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n Suwałki awansują w rankingu polskich 
miast pod względem liczby mieszkańców, bo 
mają jeden z najniższych spadków przyrostu 
naturalnego w regionie.

n Nieprawdopodobnym wydaje się powrót 
do stanu, gdy było więcej urodzeń niż zgonów. 
Taka jest prawidłowość na całym świecie w mia-
stach średnich i małych. Zmienić to może tylko 
jakieś nadzwyczajne zdarzenie np. uruchomie-
nie kopalni rud żelaza na Suwalszczyźnie. Ale 
czy my tego chcemy?

n Rekordowo niska była w Suwałkach  
liczba narodzin dzieci w 2022 r. Po raz pierwszy 
w ciągu roku urodziło się mniej niż 600 dzieci.

Suwałki awanSują
Suwałki zajmują 54 miejsce wśród polskich 

miast pod względem liczby mieszkańców. To 
najwyższa lokata w ostatnich kilkudziesięciu 
latach. Suwałki w tym rankingu wyprzedzi-
ły takie miasta jak: Ostrowiec Świętokrzyski, 
Pabianice, Siemianowice Śląskie, Gniezno, 
Stargard czy Głogów. Wszystkie te miasta, 
jeszcze niedawno miały ponad 70 tys. miesz-
kańców. Przypominamy, że Suwałki przybli-
żały się do tej granicy, ale nigdy nie miały 70 
tys. mieszkańców. Oczywiście w grodzie nad 
Czarną Hańczą żyje (pracuje, kształci swoje 
dzieci, korzysta z suwalskiej służby zdrowia 
itp.) znacznie ponad 70 tys. osób, ale miesz-
ka tutaj tylko 69 206 osób (w 2021 r. – dane 
GUS). Przed kilkunastoma laty ustalono, że  
z suwalskich poradni medycznych korzy-
sta ok. 72 tys. osób i to wydaje się najbar-
dziej prawdopodobna liczba osób prowadzą-
cych swoją aktywność życiową w Suwałkach. 

Nasze miasto awansuje w zestawieniu najlud-
niejszych polskich miast, ale od pandemii nie-
stety ma ujemny przyrost naturalny.

ujemny 
PrzyroST naTuralny

Rok 2020 był pierwszym po II wojnie świa-
towej, w którym w naszym mieście odnoto-
wano ujemny przyrost naturalny. A przecież 
jeszcze w 2019 roku w Suwałkach urodziło się  
o 113 osób więcej niż zmarło. W 2010 r. ta róż-
nica była jeszcze większa i wynosiła 291 – na 
korzyść nowonarodzonych. Dziesięć lat póź-
niej o 42 suwalczan więcej umarło niż się uro-
dziło. Jeszcze gorzej było w 2021 roku, gdy  
w Suwałkach zmarło o 110 osób więcej niż się 
przyszło na świat. Mógł to być tragiczny efekt 
epidemii koronawirusa i dużej liczby zmar-
łych z tego powodu. Niestety ta negatywna 
tendencja się utrzymała w 2022 r., gdy by-
ło znacznie mniej zachorowań na COViD-19. 
Według danych suwalskiego UM w 2022 ro-
ku urodziło się 564 dzieci, a zmarło 647 su-
walczan, co daje ujemny przyrost naturalny 
wynoszący – 83 osoby. W innych miastach  
w regionie jest jeszcze gorzej. Wszędzie wię-
cej osób umiera niż się rodzi.

Zwraca uwagę to, że w Suwałkach ujem-
ny przyrost naturalny jest mniejszy niż w: 
Augustowie, Łomży czy Ełku, czyli miastach 
mniejszych od grodu nad Czarną Hańczą. 

mało uroDzin
We d ł u g danych Ur zę du M iejsk ie g o  

w 2022 r. w Suwałkach po raz pierwszy od 
kilkudziesięciu lat urodziło się mniej niż 600 
dzieci. To o 110 dzieci mniej niż przed ro-
kiem. To jest już zapaść, jeżeli porównamy  
z rokiem 1995, gdy w Suwałkach urodziło się 
926 dzieci.

Ubywa  sUwalczan,  ale  sUwałki  awansUją 
Od rOzpOczęcia pandemii w Suwałkach jeSt ujemny przyrOSt naturalny, ale pOmimO tegO gród nad czarną 
hańczą w OStatnich latach awanSOwał w rankingu pOlSkich miaSt pOd względem liczby mieSzkańców. dzie-
je Się tak, bO w zdecydOwanej więkSzOści pOlSkich miaSt (pOza tymi najwiękSzymi, będącymi StOlicami wOje-
wództw) ubywa mieSzkańców. tak będzie nadal, bO tak dzieje Się na całym świecie. tO jeSt, jak walka  
z wiatrakami. w miaStach średnich Oraz małych ubywa i będzie ubywać mieSzkańców. teraz chOdzi O tO, 
żeby ten Spadek w Suwałkach był jak najmniejSzy i najwOlniejSzy. w 2021 r. (tO najnOwSze dOStępne dane 
głównegO urzędu StatyStycznegO) OdnOtOwanO ujemny przyrOSt naturalny nawet w Siedlcach i Suwał-
kach, a przecież te dwa miaSta były jednymi z pOlSkich miaSt na prawach pOwiatu, w których liczba mieSz-
kańców zwiękSzyła Się w ciągu SzeSnaStu lat przed pandemią. 

Suwałki w rankingu PolSkich miaST PoD wzglęDem liczby mieSzkańców 

Siedlce -91

Suwałki -110

Ełk -123

Augustów -195

Łomża -205

Białystok -565

ujemny przyrost naturalny w 2021 r.
– według danych guS

Spadek liczby ludności to problem coraz 
bardziej widoczny w Polsce. Niestety, kryzys 
demograficzny się pogłębia. Powstają pro-
gramy rządowe, których celem jest powstrzy-
manie tego procesu. Prowadzona jest też ak-
tywna polityka prorodzinna przez samorządy. 
Jednak  efekty wszystkich tych działań są 
ograniczone, bo spadek liczby mieszkańców 
w polskich miastach jest nie do zatrzymania. 
Ważne, żeby ten spadek był jak najmniejszy  
i najwolniejszy, bo liczba mieszkańców jest 
jednym z najbardziej wymiernych wskaźników 
wskazujących na ocenę stanu miasta i jego 
atrakcyjności dla mieszkańców i przyjezdnych. 

Brakuje w naszym kraju analizy tego sta-
nu rzeczy, z określeniem przyczyn tak gwał-
townego spadku liczby urodzeń. Nie są też 
znane badania wpływu na demografię rzą-
dowego programu 500 Plus, k tór y miał 
sprzyjać przyrostowi naturalnemu. Jedno 
jest pewne, zmniejszająca się liczba nowona-
rodzonych dzieci będzie największą barierą 
w rozwoju Polski i naszego regionu.

1995 r.

926

769
728

674
564
(dane UM Suwałki)

2010 r. 2019 r. 2021 r. 2022 r.

W latach 80  
w ciągu roku ro-

dziło się ponad 
1 000 suwal-

czan. Wystarczy 
przypomnieć, 
jak wyglądała 

nauka i jak licz- 
ne były klasy w suwalskich szkołach podstawowych

Fot. R. Łysionek ze Zbiorów Archiwum Państwowego w Suwałkach
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PoPUlarne imiona
Zofia, Franciszek i Maja – takie imiona najczęściej nada-

wano suwalskim dzieciom w 2022 roku. 18 dziewcząt otrzy-
mało imię Zofia, a 16 chłopcom nadano imię Franciszek. 
Bardzo popularne były też imiona: Zuzanna, Jakub, Leon, 
Nikodem, Oliwia, Pola, Jan, Laura, Liliana i Stanisław. A ja-
kie dzieci będą mogły pochwalić się wyjątkowym imieniem, 
bo tylko jedynym w swoim roczniku? Będą to m.in.: Kamil, 
Constance, Geralt i Thiago. Żadne dziecko nie otrzymało imion: 
Agnieszka, Katarzyna, Jarosław, Józef i Zdzisław. Pełen wy-
kaz imion suwalskich dzieci w 2022 roku znaleźć można na:  
www.dwutygodniksuwalski.pl
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Uczeń suwalskiego II LO im. gen. Z. Pod- 
horskiego Sebastian Orchowski wygrał finał  
VI edycji konkursu BizneSÓWKI – ZaPARKuj swój 
biznes w Parku Naukowo-Technologicznym 
Polska-Wschód w Suwałkach. Zwycięzca otrzy-
mał 7 000 zł za pomysł Rebotly – przetwarza-
nie plastiku typu PET z butelek jednorazowych. 
Butelka przerabiana jest na funkcjonalne pro-
dukty z różnych kategorii (narzędzia rowe-
rowe, gadżety reklamowe, przedmioty do-
mowe). Drugie miejsce zajął również uczeń 
suwalskiego II LO Błażej Pieczulis z pomysłem 
4ecars– warsztat samochodów elektrycznych. 
To sieć warsztatów naprawiających pojazdy 
elektryczne na terenie Polski. Trzecie miej-
sce przyznano uczennicy suwalskiego III LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego 
Ewie Bartoszewicz za pomysł Doll Yard – two-

>> konkUrs biznesÓwki – zaParkuj rozstrzygnięty

Laureaci konkursu z jurorami i skarbnikiem miasta Wiesławem Stelmachem i prezesem PNT Dariu-
szem Bogdanem

Pierwsza 
sUwalczanka w 2023 r.

Na świat przyszła 1 stycznia 2023 roku  
o godzinie 14.40. To dziewczynka o imie-
niu Tola ważąca 3,1 kg. Dziecko jest zdro-
we. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, 
jak każdego roku przygotował pierwszemu 
dziecku urodzonemu prezent. Na ręce rodzi-
ców trafi bon zakupowy o wartości 3,5 tys. zło-
tych. Pieniądze rodzice będą mogli wykorzystać w sklepach  
z artykułami dla niemowląt. Z uwagi na aktualnie dużą zacho-
rowalność wśród dzieci bon zostanie przekazany w później-
szym terminie. 

>>

Przed nami nowy rok 2023. Za nami już kil-
kanaście dni. Niemniej jednak proszę by przyjęli 
Państwo moje serdeczne życzenia. Niech spełnią 
się Wasze marzenia oraz plany. Oby cały rok obfi-
tował w same sukcesy.

Kolejny rok to również moment podsumowań 
– między innymi demograficznych. Jak pokazują 
wstępne dane w 2022 roku w Suwałkach urodziły się 
564 osoby. Zmarło 647 mieszkańców Suwałk. Dla po-
równania w 2021 r. urodziło się 677 osób, zmarło 784 
Suwalczan. Niestety już 3 rok z rzędu odnotowuje-
my w naszym mieście ujemny wynik przyrostu naturalnego. Oznacza to, że również 
i Suwałki zaczęły wpisywać się w ogólnopolski trend starzenia się społeczeństwa.

Z kolei mniej rodzących się dzieci to mniejsze zapotrzebowanie na opiekę żłob-
kową, przedszkolną, szkolną, co w efekcie będzie skutkować również zmniejsze-
niem etatów w placówkach oświatowych. Jest to oczywiście długi wieloletni pro-
ces i nie wydarzy się to z roku na rok, ale na etapie różnych analiz już teraz musimy 
o tym myśleć.

Starzenie się społeczeństwa to również nowe wyzwania dla miasta. Dlatego też 
od lat inwestujemy w działalność Klubów Seniora. Kilka takich placówek w różnych 
częściach Suwałk funkcjonuje z powodzeniem już od lat. Dlatego też w swoich pla-
nach uwzględniamy kolejne takie miejsce. Najnowszym z nich otwartym w tym ty-
godniu jest Klub Seniora przy ul. Zastawie.

Klub będzie działał w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach.

Jego celem jest zapewnienie wsparcia seniorom stwarzając im warunki do ak-
tywnej działalności poprzez aktywizację, integrację, rekreację i zdrowy styl życia,  
a także przeciwdziałanie wykluczeniu z życia społecznego i kulturalnego.

Z klubu będzie mogło jednocześnie korzystać 20 seniorów. Budynek posiada 
podjazd dla osób z niepełnosprawnością i jest dostosowany do przebywania osób 
z dysfunkcją narządu ruchu.

Koszt przystosowania i wyposażenia pomieszczeń Klubu zamknął się kwotą 
293 818,71 zł, z czego środki w wysokości 200 000 zł pochodziły z budżetu pań-
stwa. Dotacji udzielono miastu w ramach wieloletniego Programu „Senior+” na la-
ta 2021-2025.

Obowiązkiem samorządu jest, by dbać o każdą grupę wiekową. Dlatego od lat 
konsekwentnie inwestujemy w rozwój zarówno żłobków oraz różnych form wspar-
cia dla seniorów jak chociażby kluby czy tzw. „przedszkole dla seniorów” w DPS 
„Kalina”. Widząc zainteresowanie tego typu obiektami widzimy, że nasze działania 
są właściwie adresowane i mogę Państwa zapewnić, że w miarę potrzeb będziemy 
myśleć o kolejnych takich obiektach.

zDaniem PrezyDenTa

rzenie marki rękodzielniczej zajmującej się szy-
dełkowaniem lalek, odzieży oraz dodatków, ne-
gowanie idei fast fashion i konsumpcjonizmu. 
Przed komisją konkursową zaprezentowano  

9 pomysłów biznesowych. Organizatorem wy-
darzenia i fundatorem nagród był Urząd Miejski 
w Suwałkach oraz Park Naukowo-Techno- 
logiczny Polska-Wschód w Suwałkach.
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samochÓd Pod choinkę
23 grudnia z rąk prezydenta 

Suwałk Czesława Renkiewicza oraz 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Zdzisława Przełomca, zastępca ko-
mendanta miejskiego policji mł. in-
spektor Daniel Szymanowicz odebrał 
kluczyki do Toyoty Corolla, nowo za-
kupionego radiowozu dla suwalskich 
policjantów. Pojazd będzie służył do 
realizacji zadań specjalnych i kryzy-
sowych oraz działaniom sztabowym. 

– Pozwoli on na szybsze dotarcie 
do poszkodowanych, na interwen-
cję, czy lepszy dojazd w trudno do-
stępne miejsca. Bardzo dziękuję władzom miasta za współpracę oraz okazaną po raz kolejny po-
moc Komendzie Miejskiej – powiedział mł. insp. D. Szymanowicz.

Przekazany pojazd wyposażony jest w silnik benzynowy o pojemności 1,5 l i mocy 125 KM,  
z manualną skrzynią biegów. Posiada czujniki i kamerę cofania, apteczkę pierwszej pomocy z roz-
szerzonym jej wyposażeniem, a także system łączności radiowej przeznaczony dla policji. Radiowóz 
jest już oznakowany według najnowszych standardów. Posiada dodatkowe żółte pasy fluorescen-
cyjne i trzykrotnie więcej lamp, dzięki czemu będzie bardziej widoczny na drodze, zarówno no-
cą, jak i w dzień. Kosztował 135 tys. zł. Jego zakup sfinansowano z budżetu miejskiego Suwałk.
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Dyżury raDnych
W każdy wtorek w godz. 15.30-17 w pok. 146 Urzędu Miejskiego można spotkać się z suwal-

skimi radnymi i przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 17 stycznia zapraszają Anna Maria Gawlińska i Łukasz Wojno z urgrupowania 

Mieszkańcy Suwałk. Natomiast 24 stycznia na suwalczan czekają Krystyna Gwiazdowska i Kamil 
Klimek z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 31 stycznia zapraszają Karol 
Korneluk i Jacek Niedźwiedzki z Koalicji Obywatelskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez niego wiceprze-
wodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na pierw-
szym piętrze Urzędu Miejskiego.

STyczeń

n 2 stycznia o godzinie 1:40 urodził się pierw-
szy suwalczanin w 2022 roku. To mały Antoś 
ważący 3,1 kg. 

n Nowym dyrektorem Aresztu Śledczego  
w Suwałkach został mjr Arkadiusz Kawałek, któ-
ry dotychczas pełnił funkcję zastępcy dyrekto-
ra suwalskiego aresztu.

n Suwalscy strażacy z Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej przy ul. A. Mickiewicza uratowali ży-
cie 2-miesięcznemu chłopcu, który miał proble-
my z oddychaniem.

n 29 stycznia w Suwałkach odbył się 30. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, któ-
ry połączono z imprezą plenerową „Stacja 
Pogodne Suwałki”. Było m.in. wspólne mor-
sowanie, wioska eskimoska i pokaz ratownic-
twa lodowego. W czasie suwalskiego 30. Finału 
WOŚP zebrano ok. 130 tys. zł. 

luTy

n Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Konopnickiej bawili się na studniówce  
w suwalskim Centrum „Astoria”. Po raz pierw-
szy w dziejach tej szkoły studniówka odbyła się 
poza siedzibą I LO. W styczniu na studniówkach 
bawili się też maturzyści z II LO, III LO, Zespołów 
Szkół nr 4, 6 i CKR oraz ZST i ZDZ.

n Mężczyzna, który w kwietniu 2021 r. na 
Osiedlu Północ doprowadził do śmierci swo-
jej 78-letniej babci, nie trafi do więzienia. 27-la-
tek wyrzucił przez balkon swoją babcię. Sąd 
Okręgowy w Suwałkach uznał, że Marcin J. był 
niepoczytalny i na wniosek suwalskiej prokura-
tury umorzył sprawę. Jednocześnie sąd zdecy-
dował, że trafi on do szpitala psychiatrycznego. 

n 11 lutego suwalscy policjanci uwolnili  
z mieszkania rodzącą 22-letnią kobietę i szyb-

minął rok 2022
w Suwałkach

Ciąg dalszy na stronie 5

>> nowy klUb seniora
11 stycznia przy ul. Zastawie 38 został 

utworzony nowy Klub Seniora, który został 
zrealizowany w ramach rządowego projektu 
„Senior+”. To czwarty Klub Seniora w Suwałkach. 
W uroczystości uczestniczyli m.in.: seniorzy, 
członek zarządu województwa Wiesława 
Burnos, kierownik suwalskiej delegatury PUW 
Jadwiga Milewska, prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec z radnymi Karolem Kornelukiem, Jackiem Niedźwiedzkim i Andrzejem 
Turowskim oraz zastępca prezydenta Roman Rynkowski i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie Leszek Lewoc. Seniorzy zaprezentowali program artystyczny. Były także życzenia i kwia-
ty oraz wystąpienia zaproszonych gości.

Siedziba klubu mieści się na parterze trzykondygnacyjnego budynku nad Zalewem Arkadia. 
Pomieszczenia lokalu (147 m2) pozwalają na swobodną realizację zadań edukacyjnych, ruchowych, 
terapeutycznych i rekreacyjnych. 

Klub „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia, czyli klubem samopomocy, który został połączony  
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Jego celem jest zapewnienie wsparcia se-
niorom poprzez stworzenie im warunków do aktywnego funkcjonowania „w jesieni życia”  się po-
przez aktywizację, integrację, rekreację i zdrowy styl życia, a także przeciwdziałanie wykluczeniu 
z życia społecznego i kulturalnego. Oferta klubu obejmuje 20 godzin tygodniowo w godzinach 
od 12 do 16. Grupę docelową stanowią mieszkańcy miasta Suwałki, w wieku powyżej 60 roku 
życia, nieaktywni zawodowo. Do chwili obecnej wpłynęło 55 deklaracji od chętnych do udziału  
w klubie. Finansowanie klubu będzie realizowane z budżetu państwa oraz budżetu samorządu. 

Koordynatorem „Klubu Seniora+” jest Halina Puchlik.
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ko odwieźli ją do szpitala. Kobieta wraz z part-
nerem utknęli w mieszkaniu, bo w zamku zła-
mał się klucz i nie można było otworzyć drzwi, 
które wyważyli policjanci. 

n Po raz kolejny nieznani sprawcy uszkodzili 
ławeczkę na ul. Chłodnej. Tym razem odłama-
li gryf gitary. 

n Na gali w Suwałki 
A r e n i e  n a g r o d y 
Prezydenta Miasta 
Suwałk „Włóc znie 
Jaćwingów otrzymali:  
pracownicy suwal- 
skiego Szpitala Woje- 
wódzkiego zaangażo-
wani w walkę z pande-
mią COViD-19; wicemistrzyni olimpijska Maria 
Andrejczyk; Pizzeria-Galeria Rozmarino; firma 
ASPI; Tomasz Organek; Romuald Borkowski  
i Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki.

n 24 i 25 lutego suwalczanie spotkali się na 
wiecach solidarności z walczącymi Ukraińcami, 
których zaatakowała Rosja. W grodzie nad 
Czarną Hańczą pojawili się pierwsi uchodźcy  
z Ukrainy. Trafili oni m.in. do hostelu Wigry na 
stadionie przy ul. Zarzecze. W Suwałkach na-
tychmiast rozpoczęła się spontaniczna zbiór-
ka darów dla Ukraińców.

marzec

n 6 marca po przerwie spowodowanej pan-
demią odbył się Suwalski Kaziuk. Na suwal-
czan przy ul. A Patli i W. Witosa czekało ponad 
sto stoisk z regionalnymi przysmakami pogra-
nicza oraz rękodziełem ludowym.

n W marcu w suwalskich obiektach schro-
nienie znalazło kilkuset uchodźców z Ukrainy. 
Pomogli im: wolontariusze, harcerze, strażnicy 
miejscy, policjanci, pracownicy OSiR, MOPR, UM, 
DPS „Kalina” oraz grupa Anioły z Dworca PKP. 
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Pożegnanie SuwalSkich SołTySów
Na początku sesji suwalscy radni i prezy-

dent Suwałk Czesław Renkiewicz podziękowa-
li za pracę dotychczasowym sołtysom: Agniesz- 
ce Taraszkiewicz (ze Szwajcarii), Markowi Ury- 
nowiczowi (z Krzywólki) oraz Zdzisławowi 
Wasilewskiemu (z Dubowa I). M. Urynowicz  
wyraził nadzieję, że suwalscy radni nie zapomną 
o potrzebach mieszkańców peryferyjnych su-
walskich ulic. Od 1 stycznia 2023 r. w Suwałkach 
nie będzie już sołectw, które istniały przez bli-
sko 40 lat. Sołectwa tworzyli mieszkańcy ulic: 
Szwajcaria, Dubowo I i Krzywólka. 

Od lewej Agnieszka Taraszkiewicz, Zdzisław 
Wasilewski, Marek Urynowicz, przewodniczą-
cy RM Zdzisław Przełomiec i prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz

buDżeT rozSąDku
Podstawowe wielkości budżetu miasta 

na 2023 r.

Projekt budżetu na przyszły rok przedstawił 
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Budżet rozsądku, tak 
można nazwać budżet 
na 2023 rok. Nie jest to 
budżet ekstra rozwo-
jowy, ale też nie jest to 
budżet wielkiego ryzy-
ka. Na pewno jest to 
trudny budżet, ale zo-
stał zaprojektowany  
w sposób optymalny na 

te trudne czasy. Mimo ciągłych zmian związa-
nych z dochodami jednostek samorządu teryto-
rialnego związanych z „Polskim Ładem”, udało 
się zapewnić wzrost finansowania podstawowych 
dziedzin działań samorządu, tj. oświaty, pomo-
cy społecznej oraz całego wachlarza zadań, który 
realizujemy jako miasto na prawach powiatu  
– stwierdził prezydent Cz. Renkiewicz

W dyskusji na temat projektu budżetu 
udział wzięli: Marek Zborowski-Weychman, 
Jacek Juszkiewicz, Jacek Niedźwiedzki i Anna 
Gawlińska. Z pełną treścią ich wypowiedzi 
można zapoznać się w formie zapisu wideo na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach.

 
To jest taki projekt bu-

dżetu, jakie teraz jest 
nasze życie. Mam na-
dzieję, że kolejne lata 

będą coraz lepsze. Trze-
ba wierzyć, że w przy-

szłości będą bardziej 
pomyślne wiatry  

– zauważył M. Zbo-
rowski-Weychman  

z klubu „Łączą nas Suwałki”, którego wszyscy 
członkowie zagłosowali za budżetem

Niepokoi nas deficyt 
budżetu i zadłużenie. 
Nie możemy zgodzić się 
ze stwierdzeniem, że 
to zadłużenie jest uza-
sadniane działania-
mi rządu – stwierdził 
J. Juszkiewicz, z klubu 
„Prawo i Sprawiedli-
wość”, z którego 7 rad-

nych zagłosowało przeciw projektowi budżetu 
Suwałk na 2023 r.

Po raz pierwszy w Su-
wałkach na działal-

ność bieżącą samorzą-
du zaciągniemy kredyt. 
To skutek działań rzą-
dowego „Polskiego Ła-
du”. Według wyliczeń 

Związku Miast Pol-
skich z budżetu Suwałk 

w latach 2019-2023 
ubędzie 95 mln zł. Pamiętajmy komu zawdzię-
czamy te problemy – stwierdził J. Niedźwiedzki 

z klubu „Koalicja Obywatelska”, którego dwaj 
członkowie poparli budżet

Jesteśmy mocno za-
niepokojeni stanem 
finansów miasta. Sy-
tuacja w naszym kraju 
ma wpływ na budżet 
samorządu. W takich 
trudnych chwilach trze-
ba odłożyć politykę. 
Warunkowo poprzemy 
budżet – powiedziała 

A. Gawlińska z ugrupowania „Mieszkańcy Su-
wałk”, które zagłosowało za budżetem

bUdżet  na  trUdne  czasy
Suwalscy radni rady miejskiej przyjęli budżet miejski na 2023 rok. było 16 głosów za  

i 7 przeciw. Taka decyzja zapadła na sesji, która odbyła się 28 grudnia. radni, tak jak na  
poprzedniej sesji, obradowali w systemie stacjonarnym.

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%)
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n 14 marca na pl. M. Konopnickiej otwar-
to wystawę „Poznajmy naszych sąsiadów  
– Ukraińców” przygotowaną przez suwalską 
Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej.

n Suwalscy radni miejscy zdecydowali, że 
uchodźcy z Ukrainy będą mogli skorzystać  
z ulg Suwalskiej Karty Mieszkańca oraz bezpłat-
nej komunikacji miejskiej.

n Po konkursie Monika Moroz została dyrek-
torem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Suwałkach Dom nr 1 i nr 2.

n Po konkursie dr Ignacy Ołów został po-
wołany na stanowisko dyrektora Suwalskiego 
Ośrodka Kultury do 31 grudnia 2026 r. 

kwiecień

n Po dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią ulicami Suwałk przeszła Miejska 
Droga Krzyżowa. 

n Policjanci zatrzymali 35-latka i jego dwie 
wspólniczki podejrzane o kradzieże w su-
walskich sklepach. Jednego dnia obywatele  
z Litwy „na gościnnych występach” okradli 
pięć sklepów.

n Firma CAL wraz z jej przyjaciółmi zasadzi-
ła kolejnych 10 tys. drzew w Nadleśnictwie 
Suwałki (Leśnictwo Płociczno). Ponad 100 osób 
zalesiło 2 ha terenu.

maj

n W nocy 5 maja wybuchł pożar w windzie  
w budynku wielorodzinnym przy ul. A. Wieru- 
sza-Kowalskiego. W akcji gaśniczej uczestni-
czyło 23 strażaków z Suwałk i okolicznych OSP.  
Z bloku ewakuowano ok. 40 osób. Po uga-
szeniu pożaru windy okazało się, że w środ-
ku znajdują się zwłoki mężczyzny. 

n Cztery osoby, w tym dwóch policjantów 
trafiło do szpitala po wypadku spowodowa-
nym przez kierowcę, który uciekał przed poli-
cyjną kontrolą. Wypadek wydarzył się 14 ma-
ja przy ul. Bydgoskiej. Wszystko zaczęło się  
w Topiłówce, gdzie policjanci z Augustowa roz-
poczęli pościg za kierowcą BMW, który nie za-
trzymał się do kontroli drogowej. Pościg zakoń-
czył się w Suwałkach na ul. Bydgoskiej, gdzie 
BMW uderzyło w radiowóz, którego załoga 
próbowała zatrzymać uciekającego kierowcę. 
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Budżet na 2023 rok wynosi ponad 576,5 
mln zł po stronie wydatków i ponad 512,5 
mln zł po stronie dochodów. Niestety, ozna-
cza to blisko 64 mln zł deficytu, w tym na 
działalności bieżącej miasta, która po raz 
pierwszy w historii Suwałk będzie w części 
finansowana z kredytu. Pozytywne jest to, 
że wydatki inwestycje zaplanowano na bli-
sko 90 mln zł.

PoSelSkie życzenia 
i inne uchwały raDy

Na sesji kończący się 
rok podsumował po-
seł Jarosław Zieliński, 
który zwrócił uwagę na 
realizowane w Suwał-
kach inwestycje z „Pol-
skiego Ładu” i innych 
programów rządowych. 
Podziękował za współ-
pracę z Prezydentem 

Miasta Suwałk oraz suwalską Radą Miejską 
oraz złożył życzenia na Nowy Rok

W czasie ostatniej w 2022 r. sesji rad-
ni m.in. zmienili statut Domu Pomocy Spo- 
łecznej „Kalina”, co umożliwi organizację tzw. 
opieki wytchnieniowej dla rodzin stale opie-
kujących się chorymi, którzy nie mogą samo-
dzielnie funkcjonować. Zmniejszyli też licz-
bę punktów gastronomicznych, w których 
można sprzedawać alkohol do spożycia na 
miejscu oraz zwiększyli liczbę  punktów de-
talicznej sprzedaży alkoholu. W sumie liczba 
punktów sprzedaży alkoholu w Suwałkach 
nie zmieniła się i nadal wynosi 485. Radni 
zdecydowali też o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego: terenu ograniczonego  
ul. Północną, terenem kolejowym, ul. Dąbrówka 
i granicą administracyjną Suwałk oraz terenu 
obejmującego działki o nr 10962/1 i 12369/2 
pomiędzy ulicami: Wigierską, T. Noniewicza,  
T. Kościuszki oraz rzeką Czarną Hańczą.

 

wnioSki i oświaDczenia 
raDnych

J. Juszkiewicz w imieniu klubu „Prawo 
i Sprawiedliwość” wnioskował o ogłosze-
nie 2023 r. w Suwałkach Rokiem Aleksandry 
Piłsudskiej. Niedawno Sejm ustanowił 2023 r.  

Rokiem Aleksandry Piłsudskiej w Polsce. 
Podobny wniosek w imieniu suwalskie -
go oddziału Związku Piłsudczyków oraz 
rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 złożył 
Wojciech Pająk. Prezydent Cz. Renkiewicz 
poinformował, że Związek Piłsudczyków 
dodatkowo zawnioskował o budowę po-
mnika A. Piłsudskiej. W imieniu klubu PiS  
J. Juszkiewicz zaproponował, aby suwalskie 
bulwary nadrzeczne od ul. 1 Maja do mostu 
na ul. Bakałarzewskiej nazwać imieniem su-
walskiego przedwojennego przedsiębior-
cy i właściciela browaru Wacława Kunca. 
Prezydent Suwałk zauważył, że jest to bar-
dzo długi odcinek, który ul. T. Kościuszki 
dzieli praktycznie na dwa bulwary. Dodał, 
że nadawanie nazw jest kompetencją Rady 
Miejskiej. M. Zborowski-Weychamn zaape-
lował do właścicieli sklepów i zarządcy ba-
zaru o to, by ograniczyć palenie papiero-
sów przed wejściami do sklepów. Radny 
zaproponował też utworzenie sklepu so-
cjalnego. Cz. Renkiewicz zauważył, że jest 
to raczej zadanie dla organizacji pozarzą-
dowych, a nie dla instytucji samorządo-
wych, takich jak Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie. M. Zborowski-Weychman, W. Pająk 
i Jarosław Schabieński zwrócili też uwagę 
na problem z odśnieżaniem suwalskich ulic 

Od lewej Stanisław Kulikowski, Kamil Lauryn, Sylwester Cimochowski, Krystyna Gwiazdowska, 
Adam Ołowniuk, Anna Ruszewska i Karol Korneluk

i chodników. Prezydent Suwałk stwierdził, 
że w tym sezonie zimowym w Suwałkach  
z odśnieżaniem jest niedobrze, a najwyraź-
niej problemem jest brak odpowiedniej or-
ganizacji pracy. Dotąd Zarząd Dróg i Zieleni 
zużył większość zgromadzonej soli, ale moż-

Największe zadania inwestycyjne 
w 2023 roku
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Okazało się, że 44-latek był poszukiwany przez 
suwalski sąd do odbycia kary pozbawienia 
wolności za posiadanie narkotyków. 

n 11 maja w na- 
s z y m  m i e ś c i e 
otwarto pierw-
szą w północ-
no-wschodniej 
P o l s c e  S t r e f ę 
O d k r y w a n i a , 
Wyobraźni i Ak- 
tywności, czyli  
SOWA p row a - 
d z o n ą  p r z e z 
Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej. 
SOWA wyposażona jest w kilkanaście ekspo-
natów dających możliwość samodzielnego 
eksperymentowania.

czerwiec

n 1 czerwca jubileusz 30-lecia obchodzi-
ło III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego.

n 73 interwencje Straży Pożarnej, zala-
nia domów głównie w południowej czę-
ści Suwałk oraz uszkodzony nasyp w re-
jonie tunelu pod torami na ul. 100-lecia 
Niepodległości – to największe skutki ponad 
dwugodzinnej ulewy, która przeszła 9 czerw-
ca nad naszym miastem. 

n 15 czerwca jubileusz 50-lecia obchodziło  
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zgmunta 
Podhorskiego.

n  Jubileusz 10-lecia obchodził suwalski 
Żłobek Miejski.

n  Wspaniała pogoda, tłumy oglądają-
cych, niesamowite spektakle na niebie. Tak 
w skrócie można podsumować zakończoną 
25 czerwca imprezę „Odlotowe Suwałki Air 
Show”, jaka odbyła się na suwalskim lotnisku.

n Nowym dowódcą 14. Suwalskiego Pułku 
Przeciwpancernego im. Marszałka J. Pił- 
sudskiego został płk Krzysztof Świderski.

7
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na ją dokupić. Chodniki mogą też być po-
sypy wane piaskiem. Komendant Straż y 
Miejskiej Grzegorz Kosiński poinformował, 
że dotąd upominano właścicieli nierucho-
mości za nieodśnieżone chodniki. Teraz 
więcej będzie mandatów za nieodśnieżo-
ne chodniki przylegające do nieruchomości.

W. Pająk zwrócił uwagę na coraz gor-
szą jakość powietrza w nasz ym mieście  
w ostatnich miesiącach. Cz. Renkiewicz stwier-
dził, że wynika to z tego, iż mieszkańcy palą  
w piecach wszystkim czym się da, bo bar-
dziej ekologiczne paliwo do ogrzewania jest 
drogie. W ostatnich miesiącach do suwalskiej 
kompostowni trafia mniej śmieci, bo naj-

prawdopodobniej są one w części spalane  
w piecach ogrzewających domy jednoro-
dzinne. Komendant Straży Miejskiej dodał, 
że dotąd było 35 interwencji strażników 
po zgłoszeniach zaniepokojonych miesz-
kańców. Po sprawdzeniu tego, czym pa-
lą właściciele tych nieruchomości, nie by-
ło podstaw do ich ukarania. Kamil Lauryn  
i J. Niedźwiedzki zwrócili uwagę na proble-
my związane z wynajęciem sali Suwalskiego 
Ośrodka Kultury przez jednego ze stand-up-
perów. Dyrektor SOK Ignacy Ołów stwier- 
dził, że w kontrakcie zobowiązał się do pro-
mowania kultury, a pełen wulgaryzmów 
stand-up na pewno wysoką kulturą nie jest 
i on nie weźmie odpowiedzialności za je-
go promowanie. Dyrektor dodał, że ma już 
zajęte przyszłoroczne weekendy, m.in. na 
koncerty Pawła Domagały, Baranovskiego, 
Sławka Uniatowskiego, ZPiT Śląsk, że finali-
zuje koncert Dawida Podsiadło, a zależy mu 
też na tym, żeby przed publicznością poka-
zały się grupy ćwiczące w SOK-u. Z opinią 
dyrektora Ołowia, że SOK nie jest dobrym 

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Su–  
wałkach można obejrzeć on-line na stro-
nie internetowej: www.um.suwalki.pl  
Można też zapoznać się z protokołami  
z sesji publikowanymi na BIP oraz nagrania-
mi z sesji zamieszczanymi na stronie: www.
um.suwalki.pl  a także uzyskać dostęp do 
dokumentów dotyczących pracy samorzą-
du 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

miejscem dla stand-upu zgodził się prze-
wodniczący komisji kultury Rady Miejskiej 
Bogdan Bezdzieck i .  Zaproponował,  by 
tę dyskusję kont ynuować na forum ko -
misji. Jako zwolennik tej formy rozrywki  
M. Zborowski-Weychman pr z ypomniał , 
że stand-upperzy od wielu lat występują  
w jednej z suwalskich restauracji i tak po-
winno pozostać. Adam Ołowniuk powró-
cił do oszczędności, jakie ma przynieść za-
mknięcie pływalni przy ul. Wojska Polskiego 
oraz do podwyżki opłat za wstęp do aqu-
aparku. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Waldemar Borysewicz poinformował, że za-
mknięcie pływalni przy ul. Wojska Polskiego 

przyniesie 600 tys. zł oszczędności. OSiR  
wciąż pracuje (w dniu sesji 28.12.2022 roku) 
nad nowymi opłatami za wstęp do aquapar-
ku, które nie mogą odstraszać suwalczan, ale 
ze względu na ogromne podwyżki cen prądu 
i ciepła, są konieczne. Ze względu na skoko-
wy wzrost przede wszystkim opłat za prąd 
i ciepło, będą też podwyżki biletów wstępu 
na inne obiekty suwalskiego OSiR-u.

Od lewej Tadeusz Czerwiecki, Mariola Karpińska, Jacek Roszkowski, Jarosław Kowalewski, Jarosław 
Schabieński i Bogdan Bezdziecki

Od lewej Zbigniew De-Mezer, Andrzej Turowski, Kamil Klimek i Wojciech Pająk
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biblioteka Publiczna
im. marii konopnickiej w Suwałkach
ul. Emilii Plater 33A, tel. 87 565 62 46

Na zajęcia zapraszamy dzieci szkolne klas I-IV. 
Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona. 

Wszystkie zajęcia w Bibliotece są bezpłatne.

oddział dla Dzieci – Pracowania Smykałka
ul. Emilii Plater 33A
q 24 i 25.01, godz. 10-12 – „Podróże po USA”
q  26.01, godz. 10-12 – „Krasnoludki Marii 

Konopnickiej” – makramowe ozdoby
q 27.01, godz. 10-12 – „Makramowe zakład-

ki ze sznurka”
q 31.01 i 1-3.02, godz. 10-12 – „Zimą gramy  

w zielone” – zajęcia o drzewach (drzewa w li-
teraturze, tworzenie zielnika)

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

q 24.01 i 31.01, godz. 11-13 – „Wtorek archi-
tekta” (wspólne budowanie z użyciem kloc-
ków lego)

q  25.01 i 1.02, godz. 11-13 – „Środa z plan-
szówkami”

q 26.01 i 2.02, godz. 11-13 – „Czwartek z ła-
migłówką” 

q 27.01 i 3.02, godz. 11-13 – „Piątek z puzzlami”

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

q 24.01, godz. 11-13 – Makaronowe zakład-
ki do książek

q 25.01, godz. 11-13 – Rozgrywki PS 4 w grę 
FIFA

q 26.01, godz. 11-13 – Spotkanie z pracowni-
kami Suwalskiego Parku Krajobrazowego

q  27.01, godz. 11-13 – Wizyta Związku 
Piłsudczyków RP Ziemi Suwalskiej

q  31.01, godz. 11-13 – Opowieść o zimowej 
Japonii – spotkanie przeprowadzone przez 
stowarzyszenie Mroczne Bractwo

q 1.02, godz. 11-13 – Kreatywne Lego
q 2.02, godz. 11-13 – Biblioteczne rozgrywki  

z planszkówkami
q 3.02, godz. 11-13 – Filmowy poranek na za-

kończenie ferii zimowych

midicentrum
ul. Witosa 4A, 
tel. 87 565 62 47

Twórcze zabawy z logiką w Tle
Zajęcia odbywać się będą w dwóch turnu-

sach: 24-27.01 i 31.01-3.02. Zajęcia dla dzieci  
w wieku 8-14 lat. Obowiązują zapisy telefonicz-
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liPiec

n 4 lipca Paula Amelian-Bagińska została po-
wołana na suwalskiego Rzecznika Praw Ucznia.

n Suwalscy policjanci zatrzymali krewkie-
go 28-letniego Anglika, który zniszczył drzwi 
w pokoju hotelowym. Policjantom tłumaczył, 
że za dużo wypił i zgubił klucz magnetyczny,  
a chciało mu się spać. 

n Od 7 do 10 lipca po raz 15 w Suwałkach 
królował blues. W 30 koncertach Suwałki Blues 
Festival zagrali muzycy polscy, norwescy i li-
tewscy.

n 12 lipca ogromna wichura połączona z in-
tensywnymi opadami deszczu mocno utrudni-
ła życie suwalczanom. Strażacy musieli wielo-
krotnie interweniować z powodu wiatrołomów 
i połamanych konarów. Interweniowali m.in. 
przy ul. Kolejowej i na Osiedlu Północ, przy  
ul. gen. K. Pułaskiego. 

n Ponad 400 osób wyruszyło na trasę 32 
Międzynarodowej Pielgrzymki z Suwałk do 
Wilna.

n  Katarzyna Łuniewska-Kopacz została  
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Su- 
wałkach.

SierPień

n 2 sierpnia Miasto Suwałki podpisało po-
rozumienie z Gminą Suwałki w sprawie po-
wołania Związku Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT), który umożliwi skorzysta-
nie z pieniędzy Unii Europejskiej w nowej per-
spektywie finansowej.

n Koncerty gwiazd muzycznych, występy lo-
kalnych zespołów, specjalna strefa familijna, 
potańcówka, Puchar Polski strongmenów i pa-

minął rok
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Ferie 2023 w Suwałkach
zbliżają się ferie zimowe w suwalskich szkołach. instytucje 

kultury i sportu przygotowały szereg imprez, które pozwolą 
uczniom spędzić czas wolny od nauki w sposób możliwie atrak-
cyjny. oto ich propozycje na ferie zimowe w Suwałkach.

ne. Ilość miejsc ograniczona. Jedynie dzieci zgło-
szone wcześniej mogą brać udział w zajęciach. 

Dodatkowo, w każdy poniedziałek ferii, zapra-
szamy się na Legodzinki 23 i 30 stycznia w go-
dzinach 10-13. Na te zajęcia nie obowiązują za-
pisy, można po prostu przyjść. 

Legodzinki to propozycja dla dzieci, w każ-
dym wieku, które są pasjonatami budowania 
z klocków, lubią konstruowanie, pracują sa-
modzielnie i potrafią przez dłuższy czas skon-
centrować się na jednej czynności. Podczas 
Legodzinek dzieci do 10 roku życia mogą korzy-
stać z MidiCentrum tylko pod opieką rodzica/
opiekuna. Organizator zastrzega sobie możli-
wość zmian w programie oraz odwołania zajęć.

Zajęcia są bezpłatne.

Strefa odkrywania wyobraźni
i aktywności Sowa 
ul. Innowacyjna 1, tel. 572 920 432

„ale koSmoS”
SOWA zaprasza dzieci od 

8 lat na zajęcia, które odby-
wać się będą w dwóch tur-
nusach: I termin: 25-27.01  
i II termin: 1-3.02. 

Ilość miejsc ograniczona (limit 15 osób). 
Zapisujemy dziecko na jeden turnus. Jedynie 
dzieci zgłoszone wcześniej mogą brać udział 
w zajęciach. 

i turnus 25-27.01 oraz ii turnus 1-3.02
q 25.01 oraz 1.02, godz. 13-15 – „Kosmos pełen  

tajemnic” czas w przestrzeni eksponatów, 
Astronomiczne gry i zagadki z kodami QR 

Kosmiczna Majsternia – konstruowanie z wyko-
rzystaniem patyczków kreatywnych
q 26.01 oraz 2.02, godz. 13-15 – „Na planecie 

konstruktora” czas w przestrzeni eksponatów, 
gry i zagadki o układzie słonecznym

Kosmiczna Majsternia – konstruowanie pojaz-
dów kosmicznych
q 27.01 oraz 3.02, godz. 13-15 – „Kosmiczna 

wyprawa” czas w przestrzeni eksponatów, 
Wielka gra planszowa, kodowanie off-line.

Kosmiczna Majsternia – pomysł na ufoludka

Dodatkowo w każdą sobotę ferii tj. 28.01 i 4.02 
zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na familijne 
spotkania w SOWA. W roku 550 rocznicy uro-
dzin Mikołaja Kopernika na tych spotkaniach 
królować będą odległe planety, kosmonau-
ci, rakiety i przestrzeń kosmiczna. zajęcia bez 
ograniczeń wiekowych. Obowiązują zapisy.

Wejście w godz. 9, 11:10 i 13:20. 
Zajęcia płatne wg cennika SOWA Suwałki.
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muzeum im. marii konoPnickiej,
ul. T. Kościuszki 31, tel. 87 566 41 33, 

konopnickaprzewodnicy@muzeum.suwalki.pl

Na zajęcia zapraszamy 
dzieci w wieku 6-12 lat. Limit 
uczestników na zajęciach 
20 osób.

Zajęcia są bezpłatne.
l  24.01, godz. 10 -12 – 

„Zimowy widok z moje-
go okna” zajęcia literac-
ko-plastyczne
l 26.01, godz. 10-12 – „W co się dzieci bawią zi-

mą?” zajęcia literacko-plastyczne i kalambury
l 31.01, godz. 10-12 – „Krasnoludki są na świe-

cie” zajęcia literacko-plastyczne
l 2.02, godz. 10-12 – „Z kryształowej Groty do 

Królowej Tatry” zajęcia literacko-plastyczne  
i gra planszowa „Przygody z krasnoludkami”

 
muzeum okręgowe
w Suwałkach,
ul. T. Kościuszki 81 

Na zajęcia za-
praszamy dzieci 
w wieku 7-16 lat.
Limit uczestni-
ków na zajęciach 
20 osób.

Zajęcia są bezpłatne.
l 23.01, godz. 10-12 – „Zwyczaje karnawałowe 

na Suwalszczyźnie”. Zapisy: tel. 500 38 14 68,
e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl
l  25.01, godz. 10-12 – „Kolorowanie obra-

zu na podstawie dzieł Alfreda Wierusza-Ko- 
walskiego”. Zapisy: tel. 87 566-57-50, w. 4, 

e-mail: resursaprzewodnicy@muzeum.suwalki.pl
l 27.01, godz. 10-12 – „Tworzenie makiety Osady 

Jaćwieskiej”. Zapisy: tel. 87 566-57-50, w. 4, 
e-mail: resursaprzewodnicy@muzeum.suwalki.pl 
l 30.01, godz. 10-12 – „Konkurs historyczny  

z dziejów Suwałk”. Zapisy: tel. 500 38 14 68,
e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl
l  1.02, godz. 10-12 – „Kolorowanie obrazu 

na podstawie dzieł Alfreda Wierusza-Kowal- 
skiego”. Zapisy: tel. 87 566-57-50, w. 4, e-mail: 
resursaprzewodnicy@muzeum.suwalki.pl
l  3.02, godz. 10-12 – „Tworzenie makiety 

Osady Jaćwieskiej Muzeum”. Zapisy: tel. 87 
566-57-50, w. 4, 

e-mail:resursaprzewodnicy@muzeum.suwalki.pl

Suwalski ośrodek kultury 
ul. Papieża Jana Pawła II 5

zimowa akademia artystyczna 2023

Suwalski Ośrodek Kultury przygotował za-
jęcia artystyczne z zakresu edukacji kultural-
nej, na które zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat. 
Obowiązują zapisy. Zgłoszenia do udziału będą 
przyjmowane drogą elektroniczną na adres ko-
ordynatorów poszczególnych bloków. 

Każdy trzydniowy cykl tematyczny kosztuje 50 
zł od jednej osoby. Ilość miejsc jest ograniczona.

t  23-25.01, godz. 10-13 – „Szkoła Magii  
i Czarodziejów. Smocze tajemnice”, 

e-mail: klaudia.kozakiewicz@soksuwalki.eu
t  26-28.01, godz. 10-13 – „W grocie Króla 

Błystka”, e-mail: halina.lutynska@soksuwalki.eu
t 30.01-1.02, godz. 10-13 – „Detektywi na 

tropie”, e-mail: lidia.zyniewicz@soksuwalki.eu
t 2-4.02, godz. 10-13 – „Maski karnawałowe”, 

e-mail: valerija.fursa@soksuwalki.eu

zajęcia stałe w pracowniach Sok
Poza zajęciami tematycznymi realizowany-

mi w ramach Zimowej Akademii Artystycznej, 
podczas ferii zimowych odbywać się będą za-
jęcia edukacyjne dla stałych grup w pracow-
niach artystycznych SOK w budynku przy ulicy 
Papieża Jana Pawła II 5.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefo-
nicznie pod numerem: 87 563 85 45 lub e-ma-
ilowo: magdalena.zielinska@soksuwalki.eu

ośroDek SPorTu i rekreacji
Aquapark, 
ul. Papieża Jana Pawła II 7

tel. 87 562 62 22
www.wodnyvibe.pl

q  30.01-5.02 – Aquapark – dmuchany tor 
przeszkód. Kolorowe, unoszące się na wodzie 
konstrukcje pozwalają na organizowanie rywa-
lizacji i sprzyjają aktywnej zabawie.

wodny Vibe 
– aquaglide to 
dostarc zając y 
użytkownikom 
wielu pozytyw-
nych wrażeń tor 
wodny, na któ-
rym bawić się 
mogą całe ro-
dziny! Pneumatyczny tor przeszkód jest dosko-
nałą atrakcją dla dzieci i dorosłych. Zapewnia 
aktywny wypoczynek na wodzie – a nawet 
wprowadza elementy rywalizacji!

Warunkiem koniecznym do korzystania z to-
ru jest zakup biletu wstępu w ww. terminie. 
Dodatkowe opłaty z tytułu użytkowania nie 
będą pobierane.

Wszystkim dzieciom życzymy wesołej zabawy 
w suwalskich instytucjach podczas ferii!
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rada miejska – to główne atrakcje dwudnio-
wego Jarmarku Kamedulskiego w Suwałkach.

n Od 18 do 20 sierpnia odbywał się 2. Festiwal  
Filmowy „Wajda na nowo”. Był konkurs fil-
mów krótkometrażowych oraz spotkania  
z: Feliksem Falkiem, Emilią Krakowską, Ol- 
gierdem Łukaszewiczem i Jerzym Stuhrem.

n 26 sierpnia o przyszłości suwalskiej Bib- 
lioteki Publicznej im. M. Konopnickiej dysku-
towali suwalscy radni miejscy, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych oraz Rady Kultury.

wrzeSień

n  Prezes suwalskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Leszek Andrulewicz 
złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska 
ze względów rodzinnych. Od grudnia zastąpił 
go Łukasz Kurzyna.

n Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie 
koncepcji nowego budynku suwalskiej biblio-
teki, a raczej nowoczesnej medioteki. Nowa bi-
blioteka powstanie w rozwidleniu ulic M. Reja  
i gen. K. Pułaskiego. Środki na budowę obiektu 
miałyby pochodzić z budżetu Unii Europejskiej 
na lata 2021-2027 i to będzie warunek jej po-
wstania.

n Jaćwieski Festyn Archeologiczny odbył się 
po raz pierwszy w Krzywólce.

n 18 września kilku-
set rowerzystów prze-
jechało suwalskimi uli-
cami w Europejskim 
Dniu bez Samochodu. 
Po dojechaniu do par-
ku Konstytucji 3 Maja 
tradycyjnie odbyło się 
losowanie 4 rowerów dla uczestników akcji.

n 24 września na suwalskiej ul. W. Gałaja od-
była się rekonstrukcja obrony Wilna przed 
Sowietami we wrześniu 1939 r. Organizatorzy, 
czyli Fundacja J. Lelewela uznali, że Suwałki  
w rekonstrukcji znakomicie zastąpią Wilno. 

n Miłosz Berezecki został nowym przewod-
niczącym Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.

n Po ożywionej dyskusji radni miejscy przy-
jęli uchwałę w sprawie nowego herbu Suwałk. 

minął rok
w Suwałkach
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Zmiana herbu była konieczna ze względu na ne-
gatywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o dotychczasowym herbie wy-
daną w latach 2005, 2022 i 2014.

PaźDziernik

n 5 października w suwalskiej Państwowej 
Uczelni Zawodowej nowy rok akademicki roz-
poczęło 1,5 tys. studentów, z czego 600 na 
pierwszym roku.

n 12 października uruchomiono nową sygna-
lizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Utraty  
z Pogodną i Łąkową.

n 13 października jubileusz 70-lecia obcho-
dził Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
nr 1 w Suwałkach.

n 22 października w Parku Naukowo-Tech- 
nologicznym Polska-Wschód odbyła się 
pierwsza edycja Nocy Innowacji. W Nocy 
Innowacji uczestniczyła też biblioteczna Strefa 
Odkrywania Wyobraźni i Aktywności, w której 
kilkaset osób miało okazję do samodzielnego 
eksperymentowania.

liSToPaD

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 mieszkankę sznurem, a następ-
nie zabrali torbę z pieniędzmi oraz biżuterię, 
powodując straty na blisko milion złotych. 

n Uroczyście ob- 
c h o d z o n o  N a - 
r o d o w e  Św i ę t o 
N i e p o d l e g ł o ś c i 
w  S u w a ł k a c h , 
w k tó r ych l ic z-
nie uczestniczy-
li suwalczanie. Był 
apel pamięci, sal-
w a  h o n o r o w a ,  
a pod pomnikiem 
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Suwałki
Dobrym miejScem Do życia

Ponad 2/3 uczestników badania stwierdzi-
ło, że Suwałki są dobrym miejscem do życia. 
Plusem Suwałk są przede wszystkim:

– więzi i tradycje rodzinne,
– bogata oferta oraz infrastruktura sporto-

wa i rekreacyjna,

Dużym uznaniem wśród suwalczan cieszy się or-
ganizowany od 15 lat Suwałki Blues Festiwal

– krótki czas dojazdu do pracy, usług i wy-
poczynku,

– estetyka otoczenia i dobra jakość prze-
strzeni publicznej,

– dobra jakość oraz czystość powietrza  
i zieleni.

Słabsze strony Suwałk to przede wszystkim: 
– niskie płace i zarobki,
– słaba oferta usług zdrowotnych,
– niska dostępność oraz wysokie ceny 

mieszkań i domów,

– słabe skomunikowanie z sąsiednimi miej-
scowościami i miastami.

Wiele negatywnych opinii wśród mieszkańców 
Suwałk i podróżńych wzbudza dworzec PKS No-
va z „niby-poczekalnią”

o czym marzą 
Suwalczanie?

Suwalczanie mają wiele marzeń, ale w sfe-
rze publicznej najczęściej marzą o:

– większej liczbie miejsc do rekreacji i tere-
nów zielonych,

– rozbudowie lotniska i możliwości realiza-
cji lotów pasażerskich,

Ogromnym powodzeniem cieszyła się impreza  
„Odlotowe Suwałki Air Show”, jaka odbyła się 
na suwalskim lotnisku

– modernizacji lub budowie nowych dwor-
ców PKP i PKS,

– poprawie dostępności do specjalistów  
w służbie zdrowia,

m i a s t o   w y m a r z o n e  
najwiękSze  baDanie  oPinii  mieSzkańców  

więcej zielni i miejsc do rekreacji, 
poprawa dostępu  do specjalistów 
w służbie zdrowia, rozbudowa 
lotniska z możliwością odbywa-
nia lotów pasażerskich oraz bu-
dowa nowej biblioteki (mediote-
ki) – o tym marzą suwalczanie. Tak 
wynika z badania „Suwałki za 10 
lat – mój pomysł na miasto” prze-
prowadzonego przez centrum 
wsparcia Doradczego, a zaprezen-
towanego w grudniu na spotka-
niu w sprawie miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Suwałk (mof).  
w badaniu przeprowadzonym metodą cawi uczestniczyło 1 175 suwalczan. Takiego bada-
nia opinii, przeprowadzonego w tak dużej grupie suwalczan jeszcze nie było.
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Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwia-
ty. 312 biegaczy pobiegło suwalskimi ulicami 
dla Niepodległej. 

n Uczeń suwalskiego Zespołu Szkół nr 6  
im. K. Brzostowskiego Jakub Brzozowski został 
laureatem konkursu dla młodzieży AI4Youth 
Sztuczna Inteligencja. Stworzył on aplikację 
o nazwie LiSA – asystent zespołu zamknięcia 
| Locked-in syndrome assistant, czyli program 
umożliwiający komunikację z osobą dotkniętą 
głębokim paraliżem.

n Godną naśladownictwa postawą wyka-
zał się kierowca autobusu PKS Nova Mirosław 
Urwan, który 8 listopada na suwalskim dworcu 
udzielił rannemu nastolatkowi pierwszej po-
mocy, oraz zatrzymał sprawcę zdarzenia. 

n VI Forum Biz- 
nesu Pogranicza, 
które odbyło się  
w Parku Nauko- 
wo-Technologicz-
nym poświęcono 
kryzysowi energe-
tycznemu mające-
mu bezpośredni 

wpływ na nasze codzienne życie. 
n Do Suwałk dotarła pierwsza dostawa eko-

groszku i węgla, który mieszkańcy mogli ku-
pić w ramach współpracy państwa i samo-
rządów. 

n  Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta 
Suwałk Łukasz Kurzyna złożył rezygnację  
z pełnionej funkcji.

n 30 listopada suwalscy radni miejscy po raz 
pierwszy w 2022 roku spotkali się na stacjonar-
nej sesji, czyli powrócili do normalnego trybu 
pracy Rady Miejskiej.

gruDzień

n 11 grudnia przejechał pierwszy pociąg na 
trasie z Krakowa przez Warszawę, Suwałki do 
Wilna.

n Po raz pierwszy Wigilia Miejska odbyła się 
w pomieszczeniu, a nie w plenerze. 18 grudnia 
suwalczanie wzięli udział w świątecznym spo-
tkaniu. Były życzenia, łamanie się opłatkiem, 
a na stołach pojawiły się tradycyjne potrawy.
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groDu  naD  czarną  hańczą

p r z e z   s u w a l c z a n
– modernizacji szkół,

Tak wygląda nowy stadion przy Szkole Podsta-
wowej nr 5 wybudowany w latach 2021-2022

– budowie spalarni, podłączeniu nowych 
budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej  
i ograniczeniu smogu.

Suwalczanie chcą też wzmocnienia kształ-
cenia zawodowego i rozwoju infrastruktury 
turystycznej. Ponadto domagają się lepszej 
sieci drogowej i poprawy systemu komunika-
cji miejskiej, np. więcej połączeń w dni wol-
ne i lepsze połączenie osiedli mieszkaniowych  
z centrum miasta.

co najważniejSze 
w kulTurze i SPorcie?

Zdaniem badanych w kulturze i sporcie dla 
suwalczan najważniejsze jest:

– rozwijanie dotychczasowych imprez ple-
nerowych, takich jak Suwałki Blues Festival,

– modernizacja przyszkolnych terenów  
i obiektów sportowych,

Stadion Szkoły Podstawowej nr 7 po wymianie 
nawierzchni

– budowa nowego budynku biblioteki (me-
dioteki),

Koncepcja nowego budynku biblioteki (medioteki) 
w rozwidleniu ulic: gen. K. Pułaskiego i M. Reja

– doposażenie suwalskich instytucji kultury 
w nowoczesny sprzęt.

Uwagę zwraca relatywnie duży odsetek od-
powiedzi (ok. 6%) wskazujących na zaprzestanie 
finansowania klubu Wigry Suwałki i przeznacze-
nia tej kwoty na inne przedsięwzięcia sportowe. 

młoDzi o Suwałkach

Centrum Wsparcia Doradczego zapytało  
również młodych suwalczan o opinie. Tutaj wy-
niki mogą być trochę mniej reprezentatywne, 
bo w badaniu uczestniczyło tylko 139 osób. Ich 
zdaniem Suwałki są dobrym miejscem do życia  
i nauki w szkołach średnich. Znacznie gorzej oce-
niają ofertę edukacyjną szkoły wyższej. Z bada-
nia wynika, że młodych suwalczan po maturze 
do wyjazdu z Suwałk najbardziej motywuje chęć 
studiowania gdzie indziej i poznania świata.

Ponad 17 lat temu powstała w Suwałkach Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (od niedawna 
Państwowa Uczelnia Zawodowa)

Zdaniem młodych, Suwałki i okolice dają 
możliwość utrzymania równowagi pomiędzy 
życiem rodzinnym a zawodowym oraz możli-
wość rozwijania kontaktów międzyludzkich. Na 
Suwalszczyźnie najgorzej jest z wysokością za-
robków i osiągnięciem sukcesu zawodowego. 
Zdaniem 2/3 badanych młodych suwalczan, 
gdyby zarobki w pracy zdalnej były dość wyso-
kie, to młodzi ludzie byliby skłonni do powrotu 
i zamieszkania w Suwałkach i okolicy. 

A zatem chyba nie jest najgorzej z nami i na-
szym patriotyzmem lokalnym. Wiemy, czego 
chcą suwalczanie. Teraz pozostało „tylko” speł-
nić marzenia suwalczan. Szczegółowe wyniki ba-
dania przeprowadzonego przez Centrum Wspar- 
cia Doradczego na stronie: www.um.suwalki.pl
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n 21 grudnia w suwalskim ratuszu podpisa-
no umowę pomiędzy Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami  
w Suwałkach. Dotyczy ona udzielenia do-
tacji oraz pożyczki na budowę Instalacji 
Termicznego Przekształcania Odpadów, która 
powstanie w naszym mieście do końca 2026 r. 
Wsparcie NFOŚiGW dla tej inwestycji to aż 128 
107 000 zł. Instalacja powstanie w sąsiedztwie 
suwalskiego PEC-u i ma znacząco wpłynąć na 
redukcję wzrostu rachunków za ogrzewanie,  
a także poprawić gospodarkę śmieciową. Będzie 
to największa inwestycja w dziejach Suwałk.

n 22 grudnia został udostępniony kierow-
com odcinek drogi ekspresowej S61 Suwałki-
Budzisko (granica państwa). Na trasie Suwałki-
Budzisko powstała dwujezdniowa trasa 
ekspresowa o długości 24,2 km. Nawierzchnia 
nowej drogi została wykonana z betonu cemen-
towego i przystosowana do obciążenia 11,5 ton 
na oś. Na jego trasie są dwa węzły drogowe: 
Suwałki Północ i Szypliszki. Jest to część między-
narodowego szlaku transportowego Via Baltica.

n Do trzech razy sztuka… i do trzeciego 
przetargu nie zgłosiła się żadna państwo-
wa spółka odpowiedzialna za produkcję i do-
stawę prądu. To niesamowite i niepokojace. 
Spółki państwowe odpowiedzialne za pro-
dukcję i dostawę prądu nie były zainteresowa-
ne tym, by z elektryczności korzystali miesz-
kańcy Suwałk, ale również i gminy Raczki. 
Zamówienie na dostawę prądu od 1 stycznia 
2023 r. dla całej grupy zakupowej po raz trze-
ci zostało unieważnione z powodu braku chęt-
nych. Prąd od 1 stycznia 2023 r. w Suwałkach 
jednak jest. Pytanie tylko, ile to będzie koszto-
wało suwalskich podatników.

n 28 grudnia Rada Miejska uchwaliła budżet 
Suwałk na 2023 rok.

n Suwalczanie pożegnali 2022 rok i powita-
li Nowy Rok w domach, na spotkaniach oraz 
mniejszych i większych balach. Była to wy-
jątkowo ciepła noc sylwestrowa. O północy  
w Suwałkach termometry wskazywały ponad 
12 stopni C.

minął rok
w Suwałkach

ważniejsze  sUwalskie  rocznice  w  2023 r.
każdy rOk tO Okazja dO przypOmnienia ważnych wydarzeń Sprzed lat, 
zwłaSzcza tych jubileuSzOwych. w 2023 rOku w Suwałkach ObchOdzić 
będziemy kilkanaście jubileuSzy:

14 
luTego

80 rocznica śmierci Kazimierza Kulwiecia. Był niezwykle doświadczony 
przez dwóch okupantów: niemieckiego i sowieckiego. Przyrodnik i krajo-
znawca zafascynowany Suwalszczyzną. Zainicjował utworzenie suwalskie-
go oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

2 
marca

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

28 
marca

Minie 150 lat od urodzin Jana Schmidta. Na początku XX wieku był on jed-
nym z najaktywniejszych suwalskich społeczników. Został prezydentem 
miasta. Aktywnie uczestniczył w wydarzeniach, które przyczyniły się do 
odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę. 

31 
marca

60 rocznica śmierci Aleksandry Piłsudskiej. Urodziła się  
12 grudnia 1882 roku w rodzinie Piotra i Julii Szczerbińskich,  
którzy mieszkali w Suwałkach przy ul. W. Gałaja 47. W 1901 r. 
ukończyła suwalskie gimnazjum, a swoją edukację kontynuo- 
wała w Warszawie. Działała w oddziale wywiadowczo-kurier-
skim I Brygady Legionów jako komendantka służby kurierskiej oraz  
w Polskiej Organizacji Wojskowej. Była drugą żoną Józefa Piłsudskiego. 

3 
maja

100 rocznica zasadzenia Dębu Wolności. Zasadzili 
go uczestnicy walk o niepodległość i przedstawi-
ciele młodzieży szkolnej. Inicjatorem była dyrek-
cja Gimnazjum Męskiego im. K. Brzostowskiego. 
Głaz pamiątkowy z napisem „3 maj 1791-1923” 
położono nieco później.

19 
maja

Minie 80 rocznica śmierci Tadeusza Lutostańskiego – niezwykle odważ-
nego harcerza, który w czasie II wojny światowej w bardzo młodym wie-
ku musiał walczyć o wolną Polskę i oddał za to życie. Jest patronem su-
walskiego Hufca ZHP.

8 
czerwca

130 rocznica urodzin Klotyldy Józefy Dargielowej, która wywarła znaczący 
wpływ na prasę i życie kulturalne w Suwałkach w latach II Rzeczpospolitej. 
Jej firma w latach trzydziestych XX wieku była największym zakładem 
drukarsko-usługowym w całej północno-wschodniej Polsce. Drukowano  
w nim m.in. Tygodnik Suwalski.  

1 
SierPnia

Minie 80 rocznica śmierci Eugenii Mackiewicz – pochodzącej z Suwałk bło-
gosławionej Marii Kanizji. Urodziła się 27 września 1903 r. w Suwałkach.
Nazaretanka została zamordowana przez Niemców w czasie II wojny świa-
towej w Nowogródku. Beatyfikowana 5 marca 2000 r. przez Jana Pawła II. 

4
SierPnia

160 rocznica pierwszej egzekucji powstańców styczniowych w Suwałkach. 
4 sierpnia 1863 r. Rosjanie powiesili: Marcina Gąglewskiego, Franciszka 
Krejczmana, Jana Staśkiewicza i Jana Wysockiego. W Suwałkach w latach 
1863-64 stracono 20 powstańców. 

24
SierPnia

104 rocznica wyzwolenia Suwałk i włączenia miasta w granice odrodzo-
nej Rzeczpospolitej.

4 
września

10 rocznica śmierci Zygmunta Filipowicza. Nikt nie zrobił tyle dla historii 
Suwałk, co Z. Filipowicz. Wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego i za- 
służony dla rozwoju tej placówki. Inicjator i organizator Muzeum im. Marii 
Konopnickiej. Znawca kultury i historii Suwałk oraz Suwalszczyzny. 

1 
PaźDziernika 

100 rocznica urodzin nauczyciela Aleksandra Seredyńskiego. Był mento-
rem suwalskiej młodzieży, wspomagał uczniów w działalności opozycyj-
nej w latach 80-tych XX w. Współorganizował rocznicowe manifestacje 
patriotyczne. Internowany po ogłoszeniu stanu wojennego.

3 
gruDnia

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

31 
gruDnia

Przed 25 laty zlikwidowano województwo suwalskie.



12.01.2023

DwuTygoDnik SuwalSki

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

¿ na promocję książki suwalczanki Justyny Orłowskiej  
i Kamila Kamińskiego pt. „Narodziny Królowej 
Jaćwingów” – 19.01, godz. 17, sala im. J. Towarnickiej;

¿ do oglądania wystawy pt. „Słysz, bracie słysz, 
minionych lat sygnały...” z okazji 160 roczni-
cy Powstania Styczniowego w Galerii „Na scho-
dach”. Ekspozycja składa się z tekstów pieśni  
z czasów Powstania Styczniowego. Uzupełniają 
ją reprodukcje starych fotografii powstańców,  
w tym pochodzących z Suwalszczyzny. Wystawę 

można oglądać do końca stycznia;
¿ na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci – 14.01, godz. 13, 

pracownia „Smykałka”;
¿ do oglądania wystawy z okazji obchodów Roku Marii Konopnickiej. 

Wystawa zawiera ilustracje wykonane przez: Małgorzatę Busińską, Renatę 
Gąglewską-Gniady, Ewę Olejnik-Rakowską, Michalinę Kuszel, Natalię 
Kleszczewską, Juliusza Szczęsnego Baturę, Wiesława Szumińskiego i Annę 
Cichosz. Prace prezentowane są przed Biblioteką.
Wystawa jest zorganizowana w ramach projektu „Urodziny Marii 
Konopnickiej” 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 obej-

rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bi-
lety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu 
do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). Film objęty akcją: „Kot w butach”.

SuwalSki ośroDek kulTury zaprasza na:
¿ Kolędowanie z Chórem CANTO – 12.01, godz. 17, Kawiarnia Artystyczna, 

ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny;
¿ Galę Noworoczną – 14.01, Sala im. A. Wajdy, ul. 

Jana Pawła II 5, bilety 40 zł. Podczas Gali Noworocznej 
będzie można usłyszeć najsłynniejsze arie oraz pie-
śni z operetek i musicali w wykonaniu solistów: 
Moniki Gruszczyńskiej (sopran) i Rafała Żurka (tenor), 
z towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej 
pod dyrekcją Cezarego Gójskiego;
¿  koncert karnawałowy z zespołem SOKBAND  

– 20.01, godz. 19, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 40 zł;

¿ na koncert PANILAS czyli Magdaleny Sowul – 21.01, godz. 18, Sala 
Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, bilety 20 zł;
¿  Środy Seniora: Kolędowanie ze Stowarzyszeniem Rozłogi – 25.01, 

godz. 17, Kawiarnia artystyczna, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny;
¿ wystawę stałą Andrzej Strumiłło „Dzieła wybrane” – Galeria Sztuki 

Stara Łaźnia.

muzeum okręgowe w Suwałkach, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:

¿ na prezentację albumu Janiny Wierusz-Kowalskiej pt. „Dom Obrazów”  
– 13.01, godz. 18, wstęp wolny;
¿ do zwiedzania wystawy czasowej „Dar. Izabela Roman – kolekcja pol-

skiej sztuki współczesnej”. Wstęp na wystawy stałe w niedziele jest bez-
płatny w godz. 9-17.

muzeum im. m. konoPnickiej, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:
¿ wystawę stałą „Pieśń o domu” poświęconą życiu i twórczości Marii 

Konopnickiej.

reSTauracja rozmarino, ul. T. Kościuszki 75, zaprasza na:
¿ Wide Open Jam Sesson – 13.01, godz. 19.30, wstęp wolny, wcześniej-

sza rezerwacja miejsca 5 zł/os.;
¿ koncert zespołu „Dobre Wrażenie” w skła-

dzie: Elżbieta Granacka – śpiew, gitara basowa; 
Wojtek Straszyński – śpiew, gitara i Darek Sala – 
gitara – 20.01, godz. 20, wstęp 20 zł. Zespół wy-
stąpi z repertuarem piosenki literackiej.

black Pub komin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿ Jam session – 13.01, godz. 19.19, wstęp wolny;
¿ koncert Etherios i We Dwelled in Silence – 14.01, godz. 19, wstęp 15 zł 

(płatność GOTÓWKĄ);
¿ koncert Togüslav Brandt – 20.01, godz. 20, wstęp 15 zł.

centrum handlowe Plaza Suwałki, ul. J. Dwernickiego 15, lok. 301 za-
prasza na filmy:

– od 13 stycznia –„Ślub doskonały” (kom.), „Gra fortuny” 
(akcja/krym./szpieg.);

– od 14 stycznia – „Mumie” (animacja, przygodowy);
– od 20 stycznia – „Zadziwiający kot Maurycy” (anim./fa-

mil.), „Niebezpieczni dżentelmeni” (kom./krymin.), „Babilon” 
(dram.);

– 24 stycznia – „Wszystko wszędzie naraz” (akcja/kom./sci
-fi) – film wyświetlany w cyklu KINO KONESERA;

– od 27 stycznia – „Pimi z krainy tygrysów” (famil./przyg.), 
„Pokusa” (romans).

13

ZaprosZenia suwalskie

w kinie

Aż 238 książek wypożyczyła w 2022 ro-
ku niespełna trzyletnia suwalczanka Barbara. 
Nie wiadomo, czy wszystkie książki przeczy-
tała samodzielnie, ale na pewno dużo czasu 
spędza na czytaniu książek. A wiadomo, czym 
skorupka za młodu nasiąknie, tym… W 2022 
roku trzy suwalczanki wypożyczyły ponad 300 
książek. Rekordzistka pani Sabina wypożyczy-
ła 333 książki.

Z suwalskiej Biblioteki Publicznej im. M. Ko- 
nopnickiej czytelnicy najczęściej wypożycza-
ją lektury szkolne: „Szkoła latania” Janusza 
Christa (66 razy), „Mitologia: wierzenia i poda-
nia Greków i Rzymian” Jana Parandowskiego 
(60 razy) i „Lew, czarownica i stara szafa” 

trzyletnia  miłośniczka  książek
nie najczęściej wypożyczali „Tam, gdzie ser-
ce twoje” Krystyny Mirek (48 razy) oraz książki 
Wioletty Sawickiej, która jest autorką aż czte-
rech powieści z pierwszej „dziesiątki” najchęt-
niej czytanych książek przez suwalczan w 2022 
r. Są to: „Oleńka: panienka z Białego Dworu”, 
„Franka w obcym domu”, „Anna: gorzki smak 
miodu” i „Maria: dziewczyna z kwiatem we 
włosach”. Wśród książek chętnie czytanych 
przez mieszkańców naszego miasta są też kry-
minały napisane przez Wojciecha Chmielarza 
i Harlana Cobena. W czołowej dwudziestce 
nie ma za to książek napisanych przez najwy-
bitniejszych polskich pisarzy, czy laureatów 
Nagrody Nobla.

>>

Clive`a Staplesa Lewisa (58 razy). Tak jest już 
od kilku lat. Spoza lektur szkolnych suwalcza-
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wyDarzenia SPorTowe

Prezydent miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, ozna-

czonej działką nr 21753/1 o powierzchni 0,0457 ha, położonej przy ul. Władysława Stanisława 
Reymonta w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr 
SU1S/00032994/0. Działka oddana jest w dzierżawę przeznaczoną na tereny zielone do dnia 31 
października 2023 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z za-
wartej umowy. Na działce zlokalizowana jest sieć energetyczna i kanalizacji deszczowej. Nabywca 
zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia sieci energetycznej oraz nieodpłatnego udo-
stępniania wejścia na grunt w przypadku jej awarii bądź konserwacji. Ponadto Nabywca będzie 
zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz 
właściciela sieci kanalizacyjnej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z o.o., polegającej na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń przesyło-
wych w postaci sieci kanalizacyjnej oraz na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej 
w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy sieci wraz z pra-
wem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników PWiK w Suwałkach 
Sp. z o.o. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na 
wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość nie może być zagospodarowana 
jako odrębna i przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do 
właścicieli działek sąsiednich nr 21753/3, 21154/2 i 21157/6 w celu poprawienia warunków zago-
spodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość sprzedaje się na cele zabudowy miesz-
kaniowej szeregowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego rejonu ulicy Reymonta w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 77 900 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięć-
set złotych).

Wadium: 7 800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 04 października 2021 roku i zakończył się 
wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie urzędu 
miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 3 lutego 2023 roku.
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach 

nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 6 lutego 
2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetar-
gowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z 
rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób 
reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu prze-
targu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełno-
mocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej 
zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. 
Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku oso-
bistego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku mał-
żeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisem-
ne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podle-
ga zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomoś- 
ciami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87)  562-81-41.   5/2022

ślePSk malow Przegrywa
Przełom grudnia i stycznia nie był udany dla siatkarzy suwalskie-

go Ślepska Malow. Trzy rozegrane mecze w PlusLidze i trzy porażki,  
a co gorsze każdy kolejny mecz kończył się coraz wyraźniejszą przegra-
ną. Najpierw po wyrównanym meczu Ślepsk Malow przegrał 2:3 (25:18, 
17:25, 22:25, 25:23, 13:15) z Treflem w Gdańsku. Następnie w Suwałkach 
Ślepsk Malow po niezłym meczu przegrał 1:3 (25:23, 19:25, 24:26, 22:25) 
z Resovią Rzeszów. 

Przez większość spotkania 
zawodnicy suwalskiego ze-
społu byli równorzędnym 
rywalem dla lidera PlusLigi. 
Niestety, w końcówkach se-
tów skuteczniejsi byli siatka-
rze Resovii

W ostatnim meczu rozegranym w Warszawie Ślepsk Malow już wyraź-
nie przegrał 0:3 (14:25, 25:27, 17:25) z Projektem. To jedna z najwyższych 
porażek suwalskiego zespołu w tegorocznych rozgrywkach. Od 12 grud-
nia Ślepsk Malow nie wygrał meczu i z dorobkiem 25 pkt zajmuje jede-
nastą lokatę w tabeli PlusLigi.

Teraz przed suwalskimi siatkarzami trzy mecze z drużynami zajmują-
cymi niższe lokaty w tabeli. W sobotę (14 stycznia) o godz. 20:30 zagra-
ją w Suwałki Arenie z Barkomem Lwów. Będzie to bardzo ważny i trudny 
mecz, bo rywale ostatnio grają dobrze i zdobywają punkty. Następnie 
22 stycznia ponownie w Suwałkach zmierzą się z GKS Katowice, a potem 
przyjdzie czas na wyjazd do Lubina na mecz z Cuprum. Po tych trzech 
spotkaniach okaże się, na ile realny jest awans Ślepska Malow do czoło-
wej ósemki PlusLigi i gra w play-offach.

Skb liTPol-malow Trzeci
Bardzo udanie 2023 rok rozpoczęli badmintoniści SKB Litpol-Malow 

Suwałkach. W turnieju badmintonowej ekstraklasy rozgrywanym  
w Suwałkach wyraźnie wygrali dwa mecze i tym samym znacznie przy-
bliżyli się do awansu do turnieju finałowego badmintonowej ekstra-
klasy. Najpierw wysoko pokonali 6:1 AZS AGH Kraków, który walczy  
o awans do czołowej czwórki. Punkty dla SKB Litopol-Malow wywalczy-
li: Oliwia Niedźwiedzka, Ulyana Wolskaja, Mateusz Świerczyński, Danilo 
Bosniuk oraz Karolina Szubert/U. Wolskaja i D. Bosniuk/Anastasja Chomicz.  
W drugim spotkaniu SKB Litpol-Malow wygrał 7:0 z OSSM-SMS Białystok. 
Punkty dla suwalskiej drużyny zdobyli: O. Niedźwiedzka, U. Wolskaja,  

D. Bosniuk, M. Świerczyński oraz A. Chomicz 
/K. Szubert, Robert Cybulski/ Przemysław 
Szydłowski oraz D. Bosniuk/A. Chomicz.

Powracająca po długotrwałej kontuzji Anas-
tazja Chomicz w parze z Danilo Bosniukiem 

wygrali dwa mecze w grze mieszanej
Fot. Michał Sobolewski SKB Litpol-Malow Suwałki

Po rozegraniu 6 meczów SKB Litpol-Malow ma 16 pkt i zajmuje trzecią 
lokatę w tabeli badmintonowej ekstraklasy. W następnej rundzie badmin-
tonowej ekstraklasy SKB Litpol-Malow Suwałki zagra 18 lutego w Gdyni 
z: Badminton School Gdynia i Politechniką Gdańsk.

baDminToniści i SiaTkarze najlePSi
Zawodnicy Suwalskiego Klubu Badmintona i siatkarze SUKSS zdo-

byli najwięcej punktów w 2022 roku w Rankingu Systemu Sportu 
Młodzieżowego przygotowanym przez Instytut Sportu. W ubiegłym roku 
młodzi suwalscy sportowcy zdobyli 456,67 pkt, co dało im 61 lokatę wśród 
polskich gmin i 78 miejsce w klasyfikacji polskich powiatów.

W 2022 roku badmintoniści SKB zdobyli 129 pkt w ogólnopolskim 
rankingu, z czego aż 70 pkt zdobyli w rywalizacji młodzieżowców. Dużo 
punktów zyskali siatkarze SUKSS, którzy wywalczyli 87,37 pkt. Pozostałe 
suwalskie kluby w Rankingu Systemu Sportu Młodzieżowego według  
stanu na 2 stycznia 2023 r. zdobyły:

n OSiR (boks) – 53 pkt
n LUKS Hańcza (lekkoatletyka) – 52 pkt
n KSz Hańcza (szachy) – 44 pkt
n LMUKS Olimpik (zapasy, sumo) – 24 pkt
n MUKS Olimpijczyk (pływanie) – 18 pkt
n Wigry SA (piłka nożna) – 17,8 pkt
n UKS Huzar (taekwondo olimpijskie) – 13 pkt
n  Fundacja Jaćwież (szachy) – 12,5 pkt
n UKŻ Grot (żeglarstwo) – 6 pkt

Siatkarze SUKSS Suwałki mieli duży 
udział w sukcesie reprezentacji woje-

wództwa podlaskiego w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży

W porównaniu do ubiegłoroczne-
go rankingu w zestawieniu pojawili się 
zawodnicy UKS Huzar, a z rankingu wypadli karatecy Suwalskiego Klubu 
Karate Kyokushin. W 2022 roku młodzi suwalscy sportowcy zdobyli 456,67 
pkt czyli ok. 11 pkt mniej niż przed rokiem, co dało im nieco niższe loka-
ty w rankingu gmin i powiatów.
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>> międzyzakładowa Spółdzielnia mieszkaniowa w Suwałkach oferuje
najem lub sprzedaż miejsc postojowych w garażu podziemnym zlokali-
zowanym w budynku przy ul. M. Reja 63A. 

Szczegółowe informacje w biurze MSM. Tel. 87 5671236 w. 35 i 36

 6/2023

Gdzie Po Pomoc 
w sPrawie zabytkÓw?

W związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2022 roku działalno-
ści Miejskiego Konserwatora Zabytów w Suwałkach i przejęciem zadań  
z zakresu ochrony zabytków przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 
suwalski Urząd Miejski informuje, że od 2 stycznia 2023 roku wszystkie 
sprawy z zakresu ochrony zabytków realizuje Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Białymstoku – Delegatura w Suwałkach z siedzibą przy  
ul. gen. K. Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki, tel./fax: 87 566 37 41, kom. 535 
176 889, email: del.suwalki@wuoz.bialystok.pl  

Godziny pracy urzędu: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-
15.30. Wszystkie sprawy wniesione do Miejskiego Konserwatora Zbytków 
w Suwałkach przed 31 grudnia 2022 roku lub będące w trakcie rozpatry-
wania w tym terminie, 3 stycznia 2023 roku zostały w trybie art. 65. § 1. 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego przekazane do organu wła-
ściwego, tj. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku 
– Delegatura w Suwałkach.

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

ogłoSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renu ograniczonego ulicami: Stanisława moniuszki, fryderyka chopina, rotmistrza witolda 
Pileckiego i granicami działek ewidencyjnych o numerach: 23987/3, 23988, 23989 w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr LI/670/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu ograniczonego ulicami: Stanisława moniuszki, fryderyka chopina, rotmistrza 
witolda Pileckiego i granicami działek ewidencyjnych o numerach: 23987/3, 23988, 
23989 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 14 lutego 2023 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.*   13/2023

* 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 
reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 87 562-80-
00, adres e-mail: org@um.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 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 prze-
twarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w 
procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

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

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

5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie interneto-
wej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/Menu_ 
tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html 
oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139.
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PrezyDenT miaSTa Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk ozna-

czonej działką nr 31370/3 o powierzchni 0,0340 ha, położonej przy ul. Zastawie w Suwałkach, 
wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00005089/5. Działka 
oddana jest w dzierżawę na cele związane z działalności gospodarczą do dnia 31 październi-
ka 2023 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawar-
tej umowy. Na działce zlokalizowana jest sieć energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do 
nieodpłatnego znoszenia tej sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przy-
padku jej awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabyw-
ca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość 
nie może być zagospodarowana jako odrębna i przeznaczona jest do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich nr 31369/2 i 35739 w celu 
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość sprze-
daje się na cele zabudowy usługowo – mieszkalnej. Szczegółowe warunki zabudowy zawar-
te są w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyj-
nych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż Czarnej Hańczy w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXXI/332/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.01.2013 roku, zmienionego w części 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekre-
acyjnych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Suwałkach, zmienione-
go w części Uchwałą Nr XXXVII/480/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 
2017 r. – tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. poz. 250.

Cena wywoławcza: 125 000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Wadium: 12 500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie urzędu 
miejskiego w Suwałkach przy ul. a. mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 13 stycznia 2023 roku.
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach 

nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 16 stycznia 
2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetar-
gowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu 
z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości 
osób reprezentujących podmiot;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisem-
nej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświad-
czonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z 
majątku osobistego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające 
w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem 
do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podle-

ga zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon 
(87) 562-81-41.     2/2023

PrezyDenT miaSTa Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk ozna-

czonej działką nr 35749 o powierzchni 0,1043 ha, położonej przy ul. Szwoleżerów w Suwałkach, 
wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00069527/4. Na 
działce zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, gazowa i energetyczna. 
Ponadto na działce jest zaprojektowana uzgodniona sieć światłowodowa. Nabywca zobowią-
zany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia 
na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową in-
westycją, nabywca dokona ich przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sie-
ci. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego na cele zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, bliźniaczej i wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejo-
nu osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części północnej w Suwałkach zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 roku. 

Cena wywoławcza: 273 000 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).
Wadium: 27 300 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 roku o godz. 9.00 w siedzibie urzędu 
miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach 

nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 16 stycznia 
2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetar-
gowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu 
z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości 
osób reprezentujących podmiot;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisem-
nej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświad-
czonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z 
majątku osobistego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające 
w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem 
do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon 
(87) 562-81-41.    1/2023

Dziękujemy ludziom dobrego serca!
W dniach 17-18.12.2022 r. na placu Marii Konopnickiej podczas Jarmarku 

Bożonarodzeniowego w Suwałkach przeprowadzono zbiórkę publiczna  
nr 737/2015/1306/OR do puszek kwestarskich na rzecz Tadeusza Furmana  
(rehabilitacja).

Zbiórka odbyła się pod patronatem Fundacji „Złotowianka”, ul. Widokowa 1,  
77-400 Złotów, na mocy pozwolenia MAC Nr 2015/1306/OR. 

Zebrano kwotę 1135, 80 zł.
Dziękujemy

Rodzice i siostry Tadzia
4/2023

informacja
Prezes zarządu budynków mieszkalnych w Suwałkach TbS sp. z o.o. 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815; z 2022 r. poz. 1846, 2185), działa-
jąc na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nierucho-
mościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 
31.12.2015 r. z późn. zm., podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 
dni tj. od dnia 30.12.2022 r. do dnia 19.01.2023 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 32/2022 z dnia 29 grud-
nia 2022 r. nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.    7/2023

informacja
Prezes zarządu budynków mieszkalnych w Suwałkach TbS sp. z o.o. 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815; z 2022 r. poz. 1846, 2185), dzia-
łając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nie-
ruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zawartej w dniu 
31.12.2015 r. z późn. zm., podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 
dni tj. od dnia 30.12.2022 r. do dnia 19.01.2023 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 31/2022 z dnia 28 grud-
nia 2022 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu.    8/2023

Zielarnia Lawenda 
w Suwałkach

zaprasza od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 – 17:00, ul. Lityńskiego 10 lokal nr 6

(naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 7).

zioła, herbaty, oleje świata, produkty konopne, witaminy, 
kosmetyki naturalne i organiczne, miody, soki naturalne, 
żywność ekologiczna, świece.

zapraszamy!!!
281/2022

PrezyDenT miaSTa Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicz-
nej wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 29.12.2022 r.  
do 19.01.2023 r.) wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 471/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku).          11/2023

PrezyDenT miaSTa Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicz-
nej wiadomości, że w dniu 4 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 04.01.2023 r.  
do 25.01.2023 r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przezna-
czonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 2/2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku).  14/2023
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Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowa-

nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) 
oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 
roku poz. 2000) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta 
Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 25.10.2022 r. (uzupełniony dnia 16.11.2022 r.), znak: 
I.7011.04.1.2022.RR, decyzję nr 5/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia pro-
jektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
budowie ul. Rycerskiej, ul. Hetmańskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Kawaleryjskiej (prze-
dłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej) wraz z sie-
ciami infrastruktury technicznej w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących: 
– budowę nowej jezdni ulicy Rycerskiej (od skrzyżowania z ul. Kawaleryjską do skrzyżowa-

nia z ul. Lotniczą) i Kawaleryjskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej) o nawierzchni bitumicz-
nej na obciążenie ruchem KR 3 łączącej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną ulicy Lotniczej,

– budowę nowej jezdni ulicy Rycerskiej (od skrzyżowania z ul. Hetmańską do skrzyżowania z 
ul. Kawaleryjską), Hetmańskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej) i Powstańców Śląskich (prze-
dłużenie do ul. Rycerskiej) o nawierzchni z kostki betonowej na obciążenie ruchem KR 3 łą-
czącej z projektowaną nawierzchnią bitumiczną ulicy Rycerskiej,

– budowę zjazdów indywidualnych i dojazdu do separatora i osadnika o nawierzchni z kost-
ki betonowej,

– budowę ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego po zachodniej stro-
nie ulicy Rycerskiej i wzdłuż ogródków działkowych,

– budowę ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej po południowej stro-
nie ulicy Kawaleryjskiej,

– budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej jednostronnego po wschodniej stronie 
ulicy Rycerskiej, obustronnego wzdłuż ul. Hetmańskiej i ul. Powstańców Śląskich oraz jed-
nostronnego 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 przykanalikami i odprowadzeniem do gruntu po-
przez system komór 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 usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) budowa skrzyżowania z ulicą Lotniczą wraz z dostosowaniem fragmentów ścieżki pie-

szo – rowerowej i chodnika wraz pasem zieleni (na działce nr 31918/1 i 31915/7 (po podzia-
le 31915/39)), 

b) rozbiórka istniejącego zjazdu z ul. Zastawie, budowa i przebudowa chodnika, wysokościo-
we dowiązanie ścieżki pieszo – rowerowej oraz umocnienie skarp i zagospodarowanie zie-
lenią (na działce nr 31916),

c) dowiązanie wysokościowe jezdni, chodników i ścieżki 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 przykanalik) 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 nieruchomości oznaczonej działkami nr: 31915/7, 
31915/3 oraz w całości na nieruchomości oznaczonej działką nr: 35667 (obręb nr 0007, Miasto 
Suwałki) 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym 
pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebu-
dowy innych dróg publicznych oraz budowy i przebudowy 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 (obręb 
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 dro-

gi: 31915/37, 31915/40 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.
Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi: 31915/38, 31915/39 (ob-

ręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.  
Numery działek, które w całości wchodzą w granice projektowanego pasa drogowego: 35667 

(obręb nr 0007, Miasto Suwałki).
Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nierucho-

mości oznaczonej działkami 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 usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy 
innych dróg publicznych oraz budowy i przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nie-
ruchomościach 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 (obręb 0007, 
Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy 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)

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140. 
Dzień publicznego ogłoszenia: 21 grudnia 2022 r.

3/2023
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ogłoSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Przemysłową, Sejneńską i terenem ko-
lejowym w Suwałkach

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846 i 2185) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach XXX/410/2021 
z dnia 31 marca 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Przemysłową, 
Sejneńską i terenem kolejowym w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w 
dniach od 20 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedział-
ki w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również 
w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.su-
walki.pl w zakładce Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się w dniu 8 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Suwałkach w Sali 26, w godzi-
nach od 11:30 do 13:30. 

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w dyskusji można uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie 
uwag. Chęć udziału w dyskusji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy zgło-
sić na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 6 lutego 2023 r. Link do spotkania zostanie przesła-
ny w mailu zwrotnym. 

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

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2023 r. (włącznie)*. 

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

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

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

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

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

27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 
2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

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

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną 
ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa 
uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

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

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

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

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

15/2023



12.01.2023

DwuTygoDnik SuwalSki

„hajlanD. jak ĆPają naSze Dzieci” 
maria banaSzak, agaTa jankowSka

Z a c z y n a my n as tę p ny ro k . 
Jesteśmy bogatsi o nowe doświad-
czenia, zasobni o przeczytane książ-
ki. Niektóre z nich dały nam solidne 
dawki emocji: radości, gniewu, za-
skoczenia czy smutku. Są też takie, 
które dostarczyły rzetelną i klarow-
ną wiedzę.

„Hajland. Jak ćpają nasze dzie-
ci” jest tego typu pozycją. To intere-
sujący wywiad o narkotykach i oso-
bach, które po nie sięgają. Pytania 
zadaje Agata Jankowska, dzienni-
karka, reportażystka. Po stronie me-
rytorycznej – dr Maria Banaszak, 
współpracująca z Monarem psycho-
terapeutka uzależnień.

Publikacja w przystępny sposób objaśnia współczesne trendy sub-
stancji psychoaktywnych, powody uzależniania oraz poszczególne je-
go etapy. Znajdziemy w niej nie tylko wyszczególnienie środków, któ-
rymi odurzają się coraz młodsze dzieci, ale również specyfiki, którymi 
wspiera się coraz większa liczba zapracowanych, nieszczęśliwych doro-
słych. Przytoczone historie pacjentów dr Banaszak dodatkowo pozwo-
lą zrozumieć zjawisko narkomanii i innych uzależnień oraz uświadomić, 
jak „niegroźne przyzwyczajenia” stają się nałogiem nie do okiełznania.

Warto zapoznać się z tą pozycją, szczególnie gdy jesteś rodzicem, 
nauczycielem, a nawet ba, lekarzem (o czym jest mowa w książce). Ale 
także, gdy jesteś kolegą, przyjacielem, partnerem, sąsiadem, gdy po-
dejrzewasz, że środki odurzające zawładnęły twoim lub kogoś bliskie-
go życiem. Może lektura pomoże ci uświadomić problem i uratujesz 
siebie lub innego człowieka.

Kamila Sośnicka
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BiBlioteKArz 
PolecA

ogłoSzenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Północną, armii krajowej, 
Prymasa Stefana wyszyńskiego i granicą administracyjną miasta Suwałk

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i je-
go ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w 
Suwałkach Nr XXXVIII/492/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu ograniczonego ulicami: Północną, armii krajowej, Prymasa Stefana wyszyńskiego  
i granicą administracyjną miasta Suwałk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  
w dniach od 20 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach,  
ul. A. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedział-
ki w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

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

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zosta-
nie przeprowadzona 16 lutego 2023 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta w Suwałkach, w Sali 26.

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w dyskusji można uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie 
uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 14 lutego 
2023 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.

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

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2023 r. (włącznie)*. 

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

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć koresponden-
cji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub na adres Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 

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

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

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.   12/2023
* 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 reprezen-
towany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 87 562-80-00, adres e-mail: org@
um.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania 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 2021 r. poz. 741 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 przetwarzania, 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy wcze-
śniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwala-
ją na ich trwałe usunięcie.

5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej 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

Przybywa seniorÓw
W ostatnich 12 miesiącach o 549 osób zwiększyła się liczba seniorów 

mieszkających w Suwałkach. Według danych Suwalskiej Rady Seniorów  
w grudniu 2022 r. w grodzie nad Czarną Hańczą mieszkało 16 495 senio-
rów, w tym 9 857 kobiet.

Seniorki żyją Dłużej 
Panie wyraźnie dominują wśród su-

walczan powyżej 60 roku życia. A ta 
dominacja jest szczególnie widocz-
na wśród najstarszych. W Suwałkach  
w poprzednim miesiącu mieszkało 327 
dziewięćdziesięciolatek i starszych oraz 
zaledwie 12 dziewięćdziesięciolatków  
i starszych, z których żaden nie przekro-
czył 99 roku życia. Ten wiek osiągnęło, 
bądź go przekroczyło 6 suwalczanek.  
A przed rokiem było ich jeszcze więcej. 
W 2021 r. w Suwałkach żyło 15 takich kobiet. Suwalczanki żyją zdecydowa-
nie dłużej niż suwalczanie.

Srebrne Pierwiosnki z UTW wykonały „taniec rusznik” w czasie trzeciej edycji 
„Artystycznego Spotkania Pokoleń” w Suwalskim Ośrodku Kultury

ubywa najmłoDSzych Seniorów
W ostatnich dwunastu miesiącach zdecydowanie zwiększyła się liczba 

seniorów przedziale wieku od 70 do 80 lat. W grudniu 2022 r. w Suwałkach 
takich seniorów było 4 947, gdy przed rokiem było ich prawie o poło-
wę mniej. Za to wyraźnie zmniejszyła się liczba najmłodszych seniorów.  
W grudniu 2022 r. od 60 do 70 lat miało 9 182 suwalczan, gdy rok wcześniej 
było ich o 1 635 więcej.

W ubiegłym roku po pandemicz-
nej przerwie, wznowiono Suwal-
ską Olimpiadę Seniorów

>>
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Po drodze były przystanki przy sta-
cjach ulokowanych: przed wejściem do 
Suwalskiego Ośrodka Kultury, na pla-
cu Marii Konopnickiej, przy konkatedrze  
św. Aleksandra i w parku Konstytucji  
3 Maja. Były tam inscenizacje epizodów 
biblijnych i scenki z codziennego życia. 
Suwalski orszak maszerował po raz dzie-
wiąty. Uczestniczyli w nim m.in. zastęp-

DwuTygoDnik SuwalSki
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Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COViD-19

W 2020 r. ochrona zdrowia musiała stawić czoła problemowi, który  
w podobnej skali nie wystąpił dotychczas we współczesnym świecie. 
Tym problemem była epidemia COViD-19. Zmusiła ona system opieki 
zdrowotnej do funkcjonowania na granicy wydolności, jednocześnie 
wskazując na konieczność doinwestowania jednostek ochrony zdrowia, 
znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z epidemią. 

Mając na uwadze rosnącą liczbę ludności na ziemi i wzrost jej mo-
bilności, wystąpienie zjawisk epidemicznych o podobnym charakte-
rze w przyszłości jest wysoce prawdopodobne, stąd konieczność pod-
jęcia działań zwiększających odporność systemu ochrony zdrowia na  
zjawiska o podobnym charakterze. Aby poprawiać zdolność  
systemu ochrony zdrowia do reagowania w sytuacjach kryzysowych, 
Unia Europejska wdrożyła pakiet REACT-EU.

Szpital Wojewódzki w Suwałkach pozyskał dofinansowanie ze środ-
ków REACT-EU na realizację projektu „Poprawa jakości i dostępności 
świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym  
w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach”. 

W ramach projektu zostanie przeprowadzona gruntowna mo-
dernizacja Oddziału Chorób Zakaźnych, który ponadto zostanie do-
posażony w nowoczesny sprzęt medyczny, komputerowy oraz za-
plecze socjalno-biurowe. Ponadto, ww. oddział zostanie połączony  
z Laboratorium Diagnostycznym i Mikrobiologicznym pocztą pneuma-
tyczną, co pozwoli na szybsze i bezpieczne przesyłanie próbek do ba-
dań. Laboratorium i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii rów-
nież zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. Zakończenie 
działań projektowych jest zaplanowane do końca lipca 2023 r.  9/2023

Po dwóch latach przerwy przez Suwałki przeszedł barwny Orszak 
Trzech Króli. Kilkuset suwalczan przemaszerowało blisko 3 km, począwszy 
od aqaparku do muszli koncertowej w parku Konstytucji 3 Maja. 

c a  p re z yd e nt a m ia -
sta Roman Rynkowski, 
przewodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław Prze- 
łomiec wraz z radnymi: 
Anną Gawlińską i An- 
drzejem Turowskim. Byli 
także przedstawiciele 
suwalskiej kultury oraz 
suwalscy duszpasterze  
i siostry zakonne.

orszak trzech krÓli
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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

Wyjątkowy koncert sylwestrowy odbył się w Suwalskim Ośrodku 
Kultury. 

Na scenie wystąpili soliści: Agnieszka Grala (sopran) oraz Michał 
Janicki (baryton). Towarzyszyła im Warsaw Impressione Orchestra pod ba-
tutą Macieja Przestrzelskiego. Koncert prowadził spiker i lektor Polskiego 
Radia Andrzej Krusiewicz.

Sy lw e Ster w SOk

W programie wie-
czoru w SOK domi-
nowały utwory ope-
retkowe Lehara czy 
Kalmana, które ide-
alnie sprawdziły się 
w sylwestrowym kon-
cercie. Nie zabrakło 
też kompozycji Geor-
gesa Bizeta, Johanna 
Straussa i Vittorio 
Montiego

Wieczór sylwestrowy w SOK zakończył się wspólnym toastem za pomyślność 
w Nowym Roku, który wznieśli m.in. prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 
oraz dyrektor SOK Ignacy Ołów    Fot. Zbigniew Stelmaszek

Kilkuset suwalczan, którzy ten jedyny niepowtarzalny w roku wieczór zde-
cydowali się spędzić w Sali im. A. Wajdy usłyszeli przeboje operowe, mu-
sicalowe i operetkowe w porywającym wykonaniu artystów polskich scen 
operowych

Warsaw Impres-
sione Orchestra 
w ten sylwestro-
wy wieczór za-

brzmiała niezwy-
kle melodyjnie 

i tanecznie


