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uroczystości w suwałkach rozpoczęły się od złożenia kwia-
tów pod pomnikiem Polskiej organizacji wojskowej na cmen-
tarzu przy ul. bakałarzewskiej oraz mszy świętej w konkatedrze  
św. aleksandra odprawionej przez biskupa dariusza zalewskiego. 
Później uroczystości odbywały się przed pomnikiem marszałka 
józefa Piłsudskiego. ta część obchodów święta niepodległości roz-
poczęła się od wspólnego odśpiewania czterech zwrotek mazurka 
dąbrowskiego. 

W obchodach uczestniczyli: kombatanci, poseł Jarosław Zieliński, sa-
morządowcy wojewódzcy, miejscy, gminni i powiatowi oraz przedstawi-
ciele administracji, duchowieństwo, młodzież i mieszkańcy. Udział wzię-
ły też służby mundurowe: wojsko, policja, straż pożarna i funkcjonariusze 
służby więziennej.

– Przykład wojny w Ukrainie pokazuje doskonale czym 
jest wolność. Jak wielką cenę trzeba ponieść, aby ją zacho-
wać. Nasz dotychczasowy spokój wraz z agresją rosyjską 
na naszego sąsiada został zburzony. To, co większość z nas 
znała jedynie z książek, filmów stało się realne. Naloty, 
bombardowania dzieją się tuż za naszą granicą. Pojawiły 
się też tysiące uchodźców wojennych. Obawy podsycane 
przez media co stanie się na przesmyku suwalskim w wie-

lu nas wznieciły niepokój – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz

Głos zabrał również poseł J. Zieliński oraz wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Podlaskiego Romuald Łanczkowski.

Żołnierze z 14 Puł-
ku Przeciwpancer-
nego zostali mia-
nowani na kolejne 
wyższe stopnie woj-
skowe. Odczytano 
też decyzje o nada-
niu medali resor-
towych 

Nie zabrakło apelu poległych oraz wojskowej salwy honorowej

Delegacje 
i przed-
stawicie-
le różnych 
instytucji 
złożyły też 
kwiaty pod 
pomnikiem 
Józefa Pił-
sudskie-
go. Kwiaty 

złożyli suwalscy radni miejscy z przewodniczącym Zdzisławem Przełomcem 
na czele

W Biegu Patriotów zwyciężył Jakub Pigiel z Gołdapi, a wśród kobiet 
najszybsza była Marzena Łaskowska z Olecka, która wyprzedziła suwal-
czankę Sylwię Sznurkowską. Najmłodsi rywalizowali w Biegu Małych 
Patriotów, a piechurzy w Marszu Patriotów.

Najszybszy z suwal-
czan Tadeusz Wa-
lendykiewicz 
(z numerem 77 na 
koszulce) zajął dru-
gie miejsce w Bie-
gu Patriotów. 5 km 
przebiegł w czasie 

18 minut i 5 sekund. Obok niego po lewej zwycięzca biegu

14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji w parku Konstytucji 3 Maja oraz na 
parkingu ul. K. Hamerszmita zorganizowali piknik wojskowy. W Mobilnym 
Punkcie Rekrutacyjnym odwiedzający mieli możliwość uzyskać informa-
cje nt. naboru do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, która cie-
szy się obecnie największym zainteresowaniem. 

Na parkingu przy ul. ks. K. Ha-
merszmita suwalski pułk zapre-
zentował wystawę najnowszego 
sprzętu bojowego znajdującego 

się obecnie na jego wyposażeniu. 
Są to kołowe transportery opan-

cerzone Rosomak-S oraz pojazdy 
wielozadaniowe HMMWV zwa-

ne popularnie Humvee

Wkrótce suwalski pułk zostanie wzmocniony. 20 lipca w siedzibie 
MON wicepremier Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na dostawę 
niszczycieli czołgów Ottokar Brzoza dla Wojska Polskiego. Jak zapowie-
dział wicepremier, ich pierwsze egzemplarze mają trafić do 14. Pułku 
Przeciwpancernego w Suwałkach.

Po południu w sali Suwalskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert „Drogi 
do Niepodległości” wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą 
Krzysztofa J. Kozakiewicza oraz solistów wykonujących znane polskie utwo-
ry z oper S. Moniuszki oraz pieśni S. Moniuszki, F. Chopina i M. Karłowicza. 
Zaśpiewali je soliści: Marlena Borowska (sopran), Jacek Szymański (tenor), 
Dariusz S. Wójcik (bas). Ze sceny wybrzmiały również wiersze C. K. Norwida 
i M. Konopnickiej wyrecytowane przez aktorkę Łucję Rećko-Żarnecką.

Wykonawcy koncertu 
„Drogi do Niepodległej”

narodowe  święto  niePodległości

s u w a l c z a n i e   p o d   b i a ł o - c z e r w o n ą
Po oficjalnych uroczysto-
ściach Święta Niepodległości 
312 biegaczy z Suwałk  
i innych części Polski wy-
startowało w Biegu dla 
Niepodległej zorganizowa-
nym przez suwalski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji
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zdaniem Prezydenta
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dyżury radnycH
W każdy wtorek w godz. 15.30-17 w pok. 146 Urzędu Miejskiego moż-

na spotkać się z suwalskimi radnymi i przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 22 listopada zapraszają Jacek Juszkiewicz i Mariola 

Brygida Karpińska z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast 29 listopada na 
suwalczan czekają Stanisław Kulikowski i Kamil Lauryn z klubu radnych 
„Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 6 grudnia zapraszają Marek 
Lech Zborowski-Weychman z klubu radnych „Łączą nas Suwałki” i Jacek 
Roszkowski z Prawa i Sprawiedliwości.

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

listopadowa sesja
Najbliższa sesja suwalskiej Rady Miejskiej odbędzie się w środę 30 li-

stopada w sposób hybrydowy, to znaczy że część radnych przebywać bę-
dzie w sali obrad suwalskiego ratusza, a część połączy się zdalnie. 51 po-
siedzenie suwalskiego samorządu tej kadencji rozpocznie się o godz. 11 
i w jego porządku obrad znajdą się m.in. projekt uchwały w sprawie utwo-
rzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” oraz  zmiana uchwały w sprawie 
określenia zadań realizowanych w roku 2022 ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także uchwała w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Stanisława Moniuszki, 
Fryderyka Chopina, Rotmistrza Witolda Pileckiego i granicami działek 
ewidencyjnych (23987/3, 23988, 23989).  

Radni zajmą się też Programem Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta 
Suwałk do 2030 r., wysokością opłat za przejazdy autobusami komuni-
kacji miejskiej oraz odpłatnością za przewóz osób z niepełnosprawno-
ścią. Ponadto radni zapoznają się z informacją o stanie realizacji zadań 
oświatowych w Suwałkach za rok szkolny 2021/2022 oraz rozpatrzą skargi.

więcej zieleni w mieście

Na suwalskich bulwarach nad Czarną Hańczą pojawiły się kolejne no-
we drzewa: jarzęby pospolite, wiązy i wierzby. A wszystko to dzięki wspól-
nym działaniom suwalskiego Zarządu Dróg i Zieleni, platformy Planet 
Heroes oraz firmy Tefal, która po akcji sprzątania miasta przeprowadzo-
nej 16 września, przekazała pieniądze na zakup zieleni w Suwałkach.

Rozpoczęło się też sadzenie krzewów w pasie środkowym jezd-
ni ul. gen. K. Pułaskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Świerkową 
i Tysiąclecia Litwy do skrzyżowania z ul. F. Chopina. Pomysłodawczynią 
wykonania tych nasadzeń była radna Anna Ruszewska. W najbliższym 
czasie wzdłuż ul. gen. K. Pułaskiego pojawi się około 2 tys. krzewów, będą 
to tawułowce oraz pigwowce. Nasadzenie krzewów zabezpieczy częścio-
wo mieszkańców przed szkodliwym oddziaływaniem pojazdów oraz zni-
weluje hałas. Prace mają zakończyć się do 30 listopada.

Każdego roku 21 listopada obcho-
dzimy Dzień Pracownika Socjalnego, 
któr y jest jednocześnie świętem 
wszystkich Pracowników Pomocy 
Społecznej. W naszym mieście to pra-
cownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, DPS Kalina, Środowiskowego 
Domu Samopomocy czy Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej.

Ten szczególny dzień jest okazją do 
zwrócenia uwagi na osoby, które stają 
się „przewodnikami” do godnego ży-
cia tych ludzi, którym trudno jest sa-
modzielnie radzić sobie z trudnościami. Jestem szczególnie wdzięczny 
za Państwa dążenia, aby pomoc i udzielane wsparcie były coraz skutecz-
niejsze, a ich jakość coraz lepsza.

Życzenia z okazji tego święta dedykuję wszystkim, którzy wybrali ka-
rierę zawodową, skupioną na niesieniu pomocy ludziom znajdującym się 
w trudnych sytuacjach – nie tylko związanych z problemami materialny-
mi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi, czy duchowymi.

Niech te święto, Dzień Pracownika Socjalnego i wszystkich Pra-
cowników Pomocy Społecznej oraz sposób jego świętowania i przeży-
wania, będzie dla Państwa powodem do dumy z wykonywanej pracy.

Wyrażam głębokie uznanie i wdzięczność za Państwa zaangażowanie 
w działania na rzecz osób potrzebujących. Życzę Państwu jak i Waszym naj-
bliższym, zdrowia i szczęścia, a otoczeniu zawodowemu wytrwałości, wia-
rygodności w działaniu i skutecznego budowania wzajemnego zaufania.

ogromny sukces
Uczeń suwalskiego Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego Jakub 

Brzozowski został jednym z pięciu laureatów konkursu dla młodzieży 
AI4Youth Sztuczna Inteligencja. Stworzył on aplikację o nazwie LiSA – 
asystent zespołu zamknięcia | Locked-in syndrome assistant, czyli pro-
gram umożliwiający komunikację z osobą dotkniętą głębokim paraliżem.

Jakub Brzozowski (po lewej) jest maturzystą 
i uczy się w klasie informatyki, a jego opie-
kunem jest nauczyciel przedmiotów zawodo-
wych Aleksander Turek 

W konkursie uczestniczyło ponad 
1 800 uczniów z całej Polski. Nagrody oraz 
certyfikaty 25 finalistom konkursu oraz 
5 laureatom wręczono w Ministerstwie 

Rozwoju i Technologii w Warszawie, gdzie odbyła się uroczysta gala fi-
nałowa projektu AI4Youth Sztuczna Inteligencja dla Młodzieży organizo-
wanego przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe oraz SDA Spółka z o.o.

>>
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obywatelska  postawa  kierowcy
Godną naśladowania postawą wykazał się kierowca autobusu PKS 

Nova Mirosław Urwan, który udzielił rannemu nastolatkowi pierw-
szej pomocy oraz zatrzymał sprawcę zdarzenia. 8 listopada na dworcu 
w Suwałkach do autobusu wsiadła grupa młodzieży wracająca ze szkoły. 

Kierowca zauważył, że między dwójką chłopców jeszcze przed odjazdem 
doszło do szarpaniny. Gdy tylko autobus wyruszył w trasę, do kierow-
cy dotarły sygnały, że w pojeździe dzieje się coś bardzo niepokojącego.

– Przybiegł do mnie chłopiec z tyłu autobusu i poinformował, że trze-
ba karetkę wzywać, bo kolega ma duży ubytek krwi. Akurat ruszałem na 
skrzyżowaniu ze świateł, więc zjechałem do zatoczki. Wezwałem karet-
kę i policję, z apteczki wyjąłem bandaż i opatrzyłem ranę. Nie pozwoli-
łem również wysiąść sprawcy z autobusu  – relacjonował kierowca auto-
busu  M. Urwan.

Z suwalskim kierowcą PKS Nova spotkał się też marszałek wojewódz-
twa podlaskiego Artur Kosicki, który wręczył mu czek na 5 tys. zł premii 
oraz  piłkę z autografami siatkarzy Ślepska Malow Suwałki.
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Trwa nabór wniosków na laureatów Nagrody 

Prezydenta Suwałk Włócznia Jaćwingów za 
2022 rok.  Zakończy się on 31 grudnia tego ro-
ku, a laureatów poznamy podczas gali, któ-
ra odbędzie się 18 lutego 2023 roku w hali 
Suwałki Arena.

Nagroda Prezydenta Suwałk Włócznia 
Jaćwingów to jedno z najważniejszych wy-
różnień w naszym mieście. Na przestrzeni 19 
lat nagrodę otrzymało ponad 100 osób, firm, 
instytucji czy stowarzyszeń. 

– Chcąc wprowadzić pewne zmiany, a tak-
że sprawić by nagroda była jeszcze bardziej wy-
jątkowa w regulaminie określiliśmy stałą nie-
zmienną liczbę pięciu laureatów w danym roku. 
Wśród tych pięciu wyróżnień pojawi się nagro-
da Włóczni Jaćwingów „z diamentem”, która 
będzie przyznawana za szczególne osiągnię-

kandydaci do włóczni jaćwingów poszukiwani
Laureaci 
„Włóczni 
Jaćwingów” 
2021 r. 
z suwalskimi 
władzami 
miejskimi

cia lub działania na rzecz Suwałk. Co więcej, bę-
dą mogli ją otrzymać również laureaci Włóczni 
z lat poprzednich. Dodatkowo „diamentowi” 
laureaci będą poproszeni by posadzić swój dąb 
w specjalnej alei dębów, która powstanie na su-
walskich bulwarach. Każde drzewo będzie na-
zwane imieniem nagrodzonej osoby – infor-

muje prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
Laureatów trzech nagród będą wybierać 

nagrodzeni Włócznią Jaćwingów w dwóch 
poprzednich latach. O pozostałych dwóch 
Włóczniach, w tym statuetce z diamentem de-
cydować będzie Prezydent Suwałk. 

Więcej szczegółów na: www.um.suwalki.pl 

Prezydent Suwałk Czesław
Renkiewicz złożył Mirosławowi 
Urwanowi gratulacje
i podziękował za godną
naśladowania postawę

 Od sześciu lat mamy międzynarodowe połączenie kolejowe z Litwą. 
Pociągi kursują w weekendy – od piątku do niedzieli. Wykonywane są dwa 
kursy dziennie w relacji Białystok-Suwałki-Kowno i z powrotem. Pierwszy 
przejazd szynobusu „Przewozów Regionalnych” odbył się 12.06.2016 ro-

pociąg  na  litwę  tylko  do  9  grudnia,
ale  będzie  lepiej

>>

ku. Ale to już historia. Aktualnie na stronie internetowej przewoźnika 
Polregio zamieszczono następujący komunikat:

W związku z zaprzestaniem przez litewskiego przewoźnika pasażer-
skiego LTG Link od 11 grudnia 2022 r. współpracy z POLREGIO i rozwią-
zaniem przez stronę litewską „Porozumienia o współpracy w zakresie 
transgranicznych kolejowych przewozów pasażerskich przez polsko-li-
tewską granicę państwową” informujemy, iż ostatni przejazd pociągów 
uruchamianych przez POLREGIO do Kaunas (Kowna) nastąpi 9 grudnia 
2022 r., a powrót do Białegostoku 10 grudnia 2022 r.

W ten sposób znowu suwalczanie nie będą mieli kolejowego połącze-
nia z litewskim Kownem. Na szczęście to komunikacyjne odcięcie Suwałk 
od Litwy potrwa tylko kilka dni.

– W wyniku działań strony polskiej i litewskiej planowane jest 
uwzględnienie w rozkładzie jazdy w okresie 2022/2023 pasażerskiego 
połączenia kolejowego na Litwę. Pociąg PKP Intercity Hańcza z Krakowa 
przez Warszawę i Suwałki pojedzie w relacji wydłużonej do Mockavy, 
gdzie będzie skomunikowany z pociągiem LTG Link do Wilna przez Kowno 
– poinformował nas Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa 
Infrastruktury.

Nowy rozkład jazdy PKP zacznie obowiązywać 11 grudnia. Będzie 
można go znaleźć na stronie: www.portalpasazera.plPociąg Suwałki-Wilno będzie to jedynie wydłużenie dotychczasowej trasy

pociągu Hańcza relacji Kraków-Suwałki, czyli nie spowoduje to zwiększenia 
liczby pociągów przyjeżdżających na suwalski dworzec
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konkurs na prace dyplomowe
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza już 

ósmą edycję konkursu na najlepszą pra-
cę dyplomową o tematyce związanej 
z Suwałkami. Chodzi o nagrodzenie naj-
lepszych prac o mieście w trzech katego-
riach: praca licencjacka i inżynierska, praca 
magisterska i praca doktorancka. 

W konkursie może wziąć udział każ-
dy absolwent szkoły wyższej, który obro-
nił pracę dyplomową w 2022 roku. Na 
zgłoszenia suwalski UM czeka do 15 mar-
ca 2023 r. Prace wraz z niezbędnymi do-
kumentami należy składać w Kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. 
A. Mickiewicza 1. Pula nagród wynosi 
10 tys. zł. Za najlepszą pracę doktorancką można otrzymać 5 tys. zł, za pracę magisterską 3 tys. zł, 
a za licencjacką 2 tys. zł. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa złożona m.in. z naczelników 
wydziałów suwalskiego Urzędu Miejskiego. Szczegóły na: www.um.suwalki.pl
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>> wydarzyło się
w suwałkacH

n Mirosława Krymska z Suwalskiego 
Ośrodka Kultury otrzymała nagrodę im. Haliny 
Machulskiej 2022 za wieloletnią, konsekwent-
ną pracę przybliżania i przekazywania pasji 
do teatru kilku pokoleniom wychowanków. Za 
wzmacnianie w młodych osobach poczucia in-
dywidualności i sprawczości, przy poszanowa-
niu tego, co wspólnotowe.

n Natalia Ambrosiewicz, Maja Kałęka i Jakub 
Walendykiewicz ze Studia Piosenki „Beciaki” 
w ystąpili w f inale Konkursu Wokalnego 
Twórczości Polskiej „Wielcy nieobecni”w Mal-
borku. Jury przyznało Kubie za wykonanie pio-
senki „Bądź moim natchnieniem” drugie miej-
sce i nagrodę finansową, a Natalii za piosenkę 
„Świat Ordonki” wyróżnienie. 

n 9 listopada ponad 50 funkcjonariuszy 
i pracowników policji przed budynkiem suwal-
skiej komendy domagało się m.in. podniesienia 
waloryzacji pensji minimum do poziomu inflacji, 
zmniejszenia dysproporcji w nagrodach kwartal-
nych pomiędzy kadrą dowódczą a szeregowymi 
funkcjonariuszami. Spełnienie tych postulatów 
jest konieczne, by nie tylko zapełnić policyjne 
wakaty, ale też powstrzymać zapowiadaną na 
przyszły rok falę odejść funkcjonariuszy.

n Air Show Odlotowe Suwałki znalazło się 
wśród Najlepszych Produktów Turystycznych 
Województwa Podlaskiego. Nagrodę w Bia-
łymstoku odebrał Roman Rynkowski, zastępca 
prezydenta Suwałk. 

n Suwalczanie po raz kolejny uniemożliwili 
dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy. 63-latek 
został zatrzymany przy ul. Utrata i przekaza-
ny policjantom. Okazało się, że kierowca miał 
prawie 2,6 promila alkoholu w organizmie. 
Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowan-
ie odpowie przed sądem. 

n Zaniepokojony suwalczanin poinformo-
wał policję, że na Osiedlu Północ ktoś śpi w na-
miocie i może być zagrożony wychłodzeniem. 
Okazało się, że w prowizorycznym namiocie 
„koczuje” 27-latek. Dzięki policjantom bez-
domny trafił do ciepłego pomieszczenia. Policja 
apeluje, aby nie być obojętnym, gdy widzimy 
osoby narażone na wychłodzenie organizmu. 
Jeden telefon może uratować komuś życie.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 2 kierow-
ców, którzy prowadzili na „podwójnym gazie”. 
Pierwszy z nich został zatrzymany, po tym jak 
uszkodził inny pojazd na parkingu. Badanie sta-
nu trzeźwości wykazało, że 46-latek, siedzący 
za kierownicą audi, miał 2,8 promila alkoholu 
w organizmie. Jego „osiągnięcie” przebił pija-
ny kierowca w gminie Raczki, który miał 3 pro-
mile alkoholu w organizmie.

co w okresie świątecznym 
w suwałkach? 

Tradycyjnie w Mikołajki (6 grudnia) rozpocznie się świąteczny czas w naszym mieście. Odbędzie 
się jarmark świąteczny i Wigilia Miejska, która została zaplanowana na 18 grudnia. W tym roku nie 
będzie jednak miejskiej imprezy sylwestrowej.

Rozświetlenie choinki miejskiej i iluminacji świątecznych odbędzie się tradycyjnie na pla-
cu Marii Konopnickiej. Zapraszamy suwalczan 6 grudnia o godz. 17 na róg ulic Sejneńskiej 
i T. Noniewicza. W programie występy artystyczne zespołów z Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Przy tej okazji warto poinformować, że z uwagi na rosnące koszty energii elektrycznej podję-
ta została decyzja o ograniczeniu „świecących” ozdób w  tym roku. Iluminacje pojawią się tylko 
w centrum Suwałk: ul. T. Kościuszki i ul. T. Noniewicza, a także na placu Marii Konopnickiej i w par-
ku Konstytucji 3 Maja.

W weekend poprzedzający Święta Bożego Narodzenia tj. 17-18 grudnia odbędzie się Jarmark 
Świąteczny na placu M. Konopnickiej. Stoiska handlowe w tych dniach otwarte będą od 10 do 16.

Wigilia Miejska w tym roku wyjątkowo zostanie zorganizowana w hali OSiR przy ul. Wojska 
Polskiego 2. Odbędzie się ona w niedzielę (18 grudnia). Rozpocznie się o godz. 14 i potrwa ok. 
2 godzin. Kapryśna pogoda w latach ubiegłych powodowała, że suwalczanie często rezygnowa-
li z udziału w tym wydarzeniu.

Również z uwagi na oszczędności nie zaplanowano w tym roku miejskiej zabawy sylwestrowej. 
Ostatnie tego typu wydarzenie zorganizowano jeszcze przed pandemią koronawirusa, a jego koszt 
wyniósł wtedy 150 000 zł. Dlatego też podjęto decyzję o rezygnacji z tej imprezy.

Chętni mogą skorzystać z oferty Suwalskiego Ośrodka Kultury, który zaprasza na koncert syl-
westrowy, w czasie którego usłyszeć będzie można przeboje operowe, musicalowe i operetkowe 
w wykonaniu artystów polskich scen operowych. Wystąpią soliści: Agnieszka Grala oraz Michał 
Janicki. Towarzyszyć im będzie Warsaw Impressione Orchestra pod batutą Macieja Przestrzelskiego.

W czasie ubiegłorocznej suwalskiej Wigilii Miejskiej amerykańskie kolędy zaśpiewali żołnierze z batalio-
nu Dark Rifles Armii USA

Ubiegłoroczne laureatki konkursu na pracę dyplomową 
z władzami miejskim Suwałk
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Na zlecenie suwalskiego samorządu Centrum Działań Profilaktycznych 
z Wieliczki przygotowało diagnozę problemów społecznych wśród 
uczniów suwalskich szkół. Przedstawia ona wiele aspektów życia mło-
dych suwalczan, ale my chcemy skupić się na największym problemie 
związanym z uczniami suwalskich szkół. Podobnie uważają też nauczy-
ciele, którzy wzięli udział w ankiecie badawczej, na podstawie której spo-
rządzono diagnozę. Tym problemem jest nadużywanie przez uczniów 
urządzeń elektronicznych.

n Aż 89% uczniów suwalskich szkół średnich spędza ponad 2 godzi-
ny dziennie w internecie. Tylko nieco mniej czasu w internecie spędzają 
uczniowie szkół podstawowych

n Korzystanie z urządzeń elektronicznych to najlepszy sposób na spę-
dzenie czasu wolnego dla 70% uczniów szkół średnich i 56% uczniów 
podstawówek

n Na różnych urządzeniach elektronicznych (smartfon, komputer, 
konsola, tablet itp.) grają prawie wszyscy uczniowie suwalskich szkół,  
z których prawie połowa gra w nie codziennie

n Niestety uczniowie twierdzą, że często w internecie natrafia-
ją na sceny okrucieństwa i przemocy oraz dyskryminacji i obraża-
nia innych. Aż 80% uczniów szkół średnich trafia na takie niepożą-
dane treści

n Zdaniem nauczycieli nadużywanie przez uczniów urządzeń elek-
tronicznych to największy problem społeczny w suwalskich szkołach

kto uczestniczył w badaniu?
W ankiecie dotyczącej używania urządzeń elektronicznych, na 

podstawie której sporządzono diagnozę problemów wśród mło-
dzieży suwalskich szkół wzięło udział 270 uczniów, przy czym więk-
szość z nich uczęszcza do szkół podstawowych. W badaniu uczestni-
czyło też 221 nauczycieli, czyli prawie co piąty suwalski nauczyciel. 
Ponadto ankietę wypełniło 332 rodziców, z tym że aż 89% z nich to 
były kobiety.

uzależnieni od telefonów i internetu
Aż 89% uczniów 

su w a ls k i c h  s z kó ł 
średnich spędza po-
nad 2 godziny dzien-
nie w internecie,  
z  tego prawie co 
trzeci z nich poświę-
ca na to ponad 6 go-
dzin dziennie. Tylko 
nieco mniej czasu  
w internecie spędza-
ją uczniowie szkół 
p o d s t a w o w y c h . 
70% z nich poświę-
ca na to co najmniej 
2 godziny dziennie. 
Co gor s ze,  cor a z 

mniej kontrolują czas spędzany na korzystaniu z internetu. Do tego 
przyznaje się aż trzech na czterech badanych uczniów podstawówek. 
Uczniowie suwalskich szkół najczęściej korzystają z internetu za po-
średnictwem smartfona (74% uczniów szkół średnich i 66% uczniów 
podstawówek). Znacznie rzadziej korzystają z laptopa i komputera 
stacjonarnego, a sporadycznie z tabletu i smart TV.

czas wolny Przy komPuterze
Korzystanie z urządzeń elektronicznych to najlepszy sposób na 

spędzenie czasu wolnego dla 70% uczniów szkół średnich i 56% 

uczniów podstawówek. Ten odsetek w przypadku uczniów szkół śred-
nich wyraźnie zwiększył się od 2019 r. Uczniowie suwalskich szkół 
chętnie też spędzają czas na spotkaniach z kolegami i koleżankami. 
Zwraca ich niewielkie zainteresowanie oglądaniem telewizji (11%).  
O połowę więcej młodych suwalczan spędza czas wolny czytając 
książki.

co robią w internecie?
Młodzi suwalczanie najczęściej używają internetu do kontaktowa-

nia się ze znajomymi (aż 85% uczniów szkół średnich). Ponad połowa 
z nich wykorzystuje internet do: słuchania muzyki online, oglądania 
krótkich filmików, oglądania filmów i seriali oraz przeglądania porta-
li społecznościowych. Za to w internecie rzadko poszukują informa-
cji o wydarzeniach w kraju i na świecie oraz informacji na temat swo-
ich zainteresowań.

grają bez oPamiętania
W gry na różnych urządzeniach elektronicznych (smartfon, kom-

puter, konsola, tablet itp.) grają prawie wszyscy uczniowie suwalskich 
szkół, z których prawie połowa  gra w nie codziennie. Najczęściej spę-

jacy są młodzi suwalczanie?

Żyją  w  wirtualnym  świecie
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suwałki 
hip  hop  Festiwal

9 grudnia w hali Suwałki Arena Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki or-
ganizuje biletowany koncert „Suwałki Hip Hop Festiwal”. Ma to być od-
powiedź na głosy młodych suwalczan, którzy oczekują organizacji im-
prez z muzyką, której słuchają. Artystów dobrano na podstawie ankiety, 
którą MRM przeprowadziła w tym roku. Wystąpią: Paluch, Kaz Bałagane 
i Gruby Mielzky. Będą też lokalne supporty.

Podczas spotkania z dzien-
nikarzami przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta 
Suwałki Miłosz Berezecki 
poinformował, że do orga-
nizacji tego koncertu przy-
gotowywali się od dłuższego 
czasu. Wiceprzewodnicząca 
MRM Julia Sawicka wyra-
ziła przekonanie, że jest to 
koncert dla każdego

Bilety na ten koncert moż-
na kupić pod adresem:
https://kup.biletyarena.pl/

dzają 2-4 godziny dziennie na grach komputerowych. Największym 
powodzeniem cieszą się gry akcji, tj.: strzelanki, zręcznościowe i ryt-
miczne oraz gry dla jednego gracza. Najrzadziej wybierają gry spor-
towe, wyścigowe oraz przygodowe i rekreacyjne. A dlaczego tak dużo 
grają? Prawie wszyscy uczniowie wskazywali gry komputerowe jako 
formę zabawy, dla towarzystwa oraz dla odstresowania.

niebezPiecznie w internecie
Niestety uczniowie twierdzą, że często w internecie natrafia-

ją na sceny okrucieństwa i przemocy oraz dyskryminacji i obraża-
nia innych. W przypadku uczniów szkół średnich na takie niepożą-
dane treści w internecie trafia ok. 80% z nich. Dość często spotykają 
się w internecie także ze scenami pokazującymi sposoby i okolicz-
ności popełniania samobójstw. Co trzeci uczeń szkoły średniej i co 
piąty uczeń podstawówki w ostatnim roku zetknął się z obraźliwymi  
sms-ami i email-ami. W porównaniu do 2019 roku to zagrożenie  
cyberprzemocą zwiększyło się. 

nauczyciele widzą Problem
Nadużywanie przez uczniów urządzeń elektronicznych to bar-

dzo poważny i poważny problem społeczny dla 53% suwalskich na-
uczycieli. I to ich zdaniem jest najpoważniejszy problem społecz-
ny na terenie ich szkoły. Inne poważne i bardzo poważne problemy 
to: brak tolerancji wśród uczniów (38% badanych nauczycieli) oraz 
przeciążenie obowiązkami ucznia (46%). Dla przykładu zła sytuacja 
materialna rodzin uczniów to bardzo poważny i poważny problem 
dla zaledwie 10% nauczycieli, a niskie wyniki nauczania to problem 
dla 26% nauczycieli.

Co gorsze aż 62% nauczycieli twierdzi, że nadużywanie przez 
uczniów urządzeń elektronicznych występuje w suwalskich szkołach. 
Zdaniem nauczycieli kolejne bardzo poważne problemy występują-
ce na terenie ich szkół to: przeciążenie obowiązkami nauczycieli (48% 
tak uważa), niewłaściwe praktyki wychowawcze rodziców (35%) i brak 
właściwego nadzoru uczniów przez ich opiekunów (34%).
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>>

Wydawca: biblioteka Publiczna im. marii 
konopnickiej w suwałkach, ul. Emilii 

Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwuty-
godniksuwalski.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 wy-
dawca nie ponosi odpowiedzialności.
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Najgorsze jest to, że drugi rok z rzędu wydatki bieżące przekracza-
ją dochody bieżące. W 2022 roku jest to ponad 26 mln zł. Projekt na rok 
przyszły zakłada, że będzie to blisko 40 mln zł.

– Tę lukę po raz pierwszy w historii Suwałk sfinansujemy kredytem. 
Jest to sytuacja niespotykana. Niestety obsługa kredytów też kosztuje. 
Z powodu wysokich stóp procentowych tylko w tym roku do obsługi za-
dłużenia miasta dołożymy 13 mln zł, a w przyszłym 17 mln zł – wyjaśnił 
skarbnik W. Stelmach.

docHody bieżące, Pit, Podatek od nierucHomości 
w mln zł w latach 2017-2023

Projekt budżetu zakłada też pozytywne aspekty, jak inwestycje na 
ponad 90 mln zł, co w obecnej sytuacji finansowej jest bardzo dobrym 
wynikiem.

największe zadania inwestycyjne 
w 2023 roku

8

Ponad 512 mln zł dochodów i ponad 576 mln zł wydatków. Niestety, 
blisko 64 mln zł deficytu, w tym na działalność bieżącą miasta, która po 
raz pierwszy w historii Suwałk będzie musiała być finansowana z kredy-
tu. Będzie też ponad 90 mln zł przeznaczonych na inwestycje. To główne 
założenia projektu budżetu miasta, który 16 listopada został zaprezen-
towany dziennikarzom podczas konferencji prasowej.

Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2023 r.

– To bardzo trudny budżet. Nie pamiętam byśmy kiedykolwiek przygo-
towali taki. Obawiam się, że jeżeli nic się nie zmieni w systemie funkcjonowa-
nia samorządów, to 2024 rok będzie tragedią dla polskich miast w zakresie 
finansów. System jednostek samorządu terytorialnego nigdy nie był dosko-
nały. Zawsze były deficyty i niedobory finansowe. To, co jednak dzieje się od 
kilku lat z finansami samorządów sprawia, że nie jesteśmy w stanie zabez-
pieczyć takiej jakości usług, do której przyzwyczailiśmy naszych mieszkań-
ców – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, w trakcie spotkania 
z dziennikarzami. Wpływ na taką sytuację mają zmiany podatkowe wpro-
wadzone przez Polski Ład, ciągłe zmiany finansowe w prawie polskim doty-
czące samorządów, galopująca inflacja oraz kryzys energetyczny wywołany 
wojną na Ukrainie i niestabilność finansowa samorządów.

docHody – skąd biorą się Pieniądze w naszym budżecie?

– W swojej 22-letniej pracy na stanowisku Skarbnika Miasta nie pamię-
tam, by sytuacja finansowa miasta była aż tak trudna – podkreślił miejski 
skarbnik  Wiesław Stelmach.

wydatki bieżące oświatowe (dział 801+ dział 854) z uwzględ-
nieniem subwencji oświatowej w latach 2017-2023 (w mln zł)

Projekt  budżetu  miasta  suwałk  na  2023  rok

bardzo  trudny  budŻet

Od prawej prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i miejski skarbnik
Wiesław Stelmach

Majątkowe
65 177 181 zł

(12,72%)

Bieżące
447 399 816 zł

(87,28%)

Majątkowe
89 716 265 zł

(15,56%)

Bieżące
486 798 112 zł

(84,44%)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Dochody własne
237 509 398 zł

(46,34%)

Subwencje
157 653 409 zł

(30,76%)

Dotacje
117 414 190 zł

(22,91%)
docHody  512 576 997 zł

Wydatki bieżące 
Wydatki bieżące (dział 801 - oświata i wychowanie 

+ dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza)  

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dział 
801 - oświata i wychowanie + dział 854 - edukacyjna 
opieka wychowawcza

Subwencja oświatowa

Dochody bieżące PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych  Podatek od nieruchomości

2017   2018     2019        2020          2021            2022                   2023
0
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n teraz bezrobocie w suwałkach jest wyższe niż średnia krajo-
wa, ale niższe niż średnia w województwie podlaskim

n zaskakujący wzrost liczby bezrobotnych w suwalskim PuP  
w miesiącach letnich, gdy przed laty w tym czasie bezrobocie zazwy-
czaj spadało. od roku nie było zgłoszonych zwolnień grupowych, ale 
często umowy na czas określony nie są przedłużane

n do suwalskiego PuP wpłynęło 454 powiadomień o zatrudnie-
niu ukraińców oraz 205 oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców. 
w suwalskim PuP zarejestrowało się 119 ukraińców 

O tym, jaka jest aktualna 
sytuacja na suwalskim rynku 
pracy rozmawiamy z Kamilem 
Czarniawskim, dyrektorem 
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Suwałkach.

– jaki jest aktualny wskaź-
nik bezrobocia w suwał- 
kach?

– Na dzień 14 listopada 
w suwalskim PUP zarejestro-
wanych było 2 037 osób bez-
robotnych (w tym 1 479 osób 

z Suwałk). Stopa bezrobocia we wrześniu 2022 roku wynosiła w Suwałkach 
– 5,3%, w powiecie suwalskim – 5,5%, w województwie podlaskim – 7,2%, 
w kraju – 5,1%. 

– czy PuP został powiadomiony przez suwalskie zakłady pracy o za-
miarze zwolnień grupowych lub planach ograniczenia zatrudnienia?

– Ostatnie zawiadomienie o zwolnieniach grupowych wpłynęło do 
urzędu 21.10.2021 r. i dotyczyło zwolnienia 8 osób ze spółki PKS NOVA 
S.A. w Białymstoku. Okres wypowiedzenia umów upłynął 31.03.2022 r. 
Natomiast na podstawie danych statystycznych urzędu zauważamy „deli-
katną zadyszkę” na lokalnym rynku pracy. Zwłaszcza miesiące lipiec-wrze-
sień 2022 r., w których odnotowaliśmy, zaskakujący jak na tę porę roku, 
niewielki wzrost liczby bezrobotnych. Dużą grupę osób rejestrujących się 
w tamtym okresie, stanowiły osoby zatrudnione wcześniej w większych 
zakładach produkcyjnych. Specjaliści z urzędu skontaktowali się z tymi 
zakładami, celem zapoznania się z przyczynami zwolnień i ogólną sytu-
acją ekonomiczną. Podczas rozmów zapewniano nas, że pomimo spad-
ku zamówień, ograniczeniu eksportu czy innych problemów, w tym ro-
ku nie są planowane zwolnienia grupowe, a osoby, które rejestrują się 
w PUP jako bezrobotne, miały zawarte umowy o pracę na czas określo-
ny i umowy te nie były przedłużone. W rozmowach z pracownikami urzę-
du często przejawiał się wątek roku przyszłego i ewentualnej sytuacji 
związanej z wojną na Ukrainie, kryzysem ekonomicznym, inflacją i pan-
demią, które mogą mieć duże znaczenie w utrzymaniu stanu zatrudnie-
nia. Pocieszającym natomiast jest fakt, że pojawiają się też nowe miejsca 
pracy, m.in. w służbach mundurowych (wojsko, policja, służba więzienna, 
straż graniczna), jako pracownik restauracji, czy sprzedawca w powstają-
cych w mieście marketach. 

– ilu uchodźców wojennych z ukrainy znalazło zatrudnienie w su- 
wałkach?

– Na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 
obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją oj-
czyznę, mogą legalnie przebywać w Polsce. Zagwarantowany został rów-
nież dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy. Aby skorzy-
stać z tego rozwiązania, pracodawca musi w ciągu 14 dni powiadomić, za 
pośrednictwem portalu praca.gov.pl, właściwy urząd pracy o powierzeniu 
pracy obywatelowi Ukrainy. Liczba złożonych powiadomień na dzień 14.11. 
ogółem wyniosła 1 215, a z miejscem wykonywania pracy w Suwałkach 
– 369 oraz w powiecie suwalskim – 454. Pracodawcy zatrudniają obywa-
teli Ukrainy również na podstawie procedury oświadczeniowej (oświad-
czenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi). Od 24.02. do 
14.11. do PUP wpłynęło 205 oświadczeń dotyczących wykonywania pracy 
w Suwałkach i w powiecie suwalskim (187 – w Suwałkach). Warto jeszcze 
wspomnieć, że od marca 2022 r. w urzędzie zarejestrowało się 119 obywa-
teli Ukrainy (95 osób zamieszkałych w Suwałkach). W połowie marca 2022 
r. w urzędzie pracy powstał  punkt konsultacyjno-informacyjny zarówno 
dla uchodźców, ale także dla pracodawców zamierzających zatrudnić oby-
wateli Ukrainy.  Oferty pracy, zgłaszane przez pracodawców zainteresowa-
nych zatrudnianiem osób z Ukrainy, przetłumaczone są na język ukraiński i 
zamieszczone na portalu: oferty.praca.gov.pl (Centralna Baza Ofert Pracy). 
Od 24 lutego br. pracodawcy zgłosili dla obywateli Ukrainy  51 ofert na 180 
miejsc pracy. Dodatkowo urząd zorganizował dla obywateli Ukrainy robo-
ty publiczne (dla 18 osób), prace interwencyjne (9 osób), staże (23 osoby) i 
kurs nauki języka polskiego na poziomie A1 (5 osób). 

– dziękujemy za rozmowę.

suwalski  rynek  pracy  2022
Przed kilkoma dniami Główny Urząd StatyStyczny Poinformował, że w PolSce bezrobocie jeSt  wyżSze niż 
zaPowiadały ProGnozy. StoPa bezrobocia we wrześniU 2022 r. wynioSła 5,1%, a wcześniejSze ProGnozy za-
Powiadały bezrobocie na Poziomie 4,8%. StoPa bezrobocia  wyliczana Przez GUS PokazUje, ilU jeSt zareje-
Strowanych bezrobotnych w Urzędach Pracy w StoSUnkU do liczby oSób aktywnych zawodowo. jeSzcze 
GorSzą informacją Podaną Przez GUS jeSt SPadek wSkaźnika Ufności konSUmenckiej, z któreGo wynika, że 
teraz Polacy bardziej boją Się Utraty Pracy niż oGraniczenia możliwości dokonywania ważnych zakUPów 
lUb PoGorSzenia zdolności do oSzczędności Pieniędzy. to Są aktUalnie najbardziej realne zaGrożenia, ja-
kie odczUwają Polacy. 

>> złota  rączka
dla  seniora

Sp ó ł d z i e l n i a  S o cj a l n a 
„Perspektywa” zajmuje się 
realizacją programu „Złota 
Rączka dla Seniora”. Program 
przygotowany został z myślą o suwalskich seniorach, którzy nie mają 
możliwości samodzielnego wykonania drobnych napraw, a nie zawsze 
mogą liczyć na wsparcie rodziny.

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy Suwałk samotnie zamiesz-
kujący w wieku powyżej 70 lat lub w wieku 60 lat z orzeczonym umiar-
kowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Dzięki progra-
mowi seniorzy mają dostęp do bezpłatnych usług w zakresie drobnych 
napraw domowych, między innymi takich jak: wymiana żarówek, gniaz-
dek elektrycznych, uszczelek w kranach, odpowietrzenie kaloryferów, 
wymiana lub montaż zamków w drzwiach oraz klamek, regulacja opad-
niętych drzwi, a także zawieszenie obrazów lub luster. 

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 
9-15 pod numerem telefonu: 517 871 124. Zgłoszenia można przesyłać 
również na adres e-mail: senior.zr@wp.pl
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>> pomóŻmy  bezdomnym
Rozpoczyna się najtrudniej-

szy czas dla bezdomnych żyją-
cych w Suwałkach. O tym, jak im 
pomóc przetrwać zimę rozma-
wiano 7 listopada w czasie spo-
tkania służb i instytucji pomagają-
cych bezdomnym z prezydentem 
Suwałk Czesławem Renkiewiczem. 
Uczestniczyli w nim przedstawi-
ciele m.in. Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie, policji, Straży 
Miejskiej oraz Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej. 

W czasie spotkania omówiono 
koordynację działań zmierzających 
do zapewnienia odpowiednich wa-
runków życia osób bezdomnych 
i potrzebujących w okresie zimo-
wym 2022/2023. Każdy bezdomny 
w Suwałkach może skorzystać ze 
schronienia, pomocy żywnościowej 

i rzeczowej, bezpłatnego poradnic-
twa prawnego i psychologicznego. 
W przychodniach, aptekach, dwor-
cach, punktach wydawania posił-

ków i w innych miejscach gdzie 
gromadzą się osoby potrzebują-
ce, pojawiły się informatory i ulot-
ki z informacją gdzie można szu-

kać pomocy. Z danych MOPR-u 
wynika, że w Suwałkach jest 94 
bezdomnych, w tym 5 kobiet,  
a 17 osób pochodzi z innych gmin.

Prezydent Miasta Suwałk zwraca się z apelem do mieszkańców Suwałk o reagowanie w sytuacjach nagłych, 
gdy osoba długo przebywa na mrozie, śpi w miejscu do tego nieprzeznaczonym czy też zasłabnie na ulicy. 
Pamiętajmy o osobach bezdomnych oraz mieszkających samotnie. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy 
w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach. Zwracajmy szcze-
gólną uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie. W takich sytuacjach możemy po-
wiadomić, pod numerem 986  Straż Miejską, czy też zadzwonić pod numer alarmowy 112 i przekazać informa-
cje o potrzebie udzielenia natychmiastowej pomocy.

Od 7 listopada mieszkańcy Suwałk składają do Urzędu Miejskiego wnio-
ski o zakup po preferencyjnej cenie tzw. „samorządowego węgla”. W pierw-
szych dniach złożono 90 wniosków na zakup ponad 100 ton tego paliwa. 
Bardzo ważne jest to, że wcześniejsze wnioski o zapotrzebowanie na wę-
giel składane do 30 października nie uprawniają do nabycia tego opału 
w preferencyjnej cenie (wniosek o zapotrzebowanie nie jest równoznacz-
ny z wnioskiem o zakup !!!). Teraz trzeba złożyć wniosek o zakup węgla. 
Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach lub pobrać ze 
strony internetowej Urzędu Miejskiego. 

Do końca października  można było składać wnioski na zapotrzebowa-
nie na węgiel. W Suwałkach złożyły je 293 osoby. Wnioski te były potrzeb-
ne aby oszacować ilość chętnych na zakup węgla.

– Widząc tak duże zainteresowanie podjąłem decyzję, że jako Miasto 
odpowiemy na zapotrzebowanie Suwalczan i przystąpimy do rządowego 
programu gwarantującego kupno węgla naszym mieszkańcom – informu-
je prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. 

Dlatego też Miasto Suwałki rozpoczęło rozmowy z firmą PGE Paliwa, 
która będzie odpowiedzialna za sprzedaż tego paliwa samorządowi oraz 
jednym z dostawców węgla z Suwałk, który w imieniu Miasta Suwałki bę-
dzie go sprzedawał.

Od 7 listopada są składane wnioski o zakup węgla. Można je pobrać 
w Urzędzie Miejskim przy ul. A. Mickiewicza lub pobrać ze strony interneto-
wej Urzędu Miejskiego. Wypełniony wniosek o zakup należy złożyć osobi-
ście lub poprzez epuap (z podpisem kwalifikowanym). Inne wnioski np. zło-
żone mailowo nie będą honorowane.

zakup  węgla  dla  suwalczan>>
Zakupu preferencyjnego mogą dokonać osoby uprawnione do dodat-

ku węglowego (posiadające wpis do CEEB). Mieszkańcy Suwałk mogą wnio-
skować o kupno 1,5 tony węgla na rok bieżący oraz 1,5 tony do 30 kwietnia 
przyszłego roku. Osoby które zakupiły wcześniej ten rodzaj opału pod-
czas zakupu preferencyjnego nie są uprawnione do zakupu węgla od sa-
morządu. (np. takie które kupiły węgiel od PGG w sklepie internetowym).

jak kuPić węgiel od miasta suwałki?
instrukcja krok Po kroku:

1. Na początku należy wydrukować i wypełnić wniosek.
2. W zależności od wybranego sposobu składania wniosków formu-

larz wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach.

3. Urząd przyjmując wnioski będzie zwracał uwagę na dwa podsta-
wowe kryteria: czy wnioskujący jest mieszkańcem Suwałk oraz, czy jest 
uprawniony do otrzymania dodatku węglowego.

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskujący otrzyma po-
twierdzenie uprawniające go do zakupu węgla od miasta.

5. Wraz z otrzymanym potwierdzeniem będzie trzeba udać się na skład 
węgla, gdzie zostanie zakupiony węgiel. Jeżeli zostanie podpisana umo-
wa będzie to firma Transbud Suwałki, ul. Północna 27.

6. Odbiór węgla ze składu odbywać się będzie transportem we wła-
snym zakresie lub zamawiając taką usługę w ww. firmie wg ich cennika.

informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru ograniczonego ulicami: turkusową, brylantową, bursztynową oraz terenami 
zabudowanymi wzdłuż ulicy dubowo i w suwałkach

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846) 
podaje się do publicznej wiadomości, że uchwałą Nr XLIX/630/2022 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 28.09.2022 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru ograniczonego ulicami: Turkusową, Brylantową, Bursztynową oraz 
terenami zabudowanymi wzdłuż ulicy Dubowo I w Suwałkach”.

Jednocześnie informuje się, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowaniem do-
kumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy uli-
cy A. Mickiewicza 1, w godzinach pracy: poniedziałek 8.00-16.00,  wtorek–piątek: 
7.30-15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicznie dostęp-
nym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach w  Internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w  Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.  
 272/2022
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„Martwa natura z czerwo-
ną tkaniną” autorstwa Jadwigi 
Błaszczyk-Jurkonis, która upra-
wiała malarst wo, r ysunek , 
grafikę i poezję. W 1971 roku 
przyjechała do Suwałk, gdzie 
podjęła pracę w Powiatowym 
Domu Kultury. Potem pracowa-
ła w Spółdzielni Mieszkaniowej 
i Wojewódzkim Domu Kultury. 
Była inicjatorką większości dzia-
łań plastycznych w mieście, 
a potem w województwie su-
walskim, takich jak: plenery, 
wystawy, konkursy. Urzeczona 
Suwalszczyzną zaczęła malo-
wać otaczającą ją przyrodę. 

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużonego Działacza 
Kultury i dyplomem Ministra Kultury i Sztuki. Zmarła w 2002 r.

 „Pociąg do Oli” namalował 
Jerzy Malinowski, który na 
świat przyszedł w Suwałkach. Tu 
się wychował i uczył, tu miesz-
kał i pracował. Jedyną dłuższą 
pr zer wę stanowi ł y s tudia 
w  g d a ń s k i e j  Pa ń s t w o w e j 
Wyższej Szkole Sztuk Plasty-
cznych (obecnie Akademia 
Sztuk Pięknych) w latach 1973-
1978. W Suwałkach pracował 
w Biurze Wystaw Artystycznych, Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki, 
a następnie w Młodzieżowym Domu Kultury i Suwalskim Ośrodku 
Kultury, gdzie wprowadzał młodych ludzi w świat rysunku i malarstwa. 
Namalował przez te wszystkie lata około trzy tysiące obrazów. Uprawiał 
malarstwo, rysunek, grafikę, projektowanie graficzne. Zmarł w 2021 r.

Obraz olejny „Posucha” na-
malował Wiesław Osewski, któ-
ry pozostawił po sobie wiele ry-
sunków, szkiców, grafik w tym 
linorytów, drzeworytów i akwa-
fort, niewielką liczbę obrazów 
olejnych oraz pokaźny zbiór 
ekslibrisów (ponad 200 sztuk). 
Był cenionym autorem rysun-
ków satyrycznych. Jego prace 
znakomicie ilustrowały liczne 
książki, bajki i wiersze. Często 
wykorzystywano je też do two-
rzenia logotypów, etykiet, me-

dali, kart pocztowych i publikacji okolicznościowych. W swojej twórczości 
W. Osewski często odwoływał się do historii, legend, przyrody i miesz-
kańców Suwalszczyzny. Pochodził z Augustowa, ale tworzył i mieszkał 
w Suwałkach. Pracował m.in. „Krajobrazach” i suwalskim Zespole Szkół 
nr 2. Zmarł w 2018 r.

pamięci  tych,  którzy  odeszli
w gsw chłodna 20 obejrzeć można wystawę „Pamięci tych, którzy odeszli…” poświęconą artystom związanym z suwałkami, których 

prace znalazły się w zbiorach suwalskiego ośrodka kultury. na wystawie prezentowanych jest około 40 prac 12 autorów. są to artyści po-
chodzący z suwałk, a także związani z suwalszczyzną. wśród dyscyplin twórczych przeważa malarstwo, ale zobaczyć można także tech-
niki mieszane, fotografię, rysunek i pastel. takiej wystawy w suwalskich galeriach jeszcze nie było. to sentymentalna podróż w czasie 
i jedyna okazja do podziwiania prac osób, które tworzyły i prezentowały swoją twórczość w suwałkach. na wystawie można zobaczyć pra-
ce: jadwigi błaszczyk-jurkonis, jana bohdana chmielewskiego, małgorzaty malinowskiej, jerzego malinowskiego, mariana murawskiego, 
wiesława osewskiego, wiesława Prędysia, lecha Pycza, jerzego srzednickiego-fleminga, andrzeja strumiłło, ireny danuty strumiłło, 
stanisława j. wosia.

„ St e r o w n i a ”  t o  d z i e ł o 
Wiesława Prędysia, który ukoń-
czył Państwową Wyższą Szkołę 
Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 
Malował i realizował działa-
nia z pogranicza teatru, pla-
styki i performance. W 1976 r. 
stworzył własną Pracownię 
Parateatralną, której akcje pre-
zentowane były m.in. podczas: 
Spotkań z Teatrem Amatorskim 
„SZTAMA” – Olecko. Pracował 
w Biurze Wystaw Artystycznych 

w Suwałkach. Miał wiele wystaw indywidualnych i uczestniczył w licznych 
zbiorowych wystawach w kraju i za granicą. Zmarł w 2003 r.

„Melanż barwny” autorstwa 
Lecha Pycza, który urodził się 
w Ełku, ale po studiach na gdań-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Pracę rozpoczął w Suwałkach. 
W latach 1978-1983 pełnił funk-
cję plastyka wojewódzkiego 
w Suwałkach. W 1986 r. był 
inicjatorem powstania w Su-
wałkach Galerii „Sztuka Pol-
ska”. Uczył plastyki w suwal-
skim II LO oraz pracował z niepełnosprawną młodzieżą w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej. Wykonał wiele dzieł na terenie regionu i kraju, uzy-
skując liczne nagrody i wyróżnienia. Brał udział w plenerach krajowych 
i międzynarodowych, wystawiał swoje prace cyklicznie w galeriach re-
gionalnych krajowych i zagranicznych. Zmarł w 2022 r.

Akryl Stanisława J. Wosia, 
który był bardziej znany ja-
ko autor fotografii i rysunków, 
ale także organizator wystaw. 
Absolwent Państwowej Wyższej 
Szkoł y Sz tuk Plast ycznych 
w Gdańsku. Przez wiele lat był 
członkiem Związku Polskich 
A r t y s t ó w  F o t o g r a f i k ó w . 
Mieszkał w Suwałkach, gdzie 
w latach 1985-1995 prowadził 
założony przez siebie klub fo-
tograficzny PAcamera, od któ-
rego wzięła początek i nazwę 

jedna z najważniejszych polskich galerii fotograficznych. Był wykładowcą 
Warszawskiej Szkoły Fotografii. Mistrz pejzażu, któremu poświęcił swoją 
twórczość. Traktował fotografię nie tylko jako zapis fragmentu rzeczywi-
stości, ale także jako osobistą transkrypcję artystyczną tworzonego dzie-
ła. Symboliczne obrazy tworzone za pomocą techniki wielokrotnej eks-
pozycji stały się wizytówką artysty. Zmarł w 2011 r.

Wystawę „Pamięci tych, którzy odeszli…” w Galerii Sztuki Współczesnej 
Chłodna 20 można oglądać do 14 stycznia 2023 r.
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kończy się rok marii konopnickiej w suwałkach. kończymy też nasze publikacje, w których przypomina-
liśmy suwalskie ślady po naszej słynnej rodaczce. Przez cały rok pisaliśmy m.in. o suwalskich instytucjach  
i szkołach, którym ona patronuje, o suwalskich pomnikach i tablicach poświęconych poetce, a także miejscach  
w suwałkach kojarzących się z m. konopnicką. w styczniu tego roku rozpoczynaliśmy od jej rodzinnego zdję-
cia, a teraz kończymy dwoma rodzinnymi zdjęciami. na pierwszym znalazła się „rodzinna inscenizacja” na wy-
stawie stałej poświęconej życiu i twórczości poetki, którą otwarto w sierpniu w muzeum im. m. konopnickiej.

Rok        MaRii       konopnickiej

Na zdjęciu rodzina i znajomi Marii Konopnickiej

Nowa muzealna wystawa stała i publika-
cje na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego” to 
nie były jedyne wydarzenia związane z Rokiem  
M. Konopnickiej w Suwałkach. W 2022 roku zor-
ganizowano też w suwalskich szkołach i przed-
szkolach wiele konkursów i prezentacji przypo-
minających M. Konopnicką.

W 180 rocznicę urodzin Marii Konopnickiej 
uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 10 
przebrani za krasnoludki przemaszerowali ulica-
mi naszego miasta

O naszej słynnej rodacz-
ce pamiętały również 
dzieci z Przedszkola 
nr 1. Starszaki zaprezen-
towały wiersze M. Ko-
nopnickiej w konkursie 
recytatorskim „Jesień 
z Marią” 

13 października  
uczniowie ostat-

nich klas suwalskich 
szkół podstawowych 
uczestniczyli w grze 

miejskiej „Spacer  
z Marią” zorganizo-
wanej przez Zespół 
Szkół Technicznych

To tylko niektóre działania w Roku Marii 
Konopnickiej zorganizowane przez suwalskie 
przedszkola i szkoły. Również instytucje kultu-
ry przygotowały mnóstwo działań przypomi-
nających poetkę.

W lipcu w Muzeum 
im. M. Konopnickiej 

odbyła się promo-
cja antologii poezji 

słynnej suwalczanki 
przygotowanej przez 

prof. Tadeusza Bu-
drewicza (siedzący), 

jednego z najwy-
bitniejszych znawców twórczości poetki

Przez wie-
le miesięcy 
na placu 
M. Ko-
nopnickiej 
Biblioteka 
Publiczna 

im. M. Konopnickiej prezentowała kilkadziesiąt 
ilustracji do wierszy poetki wykonanych przez su-
walskich plastyków

W czerwcu 
Biblioteka 
Publiczna 

im. M. Ko-
nopnickiej 
zorganizo-

wała po raz 
21. akcję 

„Suwalcza-
nie czytają dzieciom”, podczas której w Przed-

szkolu nr 2 suwalskie dzieci słuchały wierszy poet-
ki i bawiły się z bajkowymi postaciami

Wymyślone 
przez 
M. Konopnicką 
krasnoludki 
były bohatera-
mi szesnastego 
konkursu „Su-
walskie limery-

ki latem”. Na zdjęciu laureat głównej nagrody 
Wilhelm Stefanowski z prezydentem Suwałk 
Czesławem Renkiewiczem i dyrektorką biblio-
teki Marią Kołodziejską, podczas podsumowa-
nia konkursu

Trwałym 
śladem 

po Roku 
Marii Ko-

nopnic-
kiej pozo-

stanie
pocztówka multimedialna, na której suwalczanie 
mówią o słynnej poetce. Tych wspomnień można 

posłuchać na stronie Biblioteki: www.bpsuwalki.pl 

Po raz pierwszy od wyjazdu rodziny M. Konop-
nickiej z Suwałk, po 180 latach w grodzie nad 
Czarną Hańczą ponownie pojawiła się rodzina 
poetki, która odwiedziła dom urodzin swojej an-
tenatki. Na zdjęciu siedzą od lewej: prawnuczka 
pisarki – Joanna Modrzejewska, praprawnuczka 
Elżbieta Twardowska, praprawnuczka Monika 
Modrzejewska-Świgulska oraz prapraprawnuczka 
Julianna Wojtysiak

23 maja w 180 rocznicę urodzin Marii 
Konopnickiej z ratuszowej wieży zamiast hej-
nału odegrano „Rotę”, do której słowa napisa-
ła pisarka urodzona w Suwałkach. Z okazji 180. 
rocznicy urodzin M. Konopnickiej został też wy-
dany znaczek i kartka pocztowa. Nie zabrakło  
przedstawienia „Urodziny u Pani Marii” przy-
gotowanego przez teatr Grupa Kłusowników 
– Straż Przednia. To tylko kilka wybranych wy-
darzeń Roku Marii Konopnickiej w Suwałkach. 
Mamy nadzieję, że dzięki temu suwalska pisar-
ka i jej twórczość stały się bardziej znane wśród 
suwalczan. 
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bliczne pod nazwą „SWAT – czyli Suwalska Wielopokoleniowa Akademia 
Tradycji – Poznajmy się w Podlaskim” – zadanie współfinansowane ze 
środków Zarządu Województwa Podlaskiego i dofinansowane z budże-
tu samorządu Miasta Suwałki;
¿ projekcję filmu „Stalag IF Sudauen” Krzysztofa Dawida Kwiatkowskiego 

– 2.12 godz. 18, Sala SOK im. A. Wajdy przy ul. Jana Pawła II 5;
¿ wystawę „Pamięci tych, którzy odeszli”– poświęconą artystom zwią-

zanym z Suwałkami, których prace znajdują się w zbiorach SOK – Galeria 
Chłodna 20, wystawa czynna do 14 stycznia 2023 r.;
¿ 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. 

muzeum im. m. konoPnickiej, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:
¿  spotkanie z cyklu Działo się w Suwałkach z Łukaszem Lubicz-

Łapińskim na temat genealogi genetycznej i o tym „czy Jaćwingowie są 
wśród nas” – 7.12, godz. 17;
¿ nową wystawę stałą „Pieśń o domu” poświęconą ży-

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

Krasnoludków, miejsce do aktywnego spędzania czasu najmłodszych. 
Wystawa czynna od wtorku do piątku.

restauracja rozmarino, ul. T. Kościuszki 75, zaprasza na:
¿  Ko n ce r t  M iko ł a jkow y  

– Moore Plays Moore, czyli Gary 
Moore Tribute Band – 3.12, godz. 
19, bilety 40 zł. Będzie to senty-
mentalny wieczór ze światową 
klasyką rocka i bluesa.

black Pub komin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿ koncert zespołu FARBEN LEHRE + support – 25.11, godz. 20. Wstęp  

50 zł (przedsprzedaż), 60 zł w dniu koncertu/płatność gotówką. Rezer- 
wacja biletów w cenie przedsprzedaży: telefoniczna – tel. 665 823 666;  
e-mail: kalina.k666@wp.pl W mailu proszę podać: imię i nazwisko, mia-
sto koncertu i ilość biletów;

¿ koncert Ryszarda Tymona Tymańskiego – 2.12, 
godz. 21, bilety 20 zł. Gościnnie wystąpi Filipescu; 

¿ 8. edycję HarDrahAtak – 17.12, godz. 19 do 23.45. 

centrum Handlowe Plaza suwałki, ul. j. dwernickiego 15, lok. 301 
zaprasza na filmy:
– do 24 listopada – „Mama Mu wraca do 

domu” (familijny), „Nel i tajemnica kurokota” 
(animowany/przygodowy), „Bella i Sebastian: 
Nowe pokolenie” (familijny), „Simona” (doku-
mentalny), „Listy do M. 5” (komedia), „Nie cu-
dzołóż i nie kradnij” (komedia/gangsterski), 
„Prorok” (dokumentalny), „Czarna Pantera: 
wakanda w moim sercu” (akcji/s-f), „Menu” 
(komedia/horror), „Bohater” (dramat/thriller) 
– film wyświetlany w cyklu Kino Konesera;

– od 25 listopada –„Dziwny świat” (anima-
cja, akcja, przygodowy), „Święta inaczej” (ko-
media romantyczna);

– od 2 grudnia – „Kierunek księżyc” (familijny, przygodowy, animo-
wany), „Wielki zielony krokodyl domowy” (familijny), „Dzika noc” (akcji);

– od 3 grudnia – „Uwolnić Poly” (familijny, przygodowy).

biblioteka Publiczna im. marii konoPnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿ do obejrzenia wystawy „Malowane wiersze 
Konopnickiej” w Galerii na Schodach. Wystawa 
prezentowana jest w ramach obchodów Roku 
Marii Konopnickiej. Czynna będzie do końca li-
stopada. Dofinansowanie ze środków Miasta 
Suwałki;
Wystawa jest zorganizowana w ramach 
projektu „Urodziny Marii Konopnickiej” 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

¿ do obejrzenia wystawy z okazji obchodów Roku Marii Konopnickiej. 
To już trzecia odsłona wystawy. Prace prezentowane są na placu 
M. Konopnickiej; 
Wystawa jest zorganizowana w ramach projektu „Urodziny Marii 
Konopnickiej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

¿ na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
„Czwartkowe obgadywanie” – 24.11, godz. 15. 
Na spotkaniu uczestnicy będą dyskutować 
o książkach: „Grzeszna cyganeria” Stefanii 
Krzysztofowicz-Kozakowskiej oraz „Mury” 
Hollie Overton;
¿ na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego dla dzieci – 26.11, godz. 

13, pracownia „Smykałka”. Tym razem uczestnicy spotkania rozmawiać 
będą o filmie pt. „Wilk, lew i ja”;
¿  wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach 

do udziału w ak-
cj i  „ Pr zec z y taj 
i obejrzyj” – za-

nim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. 
Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon 
„Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bile-
tu do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). Film ob-
jęty akcją: „Bella i Sebastian: Nowe pokolenie”.

suwalski ośrodek kultury zaprasza na:
¿ VI edycję Międzypokoleniowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej – 

22.11 (wtorek), godz. 12, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5;
¿ Kreatywne rękodzieło: biżuteria od podszewki – 26.11, godz. 11, pa-

tio SOK, ul. Jana Pawła II 5, bilety 50 zł;
¿ widowisko baletowe „Śpiąca królewna” w wykonaniu artystów Baletu 

Opery Kijowskiej – 26.11, godz. 18, Sala im. A. Wajdy, bilety 130 zł, 150 zł;
¿  koncert z kwartalnikiem „Twój Blues” – Dustin Arbuckle & The 

Damnations (USA) – 27.11, godz. 19, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bi-
lety 40 zł w kasie SOK. W ramach czesko-polskiej trasy koncertowej wy-
stąpi amerykański zespół, w skład którego wchodzą: Dustin Arbuckle 
(harmonijka/śpiew), Brandon Hudspeth (gitara), Caleb Drummond (bas), 
Colby Aiken (perkusja);
¿ spotkanie z poezją – 29.11, godz. 18, SOK, 

Kawiarnia Artystyczna, ul. T. Noniewicza 71, 
wstęp wolny. Kabaret Literacki Rozłogi czy-
li Teatr Hybrydowy i zespół Wspomnień Czar 
zapraszają na kolejne spotkanie z  poezją wiel-
kich poetów oraz muzyką najznamienitszych 
kompozytorów w stylu retro, będą też wróż-
by, bo zbliżają się Andrzejki;

¿ 3. Artystyczne Spotkania Pokoleń – 30.11, godz. 17, Sala im. A. Wajdy, 
ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny. Spotkania Pokoleń to wyjątkowe wyda-
rzenie łączące wszystkie grupy wiekowe. W tym roku odbędzie się pod 
hasłem “Jubileuszowe wspomnienie o suwalskich artystach – powroty 
Suwalczan na Małą Ojczyznę”. Koncert realizowany jest jako zadanie pu-

13

ZaprosZenia suwalskie

w kinie
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wydarzenia sPortowe
ślePsk malow szósty

Nadal bardzo dobrze w rozgrywkach PlusLigi spisują się siatkarze 
Ślepska Malow. W 9. kolejce przed własną publicznością po emocjo-
nującym meczu pokonali 3:2 (23:25, 31:29, 25:20, 23:25, 19:17) Czarnych 
Radom. 

MVP czyli najlepszym zawodnikiem 
spotkania z Czarnymi Radom został Paweł 
Halaba, prz yjmując y Ślepska Malow 
Suwałki, który zdobył 21 punktów (w tym 
3 asy serwisowe i 2 blokiem)

W kolejnym meczu w Kędzierzynie 
Koźlu najlepsza klubowa drużyna Europy 
Grupa Azoty ZAKSA musiała wznieść się 
na wyżyny możliwości, by pokonać su-
walski zespół 3:0 (25:22, 26:24, 25:21). 

Siatkarze Ślepska Malow łatwo skóry nie sprzedali i bronili się twardo 
w każdym z setów. ZAKSA, która nie prezentuje się tak dobrze, jak w po-
przednich sezonach, w starciu z suwalskim zespołem pokazała jednak kla-
sę i zdobywała punkty w najważniejszych momentach. Najwięcej punk-
tów dla suwalskiego zespołu zdobyli: Bartosz Filipiak – 17 oraz Paweł 
Halaba, Miran Kujundzić i Andres Takvam po 10. Ślepsk Malow z 18 pkt. 
zajmuje szóstą lokatę w tabeli PlusLigi. 

Kibice Ślepska Malow swoich ulubieńców będą mogli obejrzeć w Suwałki 
Arenie już w najbliższy czwartek (24 listopada) o nietypowej godzinie 16:15, 
a ich rywalem będzie lider PlusLigi Jastrzębski Węgiel

wigry lePsze na wyjazdacH 
Potwierdziło się to, co napisaliśmy w poprzednim wydaniu „Dwu-

Tygodnika Suwalskiego”. W IV lidze piłkarze suwalskich Wigier są znacznie 
skuteczniejsi w meczach wyjazdowych niż na stadionie przy ul. Zarzecze 
26. W Mońkach wygrali 2:0 z Promieniem. Gole strzelili: Radosław Gulbierz 
i Wojciech Mickiewicz. W ostatniej kolejce rundy jesiennej w Suwałkach 
Wigry przegrały 0:1 ze Spartą 1951 Szepietowo. Zwycięskiego gola rywa-
le strzelili w 39 min. Po raz kolejny okazało się, że piłkarze suwalskiej dru-
żyny słabo radzą sobie przy sztucznym oświetleniu. W rundzie jesiennej 
rozegrali trzy mecze (w tym jeden w Pucharze Polski) przy sztucznym 
oświetleniu i wszystkie przegrali. Po rundzie jesiennej Wigry zajmują pią-
tą lokatę w tabeli IV ligi z dorobkiem 33 punktów, z czego 19 pkt. zdobyli 
w meczach wyjazdowych. Do lidera z Łomży tracą już siedem punktów, 
a do III ligi awansuje tylko jeden zespół.

medal suwalskiej Pięściarki
Julia Łapińska z bokserskiej sekcji suwalskiego OSiR powróciła z brą-

zowym medalem z Młodzieżowych Mistrzostw Polski w boksie olimpij-
skim rozegranych w Mielcu. W walce o finał, po bardzo dobrym wystę-
pie musiała uznać wyższość Kingi Mięgoć – ubiegłorocznej mistrzyni 
Polski seniorek w kategorii do 50 kg. Inny podopieczny trenera Pawła 
Pasiaka – Maciej Suchwałko w nowym limicie wagowym do 86 kg za-
jął piąte miejsce.

sukcesy bokserów
Siedem medali wywalczyli zawodnicy sekcji bokserskiej OSiR 

Suwałki w Otwartych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego 
w boksie, które 12 i 13 listopada rozegrano w Sokółce. Rywalizowało 
w nich ponad 200 zawodników, m.in. z Ukrainy i Litwy, Warszawy, 
Wołomina, Łodzi, Zambrowa, Łomży, Augustowa, Gołdapi oraz 
Białegostoku.

W swoich kategoriach wagowych zwyciężyli: Zuzanna Krysińska, Julia 
Karwel i Gracjan Cichocki. Drugie miejsca wywalczyli: Aleksandra Kwos, 
Luiza Kamińska, Maciej Suchwałko i Wojciech Konarzewski

Jak przyznał trener sekcji bokserskiej OSiR Suwałki Paweł Pasiak – 
możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość i liczyć, że kilku jego pod-
opiecznych zakończy przyszłoroczne Mistrzostwa Polski na podium 
w swoich kategoriach wiekowych. L. Kamińska i J. Karwel mają ogromny 
potencjał i nie raz udowodniły, że potrafią wygrywać z bardziej doświad-
czonymi rywalkami. Bardzo dobre (choć przegrane na punkty) pojedyn-
ki stoczyli z zagranicznymi rywalami A. Kwos i Zbysław Waraksa. Trener 
wierzy, że wraz z Franciszkiem Hołubem cała trójka będzie w stanie sta-
nąć na podium przyszłorocznych mistrzostw kraju.

Wysoki poziom sportowy prezentowany przez suwalskich najmłodszych bok-
serów zauważyły kluby zagraniczne. Chęć przyjazdu do Suwałk na wspólny 
obóz treningowy, zakończony startem w zawodach zgłosili Ukraińcy, Szwedzi 
i Duńczycy. Niewykluczone, że udział zadeklarują pięściarze z niemieckiego 
miasta partnerskiego Waren

medale badmintonistów
Aż 6 medali przywieźli badmintoniści SKB Suwałki z Super Grand Prix 

rozgrywanego w podwarszawskim Józefosławiu. Dwa złote medale zdo-
była Aleksandra Wilczewska, która wygrała zarówno grę podwójną młodzi-
czek grając w parze z Kają Ziółkowską (Pulslift UKS Nike Suchedniów) oraz 
grę mieszaną grając w parze z Mikołajem Krystkiem (UKS Orbitek Straszęcin). 
Wśród juniorek bezkonkurencyjna była Oliwia Niedźwiedzka. Dwa medale 
dołożyła Weranika Stankewicz, która w parze z Antoniną Cybulką (CT Arena 
Hawel Academy Poznań) zajęła drugie miejsce w grze podwójnej juniorek, 
a w singlu juniorek uplasowała się na trzeciej lokacie. Trzecie miejsce w grze 
podwójnej młodziczek wywalczyła również Aleksandra Wasilewska, grają-
ca w parze z Anną Lange (KS Badminton School Gdynia).

zst najlePsze w siatkówce
Siatkarze Zespołu Szkół Technicznych wygrali Mistrzostwa Suwałk 

szkół ponadpodstawowych. W dwudniowym turnieju rozgrywanym 
w hali OSiR wyprzedzili drużyny z Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego 
i II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego. Pamiątkową sta-
tuetkę, dyplom oraz upominek od klubu Ślepsk Malow Suwałki dla najbar-

dziej wartościowego 
siatkarza zabrał do 
domu uczeń ZST Filip 
Sadowski. Zwycięzcy 
o t r z y m a l i  r ó w -
nież wejściówki na 
mecz Ślepska Malow 
Suwałk i z Jastrzę -
bskim Węglem, któ-
ry odbędzie się 24 li-
stopada na Suwałki 
Arenie. 

Zwycięska drużyna ZST ze swoim opiekunem Lechem Remiszko



22.11.2022 r.

DwuTygoDnik SuwalSki

15

Forum stało się okazją do dyskusji o najbardziej aktualnych wyzwa-
niach i problemach polskiej gospodarki. Wydarzenie za cel obrało zgro-
madzenie przedstawicieli biznesu, instytucji okołobiznesowych, eks-
pertów, samorządowców oraz administracji rządowej, aby wspólnie 
zastanowić się nad problematyką bezpieczeństwa energetycznego 
w Polsce. Dyskusja miała miejsce w czasie, gdy gospodarka znajduje się 
w samym środku kryzysu, a ceny paliw oraz energii rosną w galopują-
cym tempie.

W  F o r u m  w z i ę -
li udział m.in. : prof. 
Witold Orłowski (głów-
ny ekonomista PWC 
– na zdjęciu obok), dr. 
Janusz Steinhoff (eks-
pert BCC i były mini-
ster gospodarki), Piotr 
Woźniak (były minister 
gospodarki), dr Artur 
Bartoszewski (ekonomi-
sta SGH). Gośćmi spo-
tkania byli także: wi-
cewojewoda podlaski 
Tomasz Madras, czło-

nek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, radni woje-
wódzcy Cezary Cieślukowski i Waldemar Kwaterski. Licznie uczestniczy-
li w Forum także miejscy radni oraz przedsiębiorcy z przewodniczącym 
Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach Bogdanem Sadowskim 
i prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Witoldem 
Karczewskim na czele. Gospodarzem spotkania był prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz oraz prezes Parku Naukowo-Technologicznego 
Dariusz Bogdan.

– Jesteśmy tu, by szukać rozwiązań jeszcze innych, niż rządowe i sa- 
morządowe oraz wynikające z determinacji i działań samych miesz-
kańców. Problemów z energią mamy mnóstwo. Zagadką jest co będzie 
z przetargiem na dostawę energii, gdzie do pierwszego przetargu nikt 
nie przystąpił. Jak utrzymamy Aquapark, gdy cena miesięcznych opłat za 
energię wzrośnie do pół miliona złotych? Jak i gdzie można zaoszczędzić 
na oświetleniu ulicznym? Jak zoptymalizować procesy i koszty budowy 
i użytkowania fotowoltaiki? Wierzę, że dyskusje w tej sali dadzą odpowiedź 
na te i wiele innych problemów – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Vi forum biznesu Pogranicza poświęcono kryzysowi energetycznemu mającemu bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie. Przez 
dwa dni przedsiębiorcy, politycy, ekonomiści, specjaliści wszelakich branż energetycznych w suwalskim Parku naukowo-technologicznym 
Polska-wschód dyskutowali o tym, jak złagodzić i jak zapobiec wzrostom cen energii, a w efekcie i usług oferowanych przez przedsiębiorców.

energia  i  biznes

W czasie Forum 
odbyło się szereg 
paneli dyskusyjnych 
oraz dwie główne de-
baty, które przepro-
wadzono pierwsze-
go dnia.  Pier wsza 
z nich, zatytułowana 
„Polska gospodarka 
i jej perspektywy na 
przyszłość” poświę-
cona była aktualnej 
sytuacji gospodarczej 
naszego kraju, która 
została w y trącona 
z  r ów n ow a g i  p o -
przez pandemię i woj-
nę. Debatę poprowa-
dził prof. W. Orłowski. 

Druga, nosząca tytuł „Bezpieczeństwo energetyczne w Polsce” koncen-
trowała się na omówieniu wybranych uwarunkowań bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju w drugiej dekadzie XXI wieku w jego wy-
miarze globalnym, regionalnym oraz krajowym. 

W drugim dniu Forum zaproszeni goście przedstawili finansowe in-
strumenty i możliwości wsparcia przedsiębiorstw w drodze do poprawy 
efektywności energetycznej oraz rozwoju firm. Odbyła się też dyskusja 
dotycząca odnawialnych źródeł energii, których wykorzystanie stano-
wi aktualnie podstawy prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i bez-
piecznego życia.

Wśród wystawców znalazły się największe firmy działające w branży 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii, m.in. Polenergia, SIEMENS, 
Fotowoltaika Agro, Elektron PV, OneMeter, DK BLAST, EGIE, Alior Bank,  
Soild Energy oraz inne firmy, które z sukcesem wdrażają nowocze-
sne ekologiczne rozwiązania w swoich firmach, m.in. Mercedes Benz, 
Malow, PRU. W czasie forum firma Code & Pepper została uhonorowa-
na diamentem PNT Polska Wschód. Firma ta działająca w PNT, skupia 
się na tworzeniu produktów cyfrowych i procesach transformacji cy-
frowej. Jej niemal cała produkcja trafia do klientów zagranicznych. Za 
swoje osiągnięcia Code & Pepper był już dwukrotnie nagradzany na fo-
rum krajowym Diamentami Forbesa. Po raz pierwszy dwa lata temu, dla 
firm najszybciej rozwijających się w kategorii „Ścisła krajowa czołówka – 
przychody 5–50 mln zł”, firma zajęła trzecie miejsce w kraju oraz pierw-
sze w województwie podlaskim.

Od prawej Czesław Renkiewicz, Janusz Steinhoff, Tomasz Madras, Wiesława 
Burnos i zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna

Przewodniczący Izby Przemysłowo-Gospodarczej 
w Suwałkach Bogdan Sadowski

Forum to nie tylko debaty i wykłady. Konferencji towarzyszyły targi
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obwieszczenie
Prezydenta miasta suwałk

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz 
art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 
roku, poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie 
Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyj-
ne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25.10.2022 r. 
(uzupełnionego dnia 16.11.2022 r.), znak: I.7011.04.1.2022.RR, 
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
budowie ul. Rycerskiej, ul. Hetmańskiej (przedłużenie do ul. 
Rycerskiej), ul. Kawaleryjskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej), 
ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej) wraz 
z sieciami infrastruktury technicznej w Suwałkach w zakresie 
robót budowlanych obejmujących: 

- budowę nowej jezdni ulicy Rycerskiej (od skrzyżo-
wania z ul. Kawaleryjską do skrzyżowania z ul. Lotniczą) i 
Kawaleryjskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej) o nawierzch-
ni bitumicznej na obciążenie ruchem KR 3 łączącej z istnieją-
cą nawierzchnią bitumiczną ulicy Lotniczej,

- budowę nowej jezdni ulicy Rycerskiej (od skrzyżowa-
nia z ul. Hetmańską do skrzyżowania z ul. Kawaleryjską), 
Hetmańskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej) i Powstańców 
Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej) o nawierzchni z kost-
ki betonowej na obciążenie ruchem KR 3 łączącej z projekto-
waną nawierzchnią bitumiczną ulicy Rycerskiej,

- budowę zjazdów indywidualnych i dojazdu do separato-
ra i osadnika o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowę ścieżki pieszo - rowerowej o nawierzchni z be-
tonu asfaltowego po zachodniej stronie ulicy Rycerskiej i 
wzdłuż ogródków działkowych,

- budowę ścieżki pieszo - rowerowej o nawierzchni z kost-
ki betonowej po południowej stronie ulicy Kawaleryjskiej,

- budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej 
jednostronnego po wschodniej stronie ulicy Rycerskiej, 
obustronnego wzdłuż ul. Hetmańskiej i ul. Powstańców 
Śląskich oraz jednostronnego po północnej stronie ulicy 
Kawaleryjskiej,

- budowa rowu otwartego trapezowego, skarp i drenażu 
francuskiego po zachodniej stronie ulicy Rycerskiej i wzdłuż 
ogródków działkowych 

- budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykana-
likami i odprowadzeniem do gruntu poprzez system ko-
mór drenażowych, 

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
- budowę sieci wodociągowej z przyłączami i hydrantami,
- budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni 

oświetleniowych, 

- budowę kanału technologicznego,
- zagospodarowanie zielenią – wycinka istniejących 

drzew, wykonanie nasadzeń i trawników.
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-

tuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy 
(czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) budowa skrzyżowania z ulicą Lotniczą wraz z dostoso-

waniem fragmentów ścieżki pieszo – rowerowej i chodnika 
wraz pasem zieleni (na działce nr 31918/1 i 31915/7 (po po-
dziale 31915/39)), 

b) rozbiórka istniejącego zjazdu z ul. Zastawie, budowa 
i przebudowa chodnika, wysokościowe dowiązanie ścieżki 
pieszo – rowerowej oraz umocnienie skarp i zagospodaro-
wanie zielenią (na działce nr 31916),

c) dowiązanie wysokościowe jezdni, chodników i ścież-
ki pieszo – rowerowej w ul. Kawaleryjskiej (na działce nr 
31823/13) i w ul. Hetmańskiej (na działce nr 31915/8),

d) budowa jezdni i chodników w ul. Powstańców Śląskich 
(na działce nr 31915/5),

2) budowy sieci uzbrojenia terenu:
a) budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej w ul. 

Lotniczej (na działce nr 31918/1), 
w ul. Zastawie (działka nr 31916), w ul. Powstańców 

Śląskich (na działce nr 31915/5),
b) budowa odcinka kanału technologicznego w ul. 

Lotniczej (na działce nr 31918/1), 
w ul. Zastawie (działka nr 31916), w ul. Powstańców 

Śląskich (na działce nr 31915/5),
c) budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sieć i przy-

kanalik) w ul. Powstańców Śląskich (na działce nr 31915/5),
d) budowa odcinka kanalizacji sanitarnej (przyłącze) w ul. 

Kawaleryjskiej (na działce nr 31823/13),
e) budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Powstańców 

Śląskich (na działce nr 31915/5) i w ul. Zastawie (działka nr 
31916),

3) budowy lub przebudowy zjazdów:
a) wysokościowe dowiązanie projektowanych zjazdów 

i chodników na działkach nr: 35632/1, 35632/2, 35632/3, 
31915/15, 31915/16, 31915/17, 31915/26, 35657/1, 35657/2, 
35657/3, 35657/4, 31915/29, 31915/30, 35627/1, 35627/2, 
35664, 35665, 35666, 35672, 35673, 35674, 35668, 35669, 
35670, 35671 i 31915/3 (po podziale 31915/38).

Inwestycja jest zlokalizowana w części na nieruchomo-
ści oznaczonej działkami nr: 31915/7, 31915/3 oraz w cało-
ści na nieruchomości oznaczonej działką nr: 35667 (obręb nr 
0007, Miasto Suwałki) 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-
tuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy 
w zakresie budowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub prze-
budowy innych dróg publicznych oraz budowy i przebudo-
wy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach 

oznaczonych działkami o nr: 31915/7 (po podziale 31915/39), 
31915/3 (po podziale 31915/38), 31916, 31918/1, 31915/8, 
31823/13, 31915/5, 35632/1, 35632/2, 35632/3, 31915/15, 
31915/16, 31915/17, 31915/26, 35657/1, 35657/2, 35657/3, 
35657/4, 31915/29, 31915/30, 35627/1, 35627/2, 35664, 35665, 
35666, 35672, 35673, 35674, 35668, 35669, 35670, 35671 (ob-
ręb 0007, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru 
nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 31915/7, 
31915/3 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice 
projektowanego pasa drogowego drogi: 31915/37, 31915/40 
(obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego pro-
jektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem dro-
gowym drogi: 31915/38, 31915/39 (obręb nr 0007, Miasto 
Suwałki), według załączonego projektu podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pro-
jektowanego pasa drogowego: 35667 (obręb nr 0007, Miasto 
Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w cało-
ści zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej dział-
kami nr: 31915/37 (z podz. dz. 31915/3), 31915/40 (z podz. dz. 
31915/7), 35667 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-
tuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy 
w zakresie budowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub prze-
budowy innych dróg publicznych oraz budowy i przebudo-
wy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach 
oznaczonych działkami o nr: 31915/38 (z podz. dz. 31915/3), 
31915/39 (z podz. dz. 31915/7), 31916, 31918/1, 31915/8, 
31823/13, 31915/5, 35632/1, 35632/2, 35632/3, 31915/15, 
31915/16, 31915/17, 31915/26, 35657/1, 35657/2, 35657/3, 
35657/4, 31915/29, 31915/30, 35627/1, 35627/2, 35664, 35665, 
35666, 35672, 35673, 35674, 35668, 35669, 35670, 35671 (ob-
ręb 0007, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru 
nieruchomości.

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogo-
wy drogi gminnej: 

Obręb nr 0007 Miasto Suwałki:
- 31915/7 o pow. 1,2429 ha dzielona na działki: 31915/40 o 

pow. 1,2161 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 31915/39 
o pow. 0,0268 ha (w dotychczasowym władaniu),

- 31915/3 o pow. 0,6596 ha dzielona na działki: 31915/37 o 
pow. 0,0618 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 31915/38 
o pow. 0,5978 ha (w dotychczasowym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materia-
łem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 
Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i 
wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni 
od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

 276/2022

bal  andrzejkowy
Ponad 400 osób bawiło się na XIII Regionalnym Balu Andrzejkowym 

Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem „Czary mary – zmieniamy świat 
na weselszy”. Uczestniczyli w nim podopieczni z 23 placówek, domów 
samopomocy, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, stowarzyszeń 
i domów seniora oraz warsztatów terapii zajęciowej z województwa pod-
laskiego i warmińsko-mazurskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in. zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski, przewodniczący 
Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz sponsorzy, przedstawiciele insty-
tucji i zakładów pracy. Uczestnicy bawili się przy muzyce DJ oraz zespołów 
Keys, Densi i Mister Night oraz wzięli udział w loterii fantowej i konkursach.

>>

Od lat organizatorem balu jest Stowarzyszenie Integracji Społecznej 
„Alternatywa” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy su-
walskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Bal odbywa się dzięki po-
mocy wielu suwalskich firm oraz samorządu. 

Uczestnicy balu
śpiewali razem

z zespołem Keys

Bal rozpoczął się polonezem odtańczonym przez wszystkich uczestników
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ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego w rejonie osiedla przy ulicy stanisława staniszewskiego w suwałkach
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr L/652/2022 z dnia 26 października 2022 r.  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w rejonie osiedla przy ulicy stanisława staniszewskiego 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 w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej, przed-

miot wniosku oraz oznaczenie obszaru, którego dotyczy, pozwalające na identyfikację nieru-
chomości: numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu, nazwę ulicy, nazwę miejsco-
wości.*  271/2022

*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/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 miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) 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 nie-
zbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żą-
dania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub po-
stępowania 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 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.
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ogłoszenia „dts” – tel.  87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.plWyrazy głębokiego współczucia 

rodzinie 

z powodu śmierci

lek. med. stanisławy roziewskiej
Członka Składu Orzekającego Powiatowego Zespołu 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach 

składają Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach

269/2022

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 publicz-
nej wiadomości, że w dniu 08 listopada 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 08.11.2022 
r. do 29.11.2022 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Suwałk przeznaczonej do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 410/2022 z 
dnia 08 listopada 2022 roku).            270/2022

Szczere wyrazy współczucia i słowa wsparcia

andrzejowi jaśkiewiczowi
oraz jego najbliższym
w trudnych chwilach po śmierci

mamy
składają Dyrekcja i Pracownicy

Oddziału Compensa TU S.A. VIG w Suwałkach

27
7/

20
22

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. 

21
8/

20
22
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o garnizonie suwalskim
Spotkanie z historykiem, 

muzealnikiem dr. Krzysztofem 
Skłodowskim, autorem książ-
ki „Garnizon Suwałki w latach 
1921-1939” odbyło się 10 listo-
pada w Muzeum Okręgowym 
w Suwałkach. Podzielił się 
on swoją wiedzą i fascyna-
cją garnizonem Suwałk i . 
Spotkanie prowadził prof. 
Adam Dobroński, historyk 
z Białegostoku, a uczestniczył 
w nim m.in. prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz.

Przypomnijmy, że 28 paź-
dziernika w Białymstoku pod-
czas gali 30 Ogólnopolskie- 
go Przeglądu Książki Kra- 
joznawczej i Turystycznej PTTK dyrektor suwalskiego Muzeum Okręgowego 
Jerzy Brzozowski oraz dr K. Skłodowski odebrali dwie nagrody za wydaną 
przez Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Okręgowe w Suwałkach książ-
kę dr. K. Skłodowskiego „Garnizon Suwałki w latach 1921-1939”. To wydaw-
nictwo wyróżniono:

– w kategorii: monografie oraz inne opracowania krajoznawcze – trze-
cią nagrodą;

– nagrodą publiczności przyznaną w efekcie najlepszego wyniku gło-
sowania internetowego czytelników.

Od lewej dr Krzysztof Skłodowski
i prof. Adam Dobroński

>> mała  ksiąŻka –
wielki  człowiek

Zabierz dziecko do biblioteki i od-
bierz książkę w prezencie. To kolejna 
odsłona ogólnopolskiego projektu 
„Mała książka – wielki człowiek”, który 
skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 
lat. Przyjdź do Biblioteki Publicznej 
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 
i odbierz Wyprawkę Czytelniczą, w 
której dzieci otrzymają Kartę Małego 
Czytelnika, książkę wraz z broszurą 
dla rodziców.

Warunkiem otrzymania wypraw-
ki jest przyjście z dzieckiem do Biblio-
teki, założenie mu konta biblioteczne-
go i wypożyczenie minimum jednej 
książki. Jednemu dziecku przysługu-
je jedna wyprawka, niezależnie od te-
go, z ilu Bibliotek korzysta. W projek-
cie mogą wziąć również udział dzieci 
wcześniej zapisane do Biblioteki.

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzy-
ma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imien-
nym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W wyprawce znajduje się także przygotowana dla rodziców bro-
szura informacyjna.

Bezpłatne wyprawki można otrzymać w wypożyczalni Oddziału 
dla Dzieci (ul. E. Plater 33A), w Filii nr 1 (ul. Szpitalna 60), w Filii nr 2 (ul. 
Klonowa 41) oraz w Filii nr 3 (ul. Północna 26).

Wszystkie informacje o projekcie oraz pełna lista bibliotek znajdu-
ją się na stronie internetowej: www.wielki-czlowiek.pl

>>

>> z dziejów suwalskiej 
przedsiębiorczości

W Parku Naukowo-Techno-
logicznym Polska-Wschód od-
by ł a  s i ę  p ro m o cja  k s ią żk i 
„Z dziejów suwalskiej przedsię-
biorczości” wydanej przez suwal-
skie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Kulturalnych „Nad 
C z arną Hańc z ą”.  Zbiorowe 
dzieło poświęcone jest trzy-
stu latom suwalskiej przedsię-
biorczości, której ojcami byli 
założyciele Suwałk – wigierscy 
kameduli. Teksty napisali: Maciej 
Ambrosiewicz, Jan Bacewicz, 
Henryk Grabowski, Stanisław 
Kurak, Andrzej Matusiewicz 

i Bogdan Sadowski, który był też pomysłodawcą tej książki. Całość opra-
cowała graficznie Ewa Przytuła, a organizacyjnie czuwał nad wszyst-
kim Henryk Kudela. Mocną stroną tego wydawnictwa są liczne zdję-
cia prezentujące suwalskie firmy i ich szefów. Podczas promocji książki 
ciekawie o historii gospodarczej, na którą wielki wpływ miały zmienia-
jące się warunki geopolityczne, opowiadał A. Matusiewicz (na zdjęciu). 
Książka „Z dziejów suwalskiej przedsiębiorczości” jest dostępna w Izbie 
Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach.

samolot  wylądował
Na bulwarach przy galerii „Stara Łaźnia” pojawi się rzeźba plenerowa 

autorstwa pochodzącej z Suwałk rzeźbiarki Marty Pszonak. Praca przedsta-
wia kartkę papieru w kratkę z marginesem, powiększoną do wymiarów 300 
cm x 300 cm i grubości 4 mm, wygiętą w kształcie popularnego samolotu 
z papieru, zwanego jaskółką lub szybowcem. Stalowy samolot waży 250 kg.

– „Samolot” był prezentowany wcześniej w Orońsku, Częstochowie 
i w Łodzi. Artefakt dziecięcej kreacji, często latający na nudnej lekcji szkol-
nej, jest dla mnie symbolem idealistycznych marzeń i utopii – powiedzia-
ła Marta Pszonak.

Pomysłodawcą umieszczenia tej instalacji na bulwarach jest Eliza 
Ptaszyńska, kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Złożyła ona wnio-
sek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o wsparcie 
zakupu rzeźby plenerowej. Pozyskała też pieniądze od prywatnego przed-
siębiorcy. M. Pszonak jest stypendystką m.in. Prezydenta Miasta Suwałk 
i laureatką Konkursu im. Władysława Strzemińskiego. Jedna z jej rzeźb znaj-
duje się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

>>
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Przedszkolaki śPiewały i recytowały

8 listopada w Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym z koncer-
tem pieśni patriotycznych wystąpił seniorski Chór CANTO z Suwalskiego 
Ośrodka Kultury. Dzieci z zaciekawieniem oglądały występ seniorów. 
Wspomagały chórzystów śpiewając z nimi refreny. Były to utwory, któ-
re zna każdy Polak u którego wywołują oprócz wzruszeń, poczucie na-
rodowej dumy i jedności.

9 listopada w Przedszkolu nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II dzie-
ci w strojach galowych, z przypiętymi kotylionami o barwach narodo-
wych zaprezentowały tańce, recytowały wiersze i śpiewały piosenki  
o naszej Ojczyźnie.

W przededniu obcho-
dów odzyskania niepod-
ległości przedszkolaki  
z Przedszkola nr 7 wspól-
nie z zaproszonymi ab-
solwentami tej placówki 
zaprezentowały patrio-
tyczne widowisko oparte 
na historycznych wyda-
rzeniach. 

świąteczny Polonez
W przededniu Święta Niepodległości kilkudziesięciu uczniów Zespołu 

Szkół Technicznych i ZDZ w samo południe w parku Konstytucji 3 Maja 
zatańczyło polski taniec narodowy – poloneza. Następnie uczniowie zło-
żyli kwiaty przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

radosne świętowanie 
Wieloletnią tradycją suwalskiego Zespołu Szkół nr 2 jest radosne 

świętowanie odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez organi-
zację konkursu „Muzyczne Dekady”. Adresowany jest on do uczniów 
II Liceum Ogólnokształcącego oraz klas ósmych i siódmych Szkoły 
Podstawowej nr 9. W tym roku tematem przewodnim rywalizacji by-
ła polska piosenka filmowa. Tegoroczny konkurs „Muzyczne Dekady” 
wygrała klasa VIII a z SP nr 9 za wykonanie utworu „Nie bądź taki szyb-
ki Bill” Czerwono-Czarnych i Katarzyny Sobczyk z serialu „Wojna domo-
wa” (na zdjęciu poniżej). 

D r u g i e  m i e j -
sce przyznano kla-
sie II E z II LO za 
piosenką „40 lat 
minęło” Andrzeja 
Rosiewicza z serialu 
„Czterdziestolatek” 
(na zdjęciu obok). 
Natomiast widow-
nia przyznała wy-
różnienie klasie II A z II LO za aranżację utworu „Wehikuł czasu” grupy 
Dżem z filmu „Skazany na bluesa”.

młodzieżowy marsz niePodległości

Wieczorem 11 listopada ulicami Suwałk, po raz 17 przeszedł  
Młodzieżowy Marsz Niepodległości pod hasłem: „Bądź wierny Idź!”. 
Tradycyjnie marsz poprzedziła msza św. w konkatedrze św. Aleksandra. 
Następnie uczestnicy wyruszyli spod Dębu Wolności w parku Konstytucji 
3 Maja pod pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej na cmentarzu przy  
ul. Bakałarzewskiej. Tegorocznym patronem marszu była Harcerska 
Grupa Pogromców Komunizmu – młodzieżowa, konspiracyjna orga-
nizacja niepodległościowa działająca na Suwalszczyźnie od września  
1949 r. do maja 1950 roku.

młodzi  suwalczanie  obchodzili  dzień  niepodległości
na Stronie 2 PrzedStawiliśmy relację z miejSkich obchodów święta niePodleGłości. w tym rokU wielU mło-
dych SUwalczan naSze narodowe święto Uczciło w nieco inny SPoSób. 



centrum obsługi nieruchomości

międzynarodowy koncern obrotu nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 537 580 706. Zapraszamy do współpracy!
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Projekt lt-Pl-5r-384
„współpraca litwy i Polski w zakresie ochrony 

dziedzictwa kulturowego i promowanie rozwoju turystyki”

cel Projektu – dialog międzykulturowy i zwiększenie 
aktywności obiektów kultury i dziedzictwa przyrodniczego 
w regionie transgranicznym poprzez rozwój bliższych powiązań 
kulturowych i zrównoważone podejście do turystyki.

Początek projektu 1 stycznia 2021 r., koniec 31 grudnia 2022 r.
wartość projektu ogółem 883 836,83 euro, 
dofinansowanie ue 751 261,28 euro

Wartość części projektu Gminy Suwałki: 167 154,65 EUR, 
dofinansowanie z UE: 142 081,45 EUR

Projekt realizowany przez:
administrację samorządu rejonu solecznickiego (lt) – Partner wiodący

gminę suwałki – Partner 2
wigierski Park narodowy – Partner 3

ośrodek kultury rejonu solecznickiego (lt) – Partner 4

Współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska

Program Współpracy Interreg V-A Litwa–Polska
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