespół zagra różnorodny repertuar odpowia-
dający atmosferze tego czasu. Zespół wystąpi 
w składzie: Dominika Szyszko – śpiew, skrzyp-
ce, instrumenty perkusyjne; Janusz Murawski 
– śpiew, gitara; Edward Darmetko – gitara ba-
sowa; Kacper Skrodzki – gitara (finger style).

SuwaLSki chór kameraLny 
„ViVa muSica”

 zaprasza na:
n KOLęDOWANIE – 15.01, godz. 19, konkate-

dra pw. św. Aleksandra. W programie koncertu 
kolędy, pastorałki i piosenki w klimacie świą-
teczno-zimowym. Wstęp wolny.

centrum handlowe plaza Suwałki, 
ul. J. Dwernickiego 15, lok. 301 zaprasza na filmy:

– do 13 stycznia 
„Misiek: Ekipa na wa-
kacjach” (komedia 
animowana/przygo-
dowy), „Spider Man: 
Bez drogi do do-
mu” (akcji/przygo-
dowy/s-f ), – „W 80 
dni dookoła świa-
ta” (komedia animo-
wana/przygodowy), 
„Licorice Pizza” (dra-
mat), „Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4” (ko-
media), „King’s man: Pierwsza misja” (komedia 
kryminalna), „Dziewczyny z Dubaju” (dramat 
erotyczny), „Kurier francuski z Liberty, Kansas 
evening sun” (komediodramat) – film wyświe-
tlany w cyklu KINO KONESERA;

– od 14 stycznia – „O czym dzisiaj marzą zwie-
rzęta” (animowany/przygodowy), „355” (akcji/
thriller), „Krzyk” (horror);

– 19 stycznia – „(Nie)długo i szczęśliwie” 
(komedia) film wyświetlany w cyklu BABSKIE 
WIECZORY;

– od 21 stycznia – „Sing 2” (komedia animowa-
na), „Gierek” (biograficzny).

bibLioteka pubLiczna 
im. marii konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

n do zwiedzania wystawy pokonkursowej 
„Niebo gwiaździste nad Suwałkami” zorganizo-
wanej z okazji Roku Lema, prezentowej w gale-
rii „Na schodach”;

n do udziału w akcji „Mała książka – wiel-
ki człowiek” – przyjdź z dzieckiem (3-6 lat) 
do biblioteki i odbierz Wyprawkę Czytelniczą  
w ramach projektu „Mała książka – wielki czło-
wiek”! Dzieci znajdą książkę oraz Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, za-
kończoną wypożyczeniem minimum jed-
nej książki Mały Czytelnik otrzyma naklejkę,  
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonoro-
wany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. Bezpłatne 
wyprawki można otrzymać w wypożyczalni 
Oddziału dla Dzieci (ul. E. Plater 33A), w Filii nr 1  
(ul. Szpitalna 60), w Filii nr 2 (ul. Klonowa 41) oraz 
w Filii nr 3 (ul. Północna 26);

n wspólnie z Cine- 
ma Lumiere w Su- 
wałkach do udziału 

w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz 
film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź 
kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon 
„Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu 
biletu do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). 
Film objęty akcją: „Skarb Mikołajka”.

SuwaLSki oŚrodek kuLtury zaprasza na:
n Filharmonię Suwałk: klasyka w noworocz-

nym wydaniu – 14.01, godz. 19. Sala im. A. Wajdy, 
bilety 30 zł. Styczniowa Filharmonia Suwałk  
w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej 
pod dyrekcją Krzysztofa J. Kozakiewicza to pro-
pozycja dla wszystkich miłośników klasyki… 
nie tylko operowej;

n koncert karnawałowy z zespołem SOKBAND 
– 23.01, godz. 18, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana 
Pawła II 5, bilety 30 zł. Niezapomniane muzycz-
ne wrażenia gwarantują znani suwalscy mu-
zycy z Krzysztofem Krzesickim na czele, czyli 
SOKBAND oraz ich goście – mezzosopranistka 
Roksana Maria Maciejczuk, tenor Michał Sowul, 
kubański wirtuoz trąbki Alexis Valles Delisle  
i flecista Daniel Walisiewicz. W programie prze-
boje muzyki klasycznej i operowej, standardy 
jazzowe, słynne tanga i hity polskiej piosenki;

n wystawę zdjęć Kamila Jutkiewicza „Jak za-
bawa to tylko w Notting Hill” w Galerii Jednego 
Obrazu – od 15.01, pl. J. Piłsudskiego; 

n koncert dla Basi. Krzysztof Kamil Baczyński 
czyli liryczny obraz miłości poety do żony  
w muzycznej aranżacji Wiesława Jarmoca  

ZaprosZenia suwalskie

w kinie

n 23 października Zespół Pieśni i Tańca 
„Suwalszczyzna” obchodził jubileusz 70-le-
cia działalności. W Suwalskim Ośrodku Kultury 
odbyło się jubileuszowe spotkanie i koncert 
zespołu.

n W Parku Naukowo-Technologicznym 
Polska-Wschód odbyła się piąta edycja Forum 
Biznesowego Pogranicza, w czasie którego 
dyskutowano o transformacji energetycznej, 
cyfrowej gospodarce oraz wpływie zmian de-
mograficznych na rozwój średnich miast ta-
kich jak Suwałki.

n 27 października po raz pierwszy od pół-
tora roku suwalscy radni spotkali się na sta-
cjonarnej sesji Rady Miejskiej. Ze względu 
na epidemię, sesje suwalskiej RM od marca  
2020 r. odbywały się w sposób zdalny lub hy-
brydowy (część radnych była w sali obrad  
w ratuszu, a część radnych uczestniczyła w spo-
sób zdalny z wykorzystaniem komputerów).  
W listopadzie 2021 r. radni powrócili do hybry-
dowego sposobu obradowania.

LiStopad

n Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej 
przypomniała o suwalskich Żydach. Na placu  
M. Konopnickiej zaprezentowano wystawę 
„Grosik na raj. Suwalscy Żydzi – ocalone historie”.

n Uroczyście obchodzono Narodowe Święto 
Niepodległości w Suwałkach, w których licznie 
uczestniczyli suwalczanie. Był apel pamięci, salwa 
honorowa, a pod pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego złożono kwiaty. 320 biegaczy pobie-
gło suwalskim ulicami „dla Niepodległej”. Święto 
Niepodległości zwieńczył koncert „Raduje się ser-
ce” przy wypełnionej po brzegi Sali SOK.

n Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał 
się 36-letni kierowca, który w Suwałkach na  
ul. Utrata kierował volkswagenem mając ponad 
1,6 promila alkoholu. W samochodzie przewo-
ził 6-letnie dziecko. Ponadto znacząco przekro-
czył prędkość.

minął rok
w Suwałkach

Ciąg dalszy na str. 14
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wydarzenia Sportowe

n 25 listopada w Su- 
w a ł k a ch z a m i e s z k a -
ła czteroosobowa ro-
dzina Taczanowskich  
– polskich repatriantów  
z Kazachstanu.

n W listopadzie w suwalskim Szpitalu 
Wojewódzkim zmarło aż 69 osób na COViD-19.

grudzień

n  P r z e z 
dwa dni w Su- 
wałkach ob-
c h o d z o n o 
4 0 .  r o c z n i -
cę wprowa-
dzenia stanu 
wojenne go.  
12  g r u d n i a 
parlamenta-
rzyści, związ-
kowcy z NSZZ 
„Solidarność” 
i przedstawi- 
c i e l e  s ł u ż b  
mundurowych złożyli kwiaty przy obeli-
sku bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz pod 
Dębem Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja.  
13 grudnia kwiaty przy obelisku bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki oraz pod pomnikiem papieża 
Jana Pawła II złożyli przedstawiciele Klubu 
Działaczy Opozycji Antykomunistycznej, 
związkowcy NSZZ „Solidarność” i przedstawi-
ciele suwalskiego samorządu.

n Po przerwie spowodowanej ograniczenia-
mi wprowadzonymi z powodu epidemii na Plac 
Marii Konopnickiej powrócił Jarmark Świąteczny 
i Wigilia Miejska. Przez dwa dni (18 i 19 grudnia) 
suwalczanie mogli zrobić przedświąteczne za-
kupy na straganach pełnych lokalnych smako-
łyków i świątecznych upominków.

n 19 grudnia ponownie odbyła się Wigilia 
Miejska. Pomimo nienajlepszej pogody na 
Placu M. Konopnickiej pojawiło się wielu su-
walczan. Żołnierze z Batalionu Drak Rifles Armii 
USA zaśpiewali amerykańskie kolędy.

n 29 grudnia Rada Miejska uchwaliła budżet 
Suwałk na 2022 rok.

minął rok
w Suwałkach maria andrejczyk SzóSta 

w pLebiScycie
Maria Andrejczyk, zawodniczka LUKS 

Hańcza Suwałki zajęła szóstą lokatę w 87. 
Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski 
2021 roku. Uzyskała 22 759 pkt i nieznacznie 
wyprzedziła złotych medalistów olimpijskich 
w sztafecie mieszanej 4x400 m. To najwyższe 
miejsce sportowca z suwalskiego klubu w tym 
najważniejszym plebiscycie sportowym w na-
szym kraju. Przemawiając w czasie uroczyste-
go wręczenia nagród na scenie M. Andrejczyk 
przyznała, że nie spodziewała się, że znajdzie 
się tak wysoko w tym zestawieniu i podzię-
kowała kibicom, sponsorom, rodzinie i całej 
Suwalszczyźnie.

Maria Andrej-
czyk w czasie 
ubiegłoroczne-
go Jarmarku 
Kamedulskiego 
odebrała z rąk 
prezydenta Su-
wałk Czesława 

Renkiewicza czek na 252 tys. zł, bo tyle wyniesie 
jej suwalskie stypendium, które będzie otrzymywać 
do najbliższych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu  
w kwocie 7 tys. zł miesięcznie

W 2021 r. M. Andrejczyk zdobyła srebr-
ny medal w rzucie oszczepem na Igrzyskach 
Olimpijskich w Tokio, a jej najlepszy wynik  
w finale to 64,61 m. Wygrała konkurs rzutowe-
go Pucharu Europy w Splicie wspaniałym wyni-
kiem 71,40, czym pobiła rekord kraju o ponad  
4 metry. Zawodniczka LUKS Hańcza Suwałki zo-
stała uznana za najlepszą lekkoatletkę w rzucie 
oszczepem kobiet w dorocznym rankingu pre-
stiżowego amerykańskiego magazynu Track 
& Field News. Jej trenerem jest Karol Sikorski.

piłkarze wigier już trenują
5 stycznia piłkarze drugoligowych Wigier 

powrócili do treningów. Na pierwszym tre-
ningu zabrakło już kilku piłkarzy, którzy opu-
ścili szeregi suwalskiego zespołu. Swoje umo-
wy za porozumieniem stron rozwiązali: Robert 
Bartczak, Kacper Gruszczyński, Kamil Adamek 
i Fahd Aktaou. Z Wigrami rozstał się także 
Krystian Ogrodowski, któremu skończył się 
okres wypożyczenia. W takiej samej sytuacji 
znalazł się również Kacper Michalski, ale w jego 
przypadku klub będzie zabiegał o przedłużenie 
wypożyczenia. W Wigrach nie zostanie także 
Kacper Zaborski, któremu Pogoń Szczecin skró-
ciła okres wypożyczenia. Wolną rękę w poszu-
kiwaniu klubu otrzymał wypożyczony z Korony 
Kielce Piotr Pierzchała. Dużo tych odejść, ale 
jest też pierwsze wzmocnienie przed startem 
rundy wiosennej II ligi w drużynie Wigier. 

Nowym piłkarzem biało-niebieskich został 
22-letni Werick Maciel Caetano de Oliveira. 
Ofensywny pomocnik trafił do Suwałk na za-
sadzie półrocznego wypożyczenia z Miedzi 
Legnica.

Wigry Suwałki mają nowego dyrektora 
sportowego. Od 1 stycznia funkcję tę sprawuje 
Mateusz Mazur. Jest on związany z suwalskim 
klubem od najmłodszych lat, pełniąc w nim róż-
ne role. Ostatnio pracował jako licencjonowa-
ny pośrednik transakcyjny, prowadząc własną 
agencję menadżerską. 

ŚLepSk maLow przegrał

Na pierwszym meczu w 2022 roku w hali Su-
wałki Arena ponownie pojawiło się dużo kibiców. 
Według portalu Plus Ligi mecz obejrzało 1 380 
widzów 

Nie było niespodzianki w Suwałki Arenie  
i Ślepsk Malow przegrał 0:3 (21:25, 23:25, 20:25) 
z Wartą Zawiercie, która jest rewelacją tego-
rocznych rozgrywek Plus Ligi. Spotkanie nie 
było zbyt długie i trwało 93 minut. Najwięcej 
punktów dla Ślepska Malow zdobyli Bartłomiej 
Bołądź (15 pkt) i Adrian Buchowski (8 pkt).

W 13 meczach suwalski zespół zdobył 9 pkt  
i zajmuje przedostatnią lokatę w tabeli Plus Ligi. 
W następnej kolejce 10 stycznia Ślepsk Malow 
rozegrał bardzo ważny mecz w Lublinie z dru-
żyną LUK. To spotkanie rozpoczęło się po od-
daniu do druku „DwuTygodnika Suwalskiego”. 
Jego wynik podamy na stronie internetowej 
www.dwutygodniksuwalski.pl 

W najbliższą sobotę (15 stycznia) kolejny 
ważny mecz na wyjeździe przed siatkarzami 
suwalskiej drużyny. Tym razem w Iławie zmie-
rzą się z Indykpolem AZS Olsztyn.

zwycięSki początek iii Ligi
W meczu inaugurującym sezon trzeciej li-

gi na szczeblu wojewódzkim siatkarze SUKSS 
Ślepsk Malow Suwałki zwyciężyli z zespo-
łem Kresy SAS Sejny 3:0 (25:14, 25:16, 25:17). 
Podopieczni trenerów Bartosza Jasińskiego, 
Artura Łabacza i Marka Klimaszewskiego w peł-
ni kontrolowali mecz rozegrany przed spotka-
niem Plus Ligi w hali Suwałki Arena.

SUKSS Ślepsk Malow Suwałki to owoc 
współpracy Miejskiego Klubu Sportowego 
Ślepsk Malow Suwałki oraz Suwalskiego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Siatkówki. 
W biało-niebieskich barwach występują za-
wodnicy z przeszłością w profesjonalnych, ligo-
wych rozgrywkach: Kamil Skrzypkowski, Adam 
Tołoczko, Wojciech Winnik i Maciej Mendak. 
Grają z nimi również młodzi zawodnicy SUKSS 
Suwałki, wielokrotni medaliści wielu krajo-
wych imprez.
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ogłoSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Lotniczej w Suwałkach

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz.741 z później-
szymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXIII/444/2021 z dnia 30 czerwca 
2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Lotniczej 
w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 19 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i 
Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, 
w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce 
Zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 2 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
w Suwałkach w Sali 26, w godzinach od 9:00 do 11:00. 

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w dyskusji można uczestniczyć za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapew-
niającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału 
w dyskusji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy zgłosić 
na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 31 stycznia 2022 r. Link do spotkania 
zostanie przesłany w mailu zwrotnym. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 10 marca 2022 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za po-
mocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070): opatrzone kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpi-
sem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwa-
gi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przy-
jęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-
400 Suwałki lub na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 
1, 16-400 Suwałki, 

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 
1, 16-400 Suwałki, pokój nr 139,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicz-
nej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta 
Suwałk.

* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych, podanych we wniosku/uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach repre-
zentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 87 562-80-00, adres e-mail: 
org@um.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji przez Miasto jego za-
dań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do któ-
rych żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego poda-
nia lub postępowania administracyjnego.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/
Panu w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwal-
ki.pl. tel. 87 562-82-08

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarza-
nia, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy 
wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej ze-
zwalają na ich trwałe usunięcie.

5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w 
BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem: 

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarza-
nia-danych-osobowych.html oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139

9/2022

ogłoSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: 
Stanisława Staszica, Szymona konarskiego, łanową i granicami dzia-

łek: 30612, 30613, 30614 w Suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz.741 z później-
szymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXVII/358/2020 z dnia 23 grudnia 
2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczone-
go ulicami: Stanisława Staszica, Szymona Konarskiego, Łanową i granicami 
działek: 30612, 30613, 30614 w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 19 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 
8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce 
Zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 3 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
w Suwałkach w Sali 26, w godzinach od 9:00 do 11:00. 

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w dyskusji można uczestniczyć za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej 
zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dysku-
sji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy zgłosić na adres 
pru@um.suwalki.pl do dnia 1 lutego 2022 r. Link do spotkania zostanie prze-
słany w mailu zwrotnym. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 10 marca 2022 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070): opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi 
mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przy-
jęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-
400 Suwałki lub na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,  
16-400 Suwałki, 

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,  
16-400 Suwałki, pokój nr 139,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej 
skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.
* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych, podanych we wniosku/uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezen-
towany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 87 562-80-00, adres e-mail: org@
um.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą praw-
ną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnie-
nia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa 
uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu 
w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. tel. 
87 562-82-08

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy wcze-
śniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwala-
ją na ich trwałe usunięcie.

5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w BIP 
w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem: 

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-da-
nych-osobowych.html oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139

8/2022
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panu 
radosławowi jabłońskiemu
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa wsparcia
z powodu śmierci

mamy
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
2/2022

Wyrazy szczerego współczucia

panu 
zbigniewowi kleszczewskiemu

Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu 
w Suwałkach

z powodu śmierci

mamy
składają

6/2022

Marek Dziatkowski
Przewodniczący Rady Powiatu

w imieniu Rady Powiatu

Witold Kowalewski 
Starosta Suwalski

w imieniu Zarządu Powiatu

prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, ozna-
czonej działką nr 32749/10 o powierzchni 0,5498 ha – położona przy ul. 
Raczkowskiej w Suwałkach w obrębie 0008, posiadająca urządzoną księgę 
wieczystą nr SU1S/00006762/4. Nieruchomość przeznaczona jest do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy 
usługowo – produkcyjnej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwa-
łą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2016 roku. 

Cena wywoławcza: 512 200 zł brutto (słownie: pięćset dwanaście ty-
sięcy dwieście złotych).

Wadium: 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z 

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

przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2022 roku o godz. 9.00 w 
siedzibie 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 prze-

lewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 
0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 07 mar-
ca 2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku 
Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wnie-
sienie wadium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o za-
poznaniu się z treścią ogłoszenia  o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłoże-
nie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzone-
go notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieru-
chomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w 
związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odręb-
nego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozosta-
jące w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej 
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją 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 i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.  10/2022

Wyrazy głębokiego współczucia

całej rodzinie
z powodu śmierci

Leokadii wasilewskiej
członkini pierwszego składu 

Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” 
i pierwszego świadka historii nagranego przez pracownię 
Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

składają 
Dyrektor i Pracownicy Biblioteki Publicznej 

im. M. Konopnickiej w Suwałkach
11/2022

prezydent miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 815, 1899) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.12.2021 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tabli-
cy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 16 grudnia 2021 r. do 7 
stycznia 2022 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 
6 lat (Zarządzenia Nr 470/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 grud-
nia 2021 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach 
przy ul. Sianożęć i ul. Czarnoziem oraz w Poddubówku.  350/2021

prezydent miaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.  
poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 stycznia 
2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach , przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 05.01.2022 r.  
do 26.01.2022 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowią-
cych własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 4/2022 z dnia 05 stycznia 2022 roku).

12/2022
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maSz probLem z aLkohoLem?
chceSz przeStać pić?

anonimowi aLkohoLicy czekają
wykaz mitingów grup aa intergrupy

„pojezierze”
infolinia: 801 033 242

Suwałki:
n „zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, godz. 18.00;
n „opoka”, ul. Woj. Polskiego 36, środa, godz. 18.00 – spotkania  

odbywają się na plebanii przy parafii Piotra i Pawła;
n „dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

i święta, godz. 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n „krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;

aguStów:
n „nie ma mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;

Sejny:
n „tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;

FiLipów:
n „przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;

puńSk:
n „nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00; zima – 19.00;

LipSk:
n „odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00.  264/2021

prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta 

Suwałk, oznaczonej działką nr 22056/5 o powierzchni 0,2552 ha położo-
nej przy ul. Mikołaja Reja w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości 
oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00037872/4. Działka zabudowana jest 
budynkiem usługowym o powierzchni zabudowy 29 m2. Na działce zlokali-
zowana jest sieć energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłat-
nego znoszenia sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w 
przypadku jej awarii bądź konserwacji. Na działce zlokalizowana jest rów-
nież sieć kanalizacji deszczowej. Nabywca będzie zobowiązany do ustano-
wienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz 
właściciela sieci kanalizacyjnej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu istnienia posadowio-
nych na nieruchomości urządzeń przesyłowych w postaci sieci kanaliza-
cji deszczowej oraz na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej 
w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebu-
dowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren 
odpowiednim sprzętem przez pracowników PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. W 
przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej prze-
łożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego na cele zabudowy usługowej lub handlowej. Szczegółowe warunki za-
budowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go terenów położonych w rejonie GPZ „Reja” w Suwałkach zatwierdzonym 
uchwałą Nr XXXVII/401/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.05.2013 r.

Cena wywoławcza: 442 000 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści 
dwa tysiące złotych).

Wadium: 44 200 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych).
Uwaga! Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu  

10 stycznia 2022 roku w godz. od 10.00–12.00.
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy  

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

przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 roku o godz. 9.00 
w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. a. mickiewicza 1  
w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub prze-

lewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 
0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 17 stycznia 
2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wa-
dium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o za-
poznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłoże-
nie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzone-
go notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające 
w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozo-
stające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej 
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją 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 i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.  1/2022

przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (spra-
wozdanie z dnia 14.12.2021 r., informuje, że jakość i skład wody dostarcza-
nej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 
2017 poz.2294).    5/2022
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Wydawca: biblioteka publiczna im. marii konopnickiej w Suwałkach, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, 
www.dwutygodniksuwalski.pl znajdziesz nas również na Facebooku: dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. 

Redaktor naczelny Jarosław Filipowicz.
Druk: Graf-Druk, ul. Sejneńska 65B, 16-400 Suwałki. Nakład: 5 000 egzemplarzy. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. Tekstów nieza-

mówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie ponosi odpowiedzialności.

BiBliotekarz  Poleca

zmarLi
26 grudnia 2021 r. w wieku 74 lat zmarł jerzy mioduszewski, 

suwalski przedsiębiorca. Jerzy Mioduszewski był dyrekto-
rem Zakładów Płyt Wiórowych w Suwałkach, właścicielem  
i współwłaścicielem firm. Był też przewodniczącym Suwalskiego 
Stowarzyszenia Pracodawców i prezesem Agencji Rozwoju 
Regionalnego Ares. 

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym

***
W wieku 80 lat 25 grudnia 2021 r. zmarł lekarz jan Słowikowski. 

Od 8 kwietnia 1983 do 31 grudnia 1984 r. pełniący obowiązki dy-
rektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera. 
Pierwszy dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach od  
1 stycznia 1985 do 13 czerwca 1996 r.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym

***
W wieku 64 lat zmarł mirosław basiewicz , pochodzący  

z Suwalszczyzny opozycjonista z czasów PRL. W grudniu 1981 r. zo-
stał wyrzucony z milicji za tworzenie niezależnych związków za-
wodowych. Przez 7 miesięcy był internowany. Po wyjściu na wol-
ność powrócił na Suwalszczyznę, gdzie współtworzył Obywatelski 
Komitet Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych  
w Lipcu 1945, który w latach 80-tych ustalał nazwiska pomordo-

wanych w czasie Obławy Augustowskiej. W ostatnich latach życia M. Basiewicz zaj-
mował się działalnością wydawniczą.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym

SuwalSka karta 
mieSzkańca

Trwa nabór wniosków na nową Suwalską Kartę Mieszkańca 
dostępną w formie zbliżeniowej karty plastikowej oraz dedyko-
wanej aplikacji o nazwie „Suwalska Karta Mieszkańca”. Warto za-
interesować się wyrobieniem nowej karty, gdyż ważność więk-
szości Suwalskich Kart Mieszkańca upływa 31 stycznia 2022 r.

Osoby, które są zainteresowane wyrobieniem SKM „po no-
wemu” proszone są o:

1. Osobiste przedłożenie wniosku wraz z dokumen-
tami potwierdzającymi prawo do otrzymania Suwalskiej 
Karty Mieszkańca – w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach ul. Sejneńska 13. Nowe wnioski o wy-
danie Suwalskiej Karty Mieszkańca dostępne są w Wydziale 
Spraw Społecznych przy ul. Sejneńskiej 13 w godzinach pra-
cy Urzędu Miejskiego:

– poniedziałek – 8.00-16.00
– wtorek–piątek – 7.30-15.30 
oraz do pobrania na stronie: www.um.suwalki.pl
2. Złożenie wniosku za pomocą dedykowanej strony:  

https://skm.suwalki.eu oraz osobisty odbiór kart po okaza-
niu wymaganych dokumentów potwierdzających prawo do 
otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca – w Wydziale Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Sejneńska 13.

3. Złożenie wniosku przez ePUAP za pomocą strony: 
www. http://bip.um.suwalki.pl/zaatw_spraw_w_urzdzie 
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do otrzyma-
nia Suwalskiej Karty Mieszkańca.

Firma Teroplan S.A. z Oświęcimia, która wygrała przetarg 
zajęła się stworzeniem oprogramowania aplikacji SKM, która 
będzie dostępna za darmo w standardowych sklepach z apli-
kacjami na platformę Android i iOS. Wykonana została strona 
internetowa umożliwiająca m.in. złożenie wniosków o wyda-
nie Suwalskiej Karty Mieszkańca przez internet. Powstała też 
aplikacja mobilna do weryfikacji kart dla podmiotów part-
nerskich Programu SKM metodą zbliżeniową NFC na urzą-
dzeniach mobilnych lub zeskanowanego kodu kreskowego 
(lub QR). Firma dostarczyła również niezbędny sprzęt infor-
matyczny do obsługi całego systemu oraz 20 000 sztuk kart 
NFC. Koszt całości wyniesie 263 349,15 zł.

Program Suwalskiej Karty Mieszkańca został wprowadzo-
ny 1 września 2018 r. Suwalska Karta Mieszkańca pozwala m.in. 
na korzystanie ze zniżek w placówkach kultury lub obiektach 
sportowych. To kompleksowy program zmierzający do polep-
szenia warunków życiowych mieszkańców Miasta. Jedną z naj-
większych korzyści płynących z posiadania SKM jest darmo-
wa komunikacja miejska dla osób z niepełnosprawnością oraz 
dzieci i młodzieży, a także darmowe przedszkola.

>>

„krótka hiStoria o długiej miłoŚci”, 
ANGELIKA KUźNIAK, EWELINA KARPACZ-OBOLADZE

„Poznali się” i zakochali się w sobie za sprawą alfa-
betu Morse’a wystukiwanego w ścianę mokotowskie-
go więzienia. Potem zobaczyli się na zdjęciach zrobio-
nych jeszcze na wolności, a gdy ich przeniesiono do 
innych placówek pisali do siebie listy. Na żywo ujrze-
li się na swoim ślubie. Mała i Ju przetrwali próbę czasu  
i spędzili razem 55 lat.

Mała – Wiesława Pajdak, córka ministra podziemne-
go rządu polskiego, w czasie II wojny została łączniczką. 
W listopadzie 1947 r. trafia do więzienia na Rakowiecką 
na oddział 11 do celi nr 42.

Ju – Jerzy Śmiechowski, był żołnierzem Narodowych 
Sił Zbrojnych, synem oficera NSZ i Armii Krajowej. 
Zorganizował akcję przerzutu do Szwecji Stefana Korbańskiego, ostatniego Delegata 
Rządu na Kraj. W grudniu 1947 r. trafia do więzienia na Rakowiecką na oddział 11 do 
celi nr 43.

Książka to historia o niesamowitej miłości – oddanej i wytrwałej, dodającej otu-
chy. To także świadectwo jak Polska Ludowa traktowała bohaterów wojennych. 
Podziękowała im cierpieniem, niepewnością, zabraniem kilku lat życia. 

Wspaniała publikacja. To już druga tych autorek. Miejmy nadzieję, że zaskoczą 
nas jeszcze innym nietuzinkowym tematem.

Kamila Sośnicka
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>>
Mimo wielu ostrzeżeń i apeli, ciągle dochodzi do oszustw i wyłudzeń. 

Co ważne przestępcy wciąż zmieniają swoje metody. O to, jaka jest skala 
tego zjawiska w naszym mieście zapytaliśmy kom. Elizę Sawko specjalistę 
Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

– W ubiegłym roku (dane na dzień 29.12.) w naszej jednostce odno-
towaliśmy 251 przestępstw stwierdzonych z art. 286 § 1 k.k., w tym, 193 
tzw. „internetowych” i 7 „na wnuczka”. Jak wynika z powyższych danych 
oszuści praktycznie przenieśli się do internetu. Na naszym terenie naj-
częściej dochodziło do następującego rodzaju oszustw: na tzw. „zdalny 
pulpit”, na tzw. „żołnierza”, na tzw. „BLIK”, na tzw. „fałszywy link”. Ale też 
cały czas przestępcy „działają” przez telefon: 

– na tzw. „wnuczka” – przestępcy telefonują, informując, że syn, cór-
ka, wnuczka itp. pilnie potrzebuje pieniędzy na okazyjny zakup, inwe-
stycję, czy też w związku ze spowodowaniem wypadku (scenariusze są 
bardzo różne);

– na tzw. „policjanta” – oszuści podają się za funkcjonariusza. Zwykle 
informują, że prowadzą jakieś działania i ustalili, że konto rozmówcy jest 
zagrożone. Polecają, aby wypłacić pieniądze i przelać na wskazane kon-
to bądź przekazać kurierowi (tu również scenariusze mogą być różne);

– na tzw. „gazownika” – oszuści informują, że będą np. wymieniane 
czujniki gazu, podają koszt usługi, przekazują nawet fałszywe pokwito-
wanie, czy dowód wpłaty;

– „na dopłatę” – podszywając się pod dostawcę energii, czy też ku-
riera wysyłają sms do użytkowników z informacją o konieczności zapłaty

we wszystkich wyżej opisanych przypadkach należy skon-
taktować się zawsze z policją dzwoniąc na numer alarmowy  
997 lub 112.

uwaga  na  oSzuStów 

źródło MSWiA

zaległości za prąd, za przesyłkę. Nieuregulowanie wskazanej kwoty spo-
woduje odłączenie energii elektrycznej. Niestety wejście w zawarty  
w treści wiadomości link i autoryzowanie transakcji powoduje utratę 
pieniędzy.

Suwalski Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyjmuje wnioski o przy-
znanie pieniędzy, które zmniejszą wydatki z powodu opłat za wywóz 
śmieci. Ten program osłonowy na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk 
przyjęli suwalscy radni miejscy. Obowiązuje on w latach 2022-2024. 
Kierowany jest do osób samotnie zamieszkujących w lokalu lub domu, do 
którego posiadają tytuł prawny, ale muszą spełniać następujące kryteria:

• osiągają dochód nieprzekraczający 2 000 zł miesięcznie; 
• nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie 

wydatków za odbiór odpadów komunalnych tj. dodatku mieszkaniowe-
go, zwolnienia w wysokości 50% z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku osób, których dochód nie przekracza kwo-
ty 776 zł miesięcznie; 

• gromadzą odpady w sposób selektywny; 
• na bieżąco regulują opłaty za odbiór odpadów komunalnych i nie 

posiadają zaległości wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach z tytułu po-
datków i opłat. 

za dochód uważa się: 
• przychody/dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 

bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o pobraną za-
liczkę na podatek dochodowy oraz odprowadzone składki zdrowotne, cho-
robowe i emerytalno-rentowe, o których mowa w odrębnych przepisach;

• dochody niepodlegające opodatkowaniu;
• inne na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
wysokość pomocy i okres przyznania. Świadczenie pieniężne przy-

znawane jest od miesiąca złożenia wniosku na okres 6 miesięcy, nie dłu-
żej niż na okres obowiązywania programu w wysokości 20 zł miesięcznie.

Pomoc dla Samotnych>>
gdzie i kiedy złożyć wnioSek? 

Wniosek o świadczenie pieniężne osoba uprawniona lub opiekun 
prawny mogą złożyć: 

• w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20  
od 3 stycznia 2022 r. (pokój nr 17)

Do wniosku należy dołączyć: 
• dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej; 
• dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub domu; 
• inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pie-

niężnego.

Program Osłonowy w Zakresie Zmniejszenia Wydatków z Tytułu 
Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi przyjęty został 
uchwałą Nr XXXVIII/501/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 
listopada 2021 r. Szczegóły na:www.mopr.suwalki.pl

Praca w ratuSzu
Suwalski Urząd Miejski  

informuje, że do 21 stycznia 
swoje zgłoszenia mogą skła-
dać osoby, które chciałyby 
objąć stanowisko Naczelni- 
k a  W y d z i a ł u  O c h r o ny 
Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miej- 
skiego w Suwałkach.

Do 28 stycznia swoje zgłoszenia mogą składać osoby, które chciałyby  
objąć stanowisko Kierownika Referatu Promocji w Wydziale Obsługi 
Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach. 

By zgłosić swoją kandydaturę trzeba spełnić warunki określone  
w ogłoszonych konkursach. Zapisy o wymaganiach można znaleźć pod 
adresem: www.um.suwalki.pl

>>
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danuta
ziniewicz

tel. 504 019 534, 666 061 586; danzin@op.pl
prowadzimy:

• podatkowe księgi przychodów i rozchodów
• księgi handlowe
• ewidencję ryczałtową
• ewidencję na potrzeby podatku VAT
• oferujemy obsługę kadrową firmy
• sporządzanie oraz rozliczanie deklaracji podatkowych
• porady prawne, opinie prawne
• projekty pism urzędowych
• rozliczanie projektów unijnych
• rozliczenia zmian „Nowego ładu”

oferujemy:
• dojazd do klienta
• niestandardowe godziny pracy

*** ceny do negocjacji *** 

rachunkowe
Biuro

7/2022

Suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej przygotowała 
pocztówkę multimedialną przypominającą dawną suwalską łaźnię miej-
ską. Teraz znajduje się tam Galeria Sztuki Stara Łaźnia przy ul. A. Wajdy. 

Jak napisano w monografii „Suwałki : miasto nad Czarną Hańczą” pod 
red. J. Kopciała: „Utrzymanie higieny wśród mieszkańców [Suwałk] za-
pewniały łaźnie publiczne. W 1926 roku były trzy prywatne, w tym jed-
na należała do gminy żydowskiej. Wszystkie miały „pokoje do wanien”,  
a dwie z nich – „mykwy”. W 1928 roku czwartą łaźnię otworzył Aleksander 
Domoracki. Dziesięć lat później wzniósł nową, murowaną, która służyła 
suwalczanom przez prawie pół wieku”. 

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu z łaźni miejskiej korzystało wielu suwal-
czan. Kąpiele w tej łaźni pamiętają najstarsi mieszkańcy. I właśnie ich opo-
wieści nagrała biblioteczna Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej, 
które można wysłuchać pod internetowym adresem: https://www. 
thinglink.com/scene/1529435520621346819

Zapraszamy do „zanurzenia się” we wspomnieniach suwalczanek.

BiBlioteka zaPraSza 
do łaźni

>> trzej królowie 
w konkatedrze

Po raz drugi w Suwałkach nie odbył się uliczny Orszak Trzech Króli 
organizowany przez suwalskie parafie, w którym licznie uczestniczy-
li suwalczanie. Powód: pandemia koronawirusa. Natomiast we wnętrzu 
konkatedry pw. św. Aleksandra w południe rozpoczął się kameralny, dzie-
cięcy Orszak Trzech Króli zorganizowany przez parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej. Najmłodsi uczestniczyli w procesji przystrojeni w korony  
i szaty królewskie czytali fragmenty ewangelii św. Łukasza i Mateusza 
oraz śpiewali piękne polskie kolędy. 

Poczynania dzieci obserwował bp Adrian Galbas, dotychczasowy bi-
skup pomocniczy diecezji ełckiej, który wcześniej odprawił w świątyni 
mszę św. Była to okazja, by wierni suwalskiej parafii podziękowali bisku-
powi Adrianowi za dotychczasową posługę w diecezji. Był on biskupem 
pomocniczym diecezji ełckiej przez dwa lata. 4 grudnia 2021 r. papież 
Franciszek przeniósł go na urząd arcybiskupa koadiutora archidiecezji 
katowickiej, którą kanonicznie objął w połowie grudnia. 

>>

Biskup Adrian Galbas w czasie swojej posługi w diecezji ełckiej często poja-
wiał się w Suwałkach


