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Zajęcia w SOSW prowadzi wysoko wykwalifikowana, profesjonalna  
i ciągle dokształcająca się kadra, która intensywnie wypełnia czas eduka-
cji i terapii swoim wychowankom dostosowując się do indywidualnych 
ich potrzeb, tak aby przygotować jak najlepiej do samodzielnego ży-
cia. Pracują najlepszymi metodami: AAC, Ruch Rozwijający wg koncepcji 
Weroniki Scherborne, EEG Biofeedback, Metodą Dobrego Startu, elemen-

tami metody Montessori, Sensoplastyka, hipoterapia, 
logorytmika, terapią ręki, NDT-Bobath, NDT-Bobath 
Baby, metoda PNF, Therapy Master.

13 października Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 obcho- 
dził swoje 70-lecie. To jedyna tego typu szkoła w Suwałkach i powiecie su-
walskim. Placówka prowadzi wieloprofilową edukację i terapię osób ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W uroczystości wzięło udział wie-
lu gości, w tym poseł Jarosław Zieliński oraz zastępca prezydenta Suwałk 
Roman Rynkowski i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec.

– Jest to placówka nowoczesna, z bardzo 
dobrze wyposażoną bazą z salami do komu-
nikacji alternatywnej i wspomagającej, ba-
senem do hydroterapii, salą integracji sen-
sorycznej, dwiema salami gimnastycznymi. 
Ośrodek posiada też pracownie kuchenne, 
plastyczne, komputerowe, a także pracownię 
ceramiczną, techniczną oraz pracownię ob-
sługi biura. Uczniowie odnajdują tu swoje ta-
lenty, a atmosfera która tu panuje jest zawsze 
ciepła i pozytywna – mówił R. Rynkowski. 

W skład SOSW wchodzi: Wczesne Wspo- 
maganie Rozwoju Dziecka, Zespół Rewalida- 
cyjno-Wychowawczy, Przedszkole nr 9, Szkoła 
Podstawowa nr 1, Szkoła Przysposabiająca 
do Pracy, internat oraz świetlica szkolna.  
W strukturze Ośrodka znajduje się również je-
dyna Szkoła Branżową I stopnia dla osób ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
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Zespół „Nadzieja” ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Suwałkach zbiera na na-
granie płyty. Chcą pokazać, że choroba nie mo-
że stanąć im na drodze do spełnienia marzeń.

Mamy już określone style muzyczne, w któ-
rych wokaliści czują się najlepiej. Członkowie 
zespołu piszą własne teksty. Zapowiada się 
super materiał!

Pomóżmy im spełnić marzenie nagrania 
własnej płyty!!!

Każda wpłata przybliża nas do sukcesu. 
Pokażmy, że nawet w małym mieście MOŻNA 
spełnić skryte marzenia.

Studio Nagraniowe MLD spełnia marzenia!!! 
 Teraz możesz i Ty!!!

LINK do zbiórki:

https://zrzutka.pl/z/alternatywa

„Akcja przy współpracy Stowarzyszenia Integracji Społecznej 
„ALTERNATYWA” w Suwałkach”

244/2022

Jubileusz  specJalnego  ośrodka  szkolno-WychoWaWczego  nr  1

Na 70-lecie SOSW nauczyciele i wychowankowie przygotowali specjalną pio-
senkę, którą wspólnie zaśpiewali w czasie jubileuszu

Dyrektor SOSW Agata 
Jagłowska-Wasilewska  
z czekiem, który otrzy-
mała od zastępcy prezy-
denta Suwałk Romana 
Rynkowksiego W czasie jubileuszu nie mogło zabraknąć tortu i konfetti

Lider zespołu Weekend Radek Liszewski zade-
klarował udział w imprezach charytatywnych 
organizowanych przez suwalski SOSW

276 wychowankami
zajmuje się 

108 pracowników 
pedagogicznych
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Czek na uzbrojenie 
terenów przemysło-
wych w Suwalskiej 
Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej  
w Kancelarii Pre-
miera Mateusza 
Morawieckiego  
14 października 
odebrał prezydent 
Suwałk Czesław 
Renkiewicz. Na 

zdjęciu po prawej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł 
Szefernaker

 
Szanowni  Suwalczanie

Nasze miasto otrzymało blisko 50 000 000 zł dotacji z piątej edycji 
Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Pieniądze zostaną prze-
znaczone na budowę sieci dróg w rejonie Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Poprawi się stan już istniejących ulic, ale również powsta-
ną zupełnie nowe odcinki dróg otwierające nowe tereny inwestycyjne.

By skutecznie ubiegać się o pieniądze w tej edycji Polskiego Ładu mu-
sieliśmy być do tego dobrze przygotowani. Mamy aktualny miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego oraz nowe studium zagospoda-
rowania miasta. Oba dokumenty determinują rozwój tej części Suwałk. 
Wiadomo, że będą to tereny przeznaczone pod przemysł.

Bardzo dziękuję za wsparcie zarówno ze strony biznesu i przedsię-
biorców ale również za wsparcie polityczne dla tego projektu. Dzięki 
tym środkom otworzą się zupełnie nowe pespektywy do inwestowania 
w naszym mieście.

W ramach zaplanowanej inwestycji zostanie przebudowana wraz  
z sieciami cała ulica Wojska Polskiego II, od ulicy Turkusowej aż do pętli au-
tobusowej przy skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego. Oprócz tego po-
wstanie zupełnie nowa droga łącząca ul. Dubowo z Wojska Polskiego. To 
właśnie ten odcinek otworzy blisko 60 ha nowych terenów inwestycyjnych.

Inwestycja zostanie podzielona najprawdopodobniej na 2 etapy.  
W pierwszym zostanie wybudowana droga łącząca ul. Wojska Polskiego 
z ul. Dubowo. Na te zadania są przygotowane dokumenty oraz wykupio-
ne grunty. W formule projektuj i buduj będzie wykonany pozostały od-
cinek. Cały projekt powinien zostać zrealizowany do końca 2024 roku.

W spotkaniu prezentującym piątą edycję Programu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład w suwalskim ratuszu uczestniczyli (od lewej): przewodniczący su-
walskiej Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, prezes SSSE Leszek Dec, poseł 
Kazimierz Gwiazdowski, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, poseł Jaro-
sław Zieliński i prezes Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach Bogdan 
Sadowski
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zdaniem prezydenta >>

50 sesja 
Najbliższa sesja suwalskiej Rady Miejskiej odbędzie się w środę  

26 października w sposób hybrydowy, to znaczy część radnych przeby-
wać będzie w sali obrad suwalskiego ratusza, a część połączy się zdal-
nie. 50 posiedzenie suwalskiego samorządu tej kadencji rozpocznie się  
o godz. 11 i w jego porządku obrad znajdą się m.in. projekty uchwał  
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tym 
razem będzie to przystąpienie do opracowania planu rejonu ul. Stanisława 
Staniszewskiego oraz terenu ograniczonego ulicami: Utratą, Sportową, 
Walerego Romana i terenem kolejowym. Ponadto będzie uchwalenie 
miejscowych planów zagospodarowania: rejonu ulicy Studzieniczne, te-
renu ograniczonego ulicami Stanisława Staszica, Szymona Konarskiego, 
Łanową i granicami działek: 30612, 30613, 30614, a także terenu Sianożęć  
– Sobolewo złoża w Suwałkach. Radni rozpatrzą projekt uchwały zmienia-
jącej uchwałę w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2022 ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz ustalą wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym 
przez Miasto i określą maksymalną opłatę za wyżywienie. Ponadto za-
głosują nad wnioskiem Izby Przemysłowo-Handlowej w Suwałkach do-
tyczącym nadania skwerowi położonemu przy dworcu PKP nazwy „Park 
imienia Suwalskich Przedsiębiorców”.

>>

W związku z trwającymi w Sejmie 
i Senacie pracami nad projektem 
ustawy o zakupie preferencyjnym 
paliwa stałego przez gospodarstwa 
domowe regulującą dystrybucję  
i sprzedaż węgla przez jednostki sa-
morządu terytorialnego, Prezydent 
Miasta Suwałk zwraca się do miesz-
kańców z prośbą o zgłaszanie zapo-
trzebowania na węgiel kamienny  
w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zaintereso-
wanych zakupem węgla na warunkach określonych w ustawie. 

Mieszkańcy Suwałk mogą zgłaszać zapotrzebowanie na konkretną 
ilość oraz rodzaj węgla (ekogroszek, groszek, orzech, kostka), którą pla-
nują zakupić do końca sezonu grzewczego, tj. do 30 kwietnia 2023 roku.

Zgromadzone dane szacunkowe pozwolą na określenie rzeczywi-
stych potrzeb mieszkańców Suwałk w zakresie planowanych zakupów 
węgla oraz umożliwią podjęcie decyzji, co do sposobu dystrybucji wę-
gla na terenie Miasta Suwałki.

Zgodnie z projektem ustawy do dokonania zakupu węgla uprawnio-
na będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia wa-
runki uprawniające do dodatku węglowego.

Zapotrzebowanie na węgiel należy składać na formularzu umieszczo-
nym w na stronie internetowej um.suwalki.pl, który należy złożyć osobi-
ście w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 lub też 
przesłać skanem na adres osgk@um.suwalki.pl do dnia 31 października br.  
Więcej szczegółów na temat sprzedaży węgla przez samorząd podanych 
zostanie po wejściu w życie ustawy.

co z Węglem?
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kWesta na cmentarzu
Już po raz dziewiąty w dniu Wszystkich Świętych na najstar-

szej i największej suwalskiej nekropolii odbędzie się dorocz-
na kwesta na rzecz renowacji pomników i nagrobków. Zbiórka 
zorganizowana zostanie 1 listopada i będzie trwała od godz. 9  
do 16 przy trzech bramach zlokalizowanych od strony:  
ul. Bakałarzewskiej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Zarzecze. 

– O pomoc nie trzeba prosić, bo osoby odwiedzające groby 
swoich bliskich potrafią być hojne, i za to należą się im podzię-
kowania. Czasami tylko proszą, by im wcześniej przypominać, 
że będzie zbiórka i by zabierali ze sobą pieniądze – powie-
działa Ewa Stapór z Oddziału Akcji Katolickiej działającego 
przy parafii św. Aleksandra, który jest organizatorem kwesty.

W ubiegłym roku udało się zebrać łącznie 11,5 tys. zł, co pozwoliło na odnowienie 
kolejnych pomników. W bieżącym roku kwestować będą: parlamentarzyści, prezydent 
Suwałk i jego zastępcy, przewodniczący i radni Rady Miejskiej, przedstawiciele suwal-
skiej kultury oraz członkowie Akcji Katolickiej.

>>

suWalczanie pamiętali 
o  ks. Jerzym popiełuszce

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w upamiętnieniu męczeńskiej śmierci bł. ks. Je- 
rzego Popiełuszki. 19 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia odpra-
wiono mszę świętą, a następnie złożono kwiaty przy obelisku przy Konkatedrze  
św. Aleksandra. Wśród zgromadzonych znaleźli się m.in.: wicewojewoda pod-
laski Bogusława Szczerbińska, zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski, 
przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, przewodnicząca Oddziału 
NSZZ „Solidarność” w Suwałkach Bożena Anuszkiewicz oraz działacze związkowi 
i opozycyjni z lat 80-tych. Obchody zorganizowało Stowarzyszenie im. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Suwałkach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i suwalska Rada 
Rycerzy Kolumba.

rada gospodarcza
17 października odbyło się posiedzenie Rady Gospodarczej. Na trzecim w tym ro-

ku spotkaniu członkowie Rady dyskutowali o: działalności Wydziału Zamiejscowego 
w Suwałkach Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, planowanych kierunkach 
rozwoju w Państwowej 
U c z e l n i  Z aw o d o w e j  
w Suwałkach, sytuacji fi-
nansowej suwalskiego 
samorządu w roku bie-
żącym i kolejnych la-
tach, VI edycji Forum Biz- 
nesowego Pogranicza 
oraz propoz ycji  Izby  
Przemysłowo- Gospo- 
darczej w Suwałkach na-
dania nazwy dla parku 
przy dworcu PKP imie-
nia przedsiębiorców.

>>

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opu-
blikowało swój doroczny ranking związany z wydatkami 
na inwestycje wśród polskich samorządów. Dane dotyczą 
lat 2019-2021. Nasze miasto zajęło 10 pozycję. Na jednego 
mieszkańca Suwałk przypada 1 916,01 zł inwestycji. To naj-
lepszy wynik w regionie.

Wyróżnienie za zajecie 10 miejsca odebrał prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz podczas XX Samorządowego Forum Kapi-
tału i Finansów w Katowicach

W Łomż y na inwest ycje w ydano 1 690, 21 zł ,  
w Białymstoku 1 460,07 zł, w Augustowie 1 080,66 zł,  
a w Ełku 734,12 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
W rankingu wydatków inwestycyjnych wśród miast na pra-
wach powiatu pierwszą lokatę zajęło Świnoujście. W po-
przednim rankingu Suwałki zajęły 19 lokatę.

suWałki dziesiąte 
W polsce

>>

>> biała  laska  2022
Kilkadziesiąt osób z Koła Terenowego Polskiego Związku 

Niewidomych w Suwałkach obchodziło 22 październi-
ka Dzień Białej Laski. Wśród nich znaleźli się członko-
wie związku z Suwałk oraz powiatu suwalskiego i sejneń-
skiego. Obecni byli m.in.: wiceprezes Zarządu Okręgu 
Podlaskiego PZN Krystyna Karolczuk, prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz i przewodniczący suwalskiej Rady 
Miejskiej Zdzisław Przełomiec. 

Przewodnicząca Koła PZN w Su- 
wałkach Krystyna Wasilewska (na zdję-
ciu), skierowała podziękowania do 
uczestników, za wsparcie działalno-
ści związku. Zwróciła uwagę, że uby-
wa barier, które utrudniają życie osób  
z dysfunkcją wzroku. Pojawiają się 
ponadto nowe udogodnienia, jak ro-
wery tandem, które umożliwiają po-
dróżowanie z opiekunem. Oznajmiła też, że z końcem 
października, po 17 latach kierowania suwalskim Kołem 
ze względów zdrowotnych rezygnuje z pełnienia funk-
cji przewodniczącej oraz odchodzi z Zarządu Okręgu  
w Białymstoku. Prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz podzięko-
wał za lata pracy na rzecz środowiska PZN, ale także miasta. 
Zadeklarował kontynuację współpracy samorządu ze stowa-
rzyszeniem oraz wspieranie członków PZN. Uroczystość Dnia 
Białej Laski uświetnił występ grupy artystycznej z suwalskiej 
Szkoły Podstawowej nr 6 im. A. Kujałowicz, koncert zespołu 
Mister Night i występy członków Stowarzyszenia. 

Do suwalskiego Koła PZN należą 133 osoby. Biuro PZN  
w Suwałkach znajduje się przy ul. gen. K. Pułaskiego 26 A 
i jest czynne we wtorki, środy i czwartki w godz. 9-13.
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Noc Innowacji, która od-
by ł a s ię  22 p a ździernik a  
w PNT była doskonałą okazją 
dla wszystkich, którzy z bliska 
chcieli zobaczyć najnowocze-
śniejsze technologie i uczest-
niczyć w eksperymentach. 
Noc Innowacji zorganizował 
Park Naukowo-Technologiczny 
Polska-Wschód.

K i lk aset osób,  rodzice  
z dziećmi w Strefie Odkrywa- 
nia Wyobraźni i Aktywności su-
walskiej Biblioteki Publicznej  
im. M. Konopnickiej na urzą-
dzeniach do samodzielne-
go eksperymentowania po-
znawali zasady fizyki, techniki  
i matematyki. SOWA służy po-
budzaniu kreatywności, popularyzowaniu nauki, rozwijaniu poczucia sprawczości oraz wspar-
ciu indywidualnych, niekonwencjonalnych stylów uczenia się poprzez praktyki doświadczalne. 

W sali konferencyjnej dzieci brały udział w zajęciach „Programowanie z Photonem”. Mogły ko-
rzystając z aplikacji multimedialnej, zaprogramować robota, zostać jego przewodnikiem i kom-
panem do zabawy. 

Natomiast starsi uczestnicy Nocy Innowacji mogli uczestniczyć w spotkaniu „Rezerwat.IT”. Są to 
spotkania-wykłady organizowane przez programistów dla programistów. Tym razem organizato-
rzy postanowili poruszyć temat interesujący niemal wszystkich – BLOCKCHAIN – o co kaman, czy-
li dzięki czemu i jak działają kryptowaluty?
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wydarzyło się
w suwałKach

n Suwalski policjant z psem Mulka stanął na 
podium w kategorii obrona podczas między-
narodowego konkursu sprawdzającego umie-
jętności przewodników psów służbowych ro-
zegranego na Litwie, w którym uczestniczyli 
przewodnicy z Polski, Litwy, Estonii i Łotwy.

n W lasanku na Osiedlu Północ policjanci za-
trzymali mężczyznę, który od kilku miesięcy 
ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 
Mężczyzna w zaroślach „zorganizował sobie ko-
czowisko”. 33-latek był poszukiwany przez sąd 
do odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności  
w związku z włamaniem. 

n Kolejne oszustwo w sieci, na jednym z por-
tali aukcyjnych. Tym razem ofiarą oszustów pa-
dła 70-latka z powiatu suwalskiego, która chciała 
sprzedać płaszcz. Kobieta kliknęła w link przesłany 
przez „kupującą”. Tym samym kobieta dała oszu-
stom dostęp do swojego konta. Zamiast otrzy-
mać 70 zł, z jej konta zniknęło ponad 10 tys. zł.

n Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” 
po raz kolejny zorganizowało suwalską edycję 
Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH 
DOCS. W SOK zaprezentowano 14 filmów ukazu-
jących różne aspekty praw człowieka. To jedna 
z dwóch największych na świecie imprez filmo-
wych poświęconych prawom człowieka prezen-
tujących filmy dokumentalne.

n W Galerii Sztuki Stara Łaźnia odbyło się mu-
zyczno-poetyckie spotkanie z okazji 95. roczni-
cy urodzin Andrzeja Strumiłły. Kameralny kon-
cert zagrała Monika Brezgieł. Zaprezentowano 
również wiersze A. Strumiłły. Zwieńczeniem wy-
darzenia było otwarcie wystawy okolicznościo-
wej zawierającej nieprezentowane dotychczas 
w Suwałkach prace artysty.

n Wydana przez Muzeum Okręgowe w Su- 
wałkach i IPN książka dr. Krzysztofa Skłodow- 
skiego „Garnizon Suwałki w latach 1921-1939” 
zdobyła dwie nagrody na 30. Ogólnopolskim 
Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej 
PTTK. W kategorii: „Monografie oraz inne opraco-
wania krajoznawcze” otrzymała trzecią nagrodę,  
a w wyniku głosowania internetowego otrzy-
mała nagrodę publiczności. 10 listopada w Mu- 
zeum przy ul. T. Kościuszki 81 odbędzie się pro-
mocja książki i spotkanie z autorem.

n 22 października samochód dostawczy jednej 
z suwalskich hurtowni uszkodził fontannę przy  
ul. A. Wierusza-Kowalskiego. Pod przejeżdża-
jącym przez fontannę samochodem zapadły 
się płyty. Pojazd uszkodził również mechanizm 
fontanny. 

>> noc  innoWacJi  W  parku 
naukoWo-technologicznym 

głosoWanie  na  sbo 2023
Do 4 listopada trwa głosowanie nad wyborem projektów do Suwalskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Karty do głosowania można otrzymać 
i składać: w holu Urzędu Miejskiego (ul. A. Mickiewicza 1), gdzie są dostępne 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 19; w holu Aquaparku (ul. Jana 
Pawła II 7), gdzie są dostępne codziennie w godz. od 6 do 22; w holu Centrum 
Handlowego Plaza Suwałki (ul. gen. J. Dwernickiego 15), gdzie są dostępne od 
poniedziałku do soboty w godz. od 9 do 21. Zespół ds. SBO 2023 zdecydował 
o umieszczeniu na karcie do głosowania 11 projektów „mikro” (o wartości nie-
przekraczającej 15 tys. zł), 15 projektów „małych” (o wartości od 25 tys. zł do 150 tys. zł), 10 projek-
tów „dużych” (o wartości od 150 tys. zł do 900 tys. złotych). Opisy projektów publikowaliśmy w po-
przednich dwóch wydaniach „DwuTygodnika Suwalskiego”. 

>>

Całe rodziny uczestniczyły w spotkaniu „Programowanie  
z Photonem”

Eksperymentowanie to nie tylko domena dzieci
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n Teraz wszelkie sprawy związane z pochów-
kiem będzie można załatwić w budynku ad-
ministracji cmentarza komunalnego przy 
ul. M. Reja

n Powiększa się nekropolia przy ul. M. Reja
n Powstało drugie kolumbarium na cmentarzu 

komunalnym
n Dodatkowy parking dla samochodów przy 

cmentarzu przy ul. M. Reja w dniu 1 listopada

Przy głównym wej-
ściu na cmentarz komu-
nalny po lewej stronie 
wybudowano budynek 
administracyjny. Co bę-
dzie się w nim mieścić? 
Z tym pytaniem zwró-
ciliśmy się do Dariusza 
Pr z y by s z a ,  p re z e s a  
Przedsiębiorstwa Gos- 
podarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. 
zarządcę cmentarza.

– Cmentarz się rozrósł. Dlatego wybudowa-
liśmy budynek administracyjny przy wejściu 
na cmentarz, w którym można załatwić wszel-
kie sprawy związane z pochówkiem. Znajdują 
się w nim też dwa lokale handlowe i dwie toa-
lety publiczne przystosowane także dla osób  
z niepełnosprawnościami. Poprawiła się estety-
ka cmentarza, zniknęła tymczasowa przenośna 
toaleta typu toi-toi. W ramach ubiegłoroczne-
go Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego po-
wstało oświetlenie alei głównej.

cmentarz  komunalny  przed  śWiętem  zmarłych
Zbliża się Święto Zmarłych. Jest to sZcZególny dZień, który skłania nas do wspomnień o Zmarłych, do Za-
dumy i refleksJi. to także Jedyne Święto w roku, które skupia wsZystkich bliskich prZy mogiłach. wielu su-
walcZan uda się na cmentarZ komunalnym prZy ulicy m. reJa, prZy którym końcZą się prace porZądkowe. 

– miejsce na starej części cmentarza się 
kończy.

– To prawda. Miejsca na pochówki starczy 
nam do zimy. Dlatego przygotowujemy nową 
część cmentarza o powierzchni dwóch hekta-
rów. To zapewni funkcjonowanie nekropolii na 
następną dekadę. Spółka przeprowadziła pra-
ce ziemne, wyrównując teren. Wykonaliśmy też 
trwałe ogrodzenie nowych działek od wscho-
du, a w tym roku od południa ogrodzenie 
tymczasowe z paneli siatkowych. W miarę za-
pełniania się miejsc sukcesywnie będziemy wy-
konywać alejki polbrukowe. Zainteresowanie 
na pochówki urnowe znacznie wzrosło, dla-
tego rozbudowaliśmy kolumbarium o kolejny 
obiekt na 180 nisz na urny z prochami skremo-
wanych zmarłych. Na tę inwestycję przeznaczy-
liśmy 370 tysięcy złotych. 

– czy na 1 listopada w związku z masowym 
napływem osób odwiedzających groby 
swoich bliskich pgK przewidziało zorgani-
zowanie tymczasowych parkingów?

– Tak jak w latach ubiegłych będzie funkcjo-
nował gruntowy parking od ul. M. Reja wzdłuż 
płotu cmentarza jeńców wojennych i żołnierzy 
Armii Czerwonej. Drugi parking będzie utworzo-
ny od strony wschodniej, nowej części cmenta-
rza. Można do niego dojechać droga gruntową. 
Zmieści się na nim kilkaset samochodów.

Na stronie internetowej suwalskiego cmen-
tarza komunalnego przy ul. M. Reja znaleźć 
można interaktywny plan cmentarza umoż-
liwiający odnalezienie grobu swoich bliskich  
i znajomych w bazie osób pochowanych oraz 
zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie 
cmentarza. System umożliwia zdalne zlecenie 
opłacenia miejsca na cmentarzu. Można też za-
palić wirtualny znicz. Wszystko pod adresem:  
https://suwalki.grobonet.com/

rozKład  jazdy  KomuniKacji  miejsKiej  w  czasie  nadchodzących  świątNowy budynek administracyjny po lewej stronie 
od głównego wejścia na cmentarz komunalny

Nowe kolumbarium powstało obok obecnie funk-
cjonującego

W tym miejscu 1 listopada będzie wjazd na tym-
czasowy parking od strony Szwajcarii
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najprawdopodobniej już za dwa lata suwalczanie będą mieli 
szybkie i bezpieczne połączenie ze stolicą polski, dzięki budowane-
mu szlakowi komunikacyjnemu Via baltica biegnącemu przez ełk.  
a co z drogą nr 8 łączącą północną część województwa podlaskiego 
z białymstokiem? wielu mieszkańców suwałk i okolic, jak i miejsco-
wości położonych na trasie drogi krajowej nr 8 (augustów, sztabin, 
suchowola czy Korycin) pokonuje codziennie drogę do białegostoku 
przemieszczając się do pracy, szkoły, szpitali lub na uczelnię. 
poprawa  połączenia drogowego augustowa z białymstokiem leży 
więc nie tylko w interesie suwałk, ale i całej północnej części woje-
wództwa podlaskiego.

Pomiary ruchu drogowe-
go z 2020 roku, mówią o tym, 
że drogą od Białegostoku do 
Augustowa porusza się najwię-
cej pojazdów w naszym wo-
jewództwie, nie licząc oczy- 
wiście „ekspresówki” z Warsza- 
wy do Białegostoku. Dziennie 
jedzie tędy około 4 500 samo-
chodów ciężarowych. To ozna-
cza, że rocznie jest to ponad 1,5 
mln tirów. Oczywistym jest, że 
samorządy z miejscowości le-
żących na trasie drogi krajo-
wej nr 8, w tym Suwałk, zabie-
gają o jej modernizację. Trwa 
to już ponad sześć lat.

Kalendarium starań suwalczan i mieszKańców 
suwalszczyzny i ziemi augustowsKiej o „eKspresówKę”  

białystoK-augustów 
19 maja 2016 r. – rozporządzeniem Rady Ministrów została uzupeł-

niona sieć autostrad i dróg krajowych o odcinek drogi ekspresowej S16 
Ełk (S61)-Knyszyn (S19), który docelowo będzie stanowił połączenie tras 
Via Carpatia i Via Baltica, co w praktyce oznacza pominięcie w tej sieci 
drogi Białystok-Augustów.

17 sierpnia 2016 r. – stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach w spra-
wie zaniepokojenia brakiem planów modernizacji drogi Augustów-
Białystok, w którym suwalscy radni stwierdzają, że bardziej racjonalnym 
wydaje się połączenie tras Via Carpatia i Via Baltica w pobliżu Augustowa 
poprzez węzeł Raczki. Stanowisko suwalskich radnych otrzymała premier 
Beata Szydło, podlascy posłowie i senatorowie, Minister Infrastruktury  
i Budownictwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zainte-
resowani samorządowcy, media.

19 sierpnia 2021 r. – Ministerstwo Infrastruktury opracowało pro-
jekt nowego „Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030”, który nie za-
kłada modernizacji drogi krajowej nr 8 na odcinku Suwałki-Białystok do 
standardów „ekspresówki”. O takie rozwiązanie wielokrotnie apelowa-
li samorządowcy m.in. prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, oraz bur-
mistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, a także przedsiębiorcy z regio-
nu. Tożsame stanowisko zaprezentował Podlaski Zespół Parlamentarny, 
którym kieruje poseł Jarosław Zieliński. W tej sprawie skierowano do 
Ministerstwa nawet specjalną petycję z kilkoma tysiącami podpisów.

2 września 2021 r. – Rada Miejska w Suwałkach przyjęła stano-
wisko w sprawie konieczności przebudowy odcinka drogi pomiędzy 
Białymstokiem i Augustowem oraz włączenia go do Programu budowy 
dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). 

3 września 2021 r. – prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz zwrócił 
się z apelem do instytucji, organizacji, przedsiębiorców oraz mieszkań-
ców miasta o wzięcie udziału w konsultacjach publicznych wyżej wymie-
nionego Programu.

20 maja 2022 r. – prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wziął udział  
w posiedzeniu „Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych” przy Gene- 
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Tematem spotka-
nia gremium była analiza przebiegu drogi łączącej Via Balticę z Via Carpatią. 

– Analiza opracowana pod kątem środowiskowym, społecznym, eko-
nomicznym i technicznym dała odpowiedź, że najkorzystniejszym i naj-
lepszym rozwiązaniem będzie rozbudowa do standardu drogi ekspreso-
wej obecnej drogi krajowej nr 8 – poinformował prezydent Cz. Renkiewicz.

A zatem zdaniem ekspertów droga Białystok-Augustów powinna łą-
czyć Via Balticę z Via Carpatią, za którą przemawiają merytoryczne argu-
menty w porównaniu z drogą Białystok-Ełk. 

10 sierpnia 2022 r. – na spotkaniu w Sztabinie samorządy z pół-
nocnej części podlaskiego zaapelowali o „ekspresówkę” Białystok-
Augustów. Poinformowano, że skierowany został do premiera Mateusza 
Morawieckiego samorządowy apel w sprawie wyboru koncepcji połącze-
nia planowanych dróg Via Baltica oraz Via Carpatia, które powinno od-
być się poprzez modernizację drogi krajowej nr 8 do standardów drogi 
ekspresowej. Zapewni to dobre skomunikowanie północnej części wo-
jewództwa ze stolicą regionu, ale też i resztą kraju.

Kiedy bezpieczniej i szybciej do białegostoKu

co  z  drogą  białystok-augustóW?

Jak informuje podlaska policja, od początku tego roku do końca września, na odcinku drogi krajowej nr 8 pomiędzy Białymstokiem a Augustowem 
doszło do sześciu poważnych zdarzeń drogowych. Zginęły w nich trzy osoby, a sześć zostało rannych. Na wspomnianym fragmencie funkcjonariu-
sze odnotowali też 112 kolizji. Niestety ostanio doszło do kolejnych wypadków śmiertelnych. 9 października w Horodniance, na trasie S8 między 
Białymstokiem a Augustowem bus zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca busa zginął na miejscu. Dzień później w Sztabinie doszło do 
kolejnej tragedii. Kierowca samochodu ciężarowego poruszającego się ulicą Augustowską, będącą fragmentem drogi krajowej nr 8, śmiertelnie po-
trącił piętnastoletnią dziewczynę, na przejściu dla pieszych z sygnalizatorem świetlnym nieopodal szkoły.

Podczas specjalnej sesji zwołanej po ogłoszeniu rządowego „Programu Budo-
wy Dróg Krajowych do 2030 r.” poseł Jarosław Zieliński apelował, aby doma-
gać się budowy drogi ekspresowej Białystok-Augustów-Raczki jednym głosem, 
ponad podziałami politycznymi

Potrzebna jest modernizacja drogi krajowej nr 8 do standardów drogi ekspreso-
wej. Ta droga jest o 40 km krótsza niż forsowane połączenie na linii Ełk-Kny- 
szyn, a więc tańsza i zdrowsza ekologicznie. Dobrze by więc było, aby specjali-
ści GDDKiA zdecydowali o wyborze najoptymalniejszego wariantu drogi,  
a nie politycy – na spotkaniu samorządowców w Sztabinie powiedział prezy-
dent Suwałk Czesław Renkiewicz

Żródło GDDKiA
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dzień  edukacJi  narodoWeJ

– W Dniu Edukacji Narodowej spotykamy się 
by podziękować obecnym i byłym nauczycie-
lom oraz pracownikom placówek oświatowych 
za pracę i trud włożony w wychowanie suwal-
skich uczniów. Dziś chcę Państwu podzięko-
wać za  codzienne zaangażowanie i cierpliwość, 
nieustanne poszerzanie swojej wiedzy i umie-
jętne jej przekazywanie. To Państwo są, zaraz 
po rodzicach uczniów, osobami mającymi naj-
większy wpływ na kształtowanie osobowości 
i systemu wartości suwalskich dzieci i młodzie-
ży. Dlatego Państwa misja jest tak ważna, a za-
razem odpowiedzialna, wymaga poświęcenia, 
cierpliwości ogromnej pracy – mówił prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz.

Życzenia pracownikom suwalskiej oświaty  
złożyli m.in.: poseł Jarosław Zieliński, przewod-
niczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, dy-
rektor suwalskiej delegatury Kuratorium Boże- 
na Obuchowska oraz ks. Jarema Sykulski.

Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk przyz- 
nawane są nauczycielom co roku. W tym roku 
otrzymali je: Halina Łukuć, Danuta Popławska, 
Dorota Basaj, Bożena Letkiewicz, Maria Alicja Kro- 
piwnicka, Marta Baranowska, Jolanta Tarasz- 
kiewicz, Małgorzata Katarzyna Kotowska, Graży- 
na Jatkowska, Wanda Szczesna, Jolanta Olisiejko, 

Monika Domagała, Joanna Danuta Raczy- 
ło, Andrzej Bigielis, Małgorzata Czarniecka, Ma- 
rzanna Kapuścińska, Katarzyna Salwecka, Mag- 
dalena Rogucka, Ewa Kowalewska, Dorota Bar- 
szczewska, Małgorzata Czokajło, Magdalena 
Agnieszka Prejs, Izabela Agnieszka Klahs-Ma- 
linowska, Katarzyna Barszczewska, Małgorzata 
Grnyo, Lech Remiszko, Justyna Radziszewska, 
Magdalen Edyta Stempska, Sylwia Stankiewicz, 
Beata Zawadzka, Janina Małgorzata Kap, Maria 
Urszula Urbanowicz, Tomasz Walendzewicz, 
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Bożena Stefania Makarewicz-Jafiszow, Jolanta 
Teresa Gugnowska, Iwona Smykowska, Beata 
Wysocka, Lucyna Gorbacz, Adam Zdzisław 
Kowalski, Zbigniew Pawłowski, Artur Kuczyński 
i Maciej Sławomir Jarmocewicz. W czasie ogól-
nopolskiego Dnia Edukacji Narodowej 2022 w 
Warszawie honorowy tytuł Profesora Oświaty 
otrzymała Janina Małgorzata Kap, a nagrody 
Ministra Edukacji i Nauk: Siostra Hanna Swynczak, 
Beata Czyżyk, Jolanta Wiesława Kosmowska  
i Marek Henryk Urbanowicz. W Białymstoku nag- 
rodę Zarządu Województwa Podlaskiego otrzy-
mał Jarosław Cezary Słabiński. Na kuratoryj-
nych obchodach nagrody Podlaskiego Kuratora 

Oświaty otrzymali: Marcin Baranowski, Anna 
Bogdan, Kamila Alicja Dziemian, Zbigniew 
Pawłowski, Danuta Pomian, Maria Urszula 
Urbanowicz i Hanna Zienkiewicz. Krzyże Zasługi 
odebrali: Kamila Alicja Dziemian, Piotr Karbow- 
ski, Elżbieta Alicja Poniatowska, Marek Lech Zbo- 
rowski-Weychman i Agnieszka Chmielewska.  
Pięć osób otrzymało medale za długoletnią 
służbę, a dwadzieścia pięć osób medale Komisji 
Edukacji Narodowej. Nauczyciele otrzymali jeszcze 
nagrody dyrektorów szkół oraz Kuratora Oświaty.

W szkołach prowadzonych przez suwalski 
samorząd pracuje 1 242 nauczycieli oraz 485 
pracowników administracji i obsługi, czyli ra-
zem 1 727 osób zajmujących się edukacją i wy-
chowaniem 11 940 uczniów. 

ponad 40 wyróżniaJących się naucZycieli otrZymało 14 paźdZiernika nagrody preZydenta miasta suwałk  
Z okaZJi dnia edukacJi narodoweJ. urocZysta gala odbyła się w suwalskim oŚrodku kultury. w obchodach 
udZiał wZięły władZe samorZądowe i państwowe, prZedstawiciele kuratorium oŚwiaty, prZedstawiciele pu-
blicZnych i niepublicZnych placówek i Jednostek oŚwiatowych, naucZyciele i pracownicy oŚwiaty. były oko-
licZnoŚciowe prZemówienia, podZiękowania Za trud wychowania ucZniów i kwiaty, a na ZakońcZenie koncert.

Wyróżnieni nauczyciele z suwalskich przedszkoli i szkół podstawowych z prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem i jego zastępcą Romanem Rynkowskim

Nagrodę z rąk skarbnika miejskiego Wiesława 
Stelmacha odbiera Lech Remiszko z Zespołu Szkół 
Technicznych

Nagrodzeni nauczyciele 
ze szkół średnich, placówek 
oświatowych 
oraz dyrektorzy szkół 
z przewodniczącym 
Rady Miejskiej Zdzisławem 
Przełomcem

W czasie miejskich ob-
chodów Dnia Eduka-
cji Narodowej zagrała 
suwalska Orkiestra 
Kameralna pod dyrek-
cją Krzyszofa J. Koza-
kiewicza, z udziałem 
solistów. Na zdjęciu 
Natalia Winnik

W 2022 r. wydatki oświatowe wynoszą  
185 115 504 zł. Rządowej subwencji na utrzy-
manie suwalskiej oświaty nie wystarcza. 
Dodatkowo około jednej trzeciej wydatków 
oświatowych w Suwałkach jest pokrywana 
bezpośrednio z budżetu miejskiego. Wysokość 
subwencji oświatowej to prawie 137,5 mln zł,  
a środki miejskie to ponad 47,6 mln zł.
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>> suWałki  Wśród 
zdroWych  miast

Suwałki zajęły trzecie miejsce w Polsce jeżeli chodzi o ocenę sytuacji demo-
graficznej i stanu zdrowia mieszkańców w pierwszej edycji Indeksu Zdrowych 
Miast. Grupa LUX MED, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja 
Gospodarki i Administracji Publicznej sprawdziły, które z 66 polskich miast na 
prawach powiatu zapewnia najlepsze warunki do życia. Po zsumowaniu ocen  
w ośmiu kategoriach Suwałki zajęły dziewiętnastą lokatę. Inne miasta woje-
wództwa podlaskiego w rankingu ogólnym zajęły lokaty: Białystok – siódmą, 
a Łomża – trzydziestą drugą. Zwycięzcami w rankingu okazały się: Warszawa 
przed Opolem i Chorzowem.

suwalczanie zdrowsi niż białostoczanie
Suwałki najwyżej zostały ocenione w kategorii „Ludność i pokolenia”. Zajęły 

trzecie miejsce w Polsce, za Rzeszowem i Warszawą. Inne miasta z podlaskiego  
w tej kategorii zajęły lokaty: siódmą Białystok, a Łomża ósmą. W tej kategorii oce-
niono m.in.: wiek mieszkańców, saldo migracji (czy miasto przyciąga nowe oso-
by) oraz stan zdrowia mieszkańców (umieralność noworodków i osób w wieku 
do 65 lat – przedwczesne zgony oraz liczbę zgonów z powodu chorób o charak-
terze cywilizacyjnym – choroby układu krążenia i nowotworowe). Jak się okaza-
ło pod tymi względami Suwałki należą do najlepszych w kraju.

co oceniano?
Indeks Zdrowych Miast jest narzędziem, które bardzo szeroko pokazuje, jak 

miasta podchodzą do najważniejszych kwestii związanych ze zdrowiem swo-
ich mieszkańców. Wskazuje, które samorządy inwestują w tworzenie zrówno-
ważonej przestrzeni miejskiej, edukację, środowisko i inne działania ważne 
dla jakości życia człowieka. W tym celu, w ramach indeksu dokładnej analizie 
poddane zostały m.in.: realizowane programy zdrowia publicznego, umieral-
ność na wybrane choroby cywilizacyjne, powierzchnia terenów zielonych czy 
jakość powietrza. 

Od początku sierpnia działa już sygnalizacja świetlna na su-
walskich ulicach M. Reja i gen. Z. Podhorskiego, a 12 paździer-
nika uruchomiono nową sygnalizację na skrzyżowaniu Utraty  
z Pogodną i Łąkową. W symbolicznym uruchomieniu sygnali-
zacji wzięli udział: prezydent Suwałk Czeslaw Renkiewicz oraz  
radni, którzy wnioskowali o budowę świateł Marek Zborowski-
Weychman i Bogdan Bezdziecki, przedstawiciele wykonawcy 
czyli firmy TELKOP – Tomasz Lutyński i Jacek Luszkiewicz oraz 
dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Tomasz Drejer. Warto dodać, 
że o budowę sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu wnio-
skował również radny Zbigniew De-Mezer.

– Cieszę się z tego symbolicznego otwarcia sygnalizacji 
świetlnej u zbiegu ulic Utrata-Pogodna-Łąkowa. To bardzo ru-
chliwe skrzyżowanie, które dzięki tej sygnalizacji oraz dodatko-
wemu doświetleniu przejść dla pieszych będzie teraz dużo bez-
pieczniejsze – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

To już kolejna w tym roku inwestycja mająca poprawić stan 
bezpieczeństwa na suwalskich drogach. Wcześniej zmoder-
nizowano:

• skrzyżowanie ul. gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana 
Pawła II – wykonano sygnalizację świetlną i oświetlenie przejść 
dla pieszych;

• skrzyżowanie ul. M. Reja z ul. ks. S. Szczęsnowicza – wyko-
nano sygnalizację świetlną i oświetlenie przejść dla pieszych;

• przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza  
z ul. Muzyczną – wykonano azyl, urządzenia bezpieczeństwa ru-
chu oraz oświetlenie.

Sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Utrata-Pogodna-
Łąkowa wykonała firma Telkop za 882 414,47 zł. Inwestycja  
w całości została sfinansowana ze środków pochodzących tylko  
z miejskiego budżetu Suwałk.

W kwietniu tego roku suwalski samorząd miejski złożył do 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofi-
nansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych  
w Suwałkach”. Jeżeli zostanie on zaakceptowany, to w 2023 r. po-
prawi się stan bezpieczeństwa na ponad dwudziestu suwalskich 
przejściach dla pieszych oraz powstanie miasteczko rowerowe 
przy Szkole Podstawowej nr 11 na Osiedlu Północ.

>>

Teraz będzie już bezpieczniej na skrzyżowaniu Utraty z Pogodną  
i Łąkową

dyżury radnych
W każdy wtorek w godz. 15.30-17 w pok. 146 Urzędu Miejskiego można spo-

tkać się z suwalskimi radnymi i przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 25 października zapraszają Anna Maria Gawlińska i Łukasz 

Wojno z ugrupowania „Mieszkańcy Suwałk”. Natomiast 8 listopada na suwal-
czan czekają Krystyna Gwiazdowska i Kamil Klimek z klubu radnych „Łączą 
nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 15 listopada zapraszają Karol Korneluk  
i Jacek Niedźwiedzki z Koalicji Obywatelskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez 
niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 
15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.
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mirosław basiewicz
9 stycznia 2022 r. w wieku 64 lat zmarł 
Mirosław Basiewicz, pochodzący z Su- 
walszczyzny opozycjonista z czasów PRL. 
W grudniu 1981 r. został wyrzucony z mi-
licji za tworzenie niezależnych związków 
zawodowych. Po ogłoszeniu stanu wo-
jennego przez 7 miesięcy był interno-
wany. Po wyjściu na wolność powrócił 

na Suwalszczyznę, gdzie współtworzył Obywatelski Komitet 
Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 
1945, który w latach 80-tych ustalał nazwiska pomordowanych  
w czasie Obławy Augustowskiej. W 1990 roku M. Basiewicz po-
wrócił do służby w policji, ale po trzech latach z powodów zdro-
wotnych przeszedł na emeryturę. W latach 2007-2016 prowadził 
regionalną działalność wydawniczą związaną ze współczesnością  
i dziedzictwem oraz z historią Suwalszczyzny. 

beata Krejpcio
25 stycznia w wieku 51 lat zmarła Beata 
Krejpcio, zawodniczka, sekretarz Suwalskiego 
Klubu Karate Kyokushin. Trenowała kara-
te od 1999 roku, posiadała stopień 2 kyu. 
Pracę zawodową łączyła z sekretarzowaniem  
w Suwalskim Klubie Karate Kyokushin, w któ-
rym odpowiadała za dokumentację i całą lo-
gistykę. W dużej mierze dzięki Niej przez kil-

ka lat odbywały się Gale Karate w Suwałkach organizowane z dużym 
rozmachem. 

stanisław 
tumidajewicz
3 marca w wieku 74 lat zmarł Stanisław 
Tumidajewicz – wieloletni konserwator 
zabytków w Suwałkach. Ukończył arche-
ologię na Uniwersytecie Warszawskim. 
Od 1 lipca 1976 r. do 31. grudnia 1990 r. był 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w Suwałkach, a następnie do 31 grud-

nia 1998 r. szefem suwalskiej delegatury Państwowej Służby 
Ochrony Zabytków. Po likwidacji województwa suwalskiego do 
2015 r. (z przerwą w latach 2003-2005) kierował suwalską dele-
gaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Po przejściu 
na emeryturę uczestniczył w akcjach społecznych takich jak mię-
dzypokoleniowy „Spacer po Suwałkach” organizowany wspólnie 
przez suwalskich seniorów i Młodzieżową Radę Miasta Suwałki.

prof. jerzy siKorsKi
3 maja w wieku 79 lat zmarł prof. Jerzy 
Sikorski, wieloletni wykładowca suwalskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
im. prof. E. Szczepanika. W latach 2008-2010 
pełnił funkcję prorektora ds. nauki, a w la-
tach 2010-2016 rektora suwalskiej PWSZ. 
Jako profesor w Instytucie Humanistyczno-
Ekonomicznym przekazywał studentom 

wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz prowadził seminaria dy-
plomowe. 
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jadwiga tylenda
10 listopada 2021 r. w wieku 59 lat zmarła Jadwiga 
Tylenda, ceniona nauczycielka, instruktorka 
tańca i choreografka pracująca w Suwalskim 
Ośrodku Kultury, wcześniej w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Suwałkach. Przez blisko trzy-
dzieści lat działała na rzecz rozwoju kultury  
w mieście i regionie, szczególnie wśród dzie-
ci i młodzieży. Efekty tej pracy można było po-

dziwiać na międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach, konkur-
sach i przeglądach, na których występowała założona przez nią grupa 
taneczna FLEX. 

jarosław rynKiewicz
20 listopada 2021 r. zmarł Jarosław Rynkiewicz, 
wieloletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Turystyki w Przerośli, a przede wszyst-
kim gawędziarz i popularyzator lokalnej kultu-
ry tradycyjnej i członek kapeli „Przeroślaki” oraz 
założyciel Zespołu Śpiewaczego „Znarok”. Był też 
bardzo dobrze znany suwalczanom. Uczestniczył 
w większości imprez folklorystycznych orga-

nizowanych w Suwałkach, w tym w Suwalskim Jarmarku Folkloru oraz 
Wigiliach Chłopskich organizowanych przez suwalski ROKiS i później 
Suwalski Ośrodek Kultury. 

antoni ułanowicz 
21 listopada 2021 r. zmarł Antoni Ułanowicz, 
zasłużony nauczyciel Państwowej Szkoł y 
Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach oraz jej dy-
rektor w 1988 r. Jego uczniowie byli laureata-
mi konkursów międzynarodowych, ogólnopol-
skich oraz regionalnych. Za wybitne osiągnięcia 
uhonorowany odznaką „Zasłużonego Działacza 
Kultury” oraz nagrodzony wieloma wyróżnie-

niami. Przez wiele lat współorganizował konkursy, koncerty i warsz-
taty akordeonowe w Suwałkach. Aktywnie działał m.in. w: Suwalskim 
Towarzystwie Muzycznym, Stowarzyszeniu Edukacji Muzycznej i Zespole 
Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. 

jan słowiKowsKi
25 grudnia 2021 r. w wieku 80 lat zmarł lekarz 
Jan Słowikowski. Od 8 kwietnia 1983 r. do 31 
grudnia 1984 r. pełnił obowiązki dyrektora Wo- 
jewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Ry- 
dygiera w Suwałkach. Był tez pierwszym dyrekto-
rem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach od 
1 stycznia 1985 r. do 13 czerwca 1996 r. 

jerzy 
mioduszewsKi
26 grudnia 2021 r. w wieku 74 lat zmarł Jerzy 
Mioduszewski, suwalski przedsiębiorca. Był 
on dyrektorem Zakładów Płyt Wiórowych  
w Suwałkach, właścicielem i współwłaścicielem 
firm. Był też przewodniczącym Suwalskiego 
Stowarzyszenia Pracodawców i prezesem 
Agencji Rozwoju Regionalnego Ares. 

tradycyJnie prZed 1 listopada wspominamy tych, którZy odesZli. w ostatnim roku pożegnaliŚmy wielu  
suwalcZan i osób ZwiąZanych Z nasZym miastem.

O d e s z l i
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prof. mirosław pietrewicz
6 maja w Warszawie w wieku 81 lat zmarł pocho-
dzący z Suwalszczyzny prof. Mirosław Pietrewicz, 
wiceprezes Rady Ministrów w latach 1996-1997. 
Był on też ministrem skarbu państwa i ministrem- 
kierownikiem Centralnego Urzędu Planowania 
w latach 1993-1996 oraz wieloletnim wykładow-
cą Szkoły Głównej Handlowej. Urodził się 2 stycz-
nia 1941 r. w Nowej Wsi k. Suwałk. Ukończył I LO  

im. M. Konopnickiej w Suwałkach. 

edward janus
17 maja w wieku 71 lat zmarł Edward Janus. Przez 
wiele lat związany z Suwałkami. Były policjant. Po 
przejściu na wcześniejszą emeryturę pracował  
w suwalskich mediach. Udzielał się w różnych ak-
cjach społecznych organizowanych w Suwałkach. 
Jego pasją była muzyka. Śpiewał, grał na gitarze, 
udzielał się w kabaretowych, artystycznych przed-
sięwzięciach, był jurorem dziecięco-młodzieżo-

wych konkursów w Suwałkach. Suwalszczyzna, to była druga ukochana 
jego kraina, po rodzinnych Mazurach. 

bogumiła cieśluKowsKa
W sierpniu w wieku 78 lat zmarła Bogumiła 
Cieślukowska, długoletnia dyrektor Domu Pracy 
Twórczej w Wigrach. W 1999 roku przygotowała 
zespół pokamedulski na przyjęcie papieża Jana 
Pawła II, który przebywał tam od 8 do 10 czerw-
ca. Domem Pracy Twórczej kierowała przez  
23 lata. W tym czasie w ośrodku tym wykona-
no wiele prac remontowych i stał się on jedną  

z wizytówek Suwalszczyzny. Gościli w nim premierzy Polski, Litwy, 
prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski oraz laureat Nagrody Nobla 
Czesław Miłosz.

lech pycz
2 września w wieku 71 lat zmarł Lech Pycz, zna-
ny suwalski plastyk i nauczyciel. Urodził się  
w Ełku. Ukończył Liceum Plastyczne w Supraślu  
i Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uprawiał 
m.in. malarstwo, rysunek, grafikę oraz projekto-
wał meble i wnętrza. W latach 1978-1983 był pla-
stykiem wojewódzkim w Suwałkach. Przez wie-
le lat uczył historii sztuki i plastyki w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach. Pracował 
też w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w tygodnikach regionalnych 
jako redaktor graficzny. 

antoni obermiller
3 października w wieku 91 lat zmarł Antoni 
Obermiller, nestor suwalskich harcerzy i że-
glarzy, jeden z pierwszych członków zespo-
łu „Suwalszcz yzna”. Urodził się i kształci ł  
w Suwałkach. Pracował jako nauczyciel zawodu 
w Technikum Mechanicznym oraz w Zakładach 
Płyt Wiórowych. Był człowiekiem niezwykle 
aktywnym; harcmistrz, ostatnio należał do 

Harcerskiego Kręgu Seniorów. Przez 44 lat był komandorem Klubu 
Wodnego „Hańcza”. W 1951 r. wstąpił do tworzącego się chóru (a póź-
niej zespołu) „Suwalszczyzna”. Otrzymał wiele odznaczeń państwo-
wych i branżowych.
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Pokój ich duszom

papieska 
rocznica

>>

zmarł  marian  murawski
17 października w wieku 90 lat zmarł Marian 

Murawski. To zasłużony artysta, malarz, ilustra-
tor z Suwalszczyzny, który zawsze pamiętał  
o swoich rodzinnych stronach. Laureat nagro-
dy Prezydenta Suwałk – Włóczni Jaćwingów. 
Marian Murawski urodził się w 1932 roku  
w Podleszczewie koło Suwałk. W 1960 ro-
ku ukończył warszawską Akademię Sztuk 
Pięknych. Jego prace gościły na najwięk-
szych wystawach malarskich, między innymi  
w Paryżu, Moskwie, Tokio, Sao Paulo czy 
Nowym Jorku. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień w kraju i za granicą.

W Suwałkach jego prace wystawiano w Galerii Chłodna 20 i Galerii 
Patio SOK. Laureat wielu nagród i wyróżnień w kraju i za granicą. W la-
tach 1978-1979 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. W 1989 r. zo-
stał odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w pracy twór-
czej. W 2008 r. otrzymał „Włócznię Jaćwingów” – nagrodę Prezydenta 
Miasta Suwałk. Wspólnie z żoną wspierał suwalski samorząd. Między in-
nymi dofinansował budowę pomnika papieża Jana Pawła II w Suwałkach.  
A w 2014 r. dwukrotnie przekazali do suwalskiego MOPS akcesoria dzie-
cięce, które trafiły do suwalczan ubiegających się o jednorazowe świad-
czenie z tytułu urodzenia dziecka oraz do rodzin zastępczych z mały-
mi dziećmi.

Władze Miasta Suwałki na czele z Czesławem Renkiewiczem, 
Prezydentem Suwałk oraz Zdzisławem Przełomcem, Przewodniczącym 
Rady Miejskiej składają wyrazy wsparcia pogrążonej w smutku Rodzinie.

Z okazji 44 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II 
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz z zastępcą Romanem Rynkow- 
skim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Zdzisławem Przełom- 
cem złożyli kwiaty przy papieskim pomniku przy konkatedrze  
św. Aleksandra.

Pomnik został zbudowany w 2007 r. Jego autorem jest Gustaw Zemła. 
Na pomniku wyryto słowa „Ja tej ziemi ogromnie wiele zawdzięczam 
(…) Ta ziemia była dla mnie zawsze gościnna, kiedy tu przebywałem”, 
które Jan Paweł II wypowiedział w czasie pielgrzymki do diecezji ełckiej  
w czerwcu 1999 roku. Od 8 do 10 czerwca 1999 r. papież przebywał w ze-
spole pokamedulskim nad Wigrami. Był to jego sentymentalny powrót 
na Suwalszczyznę, gdzie spędzał wakacje w latach 50-tych na spływach 
kajakowych po Wigrach i Czarnej Hańczy.
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tem z jej początków, bo wówczas 
od jej założenia upłynęło nieco 
ponad dwadzieścia lat. Jeden 
z największych znawców twór-
czości i biografii M. Konopnickiej 
Tadeusz Budrewicz we wstępie 
do „Trzech nowel” napisał: „Te ob-
razy nie kwalifikują się do senty-
mentalnych stereotypów, rzew-
nej idealizacji świata. Są raczej 
realnym gruntem faktograficz-
nym, dzięki któremu zyskują na 
wiarygodności…” A zatem moż-
na przyjąć, że raczej dość wier-
nie pisarka pisze o suwalskim 
cmentarzu w jego początkach. 
Opisuje go w różnych porach ro-
ku. Najstraszniejszym wydawał 
się on zimą.

„Zimą znów strach czegoś brał 
patrzeć w tamtą stronę. Śnieg ta-
ki był wtedy biały jak śmiertelna 
płachta, krzyże sterczały z grobów, 
podnosząc jakby zamarzłe ramio-
na, a w rogu, za murem, widać było 

wielką czarną sosnę, którą z wrza-
skiem obsiadły kawki. To były gro-
by samobójców. Tam „straszyło”.

Wspomnienia o suwalskim  
cmentarzu skłaniały M. Konop- 
nicką do wspomnień z dzieciń-
stwa spędzonego w Suwałkach, 
do refleksji odwołujących się do 
wierzeń z pogranicza polsko-li-
tewskiego, w których jest stały 
kontakt żywych z duchami.

„W wieczory wiosenne podnosi-
ły się z Hańczy mgły białe i płynęły 
w powietrzu leciuchne, powiewne, 
Marynka pokojówka mówiła, że to 
są „duszyczki”. Niekiedy napełniały 
one sobą cały ogród (…) Niekiedy  

sne i wesołe, ale takie, co jęczą, 
wołając: „O!...O!...O!…” – biegło się 
co tchu przez ogród nad Hańczę, 
i patrzyło, patrzyło aż po drugiej 
stronie ukazały się światełka (…) 
Jeśli był wiatr, to nawet śpiewy sły-
chać było. Nie takie zwykłe śpiewy, 
jak przy fortepianie na przykład, 
ale inne, bardzo żałosne, które 
mówiły: – O, jak smutno w gro-
bie!... O, jak zimno w trumnie!...

A drugie zaraz im odpowiada-
ły: – „Boże! Boże! Boże! Zmiłuj się 
nad nami!”

Przypomnijmy, że M. Konop- 
nicka wspomina suwalską nekro-
polię z lat 40-tych XIX wieku, a za-

rok 2022 jest rokiem marii Konopnickiej w polsce. tak zdecydowali posłowie. również miejscy radni uchwalili, że ten 
rok jest rokiem marii Konopnickiej w suwałkach. 23 maja minęło 180 lat od urodzin w suwałkach jednej z najwybitniej-
szych polskich pisarek i poetek. w plebiscycie „dwutygodnika suwalskiego” znalazła się ona w gronie 10 najwybitniejszych 
suwalczan w 300-letniej historii miasta. śladów pamięci o niej w suwałkach nie brakuje. przez cały rok marii Konopnickiej 
w „dts” przypominamy suwalskie ślady po naszej słynnej rodaczce. dziś o literackich powrotach m. Konopnickiej do cza-
sów wczesnego dzieciństwa spędzonego w suwałkach. pisarka powróciła do wspomnień z suwalskich lat we fragmentach 
szkicu „z cmentarzy’ i noweli „anusia”. najmocniej z tych lat zapamiętała suwalski cmentarz.
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Rok        MaRii       konopnickiej

suwalsKa neKropolia 
według 

marii KonopnicKiej

Jeden z pierwszych opisów su-
walskiej nekropolii przy dzisiejszej 
ulicy Bakałarzewskiej znajdujemy 
w szkicu „Z cmentarzy” autorstwa  
M. Konopnickiej z roku 1887.

„Pierwszym cmentarzem ja-
ki poznałam w moim życiu, były 
tak zwane „Mogiłki” w Suwałkach. 
Znajomość ta wszakże była z wi-
dzenia tylko, bo ojciec nie pozwa-
lał chodzić dzieciom na cmentarz. 
(…) Z daleka za to widywałam 
Mogiłki co dzień, żółciejące kop-
cami piasku w lecie, czerniejące 
krzyżami grobów swoich zimą. 

Kiedy w mieście zaczęły bić 
dzwony, nie takie jak na mszę, ja-

widać było tę panią z drugiego pię-
tra, co umarła w zimie. Tak samo 
szczupła i wysoka, tak samo ci-
cha i biała, w tym samym grabo-
wym szpalerze przesuwała się jak 
za życia (…) Czasem znów było wi-
dać starego Pawła, co z febry ze-
szłej wiosny umarł. Ot, jakby kto 
patrzył na niego, tak stał w białej 
swojej świcie płóciennej, a siekie-
rą pod księżyc błyskał, właśnie jak 
za żywota, kiedy drwa rąbał (…) 
Lata przeszły, a dotąd pamiętam  
i śpiew ten, i zapach, i te miesięcz-
ne widma znad Mogiłek.”

Cmentarz paraf ialny prz y  
ul. Bakałarzewskiej jest najstarszą 
suwalską nekropolią. Założono  
go ponad 200 lat temu.
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biblioteKa publiczna im. marii KonopnicKiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿ na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe obgadywanie”  
– 27.10, godz.16. Dyskusje będą dotyczyć książek: „Zapaść. Reportaże z mniej-
szych miast” Marka Szymaniaka oraz „Kurier z Toledo” Wojciecha Dutki;
¿  do oglądania wystawy „Malowane 

wiersze Konopnickiej” – „Galeria na 
S ch o da ch”.  W y s t aw a p re ze ntow a -
na jest w ramach obchodów Roku Marii 
Konopnickiej. Zawiera ona prace su-
walskich artystów: Anny Cichosz, Olgi 
Wielogórskiej, Mai Wielogórskiej, Marty 
Taraszkiewicz, Renat y Gąglewskiej-
Gniady, Ewy Olejnik-Rakowskiej, Natalii 
Kleszczewskiej, Michaliny Kuszel oraz 
Marcina Gwiazdowskiego. Czynna do końca listopada.
Wystawa jest zorganizowana w ramach projektu „Urodziny Marii 
Konopnickiej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
¿ do oglądania wystawy z okazji obchodów Roku Marii Konopnickiej. 

To już trzecia odsłona wystawy. Prace prezentowane są na placu Marii 
Konopnickiej.
Wystawa jest zorganizowana w ramach projektu „Urodziny Marii 
Konopnickiej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
¿ do udziału w konkursie plastycznym „Od Świtezi do Wigier”. Temat: 

Suwalszczyzna – widok z drona. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 
I-VI szkół podstawowych. Aby wziąć udział w konkursie należy samodziel-
nie wykonać pracę plastyczną i dostarczyć ją wraz z kartą zgłoszeniową 
do Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej, ul. E. Plater 33A do 19 isto-
pada 2022 r. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką 
plastyczną (format prac – A3 w pionie lub poziomie). Szczegóły w regu-
laminie na stronie: www.bpsuwalki.pl
Konkurs zorganizowano z ramach projektu „Od Świtezi do Wigier” 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

¿ wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach 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). Filmy objęte akcją: „Johnny”, „Kopciuszek 
i kamień życia”, „Orzeł. Ostatni patrol”, „Bella i Sebastian: Nowe pokolenie”.

suwalsKi ośrodeK Kultury zaprasza na:
¿  koncert dedykowany seniorom: „Z nami polecicie w kosmos! – 

25.10, godz. 17, SOK, Sala Granatowa, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wol-
ny. Spotkanie z muzyką i poezją – przed publicznością wystąpi Suwalski 
Klub Seniora Chopina 6A;
¿  spektakl „Madagaskar” w wykonaniu Teatru PAPAHEMA&Teatru 

Żydowskiego ze specjalnym udziałem Gołdy Tencer i Krystyny Czubówny. 
26.10, godz. 19 w Sali im. A. Wajdy przy ul. Jana Pawła II 5, bilety 30 zł;

¿ opowieść o kobietach niezwykłych „Herstorie” 
– 29.10, godz. 18, Kawiarnia Artystyczna, ul. T. No- 
niewicza 71, wstęp wolny. Październikowe spotka-
nie odbędzie się pod hasłem „Konopnicka naszą si-
łaczką”;

¿ Muzyczne Zaduszki – 29.10, godz. 19, Sala Kameralna ul. Jana Pawła II 5,  
bilety 10 zł. Wystąpią zespoły: TWINPIX oraz Shaun Stuart; 
¿ wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK (I piętro), wstęp wolny;
¿ wystawę stałą „Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – malar-

stwo” – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;
¿ wystawę stałą „Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane” – Galeria Sztuki 

Stara Łaźnia.

muzeum oKręgowe w suwałKach, 
ul. T. Kościuszki 71 zaprasza:

¿ do zwiedzania wystaw od wtorku do niedzieli w godz. 9-17, w tym wy-
stawy z badań archeologicznych w Machu Picchu pt. „Beyond the Visible”, 
którą można oglądać do 2.11.

muzeum im. m. KonopnicKiej, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:
¿ spotkanie z Teresą Kaczorowską pt. „Pod skrzydłami czarodziejki 

osobliwej”, która opowie o swojej fascynacji poezją Marii Konopnickiej 
– 2.11, godz. 17. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Działo się 
w Suwałkach” współfinansowanego przez Urząd Miejski w Suwałkach;
¿ spotkanie z Pawłem Bukowskim, który opowie o Marii Konopnickiej 

i jej latach spędzonych w Żarnowcu – 8.11, godz. 17, spotkanie z cyklu 
„Znam Konopnicką” w ramach projektu „Przeczytaj Marię kampania spo-
łeczno-edukacyjna Rok Marii Konopnickiej w Suwałkach”; 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury
¿ nową wystawę stałą „Pieśń o domu” poświęconą życiu i twórczości 

Marii Konopnickiej;
¿ wystawę „Konopnicka dzieciom. Krasnoludki i nie tylko...” oraz Zaułek 

Krasnoludków. Wystawa czynna od wtorku do piątku;

restauracja rozmarino, ul. T. Kościuszki 75, zaprasza na:
¿  Zaduszki Jazzowe – Krzesicki, 

Skowroński, Waraksa trio – 28.10, 
godz. 19.30, bilety 20 zł. Trio na za-
duszki zaprasza gościnnie perkusistę 
Michała Letkiewicza więc rdzeń gru-
py stanie się kwartetem. W drugiej 
części koncertu wystąpią: wokalistka 

Wiktoria Sieńko i Michał Osyda. Cały koncert będzie dedykowany suwal-
skim muzykom, których nie ma już wśród nas;
¿ Wide Open Jam Session – 4.11, godz.19, wstęp wolny, wcześniejsza 

rezerwacja miejsca 5 zł/os.

4. suwalsKi pułK przeciwpancerny, 
ul. Wojska Polskiego 40 zaprasza:

¿ do odwiedzenia Sali Tradycji 14. Pułku Przeciwpancernego, w której za-
prezentowano historię i tradycje jednostek wojskowych dwudziestolecia 
międzywojennego. Obejrzeć też można historyczną broń będącą na wypo-
sażeniu żołnierza polskiego oraz plenerową wystawę sprzętu i pojazdów 
wojskowych. Zwiedzanie w dniach: 11.11, 10.12 w godz. 11-17.

centrum handlowe plaza suwałki, ul. j. dwernickiego 15, lok. 301 
zaprasza na filmy:
– do 27 października – „Medjugorie” (do-

kumentalny/religijny), „Ania” (dokumen-
talny), „Gdzie diabeł nie może, tam baby 
pośle” (komedia), „Amsterdam” (dramat 
historyczny), „Orzeł. Ostatni patrol” (dra-
mat/historyczny), „Brigitte Bardot cudow-
na” (dramat) – film wyświetlany w cyklu 
Kino Konesera;

– od 28 października – „Egzorcyzmy sio-
stry Ann” (horror), „Siedlisko zła” (horror);

– od 29 października – „Nel i tajemnica ku-
rokota” (animowany/przygodowy);

– 29 października – Halloween’owa Noc 
Filmowa I – „Nie patrz w dół” i „Egzorcyzmy siostry Ann”;

– 31 października – Halloween’owa Noc Filmowa II – „Siedlisko zła”  
i „The Twin”;

– od 4 listopada – „Listy do M. 5” (komedia romantyczna);
– 8 listopada – „Silent Twins” (dramat) – film wyświetlany w cyklu KINO 

KONESERA.
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zaproSzenia SuwalSkie

w kinie

Ilustracja Mai Wielogórskiegj
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wydarzenia  sportowe

ślepsK malow zwycięsKi
Dwoma zwycięstwami siatkarzy suwalskiego zespołu zakończyły 

się ostatnio rozegrane mecze PlusLigi. Najpierw w Suwałkach wygrali 
3:1 (25:22, 27:29, 25:20, 31:29) z Projektem Warszawa. To pierwsze zwy-
cięstwo suwalskiej drużyny z tym zespołem w PlusLidze. Najlepszym 
zawodnikiem meczu został wybrany rozgrywający suwalskiej drużyny 
Matias Sanchez .

Mecz z Projektem Warszawa w Suwałki Arenie obserwowało 1 407 kibiców. 
To znacznie więcej niż poprzednim meczu. Zapewne w dużej mierze wynika-
ło to z pory rozgrywania tych spotkań. Mecz z warszawską drużyną rozgrywa-
no w sobotę o 17:30, a pojedynek z Treflem Gdańsk o mało atrakcyjnej dla ki-
biców porze dnia – o godz. 21 w czwartek. Mecz w hali obejrzało prawie  
o połowę mniej kibiców

Nie było niespodzianki w meczu Ślepska Malow z Barkom-Każany 
Lwów rozegranym w Krakowie. Suwalska drużyna wygrała 3:1 (20:25, 
25:22, 25:18, 25:16), chociaż początek meczu nie wskazywał na zwycię-
stwo Ślepska Malow. Siatkarze ze Lwowa początkowo dominowali, ale  
w drugim secie suwalski zespół uspokoił grę i potem wyraźnie prowadził 
już do końca meczu. Dominacja była widoczna przede wszystkim w za-

grywce, z której suwalska drużyna zdobyła 10 pkt, a ze-
spół ze Lwowa – 3 pkt. Punkty dla Ślepska Malow zdobyli: 
Bartosz Filipiak – 21, Paweł Halaba – 14, Andreas Takvam 
– 11, Cezary Sapiński – 9, Dominik Depowski – 7, Miran 
Kujundzić – 2, Matias Sanchez – 1, Arkadiusz Żakieta – 1. 

Najlepszym siatkarzem meczu 
wybrano Bartosza Filipiaka

W tabeli PlusLigi Ślepsk Malow z 9 pkt zajmuje siódmą lokatę. W na-
stępnym meczu suwalska drużyna zagra 28 października o godz. 17:30 
w Katowicach z GKS. A w Suwałki Arenie siatkarzy Ślepska Malow będzie 
można obejrzeć znowu o bardzo nietypowej porze, bo 1 listopada o godz. 
16:30 rozpoczną mecz z Cuprum Lubin.

wigry piąte w iV lidze
Dwa zwycięstwa odnieśli piłkarze suwalskich Wigier w IV lidze. 

Najpierw wygrali 4:2 (2:0) z Turem w Bielsku Podlaskim. Gole dla Wigier 
zdobyli Marcin Fiedorowicz x3 i Tomasz Rytelewski. W 13 kolejce  
w Suwałkach Wigry pokonały Orła Kolno po golach Wojciecha Mickiewi- 
cza i Dawida Kalinow- 
skiego x2. Wigry zdoby-
ły 27 pkt i zajmują pią-
tą lokatę w tabeli IV ligi. 
Nas tępny me c z su -
walsk i  zespó ł roze -
gra 29 października  
w Czarnej Białostockiej 
z Czarnymi. 

Po raz drugi w cią-
gu tr ze ch miesię c y  

Wigry odpadły z Pucharu Polski. W lipcu przegrały z KKS Kalisz  
w centralnym Pucharze Polski, a w październiku uległy 2:3 Warmii  
w 1/16 okręgowego Pucharu Polski. Suwalska drużyna dwukrotnie wycho-
dziła na prowadzenie po golach M. Fiedorowicza (w pierwszej połowie)  
i Łukasza Kubraka (na początku drugiej połowy), ale rywale wyrównali  
w 79 minucie strzelili gola, który zdecydował o tym, że awansowali do na-
stępnej rundy Pucharu Polski.

badmintonowe mistrzostwa województwa
Dobrze wypadli badmintoniści Suwalskiego Klubu Badmintona w mi-

strzostwach województwa podlaskiego w badmintonie w kategoriach: 
juniorów, juniorów młodszych, młodzików i młodzików młodszych ro-
zegranych w białostockim Zespole Szkół nr 6. Niestety w turnieju zagra-
ło niewielu badmintonistów i w kilku kategoriach zawodnicy wygrywa-
li rywalizację bez walki. Wśród juniorów Natalia Lenczewska/Wiktoria 
Pletsiuchowa bez gry zajęły pierwsze miejsce w deblu dziewcząt. W fi-
nale singla juniorek Oliwia Niedźwiedzka przegrała z Julią Stankiewicz 
z Hubala Białystok. W rywalizacji juniorów młodszych Jan Szeszko w fi-
nale pokonał kolegę klubowego Mateusza Derdę. Wśród juniorek naj-
lepsza okazała się Weranika Stankewicz z SKB. Bez gry w tej kategorii 
wiekowej pierwsze lokaty zajęli: M. Derda/Wiktoria Banaszewska w mik-
ście i M. Derda/Dawid Ołów w grze podwójnej chłopców. Wśród mło-
dziczek Aleksandra Wasilewska w finale pokonała koleżankę klubową 
Aleksandrę Wilczewską. Wspólnie wygrały w grze podwójnej dziewcząt. 
W grze podwójnej młodzików najlepsi okazali się Filip Stabiński i Adrian 
Zaborowski. W singlu młodzików młodszych Bartosz Folejewski przegrał 
w finale z rywalem z Hubala Białystok. Wśród młodzików młodszych in-
ni badmintoniści SKB odpadli w półfinałach.

Po 15 latach reprezentowania barw SKB Litpol-Malow z klubem roz-
stał się Łukasz Moreń. W tym czasie wywalczył on 11 tytułów drużyno-
wego Mistrza Polski, tytuł indywidualnego Mistrza Polski w grze podwój-
nej mężczyzn z 2014 r. oraz złote medale międzynarodowych mistrzostw: 
Szwajcarii, Polski, Bułgarii i Holandii.

bieg niepodległości
Z okazji Święta Niepodległości suwal-

ski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizu-
je wzorem lat poprzednich Suwalski Bieg 
Niepodległości. 11 listopada odbędą się: 
Bieg Patriotów – na 5 km; Bieg Małych 
Patriotów – bieg happeningowy na 1,2 km  
skierowany w szczególności do dzieci i ich 
rodziców; Marsz dla Niepodległej – happe-
ningowy marsz Nordic Walking na 5 km.  
W obu biegach zawodnicy wystartują 
spod pomnika przy pl. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Po wspólnym odśpiewaniu 
hymnu państwowego biegacze wyruszą na 
trasę biegu ulicami: T. Kościuszki i 24 sierp-
nia oraz alejkami wzdłuż Zalewu Arkadia  
i suwalskich bulwarów. Finisz został zaplano-
wany przed halą Suwałki Arena (ul. Zarzecze 
26). Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Aktywności 
Społecznej „Sportowe Miasto”. Do biegu można zgłosić się za pomocą 
systemu elektronicznego na platformie elektronicznezapisy.pl

zwycięstwo leKKoatletów z cKr
Uczniowie Zespołu Szkół CKR im. W. Witosa wygrali jesienne zawo-

dy lekkoatletyczne rozegrane na stadionie lekkoatletycznym. Dobre wa-
runki pogodowe zachęciły uczniów i uczennice ośmiu suwalskich szkół 
średnich do podjęcia sportowej rywalizacji. Łącznie przeprowadzono 
dwadzieścia konkurencji, a oprócz wyników indywidualnych, startujący 
gromadzili punkty w klasyfikacji drużynowej szkół. W zawodach starto-
wali juniorzy młodsi (rocznik 2005 i 2006) i juniorzy (rocznik 2004 i 2003). 
W klasyfikacji drużynowej najlepiej spisali się uczniowie Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa, uzyskując wynik 352 pkt. 
Kolejne miejsca zajęli: Zespół Szkół Technicznych (211 pkt) oraz III Liceum 
Ogólnokształcące im A. Lityńskiego (195 pkt). Fot. Wigry Suwałki
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patriotyczny festiWal
Ponad stu uczniów ze szkół w podlaskim uczestniczyło w XXX 

Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej zorganizowa-
nym w suwalskim I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej. 
Uczniowie poprzez wiersze, piosenki i napisane przez siebie utwo-
ry opowiadali o swojej miłości do ojczyzny i oddali hołd tym, któ-
rzy walczyli o wolną Polskę. W otwarciu festiwalu uczestniczyli  
m.in. wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, poseł Jarosław 
Zieliński, podlaska kurator Beata Pietruszka, zastępca prezydenta 
Suwałk Roman Rynkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec z radnymi.

Maja Kałęka z zespołem w konkursie piosenki zajęli drugą lokatę. M. Kałę-
ka wygrała za to w konkursie recytatorskim

Poziom festiwalu był bardzo wysoki, dlatego jury przyznało  
w dwóch kategoriach po cztery równorzędne pierwsze miejsca. W ka-
tegorii recytacja – na najwyższym stopniu podium stanęły ex aequo: 
Maja Kałęka z I LO w Suwałkach, a także Zuzanna Bagan z tej samej 
szkoły oraz Patrycja Niedźwiedzka z II LO w Augustowie i Amelia 
Andrychowska z I LO w Łomży. W kategorii piosenki zwyciężyli: 
Magdalena Głębocka z I LO z Łomży, Natalia Popławska z LO w Sokółce, 
chór Exactus z I LO w Białymstoku i Adam Long z I LO w Augustowie. 
W kategorii twórczość własna, nagrody główne otrzymali: Michał 
Dzierżek i Małgorzata Ogonowska z I LO w Białymstoku. Festiwal stwo-
rzył i przez 30 lat organizuje polonista Marek Urbanowicz
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>>

odblaski 
dla  suWalczan

A k c j ę  r o z -
dawania odbla-
sków we wtorek 
11 październi -
k a  z o r g a n i z o -
wała młodzież 
z grupy „Młodzi 
dla Suwałk”. Do 
udziału w akcji  
zaprosili przed-
stawicieli samo-
r z ą d u .  W z i ę l i  
w  n i e j  u d z i a ł 
Kamil Sznel kie-
rownik biura prezydenta Suwałk oraz Andrzej Laszkowski p.o. zastęp-
cy komendanta Straży Miejskiej w Suwałkach.

– Odblaski zawsze się przydadzą, szczególnie w okresie jesienno- 
zimowym – powiedział Kamil Raczkowski jeden z organizatorów akcji.

– Ta akcja młodzieży to fajny pomysł, który pochwalamy i do niego 
dołączamy się także z naszymi odblaskami z Misiem UśMichem. My ja-
ko Miasto Suwałki jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, działamy w o wiele 
większym zakresie. To są inwestycje związane z doświetleniem przejść 
dla pieszych – dodał K. Sznel.

>>

kasa 
na  cyfryzacJę  miasta

Ponad 1,6 mln zł – to pozyskana przez suwalski samorząd miejski dota-
cja z Unii Europejskiej. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój cyfrowy 
miasta m. in. zakup sprzętu komputerowego, ale również powstania porta-
lu podatkowego dla mieszkańców i przedsiębiorców, który pozwoli miesz-
kańcom Suwałk kontrolować swoje podatki.

Kwota, która trafi do Suwałk 
to dokładnie 1 662 072,36 zł. 
Pieniądze trafią nie tylko do Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ale rów-
nież miejskich jednostek orga-
nizacyjnych i placówek oświato-
wych. Po pierwszych przetargach 
zostały zakupione nowe kom-
putery do: Miejskiego Ośrodka 
Po m o c y R o d zinie ,  Placów k i 
Opiekuńc zo -W ychowawc zej , 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego, Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz 
Środowiskowego Domu Samopomocy i Zarządu Dróg i Zieleni.

– Nowy szybki sprzęt komputerowy, zabezpieczenia antywirusowe, 
serwery, drukarki. Nowe narzędzia informatyczne pozwolą nam na lepszą  
i sprawniejszą obsługę naszych mieszkańców. Dodatkowo będziemy chcie-
li stworzyć portal podatkowy za pomocą którego weryfikować będzie moż-
na stan należności oraz numery kont do wpłat. Mieszkańcy często apelo-
wali o zinformatyzowanie kwestii podatkowej – poinformował prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz.

W ramach projektu zaplanowano również szkolenia w zakresie cyber-
bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Pozyskane pieniądze po-
chodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

>>

park północny Jak noWy
Dobiegają końca prace modernizacyjne w Parku Północnym na Osiedlu 

Północ. Odnawiane są ścieżki oraz infrastruktura parku. Park ma powierzch-
nię 8 000 m2 i zajmuje teren pomiędzy ulicami A. Putry, gen. W. Andersa  
i R. Minkiewicza. Znajduje się w nim szereg miejsc i urządzeń do wypoczyn-
ku i czynnej rekreacji dla całych rodzin. 

Modernizację Parku Północnego rozpoczęto w 2021 roku ze środków 
budżetu miejskiego Suwałk. W części spacerowo-rekreacyjnej umieszczo-
no trzy mini trampoliny, trzy hamaki oraz dwa stoły do gier zespołowych.

Trwa modernizacja istniejących oraz budowa nowych ciągów pieszych. 
Pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni układają kostkę polbrukową oraz przy-
gotowują teren pod 16 nowych ławek wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
Ponadto zostaną zamontowane dodatkowe stojaki rowerowe oraz wymienio-
ne kosze na śmieci. Zostaną też zamontowane dwie ławki bujane, a na zakoń-
czenie ZDiZ odtworzy trawnik. Prace maja zakończyć się przed 1 listopada.

>>
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Wyrazy szczerego współczucia

pani 
beacie chełmickiej-bordzio

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Suwałkach

z powodu śmierci

męża
składa

Witold Kowalewski, Starosta Suwalski
wraz z Pracownikami Starostwa Powiatowego

 oraz Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach 
248/2022

ogłoszenienie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go terenu położonego w ciągu ulicy Ludwika Waryńskiego na odcinku pomiędzy ulicami 
Tadeusza Kościuszki i Teofila Noniewicza w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 i 1846), zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Suwałkach uchwały Nr XLIX/629/2022 z dnia 28 września 2022 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położone-
go w ciągu ulicy Ludwika Waryńskiego na odcinku pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki i 
Teofila Noniewicza w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu. 
Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub w punkcie przyjęć 

korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, lub w formie elektronicznej, za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej skrzynki podawczej na EPUAP: /
UMSuwalki/esp) w terminie do dnia 29 listopada 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.*

251/2022
*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-przetwarzania-
danych-osobowych.html oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139

ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: teofila noniewicza, 

gen. józefa dwernickiego, utratą i sejneńską w suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 i 1846) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1029) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXVII/361/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: teofila noniewicza, gen. 
józefa dwernickiego, utratą i sejneńską w suwałkach, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 2 listopada 2022 r. do 2 grudnia 2022 r. Powyższy dokument wyło-
żony będzie 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 pozo-
stałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. Projekt planu wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zosta-
nie przeprowadzona 23 listopada 2022 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta w Suwałkach, w Sali nr 26. 

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w dyskusji można uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie 
uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 18 listopa-
da 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 zagospodarowaniu 
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 podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2022 r. (włącznie)*. 

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 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 przyjęć koresponden-
cji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub na adres Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 

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

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

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.  253/2022
* 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 swobod-
nego 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/Pana danych osobowych podanych w uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany 
przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562-80-00, 
adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP:/UMSuwalki/esp.

2.  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 i 1846), w celu realizacji przez Miasto jego zadań, 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 procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakre-
sie 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, pra-
wo sprzeciwu wobec przetwarzania. 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 zezwalają na ich trwałe usunięcie.

5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzę-
du w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem:  http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/
Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html 

oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139.

Wyrazy szczerego współczucia

pani 
agnieszce jankowskiej

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Suwałkach

z powodu śmierci

taty
składa

Witold Kowalewski, Starosta Suwalski
wraz z Pracownikami Starostwa Powiatowego

 oraz Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach 

258/2022
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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;
auguSTów:
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. 
 218/2022
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przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji w suwałkach spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (spra-
wozdanie z dnia 26-27.09.2022 r) informuje, że jakość i skład wody dostar-
czanej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymaga-
nia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

(Dz. U. 2017 poz.2294).
W załączeniu:
n  Ocena jakości wody    249/2022

pani
wiolecie złotnik

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

ojca
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

 PWiK w Suwałkach
254/2022

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

antoniego 
obermillera
harcerza, żeglarza, łyżwiarza, 

dawnego tancerza ZPiT „Suwalszczyzna”,
świadka historii w Suwalskiej Bibliotece Pamięci

rodzinie
składają Dyrektor i Pracownicy

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach

255/2022inFormacja
prezes zarządu budynków mieszkalnych w suwałkach tbs sp. z o.o. 

działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nie-
ruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w 
dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815; z 
2022 r. poz. 1846) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. 
od dnia 13.10.2022 r. do dnia 02.11.2022 r. został opublikowany na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie interneto-
wej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzien-
niku www.monitorurzedowy.pl Wykaz nr 24/2022 z dnia 11 października 
2022 r. nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, najmu i dzierżawy. 

256/2022

prezydent miasta suwałK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do pu-
blicznej wiadomości, że w dniu 13 października 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
13.10.2022 r. do 03.11.2022 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 384/2022 z dnia 
13 października 2022 roku).  257/2022
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Wydawca: biblioteka publiczna im. marii Konopnickiej w suwałkach, ul. Emilii 
Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwal-
ski.pl znajdziesz nas również na Facebooku: Dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. 
Redaktor naczelny Jarosław Filipowicz.

Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Wydawca zastrzega 
sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 

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

biblioteczka 
przezimuJe  W  kinie

Biblioteczka plenerowa, której pomysłodawcą i wykonawcą jest su-
walska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej zmieniła miejsce po-

by tu na zimę. 
Teraz znajduje 
się pod ciepłym 
i  p r z y t u l ny m 
d a c h e m  k i n a 
Cinema Lumiere 
w Suwałki Plaza. 
Zasady korz y-
stania z biblio-
teczki plenero-
wej są proste: 
każdy może wy-
b r a ć  k s i ą ż k ę  
z półki i wziąć ją 
ze sobą. Po prze-
czytaniu odkła-
da ją dla kolej-
nego czytelnika. 
Można też przy-
nieść inne pozy-
cje.

>>

Biblioteczka powstała w ramach projektu „Poznajmy się – Ukraińcy  
w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu”, który jest dofinansowany z Programu 
współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Kupię samochód Kamaz 5320 
z energo akumulatorem 20/20,

tel.: +37 068 693 410
215/2022

prezydent miasta suwałK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do pu-
blicznej wiadomości, że w dniu 11 października 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 11.10.2022 r. do 01.11.2022 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 379/2022 z dnia 11 października 2022 roku).   252/2022

suWalczanin  2021 roku
Radio 5 przyznało Stanisławowi Łobaczowi 

tytuł Suwalczanina 2021 roku. Jest on pasjona-
tem historii, członkiem Grupy Rekonstrukcyjno-
Historycznej „Garnizon Suwałki” i społeczni-
kiem. Jest inicjatorem projektów Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego mających na celu od-
tworzenie historycznej przestrzeni na terenie 
koszar 2. Pułku Ułanów Grochowskich, w tym 
ponownego ustawienia orłów na bramie ko-
szar oraz odrestaurowania pomnika patrona  
2. Pułku gen. Józefa Dwernickiego. Ponadto jest 
filatelistą i wieloletnim prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego w Suwałkach, udostępniającym swoje prywatne zbio-
ry na potrzeby organizowanych wystaw. Od kilkunastu lat pozostaje na 
emeryturze wojskowej.

>>

Fot. Radio 5

prezydent miasta suwałK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do pu-
blicznej wiadomości, że w dniu 20 października 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
20.10.2022 r. do 10.11.2022 r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk 
przeznaczonych do wniesienia aportem do spółki (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk  
Nr 389/2022 z dnia 20 października 2022 roku).  259/2022

prezydent miasta suwałK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do pu-
blicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 19.10.2022 r. do 09.11.2022 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk 
Nr 387/2022 z dnia 19 października 2022 roku).    260/2022

prezydent miasta suwałK działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) podaje 
do publicznej wiadomości, że w dniu 20.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 20 paź-
dziernika 2022 r. do 10 listopada 2022 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących wła-
sność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze (Zarządzenia Nr 390/2022 
Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2022 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych 
położonych w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, ul. Stanisława Staniszewskiego, ul. Sianożęć, ul. 
Filipowska.    261/2022

ratoWnicy 
W  przedszkolu

Dzieci z Przedszkola nr 6 poznały zasady udzielania pierwszej po-
mocy. Przedszkolaki dowiedziały się w jaki sposób zgłaszać wypa-
dek, jakie informacje podać dyspozytorowi. Uświadomiły sobie jak 
istotna jest znajomość swojego adresu zamieszkania. Dzieci uczy-
ły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej  
i w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie 
ratunkowe. Poznały podstawowe zabiegi resuscytacyjne na miarę 
swoich możliwości ćwicząc na fantomie.  
A tego wszystkiego nauczyli ich studenci 
Ratownictwa Medycznego z Państwowej 
Uczelni Zawodowej w Suwałkach. Dzieci 
bardzo aktywnie brały udział w ćwicze-
niach.

>>
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DwuTygoDnik SuwalSki

1. aquapark (6 tygodni całkowicie zamknięty)  – 125 148 osób

2. hala (duża i mała – 21 tygodni całkowicie zamknięte)  – 82 000 osób

3. biblioteka (tylko wypożyczalnie łącznie z filiami)  – 62 111 osób

4. suwałki arena  – 32 940 osób

5. muzeum im. m. Konopnickiej  – 16 282 osób

6. sala im. a. wajdy w soK  – 15 000 osób 

7. stadion lekkoatletyczny – 14 500 osób

8. stadion piłkarski  – 10 940 osób

9. pływalnia przy ul. woj. polskiego (39 tygodni całkowicie zamknięta)  – 7 554 osób

10. muzeum okręgowe  – 6 032 osób

DwuTygoDnik SuwalSki
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kulturalne  i  sportoWe  Wybory  suWalczan  W  2021  roku
to zestawienie pokazuje co suwalczan najbardziej interesuje w kulturze i sporcie. czyją ofertę najczęściej wybierali w 2021 roku. z te-

go rankingu wynika, że najwięcej mieszkańców suwałk pojawiło się w aquaparku, halach przy ul. wojska polskiego oraz w placówkach 
biblioteki publicznej im. m. Konopnickiej. i we wszystkich tych obiektach statystycznie każdy suwalczanin pojawił się przynajmniej raz 
w roku, a w przypadku aquaparku nawet dwa razy w roku. pierwszą dziesiątkę zamykają: stadion piłkarski, pływalnia przy ul. wojska 
polskiego i muzeum okręgowe przy ul. t. Kościuszki 81. poza pierwszą dziesiątką uplasowały się m.in. galerie: stara łaźnia i chłodna 20.

Zestawienie przedstawia frekwencję w suwalskich obiektach sportowych i kulturalnych w 2021 roku, w którym obowiązywały różnorodne ogra-
niczenia związane z pandemią. Największe z nich dotyczyły pływalni przy ul. Wojska Polskiego, która przez trzy czwarte roku 2021 była zamknięta. 
Dane pochodzą z rocznych sprawozdań przygotowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej, Muzeum 
Okręgowe i Suwalski Ośrodek Kultury. Częściowo są to dane szacunkowe, a częściowo opierają się na elektronicznych systemach rejestracji np. 
czytelników w Bibliotece. W przypadku SOK-u wybrano tylko obiekty, co do których możliwe było ustalenie liczby odwiedzających suwalczan.  
W zestawieniu z założenia pominięto szkolne zajęcia edukacyjne, oczywiście o ile to było możliwe do wykonania.

jaKie  suwalsKie  obieKty  Kulturalne  i  sportowe najczęściej  odwiedzali  suwalczanie  w  2021  roKu?
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ul. 1 maja 1, 16-400 suwałki

240/2022

13 października uczniowie ostatnich klas suwalskich szkół podsta-
wowych uczestniczyli w grze miejskiej „Spacer z Marią” zorganizowa-
nej przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych pod opieką Magdaleny 
Siwko. Trzyosobowe zespoły, przy wsparciu swoich opiekunów, miały 
za zadanie udać się do dziewięciu lokalizacji, odnaleźć koperty ukryte 
przez psotne skrzaty i wykonać różnorodne polecenia związane z Marią 
Konopnicką. Do zdobycia było osiemnaście medali, które przyznawały 
krasnale – uczniowie ZST.

Jednym z przystanków była Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej. Na 
miejscu uczniowie mieli ułożyć wielkoformatowe puzzle oraz przeczytać frag-
ment opowiadania „Z cmentarzy” i wypożyczyć lekturę szkolną, która podej-
muje podobną tematykę. Podanie bibliotekarzowi właściwego tytułu książki  
i nazwiska autora nie tylko uprawniało do zdobycia medalu, ale i zagrania  
w grę „Suwalczanka”, dzięki której drużyny mogły dowiedzieć się czegoś nowe-
go o M. Konopnickiej i innych niezwykłych suwalczankach 

Goszcząc w bibliotece, młodzież 
miała także okazję obejrzeć wystawę 
„Malowane wiersze Konopnickiej” i wziąć 
udział w plebiscycie na ulubioną planszę. 
Najwięcej głosów oddano na ilustrację 
Michaliny Kuszel do „Niezapominajek”. 
Uczestnicy gry odwiedzili też Muzeum 
im. M. Konopnickiej, gdzie wręczono dy-
plomy i upominki. W grze najlepsi okaza-
li się uczniowie SP nr 4: Maciej Dziemian, 
Lena O ls zewsk a,  Jakub K apl ińsk i  
z opiekunem – Anną Popławską. Wyprze- 
dzili oni drużyny z: SP nr 6, SP nr 5, SP nr 2,  
SP nr 11 i SP nr 7.

Część zadań gry miejskiej trzeba było wykonać w plenerze

spacer  z  marią  W  roku  marii  konopnickieJ


