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ZadusZny koncert
Niezwykły koncert odbył się w Dzień Zaduszny w kaplicy pw. Prze-

mienienia Pańskiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej. 
Suwalski Chór Kameralny Viva Musica pod dyrekcją Grzegorza Bogdana 
zaśpiewał pieśni żałobne Suwalszczyzny.  Zgromadzeni słuchacze mogli 
usłyszeć m.in. starą pieśń żałobną pochodzącą z Suwalszczyzny „Ty któraś 
pięknie dni swoje skończyła”, która jest prośbą o dobrą śmierć skierowa-
ną do Maryi. Zabrzmiały też takie pieśni jak: „Bądź mi litościw”, „Żegnam 
cię mój świecie wesoły”, czy znana „Lacrimosa”.

Niezwykłe miejsce w Dniu Zadusznym spowodowało, że pieśni żałobne w wy-
konaniu chóru Viva Musica zabrzmiały niesamowicie

DwuTygoDnik SuwalSki

2

11  listopada  –   Narodowe  Święto

>>

program:
10.00 – złożenie kwiatów i zapa-

lenie zniczy pod pomni-
kiem Polskiej Organizacji 
Wojskowej – cmentarz 
przy ul. Bakałarzewskiej

10.30 – Msza Święta w intencji 
Ojczyzny – konkatedra św. 
Aleksandra

12.00 – uroczystość oficjalna pod  
p omnik iem Mars z a łk a 
Józefa Piłsudskiego – odśpiewanie hymnu w ramach  
ogólnopolskiej akcji „Niepodległa dla Hymnu” oraz wystąpienia  
okolicznościowe i złożenie kwiatów

Prezydent Miasta Suwałk Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach

Wybitni a nieZnani
Jeszcze tylko do 9 listopada w suwalskim Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa można oglądać wystawę „Polacy 
światu znani i nieznani”. Wystawa składa się z 23 kolorowych plansz, 
prezentujących dokonania 44 wybitnych Polaków, często docenianych 
i podziwianych na świecie, a zupełnie nieznanych lub zapomnianych  
w Polsce, osób które zasłynęły swoimi osiągnięciami na świecie. 

– Wystawa ukazuje sylwetki wielkich Polaków, którzy wykorzystując swoje talenty 
i umiejętności, pracowali jako inżynierowie, architekci, lekarze, badacze, wynalaz-
cy, poeci, muzycy, etnografowie. Chcemy, aby nasza młodzież miała niepowtarzal-
ną okazję poznać te zasłużone postacie i by także lokalne środowisko z tego skorzy-
stało – powiedziała Jolanta Nikścin, dyrektor Zespołu Szkół CKR

Wystawa przybliża sylwetki takich wybitnych Polaków, jak: Wacław 
Sieroszewski (badacz Jakucji), Jan Czerski (wybitny geolog, przyrodnik, 
badacz Syberii) czy Stefan Drzewiecki (pionier lotnictwa i żeglugi pod-
wodnej) i wielu innych.

Wystawa przypomina pioniera 
produkcji zegarków Antoniego Patka 

i wybitnego przedsiębiorcę górniczego 
Henryka Gropplera, który zbierał fun-
dusze na organizację polskiej działal-

ności niepodległościowej

W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, wi-
cestarosta suwalski Artur Łuniewski, wójt gminy Suwałki Zbigniew 
Mackiewicz oraz przedstawiciele wielu suwalskich instytucji. Wystawa ta 
jest częścią cyklu zatytułowanego „Polacy światu”, realizowanego przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk. Wystawa „wędruje” po kraju, goszcząc głównie w szko-
łach podległych Ministrowi Rolnictwa. W suwalskim ZS CKR Suwałki 
będzie do 9 listopada. Istnieje możliwość odwiedzenia jej także przez 
uczniów innych placówek szkolnych – po wcześniejszym uzgodnieniu  
z dyrekcją ZS CKR przy ul. Ogrodowej 49.

wydarzenia towarzyszące:
13.20 – Suwalski Bieg Niepodległości: „Bieg Patriotów”, „Bieg 

Małych Patriotów” i „Marsz Patriotów” – pl. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego

13.30 – piknik wojskowy zorganizowany przez 14. Suwalski Pułk 
Pr zeciwpancerny im. Marszałka Józefa Pi łsudskiego  
– ul. ks. Kazimierza Hamerszmita

17.00 – koncert „Drogi do Niepodległej” – Sala im. Andrzeja Wajdy,  
Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5  
(wstęp wolny)

Pieśni wykonał Suwalski Chór Kameralny Viva Musica dyrygowany przez 
Grzegorza Bogdana

Pieśni żałobne to pieśni o śmierci i wieczności, śpiewane na pogrze-
bach, nad grobem oraz w  Dzień Zaduszny. To wyraz naszej pamięci  
o przodkach i naszej tradycji.

Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Miłośników Muzyki,  
a dofinansowano go z budżetu miejskiego Suwałk.

>>
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W tym miesiącu przekażę Radzie 
Miejskiej w Suwałkach Program Rozwoju 
Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r.

Głównym celem tego dokumentu jest 
wskazanie kierunków rozwoju i sposobów 
wsparcia przedsiębiorczości w Suwałkach 
oraz wzmocnienie potencjału ekonomicz-
nego miasta do 2030 roku. Przyjęcie i reali-
zacja Programu pozwoli na zrównoważo-
ny i stabilny rozwój gospodarczy Suwałk 
w najbliższych latach.  

Program odpowiada również na wy-
zwania demograficzne stojące przed mia-
stem. Dotyczą one w głównej mierze starzenia się społeczności miasta oraz 
migracji młodych potencjalnych przedsiębiorców, budujących potencjał mia-
sta. Prognozowana liczba ludności w Suwałkach w 2030 r. to 68 801 miesz-
kańców. Ten przewidywany przez demografów spadek wiązał się będzie  
z mniejszą liczbą osób w wieku produkcyjnym na rynku pracy.

Na koniec roku 2021 r. zarejestrowano w Suwałkach 7 429 podmiotów go-
spodarczych. Dlatego też poprzez realizację programu musimy zadbać o ist-
niejące oraz założone w przyszłości firmy, a także wspierać naszych miesz-
kańców.

To gospodarka i przedsiębiorczość zawsze będzie motorem napędowym. 
Musimy o to dbać, bo dzięki temu możemy liczyć na zatrudnienie i środki do 
życia dla Suwalczan oraz stabilny rozwój miasta. 

Cieszę się, że program powstał.
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dyŻury radnycH
W każdy wtorek w godz. 15.30-17 w pok. 146 Urzędu Miejskiego 

można spotkać się z suwalskimi radnymi i przekazać im swoje uwa-
gi i pomysły.

We wtorek 8 listopada zapraszają Krystyna Gwiazdowska  
i Kamil Klimek z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 15 li-
stopada na suwalczan czekają Karol Korneluk i Jacek Niedźwiedzki 
z Koalicji Obywatelskiej. Na spotkanie z radnymi 22 listopada za-
praszają Jacek Juszkiewicz i Mariola Brygida Karpińska z Prawa  
i Sprawiedliwości.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów  
w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym 
piętrze Urzędu Miejskiego.

Przysięga 
w  suwalskim  Pułku

29 października na placu apelowym 14. Pułku Przeciwpancernego  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach  51 ochotników, któ-
rzy ukończyli szkolenie w ramach zasadniczej dobrowolnej służby 
wojskowej, złożyło przysięgę i zostali żołnierzami Wojska Polskiego. 
W uroczystej przysiędze żołnierzy uczestniczył wicepremier i Minister 
Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, poseł Jarosław Zieliński, samo-
rządowcy, w tym zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna i sta-
rosta Witold Kowalewski, żołnierze, a przede wszystkim rodziny i naj-
bliżsi żołnierzy składających przysięgę. Unowocześnienie uzbrojenia 
suwalskiego pułku zapowiedział szef MON.

– Będziemy rozwijać jednostki wojskowe, takie jak 14. Pułk 
Przeciwpancerny w Suwałkach. Do pułku trafi nowoczesny sprzęt. 
To będzie pierwsza jednostka Wojska Polskiego, do której tra-
fi sprzęt w ramach programu Ottokar-Brzoza, a więc niszczyciele 
czołgów. Umowę ramową już podpisaliśmy, a więc niedługo żołnie-
rze pułku będą testowali właśnie tę broń – powiedział wicepremier  
M. Błaszczak.

Uroczystą przysięgę w Suwałkach zakończyła defilada podod-
działów. Ochotnicy, którzy podczas szkolenia uzyskali najlepsze wy-
niki otrzymali od wicepremiera M. Błaszczaka pamiątkowe ryngrafy.

Fot. MON

Proekologiczna 
inWestycja

Na terenie suwalskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami po-
wstaje warta blisko 30 mln zł instalacja do doczyszczania selektywnie ze-
branych frakcji odpadów komunalnych. Dzięki czemu mniej śmieci tra-
fi na wysypisko.

– Inwestycja powstaje w związku z narzuconymi przez Komisję 
Europejską poziomami segregacji dla naszego kraju. Bez nowoczesnej li-
nii sortowniczej nie byłoby możliwe by to osiągnąć – powiedział prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz.

W nowej hali o powierzchni ponad 1,2 tys. m2 zostanie zamontowana 
linia sortownicza o wydajności przetwarzania 5 000 ton/rok odpadów se-
lektywnie dostarczanych do zakładu na 1 zmianę. Blisko 15,5 mln zł to do-
finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
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o suwalskiej młodzieży
4 listopada zaprezentowano wyniki „Diagnozy w zakresie lokalnych problemów spo-

łecznych wśród uczniów suwalskich szkół 2022”. Przygotowany przez ekspertów na za-
mówienie suwalskiego samorządu diagnoza stanowi źródło  wiedzy o uczniach i zawie-
ra wiele wskazówek do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Została ona 
zaprezentowana dyrektorom suwalskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
oraz radnym Rady Miejskiej, pracownikom Wydziału Pomocy Społecznej i Zdrowia i Straży 
Miejskiej na spotkaniu w Parku Naukowo-Technologicznym. Będzie ona też dostępna  na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Diagnoza została 
opracowana przy po-
mocy internetowych 
kwestionariuszy, co po-
zwoliło na szeroką do-
stępność do osób ba-
danych oraz skrócenie 
czasu próby badawczej. 
Objęto nią blisko 2 tys. 
osób, w tym uczniów 
szkół ponadpodstawo-
wych, szkół podstawo-
wych oraz nauczycieli i  rodziców. Omówiono w niej liczne problemy wynikające z 
dostępności m.in.: alkoholu, narkotyków, papierosów i e-papierosów oraz napojów 
energetycznych. Ponadto rozpoznany został temat zagrożeń wynikających z korzy-
stania z Internetu i urządzeń elektronicznych oraz hazardu. Skupiono także znacz-
ną uwagę na przemocy, z którą uczniowie mogą stykać się w szkole, grupie rówie-
śniczej i w domu. Do tematu wrócimy.

asfalt 
na  ul.  krZyWólka

Firma EKODROM z Augustowa, która kończy rozbudo-
wę ul. Krzywólka rozpoczęła układanie warstwy asfalto-
wej. Inwestycja to blisko 935 metrów drogi, która pochło-
nie prawie 5,5 mln zł. Prace zakończą się jeszcze w tym roku.

– Ta inwestycja mogła zakończyć się już kilka lat temu. 
Mieliśmy wyłonioną firmę, która za zadanie miała wyko-
nać całą drogę. Niestety jeden z mieszkańców oprotesto-
wał inwestycję, co skutkowało zerwaniem kontraktu oraz 
podzieleniem go na dwa zadania. W efekcie mieszkańcy 
musieli czekać dłużej na wykonanie prac, a Miasto musiało 
wyasygnować kilka milionów złotych więcej niż przy pierw-
szym kontrakcie – przypomina prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz. 

Zamówienie obejmuje rozbudowę drogi na odcinku bli-
sko 935 metrów i budowę m.in. jezdni, zjazdów, chodników, 
drogi dla rowerów, oświetlenia ulicznego.
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>> na  grobach 
poprZednikóW

31 października prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 
ze swoimi zastępcami Łukaszem Kurzyną i Romanem 
Rynkowskim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej 
Zdzisławem Przełomcem zapalili znicze na grobach znanych 
i zasłużonych suwalczan pochowanych na cmentarzu przy 
ul. Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej. Odwiedzili groby byłych 
prezydentów: Józefa Gajewskiego, Grzegorza Wołągiewicza, 
Wawrzyńca Gałaja, Jana Schmidta i Jana Kaszuby oraz groby 
zasłużonych dla Suwałk: Teofila Noniewicza, prof. Edwarda 
Franciszka Szczepanika i księdza Jerzego Zawadzkiego.

kwesty  na  cmentarzach
Rekordową kwotę 16 296 tys. zł zebrano podczas kwesty na suwalskim cmentarzu 

przy ul. Bakałarzewskiej. Już po raz dziewiąty w dniu Wszystkich Świętych na najstar-
szej i największej suwalskiej nekropolii odbyła się doroczna kwesta na rzecz renowa-
cji najstarszych i zapomnianych pomników i nagrobków. Od 2013 r. udało się odnowić 
ponad dwadzieścia pomników ze stu objętych ochroną zabytków. 

1 listopada br. ponad 20 osób 
k westowało pr z y tr zech bra-
mach wejściowych na nekropo-
lię zlokalizowanych od strony:  
ul. Bakałarzewskiej, ul. Grunwaldz-
kiej i ul. Zarzecze. Wśród zbierają-
cych byli parlamentarzyści, pre-
zydent Suwałk, przewodniczący 
oraz radni Rady Miejskiej, animato-
rzy kultury i dyrektorzy jednostek 
samorządowych oraz członkowie 
Akcji Katolickiej, która od 9 lat jest 
organizatorem tego przedsięwzię-
cia. Przedstawicielka Akcji działają-
cej przy parafii św. Aleksandra Ewa 
Stąpór nie kryła zadowolenia z te-
gorocznej edycji i bardzo serdecz-
nie dziękowała wszystkim którzy 
ją wsparli.

Cmentar z pr z y ul .  Bakała- 
rzewskiej został otwarty 202 lata te-
mu. Pochowanych jest na nim po-
nad 27 tys. osób oraz znajduje się blisko 15 tys. pomników.

* * *
Po raz drugi wolontariusze z Fundacji im. Kazimierza Wielkiego i Stowarzyszenia 

„Dla Polski” przeprowadzili kwestę przy cmentarzu komunalnym przy ulicy M. Reja 
pod hasłem „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”. Zebrana kwota nie jest 
jeszcze znana, ale na pewno opiewa na kilkaset złotych. Suwalczanie i odwiedzający 
nekropolię chętnie wspierali zbiórkę pieniędzy.

W tym roku pieniądze ze zbiórki zostaną prze-
znaczone na renowację dwóch pomników rodzin-
nych – rodu Guziewiczów i Ściepórów. Oba wyko-
nane są z piaskowca i pochodzą z 1907 r.

>>
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Do 30 listopada można składać wnioski  
o stypendia kulturalne, a do 15 grudnia wnio-
ski  o nagrody kulturalne i stypendia artystycz-
ne dla dzieci i młodzieży.

Stypendium kulturalne adresowane jest 
do wszystkich osób, które chciałyby zrealizo-
wać istotny dla miasta projekt z dziedziny mu-
zyki, filmu, literatury, malarstwa, rzeźby bądź 
innej dziedziny kultury. W efekcie prac po-
winno powstać kompletne dzieło np. książ-
ka, prace plastyczne, film, utwór muzyczny itp.  
O stypendium mogą starać się osoby fizyczne, 
indywidualnie lub zespołowo. Wnioski przyj-
mowane będą do 30 listopada 2022 r.

Nagrody natomiast przyznawane są oso-
bom fizycznym i prawnym za szczególne osią-
gnięcia na polu kultury. Mogą je otrzymać m.in.: 
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Ponad sześciokrotnie okrążyli ziemię suwalczanie, którzy skorzysta-
li w tym roku z roweru miejskiego SUWER. Zakończył się drugi sezon ro-
werów miejskich w Suwałkach, które wypożyczano ponad 82 tys. razy.

 – Rower miejski ugruntował swoją popularność, świadczą o tym staty-
styki. Wypożyczeń jest coraz więcej, także  więcej kilometrów przejeżdża-
ją nasze rowery. Do szesnastu funkcjonujących stacji w tym roku dołączyła 
kolejna przy Parku Naukowo-Technologicznym. Także Gmina Suwałki za-
interesowana jest utworzeniem na swoim terenie kolejnych stacji. Jest to 
możliwe dzięki podpisanemu  porozumieniu międzygminnemu dotyczą-
cemu utworzenia pomiędzy Miastem i Gminą Suwałki Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Podczas całego sezonu przejechano 267 792 kilometry, najdłuższa 
przejechana trasa – 58,86 km wiodła wokół jeziora Wigry. Jeżeli chodzi 
o czas wypożyczeń to 90% stanowią krótkie, do jednej godziny, 7% do 
2 godzin i  2,4% powyżej 2 godzin. Łącznie jest 160 rowerów, w tym 142 
zwykłe, 15 elektrycznych i trzy tandemy. Tych ostatnich będzie więcej, bo 
takie jest oczekiwanie osób z niepełnosprawnościami, które chcą korzy-
stać z rowerów miejskich razem ze swoimi opiekunami.

suwerem  Przez  suwałki

Drugi sezon SUWER-a na konferencji prasowej w ratuszu podsumowali (od 
prawej) przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, prezydent Su-
wałk Czesław Renkiewicz i naczelnik wydziału Obsługi Prezydenta, Komuni-
kacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego Kamil Sznel 

Przyszłoroczny sezon SUWER rozpocznie się 1 kwietnia i zakończy  
24 października.

nagrody  i  styPendia  kulturalne

twórcy, artyści, organizatorzy i promotorzy 
działalności kulturalnej, nauczyciele szkół ar-
tystycznych. Termin składania wniosków to 15 
grudnia 2022 roku.

Do 15 grudnia można również składać wnio-
ski o stypendium artystyczne dla dzieci i młodzie-

ży. Jest to nowa forma wsparcia finansowego dla 
uzdolnionych artystycznie uczniów suwalskich 
szkół, którzy odnoszą sukcesy w swojej dziedzinie 
na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Szczegóły dotyczące stypendiów i nagród 
można znaleźć na: www.um.suwalki.pl

W związku z organizacją uroczystości „Obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości w Suwałkach” Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach 
informuje, że 11 listopada w godz. 10-13:15 zostanie wyłączony z ruchu 
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ponadto, w związku z „Suwalskim Biegiem Niepodległości” 11 listopa-
da w godz. 12:30-15 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na trasach:

1. Plac Marszałka J. Piłsudskiego – ul. T. Kościuszki – ul. 24 Sierpnia (na 
teren przed halą Suwałki Arena);

11  listoPada:  utrudnienia  w  ruchu
2. Plac Marszałka J. Piłsudskiego – ul. T. Kościuszki – ul. 24 Sierpnia 

(poprzez teren przy zalewie Arkadia, chodnik przy ul. Bakałarzewskiej 
oraz bulwary nad Czarną Hańczą) – ul. A. Wajdy – ul. T. Kościuszki  
– ul. 24 Sierpnia (na teren przed halą Suwałki Arena);

3. Plac Marszałka J. Piłsudskiego – ul. T. Kościuszki – ul. 24 Sierpnia 
(poprzez teren przy zalewie Arkadia, chodnik przy ul. Bakałarzewskiej 
oraz bulwary nad Czarną Hańczą) – ul. 24 Sierpnia (na teren przed ha-
lą Suwałki Arena).

11 listopada suwalski ZDiZ prosi kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego ozna-
kowania oraz przeprasza za utrudnienia.
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nowe Stawki opłat Za Żłobek
Radni zdecydowali, że od 1 stycznia 2023 r.  

opłata stała za pobyt dziecka w suwalskim 
Żłobku Miejskim wyniesie 15% minimalnego 
wynagrodzenia, czyli od 1 stycznia będzie to 
523,50 zł miesięcznie, a od lipca 2023 r. – 540 zł.  
Nie musi to oznaczać takiego wydatku z budże-
tu rodzinnego, bo od początku 2022 roku obo-
wiązuje ustawa o rodzinnym kapitale opiekuń-
czym, która wprowadziła nowe świadczenie 
skierowane do rodzin z dziećmi – 12 tys. zł na 
drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 
miesiąca życia. Ustawa ta wprowadziła również 
dofinansowanie dla dziecka nieobjętego tym 
świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłob-
ku, klubie dziecięcym lub u dziennego opieku-
na w wysokości 400 zł. Ponadto dzieci uczęsz-
czające do suwalskiego Żłobka Miejskiego 
mogą skorzystać z ulgi 20% lub 50% w zależ-
ności od rodzaju posiadanej Suwalskiej Karty 
Mieszkańca. Ze względu na znaczny wzrost 
kosztów artykułów i produktów spożywczych 
od 1 stycznia 2023 r. podniesiono z 9 zł do 10 zł 
opłatę za całodzienne wyżywienie dziecka ko-
rzystającego z opieki w Żłobku Miejskim.

nowe plany, naZwa parku 
i StanowiSko

Radni zdecydowali o przystąpieniu do opra-
cowania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rejonu ul. Stanisława 
Staniszewskiego oraz terenu ograniczonego 
ulicami: Utratą, Sportową, Walerego Romana 
i terenem kolejowym. Ponadto uchwalili miej-
scowe plany zagospodarowania: rejonu ulicy 
Studzieniczne, terenu ograniczonego ulica-
mi Stanisława Staszica, Szymona Konarskiego, 
Łanową i granicami działek: 30612, 30613, 
30614, a także terenu Sianożęć-Sobolewo zło-
ża w Suwałkach.

Na wniosek Izby Przemysłowo-Handlowej 
radni nadali parkowi przy dworcu kolejowym 
imię Suwalskich Przedsiębiorców. Ponadto 
przyjęli stanowisko, w którym domagają się ob-
jęcia parków naukowo-technologicznych usta-
wą o maksymalnych cenach energii, która ma 
chronić m.in. małe i średnie firmy, szkoły i jed-
nostki samorządowe przed drastycznym wzro-
stem cen prądu. Bez tego przyszłość parków 
naukowo-technologicznych, w tym suwalskie-
go Parku Naukowo-Technologicznego Polska-
Wschód jest zagrożona.

podatki na 2023 rok
Radni niejednogłośnie zdecydowali o po-

datkach jakie będą obowiązywały w Suwałkach 
w przyszłym roku. Średnio podatek od nieru-
chomości w 2023 roku w naszym mieście wzro-
śnie o 12,5%. I tak m.in. podatek od budynków 
lub ich części związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej od 1 metra kwadratowe-
go wzrośnie o 1,23 zł w stosunku do tego roku, 
a od budynków lub ich części mieszkalnych od 
1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 
wzrośnie o 10 gr w porównaniu do tego roku.  
O 11,8% wzrosną też stawki podatku od środ-
ków transportu na 2022 r.

– Podwyżka podatku od nieruchomości nie 
pokryje nawet skutków podwyższenia kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku  
– powiedział prezydent Czesław Renkiewicz 
uzasadniając swoją propozycję.

Głos w dyskusji na ten temat zabiera-
li: Adam Ołowniuk, Jacek Juszkiewicz, Jacek 
Niedźwiedzki, Marek Zborowski-Weychman, 
Bogdan Bezdziecki i Mariola Karpińska.

oświadcZenia i Zapytania radnycH
W czasie sesji siedmiu radnych zadało pyta-

nia i złożyło oświadczenia. Tadeusz Czerwiecki 
zwrócił uwagę na kontrole segregacji odpadów 

w wiatach śmietnikowych na osiedlach budyn-
ków wielorodzinnych. Prezydent Cz. Renkiewicz 
wyjaśnił, że nikt nie chce nikogo karać, ale ko-
nieczne są działania zwiększające wskaźniki re-
cyklingu. Jednym z takich działań powinno być 
udostępnianie przez zarządców zasobów miesz-
kaniowych wiat śmietnikowych tylko swoim 
mieszkańcom. Przy kilku budynkach ZBM za-
mknięto wiaty śmietnikowe i przynosi to efekty. 
Radny zapytał też o możliwość odbioru liści ze-
branych w czasie sprzątania osiedli mieszkanio-
wych zarządzanych przez spółdzielnie miesz-
kaniowe. Zastępca prezydenta Suwałk Łukasz 
Kurzyna poinformował, że zostaną podstawio-

ne odrębne kontenery na liście w miejscach 
wskazanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. 
Poinformował też, że nie są planowane podwyż-
ki opłat za wywóz śmieci. Kilka pytań zadał Kamil 
Klimek. Zapytał m.in. o sugerowane przejścia dla 
pieszych wprowadzone niedawno do kodeksu 
drogowego.  Cz. Renkiewicz stwierdził, że suwal-
ski Zarząd Dróg i Zieleni w porozumieniu z policją 
powinien wskazać miejsca, gdzie takie sugero-
wane przejścia dla pieszych powinny się poja-
wić w Suwałkach. Radny zapytał też o remont  
ul. Wojska Polskiego przy budynkach nr 110  
i 110A. Prezydent Suwałk poinformował, że su-
walski samorząd złożył wniosek o dofinansowa-
nie tego remontu z rządowego programu roz-

jubileusZoWa sesja
Dyskusja o przyszłorocznych poDatkach, miejscowe plany zagospoDarowania przestrzennego oraz 
wnioski i pytania zDominowały 50. sesję suwalskiej raDy miejskiej. raDni  zapoznali się też m.in. z informa-
cją z analizy oświaDczeń majątkowych za 2021 rok pracowników samorząDowych i wynikami konsultacji 
społecznych „programu rozwoju przeDsiębiorczości miasta suwałk Do 2030 r.”. zDecyDowali, że niewyko-
rzystane DotąD 65 tys. zł z pfron  zostanie przeznaczone na DoDatkowe Dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny i przeDmioty ortopeDyczne. przyjęli również m.in. uchwałę w sprawie wyznaczenia 
obszaru zDegraDowanego i obszaru rewitalizacji w suwałkach. sesja oDbyła się w sposób hybryDowy, to 
znaczy że część raDnych przebywała w sali obraD suwalskiego ratusza, a część połączyła się zDalnie.

Od lewej: Czesław Renkiewicz, Łukasz Kurzyna, Roman Rynkowski, Wiesław Stelmach, Mariusz Klim-
czyk, Zbigniew De-Mezer, Andrzej Turowski i Kamil Klimek

Od lewej: Jacek Juszkiewicz, Marek Zborow- 
ski-Weychman, Zdzisław Przełomiec i Jacek 
Niedźwiedzki

Tadeusz Czerwiecki i Mariola Karpińska
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woju dróg. Na razie nie ma rozstrzygnięcia w tej 
sprawie. Ten remont powinien być dofinanso-
wany ze źródeł zewnętrznych. K. Klimek zwrócił 
uwagę na potrzebę zwiększenia liczby punktów 
gastronomicznych na nadrzecznych bulwarach. 
Cz. Renkiewicz przypomniał, że działa kawiar-
nia w Starej Łaźni oraz mobilne punkty gastro-
nomiczne w lecie. To miejsce powinno żyć i na 
pewno w sezonie powinno być tam więcej punk-
tów gastronomicznych. Prezydent poinformo-
wał, że w przyszłym roku na suwalskich bulwa-
rach nadrzecznych pojawi się scena plenerowa 
w czasie Suwałki Blues Festiwalu.

A.Ołowniuk zwrócił uwagę na potrzebę 
wsparcia przy sprzątaniu cmentarzy ich za-
rządców. Cz. Renkiewicz poinformował, że 
niedawno spotkał się z proboszczem para-
fii prawosławnej, który oczekuje sfinansowa-
nia oświetlenia cmentarnej cerkwi z budże-
tu samorządowego. Ze względów prawnych 
nie jest to możliwe. Poza proboszczem para-
fii prawosławnej, nikt z zarządców cmentarzy 
nie zwracał się z prośbą o pomoc w utrzyma-
niu nekropolii. Być może w przyszłości, trzeba 
spotkać się  w tej sprawie z zarządcami cmenta-
rzy. Radny zapytał się o wyniki pracy zespołu do 
spraw oszczędności. Prezydent poinformował, 
że wyniki pracy tego zespołu pozna 2 listopada.  
A. Ołowniuk zainteresował się też samorządo-
wym punktem dystrybucji węgla. Prezydent 
poinformował, że spotkał się z właściciela-
mi suwalskich składów węglowych. Twierdzą 
oni, że węgiel jest dostępny w Suwałkach. 
Taniej można go kupić też w pobliskim litew-
skim Mariampolu. Samorząd poprosił o zgła-
szanie się suwalczan, którzy potrzebują po-
mocy przy zakupie węgla. Do dnia sesji (26.10) 
40 suwalczan zadeklarowało potrzebę zakupu 
ok. 142 ton węgla przy wsparciu samorządu. 
Dwóch właścicieli suwalskich składów węglo-
wych zadeklarowało pomoc przy organizacji 
ewentualnej dystrybucji węgla. J. Juszkiewicz 
zgłosił zamiar organizacji wystawy prac odno-
szących się do bieżących wydarzeń politycz-
nych w jednej z suwalskich galerii. Jak poin-
formował, zainspirowała go do tego wystawa 
Grzegorza Jarmocewicza w Galerii Chłodna 20. 
Cz. Renkiewicz stwierdził, że za działalność wy-
stawienniczą odpowiadają dyrektorzy suwal-
skich placówek kultury i to oni powinni dbać  
o poziom wystawiennictwa. Prezydent zade-
klarował, że nie będzie recenzował twórczości 
kulturalnej i nie będzie zamykał galerii przed 
autorami, chociaż nie wszystko mu się podoba.

M. Zborowski-Weychaman powrócił do 
sprawy podwyżek wynagrodzeń dla nauczy-
cieli w części zależnej od samorządu. Prezydent 
Suwałk zadeklarował przyszłoroczną podwyż-
kę dodatków dla nauczycieli, których wyso-
kość zależy od samorządu. Bez tego może po-
jawić się problem z brakiem nauczycieli po 
odejściu najstarszych pedagogów na emery-
turę, bo rządowa podwyżka wynagrodzeń dla 
nauczycieli zapowiedziana na przyszły rok w 
wysokości 7,5% jest znacznie poniżej inflacji.  
M. Zborowski-Weychman i Jacek Roszkowski 
powrócili do sprawy koordynacji kalendarza 
imprez kulturalnych i sportowych w Suwałkach. 

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Su- 
wałkach można obejrzeć on-line na stronie 
internetowej: www.um.suwalki.pl  Można 
też zapoznać się z protokołami z sesji publi-
kowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji za-
mieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.
pl  a także uzyskać dostęp do dokumentów 
dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady 
Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem 
prawa interpelacje i zapytania radnych oraz 
udzielane na nie odpowiedzi publikowane są 
na stronie: bip.um.suwalki.pl

Cz. Renkiewicz odpowiedział, że samorząd nie 
ma wpływu na terminy imprez organizowa-
nych przez podmioty prywatne, które są finan-
sowane z prywatnych pieniędzy. Jeżeli chodzi 
o placówki miejskie, to ich dyrektorzy powin-
ni uzgadniać te terminy. J. Roszkowski po-
wrócił też do sprawy schronów w Suwałkach. 
Prezydent poinformował, że w Suwałkach są 
394 miejsca ukrycia, a w całym podlaskim ta-
kich miejsc jest ok. 600, czyli większość z nich 
znajduje się w Suwałkach. Te miejsca muszą być 
jeszcze zweryfikowane. 

Zdzisław Przełomiec zauważył problem z do-
stępnością porad diabetologów w Suwałkach.  
W naszym mieście na wizytę u diabetologa cze-
ka się ok. 2,5 roku. Cz. Renkiewicz odpowiedział, 
że na zatrudnienie w Szpitalu Wojewódzkim 
samorząd nie wpływu, ale na przykład pielę-
gniarki szkolne mogą zająć się edukacją w tej 
sprawie. Powinien tym zająć się Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego. 
Radny zapytał o to, dlaczego osoby z niepeł-
nosprawnością jeżeli nie są samotne, to nie 
mogą skorzystać z programu „Złota rączka”. 
Prezydent stwierdził, że trzeba spotkać się ze 
Spółdzielnią „Perspektywa” i wyjaśnić tę spra-
wę. Z. Przełomiec zwrócił uwagę na prace re-
montowe prowadzone na suwalskich ulicach  
w godzinach największego ruchu samocho- 
dów. Cz. Renkiewicz stwierdził, że wszelkie 
awarie należy naprawiać na bieżąco, a plano-
wane prace remontowe (np. malowanie pasów) 
trzeba robić poza godzinami największego ru-
chu ulicznego. Radny zauważył też problem 
z podmywaniem skarpy w bike parku przy  
ul. S. Moniuszki. Prezydent Suwałk zdecydował, 
że ma tym zająć się dyrektor Ośrodka Sportu  
i Rekreacji.

wydarZyło Się
w SuwałkacH

n  Podlascy policjanci zatrzymali dwóch 
mieszkańców Mazowsza podejrzanych o rozbój 
i bezprawne pozbawienie wolności 32-letniej 
suwalczanki mieszkającej przy ul. F. Chopina.  
45 i 48-latek na początku czerwca podając się za 
policjantów weszli do jej mieszkania. Po czym 
związali ją sznurem, a następnie zabrali torbę  
z pieniędzmi oraz biżuterię, powodując straty na 
blisko milion złotych. W mieszkaniu starszego  
z zatrzymanych policjanci znaleźli kilka sztuk 
broni i amunicję, a u młodszego – policyjne wy-
posażenie. Na wniosek Prokuratury Rejonowej 
w Suwałkach sąd zastosował wobec podejrza-
nych trzymiesięczny areszt. 

Fot. KM Policji w Suwałkach

n 27 października seniorkę z nagłym zatrzy-
maniem krążenia reanimowali suwalscy straża-
cy. Kobieta straciła przytomność podczas jazdy 
trójkołowym rowerem ul. A. Mickiewicza. Spadła  
z pojazdu i uderzyła w chodnik. Wypadek za-
uważyli strażacy z pobliskiej jednostki. Mundu- 
rowi natychmiast ruszyli z pomocą. 

n Policjanci zatrzymali 26-latka, który uszko-
dził drzwi w lokalu, po tym jak wyproszono go 
z imprezy. Wpadł w ręce mundurowych w cen-
trum miasta, kiedy nocą szedł środkiem jezdni. 
Suwalczanin usłyszał zarzut zniszczenia mienia. 
Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawie-
nia wolności do lat 5.

n Policjanci zatrzymali 28 i 38-latka podejrza-
nych o pobicie na Osiedlu Północ. Napastnicy po 
utarczce słownej zaatakowali 36-latka. Bili go 
pięściami po twarzy i całej głowie. 

n  Podczas V Kongresu Edukacji z okazji 
35-lecia Programu Erasmus Plus nauczyciel- 
doradca metodyczny Suwalskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli Marcin Hościłowicz  
został uhonorowany tytułem DUinspirator, 
który jest przyznawany osobom „kreatyw-
nym, wartościowym, mającym wpływ na edu-
kację, mentorowi, który potrafi podzielić się 
swoją wiedzą i wpłynąć na sukcesy innych”. 
M. Hościłowicz jest nauczycielem w suwal-
skim III LO.

n Podczas spotkania ze swoimi zwolennika-
mi w Suwałkach prezes PiS Jarosław Kaczyński 
wyraził opinię, że bardziej racjonalne jest wyty-
czenie trasy Via Carpatia przez Augustów, a nie 
przez Ełk. Jego zdaniem znaczenie mają tu też 
względy militarne. 

n Ponad 20 uczniów suwalskich szkół ponad-
podstawowych weźmie udział w 12 zajęciach, 
które mają im pomóc w obraniu właściwego 
kierunku studiów. 

Od lewej: Karol Korneluk, Łukasz Wojno i Anna 
Gawlińska
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o świniobiciu w Suwałkach 
opowiada 
andrZej cHucHnowSki

Pamiętam, jak się biło taką świ-
nię u nas w domu, to przychodził 
masarz, no i ta świnia po zabiciu 
ważyła 250-260 kg i więcej. Jak sło-
ninę się cięło, to na 7 palców, taka 
była porządna słonina. Każdy ho-
dował świnie. Pomyje i wszystko, 
co kto miał, tym dokarmiał te świ-
nie. Pamiętam,  jak pierwszy raz wi-
działem masarza, który po zabiciu 
świni wypił szklankę krwi, potem 
obciął  jeszcze ciepłą słoninę, taki 
plasterek ładny, taki gruby gdzieś 
ze 2 palce, i normalnie jadł to.

Wielu suwalczan kupowało prosięta 
do hodowli na jarmarku przy  
ul. Filipowskiej

Fot. R. Łysionek, ze zbiorów 
Archiwum Państwowego w Suwałkach

najczęściej suwalczanie wspo-
minają dawne chleby wypieka-
ne w domowych piecach oraz  
pieczywo z suwalskich piekarń. 
Za domowym chlebem tęskniła 
eugenia daniłowicZ

To jeszcze w starym domu, bo 
piec był duży, kuchnia była duża 
i płyta ta kuchenna była duża na 
trzy fajery. Jeszcze taki był kocio-
łek wmontowany, gdzie był za-
wsze, woda była ciepła. No i pie-
karnik, piec tam wchodziło siedem 
blach. To był bardzo duży piec, bo 
chleb był pieczony na łopacie kie-
dyś. Dzieża drewniana, tak mamu-
sia, rękawki zawinięte, chustecz-
ka na głowie, pot po nosie. No, ale 
trzeba go tam było wymiesić do-
brze, ukształtować i na łopacie siu-

uuu!!! do pieca. Siedem, sześć ta-
kich bochnów wchodziło, na cały 
tydzień tego chleba piekło się. 

Z rozrzewnieniem słodkie bu-
łeczki z suwalskiej piekarni 
wspomina boŻena kolter

A jeszcze na Gałaja, tak jak idąc 
w stronę ulicy Kamedulskiej, to po 
przeciwnej stronie, jak był usytu-
owany mój budynek, stoi ten do-
mek, była piekarnia. Była piekarnia 
pana Milewskiego. Pan Milewski 
sprzedawał chlebek taki świeży, 
pachnący. Takie kręcone, takie bu-
łeczki były kręcone, posypywa-
ne cukrem. Pączki też, ale najbar-
dziej pamiętam te długie bułeczki, 
chlebki. Pachniało na całej ulicy.

inne pieczywo wypiekane daw-
niej w suwalskich domach zapa-
miętała gabriela liS

Na kolację mama często robiła 
też – tato się śmiał, że to są placki 
„ciężko dobre na sodzie”, bo mąka, 
mleko i sody się dodawało i takie for-
mowało się takie podłużne, owalne  

i na blasze to się piekło. Nie na 
tłuszczu, tylko na blasze. I ja na 
przykład pamiętam, taki pla-
cek jak się wzięło i szklankę mle-
ka gotowanego – bo ja świe-
żo od krowy nie lubiłam mleka  
– no, to było coś cudnego. 

mleko często pojawiało się na 
suwalskich stolach. jednak 
przed laty w Suwałkach nie za-
wsze po mleko chodziło się do 
sklepu. tak wspomina tamten 
czas maria jolanta lauryn

Państwo Siłkowscy mieli krowę, 
więc jeszcze się chodziło po mleko, 
w ogóle po jajka, a pan Siłkowski 
Jan miał dorożkę. To był ostatni do-
rożkarz suwalski. Sławny dorożkarz 
suwalski. Tak, że nie wiem, czy ta 
dorożka jeszcze istnieje, niestety 
krowy już nie ma, nie mamy mle-
ka… To była zawsze wyprawa z kan-
ką, no właśnie! I myśmy się tam dzie-
ci spotykały wszystkie, bo wszyscy 
z kankami szli! Przecież na kolację 
trzeba mleko mieć, na kakao, to ka-
kao to rarytas… to była nagroda.

Podwórko przy ul. T. Noniewicza, dawna numeracja 13 lub 15. Z lewej stro-
ny Zofia Burba, z prawej – p. Gałkowska, matka suwalskiego stolarza Szcze-
pana Gałkowskiego   Fot. S. Gałkowski z lat 50-tych XX w.

suwalskie  smaki  dzieciństwa
ciepła słonina, kaszanka, szampan mleczny czy kręcone bułeczki posypane 
cukrem z piekarni pana milewskiego – z rozrzewnieniem niezapomniane smaki 
Dzieciństwa wspominają starsi suwalczanie. pamiętają też wyprawy po mleko  
i kanapki z marmolaDą i czarną kawą na Drugie śniaDania. wteDy nikt nie zasta-
nawiał się naD ilością zjaDanych kalorii i ekologicznym jeDzeniem.  

Relacje pochodz ą z Su- 
walsk iej Biblioteki Pamięci 
tworzonej przez Pracownię 
Digitalizacji i Historii Mówionej 
Biblioteki Publicznej im. M. Ko- 
nopnickiej w Suwałkach. 

Zachęcamy do spędzenia 
czasu z suwalskimi świadkami 
historii i do wirtualnej rozmo-
wy na: http://digi.bpsuwalki.pl/

inny smaczny napój sprzed lat 
zapamiętał tadeuSZ kolter

Brakuje mi  smaku z łote -
go szampana mlecznego. Za 
„Kubusiem” w sklepie mleczar-
skim sprzedawanego. To był sklep 
mleczarski z takim dużym tarasem, 
tam były parasolki i tam były stoliki 
i w słoiczkach takich jak śmietana 
był szampan mleczny, on był kolo-
ru takiego – złotego. Trzeba go by-
ło rozbułtać. On był kapslem takim 
pazłotkowym zawinięty, i trzeba 
było go rozbułtać, bo on miał ta-
ki mus na dole i był bardzo smacz-
ny. My z Kasprzaka, to było dla nas 
bardzo tam niedaleko, to tam cho-
dziliśmy i kupowaliśmy te szampa-
ny i bardzo je lubiłem.

inny napój, który najmłodsi su-
walczanie pili na szkolne drugie 
śniadanie wspomina 
StaniSław kalinowSki

Właściwie była bieda, można 
powiedzieć, była bieda. Ale ma-
ma mnie zawsze dawała kanapkę.  
A z czym dawała do szkoły? Więc 
dawała kanapkę, chleb i nałoży jaj-
ko tak, ten tłuszcz to przenikał aż 
przez ten chleb. Przychodziłem do 
szkoły, długa przerwa była, za dwa-
dzieścia pięć jedenasta zawsze by-
ła długa przerwa na te śniadanie.  
I rozpoczynałem jeść, to moi kole-
dzy byli tak głodni, że przyglądał 
się i mówi: daj mi kawałek ugryźć. 
To ja dawałem ugryźć. Naprawdę 
była bieda wtedy. Druga sprawa, 
w szkołach chyba od piątej kla-
sy, to dawali drugie śniadania. 
Jeszcze takie zasady obowiązy-
wały. Dawali na te drugie śniada-
nie, chleb, kromkę chleba, tak na 
całość posmarowaną marmoladą 
owocową i czarną kawę.

Wyrabianie ciasta do wypie-
ku pieczywa w suwalskiej 
piekarni mechanicznej

Fot. R. Łysionek, ze zbiorów 
Archiwum Państwowego 

w Suwałkach

Fot. R. Łysionek 
ze zbiorów 
Archiwum 
Państwowego 
w Suwałkach
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drogie Spodnie
Do suwalskich policjantów zgłosiła się 46-latka, która została oszuka-

na podczas sprzedaży w internecie. Z jej relacji wynikało, że zamieściła 
na portalu aukcyjnym ogłoszenie o sprzedaży spodni. Już po chwili, za 
pośrednictwem komunikatora, skontaktowała się z nią osoba zaintereso-
wana kupnem. Poprosiła sprzedającą o numer telefonu, aby przesłać link 
„ułatwiający” przelanie pieniędzy bezpośrednio na konto. Po kliknięciu  
w niego mieszkanka powiatu suwalskiego, została przekierowana na stro-
nę, gdzie wybrała swój bank. Następnie zalogowała się na konto wpisu-
jąc login i hasło. W ten sposób dała oszustom dostęp do swojego konta. 
46-latka zorientowała się, że padła ofiarą oszustów, kiedy otrzymała sms 
z informacją o transakcjach na jej koncie. Zanim zablokowała konto oszu-
ści zdążyli wypłacić w kilku transzach ponad 2 tysiące zł.

cHciała Zarobić, a Straciła ponad 10 tyS. Zł
Kolejną ofiarą oszustów padła 70-latka. Mieszkanka powiatu suwal-

skiego chciała sprzedać damski płaszcz za 70 zł. Kobieta zamieściła ogło-
szenie na jednym z portali aukcyjnych. Już po kilku minutach, na jednym 
z komunikatorów, kobieta otrzymała wiadomość od zainteresowanej au-
kcją „kupującej”. Ta poprosiła ją o podanie adresu mailowego, aby dopeł-
nić formalności. Kiedy kobieta otworzyła pocztę elektroniczną, czekał już 
tam na nią link z przyjęciem płatności. Sprzedająca wybrała wówczas iko-
nę swojego banku, po czym wpisała login i hasło. Tym samym kobieta da-
ła oszustom dostęp do swojego konta. Chwilę po „transakcji” sprzedają-
ca otrzymała z banku kilka wiadomości o płatności metodą Blik. Każdą  
z nich, niestety potwierdziła. 70-latka zorientowała się, że doszło do oszu-
stwa, kiedy zalogowała się na swoje konto. Wtedy zauważyła, że zamiast 

otrzymać wpła-
tę za sprzedany 
płaszcz, straciła 
ponad 10 tysię-
cy zł. O przestęp- 
stwie powiadomi-
ła policjantów.

nie daj Się oSZukać

zarobić,  a  nie  stracić

O to, co możemy zrobić by się ustrzec przed takimi 
oszustwami, zapytaliśmy komisarz Elizę Sawko, spe-
cjalistę z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy 
Miejskiej  Policji w Suwałkach.

aby nie zostać oszukanym, podczas sprzeda-
ży internetowych warto stosować się do poniż-
szych zasad:
n Nigdy nie klikajmy w linki do stron bankowych, przesyłane przez inne osoby;
n Zwróćmy uwagę jakie transakcje bankowe autoryzujemy i na jaką kwotę;
n Poznajmy i przypominajmy sobie zasady bezpieczeństwa swojego ban-

ku i stosujmy się do nich, gdy korzystamy z portali aukcyjnych;
n Miejmy ograniczone zaufanie do potencjalnych kontrahentów;
n Rozliczajmy się bezpośrednio przez dany portal. Unikajmy bezpośred-

nich transakcji. Uważajmy na próby nawiązania kontaktu poza porta-
lem, poprzez komunikatory;

n Oszuści mogą podrobić 
stronę portalu aukcyjne-
go oraz bramki płatniczej. 
Zwracajmy uwagę na adres 
widoczny w przeglądarce;

n Zwróćmy uwagę na popraw-
ność językową strony, na któ-
rej przekazujemy dane karty. 
Fałszywe strony często za-
wierają błędy, nie są napisa-
ne poprawną polszczyzną;

n Nie podawajmy numeru 
karty i specjalnego kodu 
CVV2/CVC2, który jest nadrukowany obok podpisu.

n Każde finalizowanie transakcji, poza portalem aukcyjnym, czy to przez 
wiadomości mailowe, sms-y i komunikatory, które zwierają linki powin-
no wzbudzić naszą czujność.

co robić, gdy zostaniemy oszukani?
n Koniecznie skontaktujmy się ze swoim bankiem i poinformujmy Policję.

w internecie kupić można wszystko, zawrzeć umowę ubezpieczeniową,  
założyć konto bankowe – wszystko bez biegania po mieście, bez stania 
w kolejce. to ułatwia też „pracę” cyberprzestępcom, którzy wykorzy-
stują nieuwagę, pośpiech i naiwność luDzką. internet tak jak każDe inne 
miejsce nie powinien zwalniać z czujności i zachowania zDrowego  
rozsąDku. jako przykłaD niech posłużą oszustwa z ubiegłego miesiąca,  
których ofiarami były Dwie mieszkanki powiatu suwalskiego.

Grafiki ze strony cert.pl

Logowanie do banku
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n W Tarnopolu podpisano umowę partnerską pomiędzy Suwałkami 
i ukraińskim Tarnopolem

n Liczne pogrzeby ofiar wojny, szpital pełen rannych i 30 tys. uchodź-
ców ze wschodniej Ukrainy – taka jest wojenna rzeczywistość w Tarnopolu

n Alarmy rakietowe, noce w zaciemnieniu, szyby kuloodporne  
w oknach i worki z piaskiem na ulicach. Pomimo tego mieszkańcy 
Tarnopola próbują żyć w miarę normalnie zajmując się swoimi codzien-
nymi sprawami

n Biblioteki z Suwałk i Tarnopola współpracują ze sobą

Przed wjazdem do Ukrainy na polsko-ukraińskim przejściu granicznym su-
walscy samorządowcy musieli poczekać na zakończenie alarmu bombowego 
ogłoszonego na Ukrainie

 
Wyjazd suwalskich samorządowców do Tarnopola nastąpił w mie-

siąc po przyjęciu uchwały Rady Miejskiej, w której zapisano, że warunki 
współpracy określi porozumienie. Tuż po przyjeździe do Tarnopola sa-
morządowcy z Suwałk spotkali się z przedstawicielami Polski na Ukrainie: 
konsulem generalnym z Łucka Sławomirem Misiakiem i wicekonsulem 
Mateuszem Marszałkiem.

28 października w tarnopolskim ratuszu została podpisana przez prezydenta 
Suwałk Cz. Renkiewicza oraz prezydenta Tarnopola Serhiya Nadala umowa  
o współpracy partnerskiej

Umowa przewiduje wymianę doświadczeń z różnych dziedzin życia 
społeczno-gospodarczego między instytucjami publicznymi, samorzą-
dami oraz organizacjami społeczno-gospodarczymi, a także specjalista-
mi z różnych dziedzin. Dotychczasową współpracę realizowano w oparciu  
o list intencyjny zawarty przed pięcioma laty. Uchwałą Sejmu RP z 5 sierp-
nia tego roku zobowiązano polskie samorządy do nawiązania współpra-
cy z ich odpowiednikami, władzami samorządowymi walczącej z rosyj-
skim najazdem Ukrainy.

tarnopol  Wojenny

Suwalscy samorządowcy zawieźli do Tarnopola środki sanitarne, chemię go-
spodarczą oraz długoterminowe produkty spożywcze, które zakupili pracowni-
cy suwalskich instytucji. To już trzeci taki transport z Suwałk, który dotarł do 
Tarnopola

Tarnopol to ponad 220 tysięczne ukraińskie miasto, położone  
ok. 130 km na wschód od Lwowa. Jego mieszkańcy od 9 miesięcy żyją woj-
ną. Ma ona bardzo duży wpływ na ich życie codzienne. Wielu mężczyzn 
jest na froncie lub wykonuje prace związane z zapewnieniem bezpie-
czeństwa w instytucjach miasta. W najważniejszych obiektach wstawia-
ne są szyby kuloodporne. Noce są bez oświetlenia ulicznego. Na drogach 
wyjazdowych wyłożone są worki z piaskiem, a tablic kierunkowych przy 
drogach praktycznie nie ma. 

 

Centrum Tarnopola w południe. Przed wojną był tu tłum przechodniów. 
Teraz puste ulice, pozamykane kioski

Niestety alarmy bombowe w Tarnopolu nie są rzadkością. Nauczyciele 
oraz kierownicy zakładów pracy są poinstruowani o tym, co robić w przy-
padku nalotów oraz kierowania uczniów i pracowników do schronów. Kilka 
tygodni temu rosyjski agresor skierował rakiety na Tarnopol. Na szczęście 
zostały zestrzelone przez systemy ich wykrywania i unieszkodliwiania.

To jest metalowa plakie-
ta wykonana z pancerza 
zniszczonego rosyjskiego 

pojazdu pancernego. 
Otrzymują ją osoby 

i instytucje, które wyróż-
niają się w pomocy 

Ukraińcom. Pierwsza  
z tych plakiet trafiła 

do suwalskiego ratusza

prezyDent suwałk czesław renkiewicz wraz z przewoDniczącym raDy miejskiej zDzisławem przełomcem 
oraz wiceprzewoDniczącym jackiem nieDźwieDzkim oDwieDzili  ukraiński tarnopol. mogli na miejscu prze-
konać się jak wygląDa życie mieszkańców tarnopola w zachoDniej ukrainie w czasie wojny.
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Ponad 3 tys. mieszkańców Tarnopola zostało wcielonych do ukraińskiej 
armii. Przywrócono też w mieście jednostkę wojskową oraz rozbudowano 
struktury wojsk obrony terytorialnej. Funkcjonowanie tej drugiej formacji 
praktycznie w całości finansuje samorząd. Ranni opatrywani są w placów-
kach medycznych położonych najbliżej linii działań wojennych. Ranni wy-
magający długotrwałej rehabilitacji kierowani są do innych lecznic. W mi-
nionym tygodniu w tarnopolskim szpitalu rehabilitowane były 62 osoby ze 
znacznymi uszkodzeniami ciała. Są też zabici. W ostatnich dniach odbył się 
pogrzeb 48 ofiary frontowych działań, mieszkańców miasta.

Takie wyposażenie znajduje się w tarnopolskim szpitalu. Na prośbę gospoda-
rzy nie zrobiono zdjęć na salach z rannymi żołnierzami

Teraz pomoc społeczna w Tarnopolu musi docierać też do członków 
rodzin, z których podstawowy żywiciel został wcielony do armii, ale tak-
że pokrywać koszty świadczeń leczniczych na rzecz osób rannych, bądź 
kosztów pochówku ofiar. Pomoc jest  kierowana również do uchodźców, 
którzy trafili do Tarnopola z obszarów objętych bezpośrednimi działa-
niami wojennymi. Liczba osób, które dotarły do miasta wynosi ponad 
30 tysięcy.   

Mieszkańcy Tarnopola pomimo wojny próbują żyć w miarę normalnie, zaj-
mując się swoimi codziennymi zajęciami

 

W czasie wojny na ulicach Tarnopola pojawiło się więcej muzyków grających 
na instrumentach patriotyczne pieśni. Obrazek taki jest dobrze znany z pol-
skich filmów wojennych

Suwalscy samorządowcy odwiedzili Bibliotekę Miejską w Tarnopolu, 
z którą Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej realizowała projekt 
„Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu”. W czasie 
wizyty zaprezentowano efekty tego projektu.

Dyrektor Biblioteki Miejskiej 
w Tarnopolu prezentuje 

specjalną „latarnię”, 
do pokazów bajek dla dzieci, 

która jest efektem projektu 
realizowanego wspólnie 

z suwalską 
Biblioteką Publiczną 
im. M. Konopnickiej

Biblioteka Miejska w Tarnopolu spełnia rolę centrum kulturalnego łączącego 
działalność biblioteki, domu kultury i muzeum. Bibliotekarki prezentują lalki 
„motanki”, które powstały na bibliotecznych zajęciach  

Przypomnijmy, że przed miesiącem bibliotekarze i urzędnicy z ukraiń-
skiego Tarnopola odwiedzili Suwałki, gdzie zapoznali się z ofertą suwal-
skiej Biblioteki. Odwiedzili Midicentrum na Osiedlu Północ oraz Strefę 
Odkrywania Wyobraźni i Aktywności. Zapoznali się też z nową wstawą 
stałą w Muzeum im. M. Konopnickiej. Zwiedzili również zespół poklasz-
torny nad Wigrami.

Tarnopol został założony w 1540 roku  
w województwie ruskim Rzeczpospolitej. Po 
pierwszym rozbiorze w 1772 r. został wcielo-
ny do Austrii, później Rosji, a następnie po-
nownie do Austrii, w granicach której po-
został do upadku Austro-Wegier w 1918 r. 
Po paryskiej konferencji pokojowej w 1919 
r. znalazł się w granicach II Rzeczpospolitej. 
Po II wojnie światowej Tarnopol znalazł się w 
granicach Związku Sowieckiego jako część 
Ukraińskiej Republiki Sowieckiej, a od 1991 r. jest stolicą obwodu  
w Ukrainie.
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tablice marii konopnickiej
Pomysł uczczenia poetki pojawił się wkrótce po jej śmierci. W 1910 r. 

rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na tablicę pamiątkową na domu, w któ-
rym się urodziła. Jak napisał Zygmunt Filipowicz w książce „ Suwalskie 

lata Marii Konopnickiej” na ten cel prze-
znaczono dochód z uroczystego wieczo-
ru poświęconego pisarce, który odbył się 
22 października 1910 r. 112 rubli złożono 
w Towarzystwie Wzajemnego Kredytu 
na fundusz Marii Konopnickiej, a w nr 43 
„Tygodnika Suwalskiego” otwarto nową 
rubrykę „Na tablicę Konopnickiej” i po-
dano nazwisko pierwszego ofiarodawcy. 
Najprawdopodobniej projekt odsłonię-
cia tablicy w Suwałkach nie został zaak-
ceptowany przez zaborcze władze ro-
syjskie, bo w kolejnych numerach „TS” 
rubryka już się nie pojawiła. 

Dom urodzenia Marii Konopnickiej  
(ok. 1930 r.) jeszcze bez pamiątkowej tablicy
Fot. Karol Jaroszyński, ze zbiorów 

Muzeum im. M. Konopnickiej 

W czasie zaborów nie udało się trwale upamiętnić naszej słynnej ro-
daczki w Suwałkach. Starania o to wznowiono w wolnej Polsce. Powstał 
projekt wybudowania pomnika M. Konopnickiej i ufundowania tablicy 
pamiątkowej. Zbiórkę pieniędzy zapoczątkowano „Wieczorem dekla-
macyjno-muzykalnym ku czci wielkiej Polki, Poetki i Suwalczanki”, któ-
ry odbył się 10 maja 1925 r. Wiersze poetki recytowała jej córka Laura 
Konopnicka-Pytlińska. 

Plakat Akademii ku czci Marii 
Konopnickiej oraz portret Laury 
Konopnickiej-Pytlińskiej

12

Zbiórka pieniędzy przebiegała bardzo po-
woli. Dopiero po dziesięciu latach, 8 paździer-
nika 1935 r. udało się jedynie odsłonić tablicę 
pamiątkową na budynku, w którym urodziła 
się przyszła poetka. Tablicę z białego marmuru 
ufundował przy pomocy suwalskiego magistra-
tu Oddział Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet.

Pamiątkowa tablica z 1935 r.

W czasie II wojny światowej , w obawie przed Niemcami tablicę zdję-
to i schowano na strychu budynku gospodarczego suwalskiego volks-
deutscha Kisela przy ul. Ciesielskiej. Tablica owinięta w szmaty, przeleżała  
w tym ukryciu aż do 1953 r., kiedy przypadkowo ja odnaleziono. Potem 
trafiła do zbiorów suwalskiego Muzeum Regionalnego, a w 2000 r. zawi-
sła w bramie (ówczesnym holu muzeum). 

Pamiątkowa tablica 
z 1935 roku na wystawie 

biograficzno-literackiej  
w Muzeum im. M. Ko-

nopnickiej w latach  
70-tych XX wieku 

Fot. Tadeusza Smagacza  

z książki Zygmunta Filipowicza 

„Suwalskie lata Marii 

Konopnickiej”

Zanim odnaleziono pamiątkową tablicę z 1935 r. 8 października 1950 r.  
na domu rodzinnym M. Konopnickiej zawisła nowa tablica z różowego 
marmuru. W „Życiu Białostockim” pod tytułem „Przepowiednie Jej stały 
się rzeczywistością. Społeczeństwo suwalskie oddaje hołd pamięci wiel-
kiej poetki ludu Marii Konopnickiej” ukazała się relacja z uroczystości 
odsłonięcia tablicy 8 X 1950 r. (jej treść przytoczył Andrzej Matusiewicz  
w „Jaćwieży” nr 24 z 2003 r. Początek relacji: „Przed niewielkim muro-
wanym domem przy ul. Kościuszki 31 zgromadził się tłum mieszkańców 
Suwałk. Tu właśnie 2 (winno być 23) maja 1842 roku zabiło po raz pierw-
szy serce Wielkiej Polki, bojowniczki o wolność, sprawiedliwość i oświa-
tę dla ludu – Marii z Wasiłowskich Konopnickiej. W 40. rocznicę jej zgonu 
przybyli tu ludzie prości, robotnicy i chłopi, kobiety i młodzież, aby złożyć 
hołd pamięci poetki, która nade wszystko ukochała lud. Pamięci piewczy-
ni niedoli ludu i miłości ojczyzny jest żywa i pełna treści.”

Tablicę pamiątkową odsłonił mini-
ster kultury i sztuki Stefan Dybowski. 
Po części oficjalnej w świetlicy Liceum 
Ogólnokształcącego odbyła się część 
artystyczna, w czasie której wiersze po-
etki recytowali aktorzy z białostockiego 
Teatr im. A. Węgierki. I właśnie ta tablica 
wisi teraz na ścianie budynku, w którym 
urodziła się M. Konopnicka.

rok 2022 został ogłoszony rokiem marii konopnickiej w polsce. tak zdecydowali posłowie. również miejscy radni 
uchwalili, że ten rok jest rokiem marii konopnickiej w Suwałkach. 23 maja minęło 180 lat od urodzin w Suwałkach jed-
nej z najwybitniejszych polskich pisarek i poetek. w plebiscycie „dwutygodnika Suwalskiego” znalazła się ona w gronie  
10 najwybitniejszych suwalczan w 300-letniej historii miasta. śladów pamięci o niej w Suwałkach nie brakuje. przez cały 
rok marii konopnickiej w „dtS” przypominamy suwalskie ślady po naszej słynnej rodaczce. dziś o tablicy pamiątkowej,  
a właściwie o dwóch tablicach, które zamontowano na ścianie budynku, w którym urodziła się m. konopnicka.

Rok        MaRii       konopnickiej

Fot. z wydawnictwa „Tej, która w Suwałkach zaczerpnęła pierwszą osnowę życia. Muzeum  

im. Marii Konopnickiej 1973-2013” Pamiątkowa tablica z 1950 r.
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biblioteka publicZna im. marii konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:
¿  do obejrzenia wystawy „Malowane wiersze 

Konopnickiej” – „Galeria na Schodach”. Wystawa 
prezentowana jest w ramach obchodów Roku Marii 
Konopnickiej. Na wystawie znalazły się prace suwal-
skich artystów: Anny Cichosz, Olgi Wielogórskiej, 
Mai Wielogórskiej, Marty Taraszkiewicz, Renaty 
Gąglewskiej-Gniady, Ewy Olejnik-Rakowskiej, Natalii 
Kleszczewskiej, Michaliny Kuszel oraz Marcina 
Gwiazdowskiego. Czynna do końca listopada. 
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 oglądania wystawy z okazji obchodów Roku Marii Konopnickiej. To już 

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

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

¿ wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach 
do udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj”  
– zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj 

książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj  
i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D i 3D (w cenie  
18 zł). Filmy objęty akcją: „Kopciuszek i kamień życia”, „Orzeł ostatni pa-
trol. Tajemnica legendarnego okrętu”, „Bella i Sebastian: Nowe pokolenie”.

SuwalSki ośrodek kultury zaprasza na:

¿ spektakl „Kobieta z Wydm” w reżyse-
rii Adama Walnego – 13.11, godz. 18, sa-
la im. Andrzeja Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, 
bilety 20 zł;

¿ spotkanie Suwalskiego Fan Clubu Bluesa – 15.11, godz. 19, kawiarnia 
artystyczna, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny. Wystąpi duet bluesowy 
Belkin & Sochin Blues Duo z Litwy;
¿ na koncert zespołów SUSZ i RYSA. Zespół 

SUSZ tworzą: Monika Rudowicz – śpiew, Jan 
Czerniecki – gitara, Jerzy Korzun – perkusja, Piotr 
Skowroński – akordeon, Józef Stankiewicz – kon-
trabas. Zespół RYSA tworzą: Bartosz Żyliński – gi-
tara, Dawid Szymańczyk – mandolina, Nurek – gitara basowa, Karol Gudajtys 
– perkusja – 19.11, godz. 18, sala kameralna, ul. Jana Pawła II 5, bilety 15 zł;
¿ Spotkania Teatralne za Kurtynką i spektakl „Królik Edward” – 20.11, 

godz. 17, bilety 20 zł. Sceniczna historia, dla młodszych i starszych widzów 
w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora w Łomży;
¿ koncert zespołu Raz Dwa Trzy – 25.11, godz. 19, Sala im. Andrzeja 

Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 95 zł, 120 zł, 130 zł;
¿ wystawę stałą Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – malar-

stwo – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;
¿ wystawę prac Jacka Świgulskiego „Wszystko dookoła” – Galeria Sztuki 

Stara Łaźnia, wystawa czynna do 25.11;

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

Stara Łaźnia.

muZeum okręgowe w SuwałkacH, ul. T. Kościuszki 71 zaprasza:
¿ na spotkanie z Krzysztofem Skłodowskim i promocję książki wydanej  

przez Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Okręgowe w Suwałkach „Garni- 
zon Suwałki w latach 1921-1939” – 10.11, godz. 17;
¿ do zwiedzania wystaw od wtorku do niedzieli w godz. 9-17. 

muZeum im. m. konopnickiej, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:
¿ spotkanie z Pawłem Bukowskim, który opowie o Marii Konopnickiej 

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

¿ nową wystawę stałą „Pieśń o domu” poświę-
coną życiu 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:
¿ koncert zespołu „Byle Dalej” – 10.11, godz. 19, bilety – 20 zł. Zespół 

tworzą: Janusz Murawski – gitara, śpiew; Dominika Szyszko – skrzypce, 
śpiew; Kacper Skrodzki – gitara Finger Style; Rafał Marczyk – perkusja.

black pub komin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿ Jam Session – 11.11, godz. 19:19. Wstęp wolny;
¿ Parkiet Niepodległości – 12.11, godz. 21. Przygrywać pod tę celebrac-

ję będą: Just_in i Dj Malis. Wstęp wolny;
¿ koncert zespołu Cochise – 18.11, godz. 21. Wstęp 30 zł  

(rezerwacja), 40 zł w dniu koncertu. Rezerwacje mailowe:  
cochise99@wp.pl

4. SuwalSki pułk prZeciwpancerny, ul. Woj. Polskiego 40 zaprasza:
¿ do odwiedzenia Sali Tradycji 14. Pułku Przeciwpancernego, w której 

zaprezentowano historię i tradycje jednostek wojskowych dwudziesto-
lecia międzywojennego. Obejrzeć też można historyczną broń będącą 
na wyposażeniu żołnierza polskiego oraz plenerową wystawę sprzętu  
i pojazdów wojskowych. Zwiedzanie w dniach: 11.11, 10.12 w godz. 11-17.

centrum Handlowe plaza Suwałki, ul. j. dwernickiego 15, lok. 301 
zaprasza na filmy:
– do 10 listopada – „Nel i tajemnica kurokota” (animowany/przygo-

dowy), „Kopciuszek i kamień życia” (komedia animowana/przygodo-
wy), „Ania” (dokumentalny), „Johnny” (dramat), „Black Adam” (akcji/s-f), 
„Egzorcyzmy siostry Ann” (horror), „Silent twins” (dramat) – film wyświe-
tlany w cyklu KINO KONESERA;

– od 4 listopada – „Listy do M5” (komedia ro-
mantyczna);

– od 11 listopada – „Mama Mu wraca do 
domu” (familijny), „Prorok” (dokumentalny), 
„Czarna Pantera: wakanda w moim sercu” (ak-
cji/s-f), „Goście” (horror);

– 16 listopada – „Baby broker” (dramat) – 
film wyświetlany w cyklu BABSKIE WIECZORY;

– od 18 listopada – „Bella i Sebastian: Nowe 
pokolenie” (familijny), „Nie cudzołóż i nie kradnij” (komedia/gangsterski), 
Menu” (komedia/horror);

– 22 listopada – „Bohater” (dramat/thriller) – film wyświetlany w cyklu 
KINO KONESERA.

13

ZaprosZenia suwalskie

w kinie
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wydarZenia Sportowe

ślepSk malow punktuje
Dwa zwycięstwa za trzy punkty i jeden punkt wywalczony  

w Katowicach – to bilans siatkarzy Ślepska Malow w ostatnio rozegranych 
meczach PlusLigi. Najpierw suwalska drużyna przegrała 2:3 (25:23, 16:25, 
25:20, 21:25, 11:15) z GKS w Katowicach. 1 listopada w Suwałki Arenie go-
spodarze wygrali 3:1 (25:19, 15:25, 25:20, 25:22) z Cuprum Lubin. Poza dru-
gim setem siatkarze suwalskiej drużyny okazali się zdecydowanie lepszy-
mi od rywali z Lubina. Zwraca uwagę niezła frekwencja w  Suwałki Arenie 
podczas spotkania rozgrywanego 1 listopada.

Jednym z najmocniejszych punktów 
w suwalskiej drużynie jest Matias Sanchez. 
Rozgrywający z Argentyny zdobywa 
sporo punktów i jest wyróżniającym się siatkarzem 
w PlusLidze na swojej pozycji 

Najlepszy w tegorocznych rozgrywkach PlusLigi, a też zapewne je-
den z lepszych meczów Ślepska Malow w najwyższej klasie rozgrywko-
wej siatkarze suwalskiego zespołu rozegrali w Bełchatowie, gdzie rozbi-
li jednego z potentatów PlusLigi. Ślepsk Malow wygrał 3:0 (25:20, 25:23, 
25:21) ze Skrą. Właściwie w każdym aspekcie gry suwalska drużyna była 
lepsza od rywali z Bełchatowa.  

Bartosz Filipak został wybrany najlepszym siatkarzem 
dwóch zwycięskich dla Ślepska Malow meczów  
z Cuprum Lubin i Skrą Bełchatów

Cezary Sapiński z 16 asami 
serwisowymi plasuje się w czołówce 

zagrywających w PlusLidze

W ośmiu meczach Ślepsk Malow zdobył 16 pkt i zaj-
muje piątą lokatę w tabeli PlusLigi. W następnym me-
czu Ślepsk Malow zagra 10 listopada (czwartek) o godz. 20:30 z Cerrad 
Enea Radom.

wigry piąte 
Piłkarze suwalskich Wigier w IV lidze więcej punktów zdobywają  

w spotkaniach wyjazdowych niż na stadionie przy ul. Zarzecze 26. Tak by-
ło też w ostatnich meczach. Najpierw wygrali 7:4 z Czarnymi w Czarnej 
Białostockiej. Gole dla Wigier zdobyli: Marcin Fiedorowicz x 3, Dawid 
Kalinowski x 3, Wojciech Mickiewicz.  

Porażką 
Wigier zakoń-
czył się pierw-
szy mecz 
w IV lidze na 
stadionie przy 
ul. Zarzecze 
26 rozegrany 
przy sztucz-
nym świetle  

Fot. Wigry Suwałki

W Suwałkach Wigry wyraźnie przegrały 3:5 z KP Wasilków. Do prze-
rwy rywale prowadzili 3:0. Gole dla Wigier strzelili: Łukasz Kubrak, Filip 
Kozłowski i M. Fiedorowicz. W 15 meczach suwalska drużyna zdobyły 
30 pkt i zajmują piątą lokatę w tabeli IV ligi. W następnej kolejce zagra  
w Mońkach z Promieniem.

Verta trZeci
Pierwszy weekend listopada nie był udany dla piłkarskich drużyn  

z Suwałk. Przegrały Wigry, przegrała też Verta Suwałki. W meczu pod-
laskiej klasy A grupy 1 Verta przegrała 2:3 z ostatnim w tabeli Grabem  
w Janówce. Verta zakończyła już rundę jesienną i z dorobkiem 16 pkt zaj-
muje trzecią lokatę w tabeli grupy 1 A klasy. Wciąż nie ma ostatecznego 
rozstrzygnięcia w sprawie meczu Verty z Jastrzębiem Knyszyn. Rywale 
nie przyjechali na mecz do Suwałk.

badmintoniści Skb litpol-malow w iZraelu
Badmintoniści SKB Litpol-Malow Suwałki Michał Sobolewski i Adam 

Szolc dotarli do półfinału gry podwójnej mężczyzn w Ynonex Israel 
Open 2022 rozgrywanym w Kibbutz Hatzor. W ćwierćfinale wygrali z re-
prezentantami Izraela Alexander Bas/Ariel Shainski. W półfinale ulegli 
Szwajcarom, którymi byli: Arthur Boudier/Minh Quang Pham.

karatecy na miStrZoStwacH europy
Bez powodzenia startowali zawodnicy Suwalskiego Klubu Karate   

w Mistrzostwach Europy kadetów, juniorów i młodzieżowców karate shin-
kyokushinkai rozegranych w Sofii. Jolanta Płońska i Kacper Kluczyński 
przegrali swoje pierwsze walki, a Tomasz Kluczyński wraz z dwoma innymi 
zawodnikami, startując w kata drużynowym, przegrali z Ukrainą. Wyjazd 
na Mistrzostwa Europy suwalskich zawodników został dofinansowany  
z dotacji Urzędu Miejskiego.

SuwalScy modelarZe najlepSi
Zakończyła się rywalizacja w Pucharze Polski Małych Form i Latających 

Skrzydeł w kategorii open, bez podziału na grupy wiekowe. Puchar Polski 
na rok 2022 w klasie F1G zdobył trener sekcji modelarstwa lotniczego 
OSiR Suwałki – Stanisław Skibicki. Na drugim miejscu znalazła się Oliwia 
Danilewicz, a trzecią lokatę zajął Adam Sadowski. Na piątym miejscu skla-
syfikowano Oliwię Szturgulewską.

Teraz przed za-
w o d n i k a m i  OS i R 
Suwałki rywaliza-
cja w hali. 4 grudnia 
w Bieruniu odbę-
dą się Mistrzostwa 
P o l s k i  M o d e l i 
Halowych w klasie 
F1N.

Suwałki miaStem partnerSkim pZla 
Podczas Gali Orlen Złote Kolce 2022, która odbyła się na Stadionie 

Śląskim w Chorzowie, Polski Związek Lekkiej Atletyki nagrodził czoło-
wych polskich lekkoatletów oraz podziękował miastom, które są ak-
tywnymi organizatorami najważniejszych imprez w kraju. Nagrodę 
Miasta Partnerskiego PZLA w imieniu suwalskiego samorządu ode-
brał dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Waldemar Borysewicz. To wy-
różnienie w szczególności za organizację 98. PZLA Mistrzostw Polski.  
W czerwcu tego roku w trakcie trzech dni sportowej rywalizacji na su-
walskim stadionie lekkoatletycznym zaprezentowali się najlepsi pol-
scy lekkoatleci. Statuetki odebrali również przedstawiciele: Torunia, 
Rzeszowa, Bielska-Białej, Radomia, Poznania, Łodzi, Bydgoszczy, 
Lublina oraz Karpacza.

miStrZoStwa Suwałk 
w koSZykówce i uniHokeju

Drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 wygrała Mistrzostwa Suwałk 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców. Do turnieju przy-
stąpiły 4 suwalskie szkoły. Kolejne lokaty zajęły drużyny z: SP nr 11  
i SP nr 7. Uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 i uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 11 okazali się najlepsi w unihokeju. Do turnieju przy-
stąpiło 5 suwalskich szkół. W rywalizacji dziewcząt kolejne lokaty zaję-
ły uczennice SP nr 4 i SP nr 11, a wśród chłopców na podium znaleźli się 
też uczniowie  SP nr 5 i SP nr 6. Oba turnieje rozegrano w hali SP nr 11  
im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza. 

Fot. OSiR Suwałki
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>> „dZiady” 
W bibliotece

„Dziady – to nie to, co myślisz” pod tym tytułem suwalska Biblioteka 
Publiczna im. M. Konopnickiej organizuje zajęcia dla uczniów klas IV-VIII 
szkół podstawowych poświęcone obrzędowości zaduszkowej. W opar-
ciu o tekst II części „Dziadów” Adama Mickiewicza uczestnicy zajęć po-
znają dawne czynności magiczne, przestrogi przekazywane przez duchy 
zmarłych, a także archaizmy – słowa, które wyszły już z użycia lub straci-
ły częściowo znaczenie.

W pierwszych zajęciach zorganizowanych w Dniu Zadusznym uczestniczyli 
uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 6 imienia A. Kujałowicz   

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie biblioteki przy ul. E. Plater 33A 
do 18 listopada. Rezerwacji miejsc można dokonać w Wypożyczalni dla 
Dzieci, bądź dzwoniąc pod nr tel. 87 565 62 46. Udział jest bezpłatny.

>>

stypendia 
dla najlePszych uczniów

Dwóch uczniów suwalskich szkół: Patryk Sokół z Zespołu Szkół 
Technicznych i Michał Walczuk z I Liceum Ogólnokształcącego  
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej otrzymało stypendia 
przyznane przez zarząd województwa podlaskiego. Więcej stypendiów 
od suwalczan otrzymali uczniowie z: Wysokiego Mazowieckiego (3 sty-
pendia), Łomży (4 stypendia) i Białegostoku (34 stypendia).

Zarząd województwa przyznał stypendia za szczególne osiągnięcia  
w roku szkolnym 2021/2022 pięćdziesięciorgu uczniom z regionu. 
Otrzymali je laureaci konkursó

w, olimpiad lub turniejów na szczeblach wojewódzkim, ogólnopolskim 
bądź międzynarodowym mający najwyższe średnie ocen za naukę. Kwota 
wsparcia wynosi 4 tys. zł dla jednego stypendysty. Jest przyznane za 10 mie-
sięcy nauki w poprzednim roku szkolnym i zostanie wypłacone jednorazowo.

>>

hubertus 
suWalski 2022

Tegorocznego Hubertusa Kół Łowieckich w Suwałkach obchodzono 
3 listopada czyli w dniu patrona myśliwych. Była msza św. w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, którą koncelebrował kapelan myśliwych ks. Jarema 
Sykulski. W uroczystości uczestniczyli m.in. samorządowcy oraz przed-
stawiciele służb mundurowych. Ślubowanie złożyło 18 nowych myśli-
wych, wśród nich jedna kobieta. W suwalskim Okręgu Polskiego Związku 
Łowieckiego zrzeszonych jest ponad 2,8 tys. myśliwych m.in. z: Augustowa, 
Ełku, Giżycka, Olecka, Orzysza, Pisza, Sejn, Węgorzewa i Suwałk.

W czasie spotkania Łowczy Okręgowy 
Wojciech Zaniewski (na zdjęciu z lewej) zwró-
cił uwagę na to, że myśliwi często kojarzeni 
są jedynie z łowiectwem, ale to jedynie tylko 
część ich pracy i obowiązków. Pracują m.in.  
w łowiskach, gdzie pomagają dzikim zwierzę-
tom przetrwać zimę w trudnych warunkach. 
Rozstawiają paśniki oraz budują gniazda dla 
ptaków. Rozrzucają w lasach szczepionkę 
przeciwko wściekliźnie. Pomagają niektórym 
rolnikom zabezpieczyć swoje uprawy, które 
wcześniej były plądrowane m.in. przez dziki. 

Ponoszą także odpowiedzialność za szkody wyrządzane przez dziki, jele-
nie, daniele i sarny na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych. 
Aby zachować różnorodność gatunkową, myśliwi prowadzą odstrzały da-
nych gatunków zwierząt, za co przez wiele osób postrzegani są negatyw-
nie. Suwalski Hubertus zakończył się spotkaniem integracyjnym. 

Pierwsze dni listopada to dla myśliwych początek polowań jesien-
no-zimowym, które potwierdzone są uroczystością Hubertusa. Święto 
to pochodzi od imienia świętego Kościoła katolickiego. Hubert jest 
patronem myśliwych i jeźdźców. Święto 3 listopada było obchodzo-
ne pierwszy raz w 1444 r., początkowo w formie wielkiego polowania.  
W Polsce początek kultu św. Huberta datuje się na XVIII w. W czasach  
II RP pierwsze polowanie hubertowskie odbyło się w 1930 r. z inicja-
tywy prezydenta Ignacego Mościckiego. Myśliwi oprócz prowadze-
nia odstrzałów, odpowiedzialni są też m.in. za dokarmianie zwierzyny. 
Aby zostać myśliwym, należy najpierw odbyć staż i ukończyć szkolenie.

Polowanie zimowe w czasach Rzeczpospolitej Polskiej
Fot. Narodowe Archiwum Filmowe
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maSZ problem Z alkoHolem?
cHceSZ prZeStać pić?

anonimowi alkoHolicy cZekają

wykaZ mitingów grup aa intergrupy

„pojeZierZe”
infolinia: 801 033 242

SuwałkI:
n „Zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, godz. 18.00;
n „Opoka”, ul. Woj. Polskiego 36, środa, godz. 18.00 – spotkania  
odbywają się na plebanii przy parafii Piotra i Pawła;
n „Dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  
i święta, godz. 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n „krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;
auguStów:
n „Nie Ma Mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „Maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;
SejNy:
n „tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;
FIlIpów:
n „przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;
puńSk:
n „Nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00; zima – 19.00;
lIpSk:
n „Odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00. 
 218/2022

preZydent miaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 października 2022 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszo-
ny został na okres 21 dni (od 24.10.2022 r. do 14.11.2022 r.) wykaz w sprawie przyję-
cia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży 
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 399/2022 z dnia 24 października 2022 roku).  
 262/2022

preZydent miaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.  
poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 listopada 2022 ro-
ku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogło-
szeń wywieszony został na okres 21 dni (od 03.11.2022 r. do 24.11.2022 r.) wykaz w 
sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej 
do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 408/2022 z dnia 03 listopada 
2022 roku).     267/2022

ogłoSZenie o prZetargu nr 81/2022

młodzieżowa Spółdzielnia mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza 
przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług utrzymania porządku na terenach Młodzieżowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach od dnia 1 stycznia 2023 r..

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A  
do dnia 28.11.2022 r. do godziny 9.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  
„oferta na utrzymanie porządku”.

Otwarcie ofert dnia 28.11.2022 r. o godzinie 9.05.
Specyfikacja wraz z wzorem umowy do pobrania na stronie interneto-

wej www.msmsuwalki.pl lub w siedzibie Spółdzielni.
Osoba do kontaktu: przemysław Sienica, tel.: 87 567 60 05.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta 

lub unieważnienia przetargu, na każdym etapie, bez podania przyczyn.
268/2022

energia i biznes
Forum Biznesowe Pogranicza, organizowane przez Miasto Suwałki 

oraz Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach to jed-
na z największych konferencji w naszym regionie. Każda z pięciu edycji 
forum skupiała się na najważniejszych aktualnie problemach lub wyzwa-
niach gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju. Tematem tego-
rocznego Forum będzie „Energia i biznes”. Dzięki sponsorom i partnerom 
wydarzenia, uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. VI Forum Biznesowe 
Pogranicza odbędzie się 17-18 listopada, a jego współorganizatorem jest 
Województwo Podlaskie. 

W programie Forum przewidziano szereg paneli dyskusyjnych oraz 
dwie główne debaty, odbywające się pierwszego dnia. Pierwsza z nich, 
zatytułowana „Polska gospodarka i jej perspektywy na przyszłość” po-
święcona będzie aktualnej sytuacji gospodarki naszego kraju, która zo-
stała wytrącona z równowagi poprzez pandemię i wojnę. Debatę popro-
wadzi prof. zw. dr hab. inż. Witold Orłowski – główny ekonomista PWC. 
Druga z kolei, nosząca tytuł „Bezpieczeństwo energetyczne w Polsce” 
koncentrować się będzie na omówieniu wybranych uwarunkowań bez-
pieczeństwa energetycznego naszego kraju w drugiej dekadzie XXI wie-
ku w jego wymiarze globalnym, regionalnym oraz krajowym. W deba-
cie spotkają się m.in. byli ministrowie gospodarki – dr Janusz Steinhoff 
i Piotr Woźniak.  

W drugim dniu Forum zaproszeni goście przedstawią finansowe in-
strumenty i możliwości wsparcia przedsiębiorstw w drodze do poprawy 
efektywności energetycznej oraz rozwoju firm. Odbędzie się też dysku-
sja dotycząca odnawialnych źródeł energii, których wykorzystanie sta-
nowi aktualnie podstawy prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i bez-
piecznego życia.

Forum to nie tylko debaty i wykłady. Konferencji będą towarzyszyły 
targi. Wśród wystawców znajdą 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, 
Polenergia, Soild Energy, SIEMENS oraz inne firmy, które z sukcesem 
wdrażają nowoczesne ekologiczne rozwiązania w swoich firmach, m.in.: 
Mercedes Benz, Malow, PRU. Zachęcamy do zapoznania się z agendą  
i rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem formularza dostępnego na 
stronie https://forumpogranicza.pl/

>>
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cHroń córki prZed prZemocą SekSualną

ucZ Swego Syna SZacunku dla kobiet

Kampania społeczna współfinansowana ze środków Miasta Suwałki

ogłoSZenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenu ograniczonego ulicami: utratą, Sportową, walerego romana
i terenem kolejowym w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr L/653/2022 z dnia 26 października 
2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu ograniczonego ulicami: Utratą, Sportową, Walerego Romana i terenem kolejo-
wym 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. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej, przed-

miot wniosku oraz oznaczenie obszaru, którego dotyczy, pozwalające na identyfikację nie-
ruchomości: numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu, nazwę ulicy, nazwę miej-
scowości.*

        265/2022
* 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 urzędu  
w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem: 

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

kupię samochód kamaz 5320 
z energo akumulatorem 20/20,

tel.: +37 068 693 410
215/2022

ogłoSZenie
o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenu centrum handlowego „Suwałki plaza” wraz z przyległymi ulicami: 
generała  józefa dwernickiego i teofila noniewicza 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 podjęciu 
przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XLIX/631/2022 z dnia 28 września 2022 r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cen-
trum handlowego „Suwałki Plaza” wraz z przyległymi ulicami: Generała  Józefa Dwernickiego 
i Teofila Noniewicza w Suwałkach.

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

korespondencji UM, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 9 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.*                 266/2022

* 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwane-
go 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 miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich przetwa-
rzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa upraw-
niony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

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

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

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

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

ogłoszenia „dtS” – tel.  87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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gawęda  z  karmnikiem
19 listopada o godz. 11 w sali Wigierskiego Parku Narodowego  

w Krzywem o dokarmianiu ptaków – jak, gdzie, kiedy i czym kamić pta-
ki zimą opowie Czesław Lichota. Podczas spotkania zostaną rozlosowa-
ne karmniki.
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>>
Znamy już przyszłoroczny, ramowy harmonogram IV Suwalskiej 

Spartakiady Seniorów. Został on wypracowany po spotkaniu kierow-
nictwa Ośrodka Sportu i Rekreacji z przedstawicielami Suwalskiej Rady 
Seniorów.

Zawody rozgrywane dotąd jesienią na suwalskim stadionie lekko-
atletycznym, ze względu na kapryśną pogodę zostały przesunięte na 
wiosnę. Zmieniono też część konkurencji. Rzut oszczepem ze wzglę-
dów bezpieczeństwa zamieniony został na rzut piłką. Natomiast pozo-
stałe konkurencje: skok w dal, bieg na 60 metrów, pchnięcie kulą pozo-
stały bez zmian. Odbędą się też zawody pływackie. Zrezygnowano ze 
względów technicznych (konieczność organizowania treningów) z za-
wodów w strzelectwie sportowym. 

– Zajęcia sportowe  rozpoczynamy już 29 stycznia przyszłego roku od 
aktywności nordic walking. Zawody lekkoatletyczne rozgrywane będą  
4 lub 11 czerwca. Spartakiada w przyszłym roku będzie odbywała się 
pod hasłem „Łącząc pokolenia”. Chcemy by w tej imprezie uczestniczy-
ły całe rodziny. Stąd pomysł z połączeniem zawodów seniorów z konku-
rencjami dla dzieci – mówi Andrzej Soroka z Suwalskiej Rady Seniorów.

W ramach Spartakiady 10 września odbędzie się wycieczka rowero-

iV suWalska spartakiada senioróW 

wa. Natomiast 16 października w centrum handlowym Plaza planowane 
jest rozegranie zawodów bowlingowych. Organizatorzy Spartakiady po 
raz pierwszy planują też zorganizować uroczyste zakończenie rywalizacji 
sportowej 14 listopada, gdy przypada Światowy Dzień Seniora. 

W tym roku po raz ostatni rozegrano rywalizację w rzucie oszczepem

inFormacja
prezes Zarządu budynków mieszkalnych w Suwałkach tbS sp. z o.o. dzia-

łając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomo-
ściami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. 
z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815; z 2022 r. poz. 1846) podaje do publicz-
nej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 02.11.2022 r. do dnia 22.11.2022 r. 
został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 
32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl Wykaz nr 25/2022 z dnia 28 paździer-
nika 2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.    264/2022

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.

>> zajęcia 
dla ucZnióW

Ponad dwudziestu uczniów suwalskich szkół ponadpodstawowych 
uczestniczy w zajęciach, które mają im pomóc w obraniu właściwego 
kierunku studiów. Organizuje je suwalski Park Naukowo-Technologiczny 
Polska Wschód.

Na Future Lab Experience czyli FLEX złoży się cykl 12 zajęć o różnorod-
nej tematyce. Na pierwszym spotkaniu uczniowie na zajęciach z Pawłem 
Krzemińskim poznawali tajniki marketingu internetowego, a Krzysztof 
Kowalewski opowiadał o reżyserii. 

Realizację tego projektu zainaugurował zastępca prezydenta Suwałk Roman 
Rynkowski
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Zespół „Nadzieja” ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Suwałkach zbiera na na-
granie płyty. Chcą pokazać, że choroba nie mo-
że stanąć im na drodze do spełnienia marzeń.

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

Pomóżmy im spełnić marzenie nagrania 
własnej płyty!!!

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

Studio Nagraniowe MlD spełnia marzenia!!! 
 teraz możesz i ty!!!

LINK do zbiórki:

https://zrzutka.pl/z/alternatywa

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

244/2022

O Roku Marii Konopnickiej pamiętały rów-
nież dzieci z suwalskiego Przedszkola  nr 1.  
Starszaki zaprezentował y wiersze Marii 
Konopnickiej w konkursie recytatorskim 
„Jesień z Marysią”, a najmłodsi wystąpili  
w części artystycznej. Pomysłodawcą i koordy-
natorem konkursu była Wioletta Mularewicz. 
Konkurs odbył się dzięki udziałowi w między-
narodowym projekcie edukacyjnym „Z kultu-
rą mi do twarzy – III edycja”.

Pierwsze nagrody w konkursie recytator-
skim otrzymali: Stanisław Grzędziński i Laura 
 Wilczewska. Kolejne miejsca zajęli: Jan Samul, 
Hania Jasionowska, Hania Dzimitrowicz  
i Antosia Sokołowska.

Gościnnie wystąpili pracownicy Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej, którzy zapro-
sili wszystkie dzieci do wspólnego śpiewania.

jesień  z  marysią

2020 2022

Dobiega końca budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego. Na zdjęciu poniżej przypomina-
my jak ten teren wyglądał przed rozpoczęciem budowy.



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!

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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ul. 1 maja 1, 16-400 Suwałki
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www.studiomld.pl
222/2022

Studio nagraniowe mld
To strefa dźwięku, w której każdy może obu-

dzić talent.
Z nami odkryjesz swój muzyczny potencjał.

Studio muzyczne zajmuje się realizacją i obróbką wokalu oraz 
dźwięku. Zajmuję się profesjonalną realizacją i obróbką wokalu oraz 
mixem i masteringiem. Jestem bardzo otwarty na klientów i mam sze-
roki wachlarz oferty w studiu.

wykonuję:
§ nagrania wokalne,
§ nagrania lektorskie,
§ dubbing,
§ podcasty
§ nagrania instrumentów.

Realizacja wokalu oraz mix i mastering to moja pasja, więc możecie 
być pewni, że wykonam pracę starannie i dołożę wszelkich starań aby 
spełnić Wasze oczekiwania.

Kameralne Studio nagraniowe MLD jest otwarte na młode talenty, 
które rozpoczynają swoją drogę w świecie muzyki. Jestem gotowy do 
nagrań “próbnych” w twoim domu, jeśli to tam czujesz się najlepiej.

Wykonuję zlecenia na miejscu, przyjmuję projekty zdalne oraz ma-
teriały online.

MLD to spełnienie moich marzeń – pozwól bym pomógł spełnić 
Twoje muzyczne / wokalne / lektorskie / dubbingowe marzenia.

Umów spotkanie i sprawdź swój głos. Ja dołożę wszelkich starań, 
aby brzemiennie i jakość dźwięku były na satysfakcjonującym Cię po-
ziomie.

bądź gwiazdą i sięgaj gwiazd! Zapraszam i pozdrawiam, jakub
ZadZwoń: +48 535 942 472

napisz: nagraniamld@gmail.com

suwałki  Jesienia,


