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Tola w raTuszu
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 

13 stycznia, spotkał się z pierwszą suwalczan-
ką urodzoną w 2023 roku oraz jej mamą. Tola 
to urocza, spokojna dziewczynka, która przy 
urodzeniu ważyła 3,2 kg. Na ręce rodziców tra-
fił bon zakupowy o wartości 3,5 tys. złotych, 
pamiątkowy grawerton z gratulacjami oraz ży-
czeniami wszelkiej pomyślności. Pieniądze ro-
dzice będą mogli wykorzystać w sklepach z ar-
tykułami dla niemowląt.

Dżungla w sOsw nr1

19 stycznia sala gimnastyczna suwalskiego Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 zamieniła się w prawdziwą dżunglę. 
Stało się to za sprawą scenografii przygotowanej przez kadrę pedago-
giczną, jak też postaci, które się tu pojawiły. Tegorocznym tematem 
przewodnim balu karnawałowego Ośrodka była „Dżungla”. Dlatego 
na parkiecie pojawili się uczniowie i nauczyciele przebrani za dzikie 
zwierzęta: pantery, tygrysy, 
lwy, zebry, małpy, słonie i kro-
kodyle. Nie zabrakło też ba-
jecznie kolorowych ptaków 
i owadów. O dobrą tanecz-
ną muzykę zadbał DJ Kamil 
Święcki. Wręczono też na-
grody za najciekawsze stro-
je. A po dobrej zabawie na 
wszystkich czekał słodki po-
częstunek.

>>

>>

pamiętali O pOwstaniu

22 stycznia w 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowe-
go kilkudziesięciu suwalczan, a wśród nich delegacje władz mia-
sta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych i wojska, księ-
ża, ratownicy i przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych złożyli 
kwiaty i zapalili znicze przy pomniku poświęconym Powstańcom 
Styczniowym na Górze Szubienicznej przy ul. Bakałarzewskiej. 

– Powstanie, chociaż przegrane, umocniło polską świadomość 
narodową i wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych 
pokoleń – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Mieszkańcy Suwałk nie widzieli walk powstańczych z wojska-
mi rosyjskimi, nie słyszeli też zapewne odgłosów pola bitwy, gdyż 
do najbliższych potyczek doszło pod Żywą Wodą, Krasnopolem 
i Olszanką. Suwalczanie byli za to świad-
kami egzekucji powstańców. Do pierw-
szej doszło 4 sierpnia 1863 r. na tzw. Górze 
Szubienicznej. W Suwałkach stracono  
20 powstańców, w tym trzynastu przez 
powieszenie, a siedmiu rozstrzelano. 

Współczesny pomnik poświęcony 
Powstańcom Styczniowym 1863 roku  
w postaci czterech be-
tonowych krzyży na 
Górze Szubienicznej, 
odsłonięto 11 listopa- 
da 2004 r. Stało się tak  
z inicjatywy Augus- 
towsko-Suwalskiego  
Towarzystwa Nauko- 
wego, a jego pomysło-
dawcą był miejski rad-
ny Edmund Soboń.

Autorami tego po-
mnika są Halina Kopeć 
i Andrzej Leszek Szulc, 
z aś konstruk torem 
Sławomir Klimko.

raTusz i i liceum OgólnOkształcące pO remOncie elewacji
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dzieciom  z  Tarnopola
Suwalskie dzieci z przedszkoli nr 1, 3, 6 i 8 oraz szkół podsta-

wowych nr 6 i 11 podarowały zabawki dzieciom z ukraińskiego 
Tarnopola, miasta partnerskiego Suwałk. Dodatkowo Prezydent 

Miasta Suwałk na prośbę władz 
Tarnopola przekazał kilkaset odbla-
sków dla dzieci z ukraińskiego mia-
sta, które mają poprawić ich bez-
pieczeństwo w czasie wyłączeń 
prądu.

Podobną przesyłkę z zabawka-
mi dla dzieci z Tarnopola przygo-
towuje Grande-Synthe, nasze mia-
sto partnerskie z Francji. 

Do Tarnopola wyruszył już samochód 
z zabawkami, które suwalskie dzieci 
podarowały swoim rówieśnikom  
z ukraińskiego Tarnopola

jaDłODajnia
i  bezpłatna  żywnOść 

Na bezpłatną żywność oraz możliwość skorzystania z jadłodaj-
ni mogą liczyć mieszkańcy Suwałk znajdujący się z trudnej sytuacji 
życiowej. Na ten cel z budżetu miejskiego zostanie przeznczonych  
80 000 zł, które trafią do dwóch instytucji z Suwałk.

Prezydent Miasta Suwałk podpisał umowę z suwalską Parafią 
Rzymskokatolicką Świętego Aleksandra, która poprowadzi jadłodajnię, 
gdzie od poniedziałku do piątku osoby znajdujące się w trudnej życio-
wej sytuacji będą mogły zjeść ciepły posiłek, a na weekend otrzymać su-
chy prowiant. Szacuje się, że miesięcznie jadłodajnia przygotuje ok. 1 500 
gorących posiłków na po-
trzeby ok. 60-70 osób.  
Z kolei Stowarzyszenie 
Bank Żywności Suwałki 
– Białystok zajmie się  
pozyskiwaniem, maga-
zynowaniem i dystrybu-
cją bezpłatnej żywności 
pochodzącej z różnych 
źródeł, z przeznacze-
niem dla organizacji pro-
wadzących działalność 
charytatywno-opiekuń-
czą na rzecz mieszkań-
ców Suwałk.
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zdaniem prezydenta kOnkursy 
na  DyrektOrów  szkół

Prezydent Miasta Suwałk ogłosił konkursy na stanowiska dyrek-
torów następujących placówek oświatowych:

– Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra 
Hamerszmita;

– Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz;
– Szkoły Podstawowej nr 7 im. św. Jana Pawła II;
– Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Olimpijczyków Polskich;
– Zespołu Szkół nr 4;
– Przedszkola nr 1. 
Oferty można składać do 2 lutego do godz. 15:30. Szczegóły znaj-

dują się na stronie www.um.suwalki.pl

SP nr 10 zajęła trzecią lokatę w ostatnim rankingu suwalskich szkół pod-
stawowych „Egzaminy 2022” przygotowanym przez „DwuTygodnik Su-
walski”

Na osiedlu Północ powstanie nowy 
park. Rozpoczynamy właśnie pierwszy 
ważny etap związany z powstaniem 
zupełnie nowego miejsca rekreacji, 
ogłaszając w tej sprawie konsultacje 
społeczne, które potrwają od 6 lutego 
do 12 marca. Park powstanie u zbiegu 
ulic Świerkowej i Nowomiejskiej na bli-
sko 2 hektarowej działce.  

Architekci zieleni z Zarządu Dróg  
i Zieleni wspólnie z miejskimi urzędni-
kami opracowali 4 koncepcje tego, jak mógłby wyglądać nowy park 
na północy Suwałk. Z koncepcjami można zapoznać się już dziś na 
stronie internatowej Urzędu, a od 6 do 19 lutego będzie można skła-
dać uwagi lub sugestie, co należałoby Państwa zdaniem poprawić  
w zaproponowanych wariantach. Dodatkowo 8 lutego o 15.30 w su-
walskim Aquaparku zorganizowane zostanie otwarte spotkanie dla 
mieszkańców, gdzie zostaną zaprezentowane koncepcje i będzie 
można zgłaszać do nich swoje uwagi. 

Po zakończeniu tego etapu i zebraniu uwag, zostaną one rozpa-
trzone i ewentualnie uwzględnione w projektach, a następnie od  
27 lutego do 12 marca przeprowadzone będzie głosowanie interne-
towe, które wskaże ostateczny wybór Suwalczan. Zwycięska koncep-
cja zostanie zrealizowana.

Realizację kolejnego miejsca rekreacji na osiedlu Północ obieca-
łem mieszkańcom tej części Suwałk już jakiś czas temu. Próbowaliśmy 
dokonać zamiany terenu z firmą, która jest właścicielem działki po 
drugiej stronie ulicy u zbiegu Świerkowej i Jana Pawła II, by właśnie 
tam w sąsiedztwie Aquaparku zlokalizować ten Park. Niestety brak 
konkretnej decyzji ze strony tego właściciela spowodował, że nie 
mogliśmy tej sprawy dłużej odkładać. Park powstanie u zbiegu ulic 
Nowomiejskiej i Świerkowej. Mam nadzieję, ze mieszkańcy naszego 
miasta wezmą udział w konsultacjach i wspólnie zdecydujemy o tym 
jak ma wyglądać ta część Suwałk.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z zasadami konsul-
tacji oraz opracowanymi wariantami zagospodarowania terenu, 
które znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach.
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nowa 
i  sTara  rada

Członkowie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego ustępującej i nowej kadencji spotkali się  
11 stycznia w ratuszu z prezydentem Suwałk Czesławem 
Renkiewiczem. Spotkanie było okazją do podziękowa-
nia ustępującej radzie.

– Przez trzy lata wnikliwie analizowaliście Państwo 
i opiniowaliście projekty najważniejszych dokumen-
tów, nie tylko dla organizacji pozarządowych, ale dla 
wszystkich mieszkańców. Jesteście, bez wątpienia, jed-
ną z najbardziej aktywnych rad i na pewno Wasza pra-
ca jest widoczna. O Waszej pracowitości świadczą też 
liczby. W kilkudziesięciu konsultacjach zgłosiliście 222 
uwagi, z czego 168 uwzględniłem. To stanowi 75,68 
procenta, bardzo wysoki wynik – podsumował prezy-
dent Cz. Renkiewicz.

Nowa Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego  
V kadencji wspólnie z Prezydentem Miasta Suwałk (od le-
wej): Marcin Butkiewicz, Elżbieta Gibowicz, Jarosław Ru-
szewski (przewodniczący), Agnieszka Szyszko (sekretarz), 
prezydent Czesław Renkiewicz, Karol Korneluk, Krystyna 
Gwiazdowska, Wiesława Kwaterska, Anna Kumiszcza- 
Michniewicz, Ewa Lewoc i Karol Marcin Świerzbin (wice-
przewodniczący). Na zdjęciu nie ma członków SRDPP: Bog-
dana Bezdzieckiego i Anny Szulc

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
powstała w 2012 roku. Liczy 12 osób: sześciu wybra-
nych w wyborach przedstawicieli suwalskich organiza-
cji pozarządowych, troje radnych i troje pracowników 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Kadencja trwa trzy la-
ta. Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzeń.

OD sz E D ł 
prof. Marian  POkrOPEk

13 stycznia 2023 roku w wieku 91 lat zmarł profe-
sor Marian Pokropek, jeden z najwybitniejszych pol-
skich etnografów, długoletni pracownik Uniwersytetu 
Warszawskiego. Był wielkim miłośnikiem i znawcą kul-
tury tradycyjnej Suwalszczyzny i wielkim przyjacielem 
naszego regionu. Jest autorem monografii „Ludowe 
tradycje Suwalszczyzny”, najlepszej publikacji o kultu-
rze tradycyjnej naszego regionu. Jego naukowa przy-
goda z Suwalszczyzną rozpoczęła się w 1959 r. w czasie 
Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej. Potem wielokrot-
nie przebywał na Suwalszczyźnie. Efektem tych pobytów są zdjęcia, które zna-
lazły się w znakomitym albumie „Suwalszczyzna. Świat pogranicza”. To najob-
szerniejsza publikacja ukazująca Suwalszczyznę w latach 60-70-tych XX wieku. 

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym
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dyŻury radnych
W każdy wtorek w godz. 15.30-17 w pok. 146 Urzędu 

Miejskiego można spotkać się z suwalskimi radnymi i prze-
kazać im swoje uwagi i pomysły.

We wtorek 31 stycznia zapraszają Karol Korneluk  
i Jacek Niedźwiedzki z Koalicji Obywatelskiej. Natomiast 
7 lutego na suwalczan czekają Jacek Juszkiewicz i Mariola 
Brygida Karpińska z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotka-
nie z radnymi 14 lutego zapraszają Stanisław Kulikowski  
i Kamil Lauryn z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”.

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

Fot. K. Snarski

bęDą  zmiany  na  DwOrcu 
Wielokrotnie pisaliśmy 

o skandalicznym stanie 
suwalskiego dworca PKS 
Nova. W połowie ubiegłe-
go roku spółka należąca 
do samorządu wojewódz-
twa zrezygnowała z wynaj-
mu poczekalni autobuso-
wej przy ul. Utrata należącej 
do suwalskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych 
TBS. W zamian podróżnym 
PKS Nova zaproponowała „poczekalnię-kanciapę”, czyli niewielkie pomieszcze-
nie bez miejsc siedzących (w poczekalni!!!) i bez dostępu do toalet. Na ubiegło-
rocznej sesji Rady Miejskiej w tej sprawie interweniował Zdzisław Przełomiec. 
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz zadeklarował zapewnienie podróżnym 
godziwych warunków oczekiwania na autobusy. 

Będzie poczekalnia
I są już pierwsze decyzje. Suwalski ZBM TBS zamierza przebudować parter 

dworca i zabudować antresolę dotychczasowej poczekalni. W części central-
nej parteru zostanie urządzona poczekalnia o powierzchni nieco ponad 90 m2  
z 24 miejscami siedzącymi i dostępem do sanitariatów. Na parterze powstaną 
też lokale użytkowe na wynajem, z niezależnymi wejściami z zewnątrz oraz loka-
le z wejściem z wnętrza budynku. Lokale użytkowe powstaną też na pierwszym 
i drugim piętrze. W wyniku przebudowy może powstać łącznie 7 lokali użytko-
wych o powierzchni ok. 255 m2 oraz poczekalnia i toalety ogólnodostępne o po-
wierzchni 102 m2.

prywatni przewoźnicy mile widziani
To nie koniec zmian na suwalskim dworcu autobusowym. Będzie też prze-

budowa terenu wokół dworca autobusowego. Chodzi o to, aby autobusy pry-
watnych przewoźników mogły zajechać pod sam budynek dworca od strony 
ul. Utrata. W tym celu Zarząd Dróg i Zieleni przebuduje zatoczkę, ale tak, że nie 
wpłynie to na lokalizację postoju taksówek. Teraz PKS Nova nie wszystkim pry-
watnym przewoźnikom zezwala na korzystanie z istniejących stanowisk autobu-
sowych, co zmusza ich do korzystania z zatok znajdujących się przy ruchliwych uli-
cach. Nie zawsze jest to bezpieczne dla podróżnych wsiadających i wysiadających  
w Suwałkach. Po przebudowie prywatni przewoźnicy będą mogli bezpiecznie za-
trzymywać się w pobliżu poczekalni autobusowej.

>>
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stacja pogodne suwałki 
28 stycznia

suwalski ośrodek kultury, sala kameralna ul. Jana Pawła II 5 – godz. 16 
(przewidywane zakończenie spotkania o godz. 19)

– spotkanie autorskie z podróżnikami połączone z projekcją filmów  
i zdjęć: Hubertem Stojanowskim, Radosławem „Rybą” Milewskim. Bogaty 
bagaż doświadczeń, szczególnie związanych z eksploracją Suwalszczyzny, 
będzie tematem przewodnim spotkania. Ciekawe wątki, zaskakujące infor-
macje o regionie, w którym żyjemy, pokaz slajdów i filmów, jak również dys-
kusja o wyjątkowym charakterze regionu, będą tematami przewodnimi.

Boisko przy sp nr 10, godz. 18 – suwalski katar – na zdrowie! Najzimniejszy 
mecz w Polsce, po gorącym mundialu w Katarze. Mecz zostanie rozegrany  
w warunkach wieczornych na tzw. „Polskim Biegunie Zimna”. Na boisku ze sztucz- 
ną murawą zmierzą się drużyny: Pogodne Suwałki Team oraz Reszta Świata.

29 stycznia
suwałki plaza, godz. 10 – o bieganiu przy kawie – maratony świata! 

– spotkanie z Michałem Walczewskim (dziennikarz, podróżnik, maratoń-
czyk) poświęcone maratonom w najbardziej egzotycznych częściach świata.

s u w a ł k i  p l a z a , 
godz. 12 – i suwalski 
zlot morsów – Parada 
morsów ulicami mia-
sta (Suwałki Plaza – ul. 
Teofila Noniewicza – ul. 
Chłodna – ul. Tadeusza 
Kościuszki – Bulwary nad 
Czarną Hańczą – Zalew 
Arkadia).

zalew arkadia, godz. 13 – zimowa kąpiel morsów
zalew arkadia, godz. 13 (przewidywane zakończenie bloku około godz. 

15:30)
– zimowa fiesta – karnawałowe rytmy nad Zalewem Arkadia: Strefa balii, 

Strefa saun, Strefa chill, Zimowa kuchnia, Kraina Lodu, Strefa zabaw dla dzieci

Plaża nad Zalewem Arkadia zamieni się w zimowe SPA. Będą balie, mo-
bilne sauny, leżaki z kocami, a także gorące latynoskie rytmy. Nad Zalewem 
Arkadia pojawi się również aromat przepysznej zimowej kuchni, której po-
trawy z pewnością przypadną do gustu uczestnikom wydarzenia.

zalew arkadia, godz. 14 – Karnawałowy bieg na 5 km i biegi dla dzieci 
oraz Zimowy marsz Nordic Walking.

Karnawałowy bieg na 5 km, w którym uczestnicy przebierają się w kolo-
rowe stroje i oprócz wyczynu sportowego biorą również udział w konkursie 
na najlepsze (najbardziej oryginalne) przebranie.

W nadchodzącej edycji Stacja Pogodne Suwałki zostanie rozszerzona  
o zimowy marsz Nordic Walking seniorów ( jako element Suwalskiej 
Olimpiady Seniorów) oraz karnawałowe biegi dla dzieci. Każdy z uczestni-
ków otrzyma pamiątkowy medal, a pierwsze 150 osób wielofunkcyjną chustę  
nawiązującą do kultowej czapki „-42 Suwałki”.

Stacja Pogodne Suwałki towarzyszyć będzie 31. Finałowi Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlatego też wolontariusze fundacji WOŚP, 
która jest organizatorem największej akcji charytatywnej w Polsce, pojawią 
się m.in. nad Zalewem Arkadia, a uczestnicy będą mogli wrzucić swój datek 
do puszki z charakterystycznym czerwonym serduszkiem.

31. Finał wielkiej orkiestry świątecznej pomocy

29 stycznia po raz 31 za-
gra Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tema- 
tem tegorocznego Finału 
jest hasło: „Chcemy Wygrać 
z Sepsą! Gramy dla Małych  
i Dużych”. Sepsa w skrócie 
– to zespół objawów wy-
wołanych nagłą, niekontro-
lowaną reakcją organizmu 
na zakażenie. W przebie-
gu sepsy w ciągu kilku go-
dzin może dojść do niewy-
dolności wielonarządowej, 
wstrząsu i śmierci. Datki za-
silające puszki wolontariu-
szy pozwolą Fundacji WOŚP 
wyposażyć szpitale w urzą-
dzenia przyspieszające dia-
gnostykę zakażeń.

– Na terenie naszego miasta pojawi się 100 wolontariuszy 
z puszkami WOŚP. Proszę wyjdźmy na ulicę, aby wynagrodzić 
ich zaangażowanie w naszą wspólną sprawę. Aby dać samym 
sobie więcej szans na czynienie dobra. W tym roku suwalski 
sztab został zorganizowany przy Miejskim Klubie Sportowym 
Ślepsk Malow Suwałki, we współpracy z Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Suwałkach i Suwalskim Ośrodkiem Kultury. 
Chciałbym podziękować ludkom z wyżej wymienionych in-
stytucji – powiedział Zbigniew Szyperek, szef suwalskiego 
Sztabu WOŚP.

29 stycznia (niedziela) od godz. 12 w hali suwałki 
arena odbędą się zabawy i animacje skierowane do naj-
młodszych, o które zadbają Magiczne Ludki z  Centrum 
Aktywności i Arteterapii PIU oraz Naukowy Kwadracik gdzie 
poprzez ciekawe doświadczenia i eksperymenty dzie-
ci są wprowadzane w świat nauki. Równocześnie odbę-
dzie się mini Turniej Szachowy organizowany przez Klub 
Szachowy Hańcza połączony z ABC szachów. Suwalskie 
Wigry zaproponują akcję „1947 Goli dla WOŚP” oraz spo-
tkanie z zawodnikami Klubu. Centrum Sportów Walki 
Berserker’s Team Suwałki zaprezentuje brazylijskie jiu jit-
su oraz MMA. Będzie też można pograć w badmintona  
z Suwalskim Klubem Badmintona. Będzie też ciastko, herba-
ta, kawa oraz pchli targ i loteria.

Na scenie w „Suwałki Arena” zaprezentuje się młoda ge-
neracja muzyków tworzących kilka suwalskich zespołów: 
The Walls Will Colapse / Cursed Knowledge / Who Asked / 
Pancermałpa / Society”s Error 404 / Exitilium. Wystąpią też: 
Suwalki Gospel Choir, Studio Piosenki Świetlik oraz Wiktoria 
Szulewska z pokazami tańca nowoczesnego. 

Na torze przy ul. gen. W. Sikorskiego Automobilklub 
Suwalski zaprasza na Track Day, gdzie w bezpiecznych wa-
runkach sprawdzić będzie można swoje auto i umiejętności 
kierowania samochodem.

5

stacja  pOgODne  suwałki  i  wOśp – 28-29  stycznia
w ostatni weekend stycznia (28-29) ośrodek sportu i rekreacji w suwałkach wspólnie z suwalskim ośrodkiem kultury oraz 

suwalskim klubem morsów, stowarzyszeniem sportowe miasto, grupą aktywersi jak również partnerami: suwałki plaza  
i mk Bowling zapraszają suwalczan do zimowej zabawy. tak, jak w poprzednich latach stacja pogodne suwałki towarzyszyć będzie 
Finałowi wielkiej orkiestry świątecznej pomocy.

Tak było przed rokiem
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sytuacja zdrowotna w suwałkach, 
ograniczanie smogu w mieście i zmia-
ny statutu suwalskiego samorządu, 
które trzeba było wprowadzić po znie-
sieniu sołectw oraz po zmianie herbu 
suwałk – to najważniejsze punkty obrad 
53 sesji rady miejskiej, która odbyła się 
25 stycznia w sposób stacjonarny w ra-
tuszu. radni również m.in. ustanowili 
rok 2023 rokiem aleksandry piłsudskiej, 
nadali imię wacława kunca suwalskim 
bulwarom oraz podjęli decyzję o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu przy ul. różanej w obszarze 
trzech działek o powierzchni ok. 1,32 ha.

  
sytuacja zdrowotna w mieście

Dyrektor Szpitala 
W o j e w ó d z k i e g o 
Adam Szałanda (na 
zdjęciu) poinformo-
wał, że w porów-
naniu do końcówki 
ubiegłego roku sy-
tuacja epidemiolo-
giczna wróciła do 
normy. Jedna osoba 
leczy się na Covid-19, 

na grypę i wirus RSV chorują pojedyncze 
osoby, zaś obłożenie na Oddziale Pediatrii 
spadło poniżej 50%. Dlatego w szpitalu nie 
planuje się wprowadzenia obostrzeń odwie-
dzania pacjentów na oddziałach szpitalnych 
oraz nakazów dotyczących noszenia mase-
czek. W 2022 roku lecznica przyjęła ponad 
38 tysięcy pacjentów. Udzielono 156 tysięcy 
porad ambulatoryjnych. W POZ przyjęto 15 
tysięcy osób oraz wykonano 13 tysięcy he-
modializ. Poinformował też, że nie zmieniły 
się zasady funkcjonowania apteki działają-
cej w szpitalu, która świadczy usługę noc-
ną na telefon. Szczegółowe wypowiedzi dy-
rektora szpitala można znaleźć na: www.bip.
um.suwalki.pl

walka ze smogiem
W ubiegłym roku przeprowadzono dwa 

nabory wniosków o dofinansowanie z bu-
dżetu miejskiego wymiany źródeł ciepła na 
bardziej ekologiczne. Wymieniono źródła 
ciepła w 59 suwalskich nieruchomościach, 
w tym 29 podłączono do sieci gazowej; 
w 28 wymieniono stare kotły na nowe eko-
logiczne lub pompy ciepła, a dwie nierucho-
mości podłączono do miejskiej sieci cieplnej. 
Wydano na to ponad 219,5 tys. zł z budże-
tu miejskiego. Program ograniczania niskiej 
emisji realizowany jest w Suwałkach od 7 lat. 
W latach 2016-2021 w jego ramach wsparto 
wymianę źródeł ciepła w 441 budynkach, na 
łączną kwotę blisko 1,6 mln zł. Głównym ce-
lem programu jest systemowe ograniczenie 
emisji substancji szkodliwych do atmosfe-
ry, poprzez kompleksową likwidację najbar-
dziej zatruwających powietrze źródeł ciepła.

rok aleksandry piłsudskiej
Na zgodny wniosek klubów: Łączą nas 

Suwałki oraz Prawo i Sprawiedliwość rad-
ni ustanowili rok 2023 w Suwałkach Rokiem 
Aleksandry Piłsudskiej. 31 marca przypada 
60. rocznica śmierci urodzonej w Suwałkach 
działaczki niepodległościowej i społecznej 
A. Piłsudskiej z domu Szczerbińskiej. Przed 
kilkoma miesiącami polski parlament ustano-
wił rok 2023 jej imienia. To druga suwalczan-
ka, obok Marii Konopnickiej, która w ocenie 
Sejmu jest godna ogólnopolskiej pamięci 
i czci. A. Piłsudska działała w oddziale wy-
wiadowczo-kurierskim I Brygady Legionów 
jako komendantka służby kurierskiej oraz 
w Polskiej Organizacji Wojskowej. Była dru-
gą żoną Józefa Piłsudskiego. W okresie mię-
dzywojennym utrzymywała stałe, regularne 
związki z rodzinnymi Suwałkami, wspiera-
jąc m.in. budowę szkoły podstawowej, któ-
ra została w 1934 r. nazwana jej imieniem. 
W 1935 r. otrzymała tytuł „Honorowy 
Obywatel Miasta Suwałk”. Aktualnie w Su-
wałkach jest patronką Szkoły Podstawowej 
nr 2 (od 1934 r. i ponownie przywrócone 
w 1990 r.). Przy posesji, na której był jej ro-
dzinny dom (ul. W. Gałaja 47) odsłonięto 
w 1990 r. pamiątkową tablicę o tej samej tre-
ści, co tablica zamieszczona na jej rodzinnym 
domu w 1937 r. Na ścianie SP nr 2 od 2018 r. 
widnieje mural z wizerunkiem jej oraz mę-
ża. Od roku 2020 jedna z suwalskich ulic tak-

że nosi jej imię. Kalendarz obchodów roku 
Aleksandry Piłsudskiej może przyczynić się 
do organizacji szeregu przedsięwzięć o cha-
rakterze patriotycznym, kulturalnym i spo-
łecznym, które przypomną suwalczanom tą 
nieco zapomnianą postać. 

nadanie suwalskim Bulwarom 
imienia wacława kunca

Na wniosek klubu PiS, radni zadecydowali 
o nadaniu nazwy terenom rekreacyjno-par-
kowym przyległym bezpośrednio do rzeki 
Czarnej Hańczy położonym na odcinku od 
ul. 1 Maja do mostu przy ul. Wojska Polskiego 
imienia „Bulwary im. Wacława Kunca”. Postać 
Wacława Kunca jest zasłużona dla Suwałk. 
Żył on w latach 1870-1957. Był założycielem 
i właścicielem suwalskiego browaru. W swo-
jej działalności wykazał się dużą wrażliwo-
ścią społeczną, pomagając biedniejszej części 
naszej społeczności. Zatrudniał w browarze 
więcej osób niż potrzebował, by uchronić je 
przed wywózką na przymusowe roboty do 
Niemiec. Angażował się w zbiórki i inicjatywy 
społeczne, m.in. fundując dzwon do konka-
tedry. Browar Wacława Kunca znajdował się 
przy bulwarach, które decyzją radnych zo-
stały nazwane jego imieniem.

wnioski i oświadczenia radnych
W czasie sesji wnioski i oświadczenia 

zgłosili: Karol Korneluk, Bogdan Bezdziecki, 
Jarosław Schabieński, Jacek Juszkiewicz, 
Krystyna Gwiazdowska, Mariola Brygida 
Karpińska, Zbigniew Roman De-Mezer, Kamil 
Lauryn i Zdzisław Przełomiec. Odpowiedzi 
na te wnioski udzielono już po oddaniu 
„DwuTygodnika Suwalskiego” do druku.

pierwsza  sesja  w  2023  rOku

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Su-
wałkach można obejrzeć on-line na stronie 
internetowej: www.um.suwalki.pl Można 
też zapoznać się z protokołami z sesji pu-
blikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji 
zamieszczanymi na stronie: www. um.su-
walki.pl a także uzyskać dostęp do do-
kumentów 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

Od lewej: Tadeusz Czerwiecki, Mariola Karpiń-
ska, Jarosław Schabieński i Bogdan Bezdziecki

Od lewej: prezydent Czesław Renkiewicz, je-
go zastępca Roman Rynkowski, skarbnik Wie-
sław Stelmach, Zbigniew De-Mezer, sekretarz 
Mariusz Klimczyk, Andrzej Turowski i Kamil 
Klimek

Od lewej: Sylwester Cimochowski, Krystyna 
Gwiazdowska, Kamil Lauryn i Karol Korneluk
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O  jaćwingach  w  bibliOtece
W suwalskiej Bibliotece Publicznej 

im. M. Konopnickiej kilkadziesiąt osób 
uczestniczyło w spotkaniu promują-
cym k siążkę „Narodziny Królowej 
Jaćwingów” napisaną przez suwal-
czankę Justynę Orłowską oraz Kamila 
Kamińskiego (na zdjęciu). Jest to saga 
o pogańskim ludzie, dziś niemal zupeł-
nie zapomnianym, który w średniowie-
czu zamieszkiwał Suwalszczyznę oraz sąsiednie tereny aż po środkowy Niemen i Mazury. 
Główną bohaterką opowieści fantasy „Narodziny Królowej Jaćwingów” jest Egle, strażniczka 
Jaćwingów, której przyszło stawić czoła Zakonowi Krzyżackiemu.

Na spotkaniu promocyjnym można było posłuchać ciekawostek o publikacji, zrobić zdję-
cie z autorami sagi, a także nabyć książkę w promocyjnej cenie. Pytań nie brakowało, a doty-
czyły one m.in. inspiracji autorów do podjęcia takiej tematyki.

Autorzy chętnie i barwnie odpowiadali na pytania. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezy-
dent Suwałk Czesław Renkiewicz z zastępcą Romanem Rynkowskim oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław Przełomiec z radnymi: Tadeuszem Czerwieckim i Jackiem Roszkowskim. 
Gospodarzem spotkania była dyrektor suwalskiej Biblioteki Maria Kołodziejska.

Autorzy  książki dziękując za or-
ganizację spotkania, życzyli też 
powodzenia w budowie przyszłej 
Medioteki, czyli nowej bibliote-
ki, która będzie mogła realizować 
wiele inicjatyw, w tym spotkań lite-
rackich, na które jak widać jest tak 
duże zapotrzebowanie, że aż bra-
kuje miejsc siedzących

wydarzyło się
w suwałkach

n 15 stycznia policjanci zatrzymali pijane-
go 17-letniego suwalczanina podejrzanego 
o uszkodzenie ciała. Do zdarzenia doszło 
podczas ulicznej awantury. Napastnik trafił 
do aresztu, a poszkodowany do szpitala. 

n Uczennica suwalskiej Szkoły Podsta-
wowej nr 11 Julia Markowska zdobyła pierw-
sze miejsce na Międzynarodowym Festiwalu 
Muzycznym „Świąteczna Liga Talentów” 
w Wilnie. W festiwalu uczestniczyło prawie 
200 młodych wokalistów z Litwy, Łotwy, 
Armenii, Ukrainy, Belgii, Estonii i Polski.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 20-lat-
ka podejrzanego o zniszczenie samochodu. 
Pijany mieszkaniec Suwałk bez powodu usz-
kodził szybę i klapę bagażnika w zaparkowa- 
nym audi. Za to przestępstwo grozi mu kara 
do lat 5 pozbawienia wolności.

n Suwalski Szpital Wojewódzki znalazł się 
wśród najlepszych szpitali położniczych w 
rankingu szpitali „Gdzie Rodzić po Ludzku” 
w 2022 roku w województwie podlaskim. 
Ranking ten powstaje na podstawie opinii 
oraz ocen kobiet na temat opieki okołoporo-
dowej i warunków w danej placówce. 

n 40-latek przerwał dalszą jazdę nie-
trzeźwemu kierowcy jadącemu przez 
Suwałki. Badanie alkomatem wykazało, że 
60-letni kierowca miał niemal półtora promi-
la alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił 
prawo jazdy. Teraz jego dalszym losem za-
jmie się sąd. 

n Do zuchwałej kradzieży torebki do-
szło 19 stycznia podczas mszy św. w suwal-
skim kościele pw Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. W czasie komunii młoda kobieta wy-
korzystując moment nieuwagi jednej z su-
walczanek, ukradła torebkę i wyszła zabie-
rając portfel z pieniędzmi i dokumentami. 
Torebkę bez portfela pozostawiła w przed-
sionku. Parafia opublikowała nagranie i pro-
si o pomoc w ustaleniu złodziejki. 

n Policjanci zatrzymali 33-letniego su-
walczanina podejrzanego o uszkodzenie 
opon w zaparkowanym samochodzie. Jego 
wizerunek zarejestrowały kamery monitorin-
gu. Tłumaczył policjantom, że na oponach 
wyładował swoją frustrację. Grozi mu za to 
do 5 lat pozbawienia wolności.

>>

złOte  gODy  gminy  suwałki
24 stycznia w Archiwum Państwowym uroczystą sesją Rady Gminy Suwałki rozpoczęły 

się obchody 50-lecia istnienia samorządu gminnego. W uroczystości wzięło udział około 
dwustu gości, wśród których znaleźli się m.in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, 
członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos oraz radni wojewódzcy: Cezary 
Cieślukowski i Bogdan Dyjuk. Miasto Suwałki reprezentowali: prezydent Czesław Renkiewicz 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, a Powiat Suwalski – starosta Witold 
Kowalewski. Nie zabrakło też m.in. samorządowców ze wszystkich gmin z powiatu suwal-
skiego i byłych pracowników Urzędu Gminy w Suwałkach.

Uczestników spotkania powitał przewodniczący Rady Gminy Marek Jeromin oraz wójt 
gminy Zbigniew Mackiewicz (na zdjęciu od lewej). Podczas uroczystości były okolicznościo-

we wystąpienia, wręczenie odzna-
ki honorowej „Zasłużony dla Gminy 
Suwałki”, przekazanie podziękowań 
za współpracę przedstawicielom ins-
tytucji wspierających działania gminy, 
występ zespołu Wigranie i promoc-
ja albumu fotograficznego „Lecąc ku 
słońcu – opowieść o gminie Suwałki” 
autorstwa Wojciecha Misiukiewicza. 
Ponadto o historii gminy opowiada-
li:  Tomasz Naruszewicz i Sławomir 
Fi l ipowic z .  Pr zedst wiciele su -
walskiego samorządu miejskiego 
wręczyli pamiątkowy grawerton 
i bochen chleba symbolizującego 
dostatek.

>>
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Urząd Miejski w Suwałkach informuje, o trwającym II naborze 
wniosków o zakup preferencyjny węgla w 2023 r. Osoby zaintereso-
wane zakupem mogą ponownie składać wniosek o zakup preferen-
cyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w dwóch dostęp-
nych sortymentach węgla (luzem) tj.:

– ekogroszek – frakcja 8-25 mm,
– orzech – frakcja 25-50 mm.
Wnioski można składać (będą przyjmowane) w nieprzekraczal-

nym terminie do 28 lutego 2023 r. Nie złożenie wniosku we wskaza-
nym terminie będzie jednoznaczne z jego niezakontraktowaniem, 
brakiem możliwości sprowadzenia węgla do Suwałk i sprzedaży  
w terminie określonym ustawowo tj. do 30 kwietnia tego roku.

Koszt zakupu węgla w obu sortymentach wynosi 2 000 zł brut-
to za tonę. Cena ta nie zawiera kosztów transportu ze składu tj. firmy 
Transbud Sp. z o. o. przy ul. Północna 27 w Suwałkach do gospodarstwa 
domowego oraz ewentualnego workowania na żądanie kupującgo.

Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowane-
go węgla. Odpowiedzialnym jest podmiot wprowadzający do obro-
tu paliwa stałe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wska-
zany przez Ministra Aktywów Państwowych (dla Miasta Suwałki jest to 
Spółka PGE Paliwa). Dostępność asortymentu węgla, terminy transpor-
tów, terminy dostępności sprzedaży węgla mieszkańcom jest uzależnio-
na od dostępności węgla na składzie spółki PGE Paliwa w Białymstoku  
i wyznaczeniu przez spółkę PGE terminów odbiorów. Przypominamy, 
że gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezo-
nie grzewczym. Osoby, które już złożyły wnioski o zakup węgla w 2022 r.  
mogą złożyć wniosek na zakup pozostałej ilości tak, aby łączna suma 
nie przekroczyła 3 ton na sezon grzewczy 2022/23. Natomiast osoby, 
które nie nabyły węgla w 2022 r. są uprawnione po 1 stycznia 2023 r. do 
zakupu niewykorzystanej ilości, czyli maksymalnie do 3 ton.

Wnioski można składać na 2 sposoby:
– osobiście składając wypełniony wniosek w siedzibie Urzędu przy 

ul. A. Mickiewicza 1.
– na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP:  

/UMSuwalki/esp (wymagany Profil Zaufany lub certyfikat podpisu 
kwalifikowanego). Wnioski wysłane pocztą elektroniczą e-mail nie 
będą rozpatrywane.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim lub pobrać ze stro-
ny internetowej pod linkiem: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/ 
aktualnosci,4002/,2585728.

preferencyjny zakup węgla Dla gOspODarstw DOmOwych.
ii nabór wniOsków

Dodatkowe informacje. Wydział Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego, ul. A. Mickiewicza 1, pok. 124, tel. 87 562 81 122.

kto moŻe kupić węgiel od gminy miasto suwałki?
Prawo do kupna węgla będą mieli członkowie gospodarstwa do-

mowego określonego w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zaku-
pie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, które:

– otrzymało dodatek węglowy lub
– czeka obecnie na wypłatę dodatku węglowego lub
– spełnia warunki do otrzymania dodatku węglowego  

w Suwałkach, ale członkowie gospodarstwa domowego nie złoży-
li wniosku.

Wnioski wysłane pocztą elektroniczną e-mail nie będą rozpatrywane.
Jak kupić węgiel od Miasta Suwałk? Instrukcja krok po kroku:

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

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

3. Urząd przyjmując wnioski będzie zwracał uwagę na dwa podstawo-
we kryteria: czy wnioskujący jest mieszkańcem miejscowości Suwałki 
oraz, czy jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego.

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

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

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

uwaga!
Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców miasta „Deklaracji zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Suwałk w ramach zakupu pre-

ferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warun-
kach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przej-
ścia jego poprawnej weryfikacji.

Ponad 230 000 zł trafi do 14 organizacji poza-
rządowych i kościelnych z Suwałk, które zajmują 
się rehabilitacją osób i rodzin z problemem cho-
roby alkoholowej, narkomanii i przemocy. Dzięki 
tym pieniądzom, które przekaże suwalski samo-
rząd w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Suwałkach w 2023 r. będą realizowane programy 
wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych, jak również 
zajęcia socjoterapeutyczne, kolonie i półkolonie dla dzieci z tychże 
rodzin. Wsparcie uzyskają również osoby, dla których będzie realizo-

wesprą  uzależniOnych  i  ich  rODziny
wany program ochrony osób doświadczających przemocy w rodzi-
nie. Z tej pomocy skorzysta około 1 000 suwalczan.

Najwięcej pieniędzy otrzyma: Stowarzyszenie „Oratorium św. Jana 
Bosko” (50 tys. zł na wsparcie półkolonii, obozów i innych form wy-
poczynku z programem socjoterapeutycznym) oraz Fundacja EGO 
(45 tys. zł na prowadzenie Centrum ochrony Dziecka i Rodziny). Po 
kilka różnych działań adresowanych do uzależnionych i ich rodzin 
zaplanowało Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” oraz Suwalskie 
Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”. Pełne zestawienie organi-
zacji, które uzyskały dofinansowanie z budżetu miejskiego w 2023 r. 
na stronie: www.um.suwalki.pl 

>>
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lp. krs nip nazwa

1 0000046079 8441899637
Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych 
i Słabowidzących „Cross”

2 0000046113 8441987548 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach

3 0000051648 8441528409 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”

4 0000052561 8441523547 Suwalski Klub Karate Kyokushin

5 0000057897 8440002912 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko

6 0000058406 8441175891 Suwalski Klub Badmintona

7 0000059375 8441884179 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego „Motokart”

8 0000060952 8441226329 Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego

9 0000061644 8441846090 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”

10 0000063469 8441944740 Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka

11 0000065746 8441882938 Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej

12 0000066543 8441942505 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

13 0000069745 8441997647 Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki-Białystok

14 0000069867 8441887344 Stowarzyszenie „Oratorium św. Jana Bosko” w Suwałkach

15 0000071636 8441084881 Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”

16 0000076600 8441945768 Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom”

17 0000077283 8441832308 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

18 0000080030 8441147788 Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”

19 0000139901 8442076381 Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”

20 0000145638 8442077162 Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”

21 0000157858 8441881502 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach

22 0000212319 8441057789 Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki

23 0000217533 8461561189 Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki

24 0000226036 8442153087 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

25 0000305166 8442284263 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica”

26 0000321667 8442303782 Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie

27 0000332833 8442313450 Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

28 0000400320 8442349318 Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo”

29 0000419669 8442350480 Fundacja ART-S.O.S Alicji Roszkowskiej

30 0000425455 8442350675 Fundacja EGO

31 0000463161 8442351775 Fundacja Zwierzęta Niczyje

32 0000619317 8442357298 Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi” w Suwałkach

33 0000721549 8441860339 Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza”

1,5%  Dla  suwalskich  Organizacji  pOzarząDOwych
Teraz można przekazać więcej pieniędzy na rzecz suwalskich organizacji pozarządowych. Z tytułu rozliczenia po-

datkowego za 2022 rok podatnicy mogą wskazać w zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego, na rzecz 
której zostanie przekazany 1,5% swojego podatku PiT.

Wystarczy po wyliczeniu zobowiązania podatkowego za 2022 r., czyli w ostatnich rubrykach zeznania podatkowe-
go wpisać nazwę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji, na rzecz której chcemy przekazać określoną kwotę do wyso-
kości 1,5% należnego podatku. Resztę zrobi urząd skarbowy.

Poniżej przedstawiamy wykaz suwalskich organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1,5% należnego podatku. 
Organizacje te prowadzą szereg społecznie użytecznych działań na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdro-
wia, edukacji, organizacji wypoczynku, sportu i kultury. Zachęcamy do przekazywania 1,5% należnego podatku dla suwalskich organizacji 
pożytku publicznego.

Wydawca: Biblioteka publiczna im. marii konopnickiej w suwałkach, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, 
www.dwutygodniksuwalski.pl znajdziesz nas również na Facebooku: Dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. 

Redaktor naczelny Jarosław Filipowicz.
Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie ponosi odpowiedzialności.
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Najnowsze dane pokazują, że rok do roku spada liczba składa-
nych wniosków, a co za tym idzie, wydawanych pozwoleń na bu-
dowę mieszkań w Suwałkach. W ciągu czterech lat liczba wydanych 
pozwoleń na budowę w Suwałkach zmniejszyła się ponad dwukrot-
nie. W rekordowym 2019 r. było 530 pozwoleń, rok później – 490,  
a w 2021 – 365. Rok 2022 zamknął się tylko 240 pozwoleniami wyda-
nymi przez Urząd Miejski. Zmniejszyła się też liczba złożonych wnio-
sków, których w 2021 r. było 416, a w całym ubiegłym roku tylko 300. 
A to zapowiada, że w najbliższych latach będzie mniej nowych miesz-
kań w Suwałkach.

mniej się Buduje 
W całej Polsce budownictwo mieszkaniowe bardzo spowolniło. 

Eksperci alarmują, że za dwa lata nie będzie już nowych mieszkań. 
Od stycznia do listopada 2022 r. w naszym kraju rozpoczęto budowę 
190,4 tys. mieszkań, czyli o ponad jedną czwartą mniej niż przed ro-
kiem. To nie jest dobra informacja, szczególnie dla młodych Polaków. 
Nowych mieszkań będzie mniej. Niestety nie zapowiada to spadku 
ich cen, zwłaszcza jeżeli utrzyma się wzrost cen materiałów budow-
lanych i wynagrodzeń pracowników. A jak jest w Suwałkach? Bardzo 
podobnie, jak w całym kraju. Wydział Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miejskiego porównał dane z dwóch ostatnich 

bęDzie  mniej  nOwych  mieszkań?

Przy ul. Franciszkańskiej suwalski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS  
w ubiegłym roku rozpoczął budowę czwartego bloku z mieszkaniami pod 
wynajem    Fot. ZBM

Największe nowe osiedle bloków mieszkalnych powstaje pomiędzy ulicami 
A. Piłsudskiej i Sportową

lat. Rok do roku liczba złożonych wniosków o pozwolenie na budo-
wę spadła o 28%. W 2022 r. wydano ich o 35% mniej niż rok wcze-
śniej. Podobnie kształtują się liczby przy zgłoszeniach robót budow-
lanych. W 2021 r. było ich 318. W minionym roku już tylko 251. Czy to 
zapowiedź końca boomu mieszkaniowego w Suwałkach, o którym 
pisaliśmy w „DTS” nr 6 z 2022 roku?

co z cenami mieszkań w suwałkach?
Dotąd w Suwałkach budowało się dużo nowych mieszkań. Widać 

to zwłaszcza w południowej części miasta. Przyczyny tego stanu rze-
czy wyjaśnia ranking polskich miast na prawach powiatu według śred-
niej ceny za 1 metr kwadratowy lokali mieszkalnych sprzedanych w ra-
mach transakcji rynkowych (według danych GUS za 2019 r. – takie dane 
przyjęto w rankingu pisma samorządowego „Wspólnota”). Suwałki 
zajęły jedenastą lokatę w tym rankingu. Był popyt na mieszkania  
w Suwałkach, to i ich ceny były wysokie. „Wspólnota” przygotowała też 
ranking zmiany cen mieszkań w latach 2015-2019. I tutaj duże zaskocze-
nie. W Suwałkach w tych latach był znacznie wyższy wzrost cen miesz-
kań niż w największych polskich miastach np.: Warszawie, Krakowie, 
Poznaniu, Wrocławiu i Białymstoku. Czy ta tendencja się utrzyma? Teraz 
ceny metra kwadratowego nowego mieszkania w Suwałkach wahają 
się od 6,5 tys. do nawet 8 tys. zł. Zatem nic dziwnego, że w ubiegłorocz-
nym naborze na mieszkania pod wynajem ogłoszonym przez suwalski 
ZBM TBS, było trzy razy więcej chętnych niż do mieszkań w budynku 
powstającym przy ul. Franciszkańskiej. Jego zasiedlenie jest zaplano-
wane na listopad tego roku. 

więcej  samOchODów 
Ponad 1 000 pojazdów więcej niż jeszcze rok wcześniej poru-

sza się po suwalskich ulicach. W grudniu 2022 roku było ich 57 238, 
a rok wcześniej  po suwalskich ulicach jeździło 55 903. Najwięcej 
przybyło samochodów osobowych. Według danych suwalskie-
go Urzędu Miejskiego w 2022 roku po naszych ulicach jeździło  
38 427 samochodów osobowych. To o połowę więcej niż w 2009 
roku (dane Głównego Urzędu Statystycznego).

liczBa samochodów osoBowych w suwałkach

Większość z nich to samochody kilkunastoletnie i starsze. 
Według danych GUS za 2020 rok (takie dane są dostępne) pra-
wie 60% samochodów jeżdżących po suwalskich ulicach ma od 
12 do 20 lat oraz 31 lat i więcej. Zapewne niewiele zmieniło się 
od tego czasu, na co wskazuje liczba samochodów osobowych 
nowo zarejestrowanych. W ubiegłym roku zarejestrowano o 646 
samochodów osobowych mniej niż w 2021 roku. Przeciętny wiek 
suwalskiego samochodu wynosi średnio 18 i pół roku. Podobnie 
jest w całym kraju. 

najwięcej przyBywa 
 motocykli

Suwalczanie pokochali motocykle, których liczba w Suwałkach 
gwałtownie rośnie. Od 2009 roku prawie podwoiła się liczba mo-
tocykli jeżdżących po suwalskich ulicach. W 2022 roku było ich  
2 820. Jednak zdecydowana większość z nich ma kilkanaście lat  
i więcej (84% w 2020 roku według danych GUS). Wyraźnie zwięk-
szyła się też liczba motorowerów (o 42%) i samochodów cięża-
rowych (o 30%).

>>

>>

2009 r. 25 549

38 4272022 r.
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związek miast polskich pomaga
Młodzi suwalczanie mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty kursów 

dla uczniów klas ósmych i maturzystów prowadzonych w formu-
le on-line (2 razy w tygodniu), które pomogą przygotować uczniów 
do egzaminu kończącego edukację w szkole podstawowej i egza-
minu maturalnego z zakresu matematyki, j. polskiego i j. angielskie-
go. Dzięki podpisanemu porozumieniu z Fundacją Miasto (powoła-
ną przez Związek Miast Polskich) oraz Lecturus Spin-off Uniwersytetu 
Warszawskiego, uczniowie otrzymają 75% zniżki od ceny regularnej 
na lekcje z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego on-line. 218,75 zł 
za kurs z jednego przedmiotu, przy cenie podstawowej za kurs 875 zł

Co zyskają uczniowie?
• dowiedzą się, jakie są strategie rozwiązywania zadań egzami-

nacyjnych
• omówią z nauczycielem kluczowe zagadnienia egzaminacyjne
• zrozumieją, z czym mają problem na lekcjach w szkole
• nadrobią zaległości
Kurs dla uczniów klas ósmych oraz dla maturzystów składa się z 25 

godzin lekcyjnych (jeden przedmiot) prowadzonych w formule on-line 
(2 razy w tygodniu). Lekcje odbywają się na platformie e-learningowej 
Lecturus Junior, w formie wykładów i ćwiczeń, przy wsparciu nauczy-
ciela, z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji i materiałów multi-
medialnych dedykowanych konkretnym przedmiotom, z dostępem do 
VOD z minionych lekcji. Uczniowie mają do wyboru 3 przedmioty eg-
zaminacyjne. Nowa edycja kursów startuje 30 stycznia.

Zajęcia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów oświa-
ty, nauczycieli z całego kraju, laureatów konkursu Nauczyciel Roku  
– z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć on-line. Kursy są realizowa-
ne zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki, 
z wykorzystaniem systemu najwyższej jakości technologicznej i naj-
wyższym poziomie bezpieczeństwa Cisco Webex. Więcej informacji 
na stronie: https://www.lecturusjunior.pl/ oraz dokładne informa-
cje dotyczące poszczególnych kursów na https://sklep.lecturus.pl/

iii  lo  i  technikum  nr  4  najwyżej
ło II LO, które jest na 628 miejscu (awans z 838 
miejsca w kraju) i 18 w województwie. O lo-
kacie w rankingu decydowały wyniki matur 
i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

technika staBilnie
Suwalskie technika zajęły podobne  

do ubiegłorocznych lokaty w rankingu „Per- 
spektywy 2023”. Technikum nr 4 spadło na 342 
miejsce – z 339 miejsca w kraju. Tak jak przed 
rokiem Technikum nr 4 zajęło siódmą loka-
tę wśród techników w podlaskim. Suwalskie 
Technikum nr 3 i nr 2 znalazły się jedynie  
w rankingu wojewódzkim. Technikum nr 3  
(w Zespole Szkół Technicznych) zajęło 16 loka-
tę w podlaskim, a Technikum nr 2 w Zespole 
Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego) – 24 miejsce 
w podlaskim. Suwalskie Technikum Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa zajęło 
12 lokatę wśród podlaskich techników. O lo-
kacie w rankingu techników decydowały wy-
niki matur, egzaminów zawodowych i sukce-
sy w olimpiadach przedmiotowych.

na  pOmOc  ósmOklasistOm  i  maturzystOm>>

pogotowie maturalne puz
Rozpoczęła się kolejna edycja kursów przygotowujących do egza-

minów maturalnych, które organizuje suwalska Państwowa Uczelnia 
Zawodowa. Akcja skierowana jest do uczniów niezależnie od rodzaju 
i profilu szkoły, do jakiej uczęszczają. Mogą oni skorzystać z zajęć  
z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego, chemii, biolo-
gii i innych przedmiotów, związanych z zainteresowaniami i wybora-
mi maturzystów – zarówno w wersji podstawowej, jak i rozszerzonej. 
Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramami przygotowanymi 
przez nauczycieli.

 Na każdy przedmiot przewidzianych jest 30 godzin lekcyjnych 
(opłata 200 zł za cały kurs z jednego przedmiotu, czyli ok. 6,50 zł za 
jedną godzinę zajęć). Zajęcia prowadzą nauczyciele z doświadcze-
niem w przygotowywaniu młodzieży do egzaminów maturalnych. 
Każdego roku z kursów korzysta około 200 osób.

Szczegóły na: www.puz.suwalki.pl

Po raz pierwszy w rankingu „Perspektyw” 
wśród suwalskich liceów najwyżej sklasy-
f ikowano III Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Li- 
tyńskiego. W rankingu techników najwyżej 
uplasowało się Technikum nr 4. Większość 
suwalskich liceów i techników zajęło w tym 

rankingu podobne lokaty jak przed rokiem. 
Największy awans odnotowało II Liceum 
Ogólnokształcące im. gen. Z. Podhorskiego. 
A największy spadek w tym rankingu zanoto-
wało I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej.

zmiany wśród liceów
Wśród suwalskich liceów ogólnokształ-

cących najwyżej w rankingu „Perspektywy 
2023” znalazło się III LO zajmując 312 miej-
sce w kraju (awans z 313 miejsca w 2022 r.) 
i 10 miejsce w podlaskim (bez zmian w po-
równaniu do 2022 r.). I nie jest to przypadek. 
Podobnie było w ostatnim rankingu matural-
nym przygotowanym przez „DwuTygodnik 
Suwalski”. W naszym rankingu III LO też by-
ło najlepsze. I LO znalazło się na 412 miejscu 
w kraju (spadek z 257 miejsca) i 12 miejsce  
w województwie (spadek z 8 miejsca). Warto 
zauważyć, że około jednej czwartej ma-
turzystów I LO zdawało międzynarodową 
maturę, której wyników nie uwzględniono  
w tym rankingu. Znaczący awans zanotowa-
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B e z p ł at ny b i l e t  w s tę p u d o 

Centrum Nauki Kopernik można wy-
grać w konkursie plastycznym orga-
nizowanym przez suwalska Strefę 
Odkrywania Wyobraźni i Aktywności 
działająca przy Bibliotece Publicznej 
im. M. Konopnickiej. Konkurs jest ad-
resowany do dzieci w wieku 6-12 lat 
i ich rodziców. Wystarczy, by wspól-
nie przygotowali „Kartkę urodzino-
wą dla Mikołaja Kopernika” i dostar-
czyli ją do 4 lutego do suwalskiej 
SOWA przy ul. Innowacyjnej lub do 
Biblioteki przy ul. E. Plater 33A. 19 lu-
tego będziemy obchodzić 550 roczni-
cę urodzin M. Kopernika. Laureaci 
konkursu otrzymają vouchery wy-
mienne na bilety wstępu do Centrum 
Nauki Kopernik i/lub Planetarium  
w Warszawie. Vouchery będą ważne do 31 maja 2023 r. Regulamin konkursu 
na stronie internetowej Biblioteki www.bpsuwalki.pl 

kartka  Dla  kOpernika

sOkbanD  karnawałOwO
Kolejną interesującą muzyczną ofertę przygotował Suwalski Ośrodek 

Kultury. W wypełnionej po brzegi sali im. A. Wajdy wystąpił zespół SOKBAND 
w repertuarze karnawałowym. Usłyszeć można było m.in. „My way”, „Falling 
in love”, „Sway” oraz „Gelem, gelem”. Grupa SOKBAND powstała w oparciu  
o Kapelę ZPiT Suwalszczyzna. Liderem i kierownikiem artystycznym zespołu 
jest Krzysztof Krzesicki – pianista i akordeonista oraz kapelmistrz Kapeli ZPiT 
Suwalszczyzna, współpracujący z Suwalską Orkiestrą Kameralną a także kie-

rujący zespołem Piano Blues Band. SOKBAND 
gra w składzie: K. Krzesicki – fortepian, Ka- 
tarzyna Gościewska – skrzypce, Aleksandra Pły- 
waczewska – skrzypce, Rafał Frydrych – trąb-
ka, Olgierd Smokowski – klarnet, Michał 
Letkiewicz – perkusja oraz Mateusz Waraksa 
– kontrabas. Wyjątkową atmosferę zapew-
nili zaproszeni goście: wokalista Aleksander 
Sobolewski, akordeonista Patryk Sztabiński 
oraz grająca na wibrafonie Urszula Murawko.

>>

20 stycznia w Restauracji Rozmarino z koncertem „Ballady ze 
Starej Szuflady” wystąpił zespół Dobre Wrażenie. Przy komple-
cie publiczności, artyści brawurowo wykonywali utwory Bułata 
Okudżawy, Leonarda Cohena czy Boba Dylana. Oczywiście nie 
zabrakło piosenek śpiewanych podczas wędrówek na szlakach 
turystycznych do tekstów Edwarda Stachury. Zgromadzona pu-
bliczność zachęcana przez artystów włączała się do wspólnego 
muzykowania.

Dobre Wrażenie to grupa muzyków wywodząca się z kręgu pio-
senki literackiej. W repertuarze zespołu, oprócz utworów z Krainy 
Łagodności można usłyszeć standardy muzyki żeglarskiej. Grupę 
tworzą Ela Granacka, Wojtek Straszyński i Darek Sala.

„DObre  wrażenie”  w  „rOzmarinO” >>

japOńskie  grafiki 
W suwalskiej Galerii 

S z t u k i  Ws p ó ł c z e s n e j 
Chłodna 20, ul. T. Nonie- 
wicza 71, można obejrzeć 
grafiki Masakatsu Tagami 
z Japonii. Wystawa składa 
się z 68 prac graficznych 
pochodzących ze zbio-
rów Suwalskiego Ośrodka 
Kultury. Masakatsu Tagami 
prace wykonuje techni-
kami o nazwie akwaforta  
i akwatinta. Twórca w swo-
ich pracach znane kształ-
ty zmienia w formy fan-
tastyczne. Często są to 
skomplikowane kompo- 
zycje. Prace japońskiego 
grafika w galerii „Chłodna 
20” można oglądać do 
końca kwietnia.

>>
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¿ wystawę stałą Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane – Galeria Sztuki 
Stara Łaźnia;

kaBaret literacki „rozłogi” zaprasza na:
¿ koncert pt. „W karnawałowych rytmach” – zespołu „Wspomnień 

Czar” oraz zaproszonych gości – 27.01, godz. 18, kawiarenka artystycz-
na, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny.

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

¿ do zwiedzania wystawy czasowej „Dar. Izabela Roman – kolek-
cja polskiej sztuki współczesnej”. Wstęp na wystawy stałe w niedzie-
le jest bezpłatny w godz. 9-17.

muzeum im. m. konopnickiej, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:
¿ nową wystawę stałą „Pieśń o domu” poświęconą życiu i twórczo-

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

Zaułek Krasnoludków, miejsce do aktywnego spędzania czasu naj-
młodszych, choć wystawa dla dorosłych może być sentymentalną po-
dróżą do czasów dzieciństwa. Wystawa czynna od wtorku do piątku.

Black puB komin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿ koncert zespołu MOSKWA – 3.02, godz. 19. 

¿  koncert Bad Falcon – 17.02, 
godz. 19 Wstęp 30 zł. Skład zespołu: 
Artur Szabałowski – wokal, Tomasz 
Staranowicz – gitara, Robert Czerski  
– bas, Mariusz Bienasz – perkusja;

¿ koncert Tropem Watahy Tour! Zagrają: Cavum i The Walls Will 
Collapse! – 11.03, godz. 20, wstęp 20 zł.

centrum handlowe plaza suwałki, ul. J. Dwernickiego 15, 
lok. 301 zaprasza na filmy:
– od 27 stycznia – „Pimi z krainy tygrysów” (familijny, 

przygodowy), „Pokusa” (romans)
– od 3 lutego – „Masz ci los” (komedia);
– 7 lutego – „Fenomen” (dokumentalny) film wyświe-

tlany w cyklu Kino konesera;
– od 10 lutego – „Abuzou” (horror), „Asterix i Obelisk: 

Imperium smoka” (komedia, familijny, przygodo-
wy), „Magic Mike: Ostatni taniec” (komedia, dramat), 
„Heaven in hell” (romans);

– 15 lutego – „Piękny poranek” (melodramat) – film 
wyświetlany w cyklu Babskie wieczory.

BiBlioteka puBliczna
 im. marii konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿ na spotkanie autorskie i promocję książki „Suknia 
z wilgotnej mgły” Katarzyny Kuśmierczyk – 9.02,  
o godz. 17 w sali. im. J. Towarnickiej;

¿ do obejrzenia wystawy pt. „Słysz, 
bracie słysz, minionych lat sygna-
ły...” z okazji 160 rocznicy Powstania 
Styczniowego w Galerii „Na schodach”. 
Składa się ona z tekstów pieśni z cza-
sów Powstania Styczniowego z opi-
sami ich dziejów. Ekspozycję uzupeł-
niają reprodukcje starych fotografii 
(z dołączonymi opisami postaci, hi-

storii oddziałów lub walk) pokazujące Powstańców Styczniowych 
pozujących zawodowemu fotografowi np. Pawła Suzina, Henrykę 
Pustowójtównę, Edmunda Taczanowskiego, oddział Żuawów i inne. 
Wystawę można oglądać do końca stycznia;
¿  do oglądania wystawy eco printu – wydruków botanicznych 

Bożenny Żukowskiej w Galerii Zaułek na I piętrze;
¿ 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” dofi-
nansowanego ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

¿  wspólnie z Cinema 
Lumiere w Suwałkach do 

udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” – zanim 
obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. 
Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon 
„Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bile-
tu do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). Film ob-
jęty akcją: „Kot w butach”.

suwalski ośrodek kultury zaprasza na:
¿ spotkanie z pisarką Martą Ejsmont – 27.01, godz. 17, kawiarnia ar-

tystyczna, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny;
¿ multiekspozycje fotograficzne „Foto-mandale” – Galeria Jednego 

Obrazu przy ul. J. Piłsudskiego, wystawa czynna od 1 do 28 lutego.
¿ wystawę stałą Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – ma-

larstwo – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;
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ZaprosZenia suwalskie

w kinie

>> nOwOści  w  bibliOtece
Na półkach suwalskiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej 

pojawiają się regularnie nowości wydawnicze. To nie tylko tradycyj-
ne książki, ale również audiobooki i dostęp do zbiorów książek elek-
tronicznych. Zakupiono ogółem 3 381 pozycji, w tym 3 150 książek 
drukowanych oraz 169 audiobooków.

Biblioteka w 2022 r. otrzymała dofinasowanie ze środków fi-
nansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicz-
nych Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wy-
dawniczych w kwocie 29 500 zł. Wkład własny suwalskiej Biblioteki 
wyniósł 54 785,71 zł.
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wydarzenia sportowe
ślepsk malow zwycięski

Siatkarze Ślepska Malow powrócili na zwycięską ścieżkę i wygrali 
dwa kolejne  mecze w PlusLidze rozegrane w Suwałki Arenie. W obu 
spotkaniach byli wyraźnie lepsi w każdym elemencie gry. Najpierw 
wygrali 3:0 (25:21, 25:18, 25:15) z Barkomem Lwów i było to drugie 
zwycięstwo Ślepska Malow z ukraińskim zespołem, który nadspo-
dziewanie dobrze spisuje się w rozgrywkach PlusLigi.

Najlepszym zawodnikiem meczu z Barkomem Lwów 
wybrano Argentyńczyka Matiasa Sancheza, który czę-
sto zaskakuje rywali niekonwencjonalnym rozegra-
niem piłki

W 21 kolejce PlusLigi siatkarze Ślepska Malow od-
nieśli pierwsze domowe zwycięstwo z GKS Katowice. Dotąd trzykrot-
nie wygrywali rywale z Katowic. Tym razem Ślepsk Malow wygrał 3:0 
(25:22, 25:20, 25:14). Siatkarze suwalskiego zespołu zdobyli 7 punk-
tów z zagrywki, a ich rywale tylko 1 pkt. Skuteczniejsi byli też w ataku, 
przyjęciu zagrywki i w blokowaniu ataków rywali. Punkty dla Ślepska 
Malow  zdobyli: Bartosz Filipak – 17, Paweł Halaba – 9, Andreas Takvam 
– 8, Cezary Sapiński – 6, Miran Kujundzić – 6, Matias Sanchez – 2. 

Najlepszym 
siatkarzem 
meczu z GKS 
Katowice wy-
brano Barto-
sza Filipiaka 
z nr 9, który 
jest w czołów-
ce najlepiej 
punktujących 
i atakujących 
PlusLigi

W 21 meczach Ślepsk Malow zdobył 31 pkt i zajmuje dziesiątą loka-
tę w PlusLidze. Następne spotkanie suwalski zespół rozegra 30 stycz-
nia w Lubinie z Cuprum. A już 1 lutego suwalska drużyna zmierzy się  
w Rzeszowie z Asseco Resovią w ćwierćfinale Pucharu Polski. Następny 
mecz w Suwałki Arenie Ślepsk Malow rozegra 5 lutego (niedziela)  
o godz. 14:45 ze Skrą Bełchatów. Obie drużyny wciąż walczą o miej-
sce w czołowej ósemce PlusLigi i prawo gry w play-offach.  

wigry rozgromiły mazura
Piłkarze suwalskich Wigier rozpoczęli przygotowania do run-

dy wiosennej IV ligi. W pierwszym tegorocznym sparingu na 
sztucznym boisku suwalskiej SP 10 Wigry Suwałki pokonały 11:0 
Mazura Ełk. Wprawdzie był to tylko mecz towarzyski, ale tak wy-
sokie zwycięstwo z odwiecznym rywalem z Ełku zawsze cieszy. 
Bramki strzelili: Bucio, Kozłowski, Kalinowski x2,Fiedorowicz x4, 
Andruszkiewicz, Rejterada, Jeffrey Allotey (zawodnik testowany). 
Po rundzie jesiennej Wigry zajmują piątą lokatę w tabeli IV ligi  
z siedmioma punktami straty do lidera ŁKS Łomża. Rozgrywki  
IV ligi zostaną wznowione 11-12 marca. Na początek Wigry zmie-
rzą się w Białymstoku z MOSP. 

igrzyska salos
W piątek (27 stycznia) o godz. 18 w hali OSiR przy ul. Wojska 

Polskiego 2 rozpoczną się XXVII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży 
Salezjańskiej w futsalu. Rozgrywki startują w sobotę (28.01)  
o godz. 8. Do 17 piłkarze będą rywalizowali w czterech suwalskich ha-
lach: Suwałki Arena, Zespołu Szkół nr 2, I Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Konopnickiej oraz w hali OSiR. Finały zaplanowano  

w godz. 8-11.20 w niedzielę (29.01) w hali OSiR i w Zespole Szkół 
nr 2. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Lokalne 
Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Suwałkach.

pieniądze na młodzieŻowy sport
Prawie 700 000 zł na sport dzieci i młodzieży trafi do 8 suwal-

skich klubów sportowych, które w 2023 roku będą realizowały za-
dania publiczne z zakresu rozwoju sportu. Prezydent Miasta Suwałk 
ogłosił wyniki konkursu, w ramach którego rozdysponowana zosta-
nie kwota 663 000 zł.

– Miasto Suwałki od zawsze wspiera sport. Ta sfera życia jest 
nam bardzo bliska. Przeznaczamy nie tylko ogromne środki finan-
sowe na sport profesjonalny i rozbudowę infrastruktury sportowej, 
ale też chcemy by dzieci i młodzież z Suwałk uprawiała sport w dys-
cyplinach, które są uprawiane w naszym mieście. Dzięki właśnie ta-
kiemu działaniu mamy na to wpływ – stwierdził prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz.

Dofinansowanie z suwalskiego budżetu miejskiego otrzymają:
Wigry Suwałki za 145 000 zł zrealizują szkolenie piłkarskie dzieci  

i młodzieży; Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki otrzy-
mał dotację w wysokości 105 000 zł na szkolenie w piłce siatkowej; 
Uczniowski Klub Żeglarski „GROT” otrzymał 93 000 zł na rozwój że-
glarstwa w  Suwałkach; Suwalski Klub Badmintona za 90 000 zł prze-
prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie; Lekkoatletyczny 
Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” otrzymał 85 000 zł dotacji na szko-
lenie w lekkiej atletyce; Klub Szachowy „Hańcza” będzie prowadził 
szkolenia szachowe za 80 000 zł; Fundacja Jaćwież  za 18 000 zł przepro-
wadzi szkolenia szachowe dla dzieci i młodzieży; Suwalski Klub Karate 
Kyokushin za 47 000 zł będzie prowadził szkolenie sportowe w karate.

elektromil sals liga 
Trwają rozgrywki Elektromil SALS Liga. Jest to amatorska liga siat-

kówki, której mecze rozgrywane są w Hali Sportowo-Widowiskowej 
„Suwałki Arena”. Ligowa rywalizacja najlepszych siatkarzy amatorów 
w regionie podzielona jest na trzy klasy rozgrywkowe: 1. Ligę, 2. Ligę 
oraz 3. Ligę, w których bierze udział aż 21 drużyn z województw pod-
laskiego i warmińsko-mazurskiego. W zmaganiach obowiązuje sys-
tem awansów i spadków. Według stanu na 18 stycznia w 1 Lidze pro-
wadzi drużyna Trenerów przed SUKSS Suwałki i Słonecznym Patrolem 
Ełk. W 2 Lidze prowadzi Atlas przed Kresami, a w 3. Lidze liderem jest 
ZSS UKS Maratończyk Ełk. Organizatorem Elektromil SALS Ligi jest 
MKS Ślepsk Malow Suwałki. 

reso suwałki FootBall league
Półmetek przekroczyły rozgrywki RESO Suwałki Football League 

organizowane przez suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Sportowe Miasto”. Wyniki 
8 kolejki: Skupski Team Sejny – Wigry Suwałki 1-3; Porta Active Team  
– FC Hornets 2-1; Euromaster Gniedziejko – Verta Suwałki 3-2; 
Szkarnulis Team Sejny – Opakowania Kartex 1-2; Technika Grzewcza 
„ZUH” – 14. PPPanc „DECCO” Suwałki 3-1; Gmina Szypliszki – Gmina 
Suwałki 2-2; EL-DAN – Suwałki Budrol Transport Suwałki 0-1. Po 8 ko-
lejkach w tabeli prowadzą Wigry Suwałki – 24 pkt, przed zespołem 
Opakowania Kartex – 19 pkt i Szkarnulis Team Sejny – 18 pkt. Mecze 
są rozgrywane w piątkowe wieczory w hali suwalskiego OSiR przy 
ul. Wojska Polskiego, wyjątkowo najbliższa kolejka będzie rozegra-
na w Suwałki Arenie.

Fot. RESO SFL
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ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu obej-mującego działki o nr ewid.: 10962/1 i 12369/2 w Suwałkach
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747), zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr LII/682/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego terenu obejmują-
cego działki o nr ewid.: 10962/1 i 12369/2 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 przy-

jęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 3 marca 2023 r. 
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie obszaru, którego dotyczy, pozwalające na identyfikację nierucho-
mości: numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu, nazwę ulicy, nazwę miejscowości.* 
 26/2023

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

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich przetwarza-
nia jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwa-rzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa upraw-
niony jest Administrator da-nych 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 cof-nięta, 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.
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masz proBlem z alkoholem?
chcesz przestać pić?

anonimowi alkoholicy czekają

wykaz mitingów grup aa intergrupy

„pojezierze”
infolinia: 801 033 242

SuwałkI:
n „Zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, godz. 18.00;
n „Opoka”, ul. Woj. Polskiego 36, środa, godz. 18.00 – spotkania  
odbywają się na plebanii przy parafii Piotra i Pawła;
n „Dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  
i święta, godz. 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n „krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;
auguStów:
n „Nie Ma Mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „Maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;
SejNy:
n „tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;
FIlIpów:
n „przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;
puńSk:
n „Nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00; zima – 19.00;
lIpSk:
n „Odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00. 
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oBwieszczenie prezydenta miasta suwałk z dnia 2 stycznia 2023 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta suwałk

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 485), w związku z Uchwałą Nr LI/671/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk z dnia 
30 listopada 2022 r. 

Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia o podjęciu w dniu 30 listopada 2022 r. przez Radę 
Miejską w Suwałkach Uchwały Nr LI/671/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk. 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Suwałk będzie obejmował obszar rewitalizacji wy-
znaczony Uchwałą Nr L/650/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2022 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Suwałk (ww. 
uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia  
2 listopada 2022 r., poz. 4793). 

Dokument będzie stanowił podstawę do kontynuowania procesu rewitalizacji w Suwałkach 
na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, obejmującym centrum miasta. Realizowane w ra-
mach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk przedsięwzięcia będą odpowiedzią 
na zdiagnozowane problemy.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Suwałk przygotowywany będzie w oparciu o prze-
pisy ustawy o rewitalizacji.  Dokument zostanie opracowany partycypacyjnie, tj. przy udzia-
le mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, zawodowych i gospodarczych.

Ponadto Rada Miejska w Suwałkach podjęła również w dniu 26 października 2022 r. Uchwałę 
nr L/651/2022 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji Miasta Suwałk. Konkurs na członków Komitetu Rewitalizacji zostanie ogłoszony 
w drugiej połowie stycznia 2023 r.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk jest 
wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:
1. Rada Miejska w Suwałkach, z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezydenta, podejmuje 

uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji  Miasta Suwałk.
2. Prezydent, po podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały o przystąpieniu do spo-

rządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk, kolejno:
1) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do porządzenia Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji 
Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz po-
przez obwieszczenie;

2) sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk;
3) przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk;
4) występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk;
5) wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych 

opinii oraz przedstawia Radzie Miejskiej w Suwałkach do uchwalenia Gminny Program 
Rewitalizacji Miasta Suwałk.

Szczegóły dotyczące procesu rewitalizacji w Suwałkach, w tym również podejmowanych 
działań związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk  znaj-
dują się na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl oraz na stronie https://
rewitalizacja.suwalki.eu/    17/2023

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
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oBwieszczenie prezydenta miasta suwałk
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-

gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie 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 z późn. zm.) zawiadamiam, 
iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta 
Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 09.11.2022 r., znak: 
I.042.02.3.10.2014/2022.RR, decyzję nr 1/2023 z dnia 16 stycznia 
2023 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzie-
lenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegają-
cej na budowie drogi gminnej na terenie miasta Suwałki od ul. 
Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w 
zakresie robót budowlanych obejmujących:

1) budowę drogi gminnej klasy G w zakresie:
– budowy drogi gminnej klasy G od skrzyżowania z ul. Wylotową 

(skrzyżowanie typu „rondo”) do skrzyżowania z ul. Sejneńską 
(skrzyżowanie typu „rondo”),

– budowy tunelu pod linią kolejową nr 51 Suwałki-Trakiszki,
– budowy murów oporowych,
– rozbiórki kolidujących obiektów budowlanych,
– budowy skrzyżowania projektowanej drogi klasy G z drogą klasy D,
– przebudowy i budowy zjazdów do nieruchomości położonych 

przy projektowanej drodze,
– budowy chodników i ścieżek rowerowych,
– budowy ścieżek pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej,
– budowy i przebudowy odwodnienia– kanalizacja deszczowa,
– budowy przepompowni wód opadowych,
– przebudowy sieci cieplnych,
– przebudowy sieci elektro-energetycznej,
– budowy oświetlenia drogowego,
– przebudowy i budowy sieci wodno-kanalizacyjnych,
– przebudowy sieci telekomunikacyjnych,
– budowy kanału technologicznego, 
– ustawienia wiat przystankowych,
– umocnienia skarp geokratą komórkową,
– budowy zatok autobusowych o nawierzchni z betonu ce-

mentowego,
– rozbiórki torów bocznicowych,
– budowy i przebudowy ogrodzeń,
– zagospodarowania zielenią – wycinka istniejących drzew, wy-

konanie nasadzeń i trawników,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-

owane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (cza-
sowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) przebudowa skrzyżowania typu „rondo” z ulicą Wylotową 

wraz z dostosowaniem fragmentów ścieżki rowerowej i chodni-
ka wraz pasem zieleni (na działce nr 24578/1), 

b) przebudowa skrzyżowania z ulicą Sejneńską wraz z dosto-
sowaniem fragmentów ścieżki rowerowej, chodnika i ścieżki pie-
szo-rowerowej wraz pasem zieleni (na działce nr 24925, 24987/2, 
24986, 24937/1), 

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) budowa i przebudowa sieci cieplnej (na działce nr 24578/1, 

24624/2), 
b) przebudowa sieci elektroenergetycznej (na działce nr 24623 

(po podziale działka 24623/2), 24624/2, 24578/1, 24940/3 (po 
podziale działka 24940/10), 24898/2 (po podziale działka 
24898/38), 24897/5 (po podziale działka 24897/21), 24897/2 
(po podziale działka 24897/19), 24892 (po podziale działka 
24892/2), 24939 (po podziale działka 24939/2)),

c) rozbiórka istniejącej sieci elektro-energetycznej (na działce 
nr 24616/9 (po podziale działka 24616/11), 24617 (po podzia-
le działka 24617/3)), 

d) wykonanie komory przewiertowej (na działce nr 24617 (po po-
dziale działka 24617/2), 24625 (po podziale działka 24625/2), 
24892 (po podziale działka 24892/2)),

e) likwidacja kabla elektro-energetycznego oświetleniowego (na 
działce 24938 (po podziale działka 24938/2)),

f) przebudowa sieci elektro-energetycznej oświetleniowej (na 
działce 24948/7, 24944)),

g) przebudowa słupa elektro-energetycznego (na działce 
24941/2 (po podziale działka 24941/7)),

h) budowa sieci elektro-energetycznej (zasilanie awaryjne prze-
pompowni wód opadowych) (na działce nr 24949/2 (po po-
dziale działka 24949/6)),

i) przebudowa sieci wodociągowej (na działce nr 24940/3 (po podziale 
działka 24940/10), 24949/4 (po podziale działka 24949/4), 24898/22 
(po podziale działka 24898/40), 24897/5 (po podziale działka 
24897/21), 24897/14 (po podziale działka 24897/17), 24897/2 (po 
podziale działka 24897/19), 24939 (po podziale działka 24939/2)),

j) rozbiórka sieci wodociągowej (na działce nr 24897/5 (po podzia-
le działka 24897/21), 24897/14 (po podziale działka 24897/17), 
24897/2 (po podziale działka 24897/19)),

k) budowa sieci wodociągowej (na działce nr 24898/2 (po podzia-
le działka 24898/38)),

l) budowa sieci deszczowej (na działce nr 24949/1 (po podzia-
le działka 24949/1), 24898/22 (po podziale działka 24898/40), 
24898/2 (po podziale działka 24898/38), 24897/5 (po podzia-
le działka 24897/21)),

m) przebudowa kanalizacji sanitarnej (na działce nr 24940/3 (po 
podziale działka 24940/10)).
3) rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewi-

dzianych do dalszego użytkowania:

a) likwidacja torów bocznicowych (na działce nr 24947 (po po-
dziale działka 24947/2 – wraz z przestawieniem wiaty śmietniko-
wej), 24892 (po podziale działka 24892/2)).

4) budowy lub przebudowy zjazdów:
a) budowa zjazdu z wykonaniem skarp (na działce nr 24944, 

24948/7, 24940/6 (po podziale działka 24940/14), 24940/1 (po po-
dziale działka 24940/8), 24898/2 (po podziale działka 24898/38), 
24898/5 (po podziale działka 24897/21), 24939 (po podziale 
działka 24939/2)), 

b) wykonanie skarp (na działce nr 24943/3, 24941/4 (po po-
dziale działka 24941/9), 24940/3 (po podziale działka 24940/10),

c) zagospodarowanie zielenią (na działce nr 24949/1 (po po-
dziale działka 24949/4)),

d) budowa ścieżki pieszo-rowerowej (na działce nr 24949/1 (po 
podziale działka 24949/4), 24947 (po podziale działka 24947)),

e) budowa i przebudowa ogrodzenia (na działce nr 24897/2 (po 
podziale działka 24897/19)),

2) budowę drogi gminnej klasy D w zakresie:
– budowy drogi dojazdowej klasy D od projektowanej drogi 

gminnej klasy G do ul. Dąbrówka,
– rozbiórki kolidujących obiektów budowlanych,
– przebudowy i budowy zjazdów do nieruchomości położo-

nych przy projektowanej drodze,
– budowy chodników i ścieżek pieszo– rowerowych,
– budowy kanalizacji deszczowej,
– przebudowy sieci elektro– energetycznej,
– budowy oświetlenia drogowego,
– przebudowy i budowy sieci wodno– kanalizacyjnych,
– przebudowy sieci telekomunikacyjnych,
– budowy kanału technologicznego, 
– przebudowy sieci cieplnej,
– rozbiórki torów bocznicowych,
– rozbiórki budynku lokomotywowni,
– budowy i przebudowy ogrodzeń,
– zagospodarowania zielenią,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-

owane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (cza-
sowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) przebudowa skrzyżowania z ulicą Dąbrówka wraz z dosto-

sowaniem fragmentów ścieżki pieszo– rowerowej wraz z pasem 
zieleni (na działce nr 24885) oraz chodnika (na działce nr 24885, 
24886, 24900)), 

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) przebudowa sieci cieplnej (na działce nr 24885, 24886, 

24900)),
b) budowa sieci elektro– energetycznej oświetleniowej (na 

działce nr 24885, 24900)),
c) budowa sieci telekomunikacyjnej (na działce 24885, 24900)),
3) rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewi-

dzianych do dalszego użytkowania:
a) rozbiórka bocznicy kolejowej (na działce nr 24889 (po po-

dziale działka 24889/3)), 
b) rozbiórka budynku lokomotywowni (na działce nr 24889 (po 

podziale działka 24889/3)),
4) budowy lub przebudowy zjazdów:
a) wysokościowe dowiązanie projektowanego zjazdu (na dział-

ce nr 24897/12),
b) budowa zjazdów (na działce nr 24894 (po podziale działka 

24894/4), 24895 (po podziale działka 24895/2), 24890, 24891)).
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:
1) budowa drogi gminnej klasy G
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej  dział-

kami nr:  24618/9, 24618/6 (istniejący pas drogowy) oraz na dział-
kach nr 24624/1, 24946/1, 24946/2, 24945, 24937/2 (obręb nr 0010, 
Miasto Suwałki) (w całości do przejęcia pod drogę) i w części na dział-
ce nr 24619, 24620, 24621, 24622/4, 24623, 24616/9, 24617, 24625, 
24892, 24947, 24938, 24939, 24893, 24894, 24940/3, 24940/5, 24940/6, 
24940/1, 24941/4, 24941/5, 24941/2, 24949/1, 24949/2, 24898/3, 
24898/13, 24898/2, 24898/22, 24897/5, 24897/14, 24897/2, 24588/5 
(teren zamknięty linii kolejowej nr 51) (obręb nr 0010, Miasto Suwałki)  

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-
owane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w za-
kresie budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy 
lub przebudowy innych dróg publicznych, rozbiórki istniejących 
obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytko-
wania oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie 
terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 24623 
(po podziale 24623/2), 24616/9 (po podziale 24616/11), 24617 (po 
podziale 24617/3, 24617/2), 24624/2, 24625 (po podziale 24625/2), 
24947 (po podziale 24947/2), 24938 (po podziale 24938/2), 24944, 
24948/7, 24943/3, 24940/3 (po podziale 24940/10), 24940/6 (po po-
dziale 24940/14), 24940/1 (po podziale 24940/8), 24941/4 (po po-
dziale 24941/9), 24941/2 (po podziale 24941/7), 24949/1 (po podzia-
le 24949/4), 24949/2 (po podziale 24949/6), 24898/22 (po podziale 
24898/40), 24898/2 (po podziale 24898/38), 24897/5 (po podzia-
le 24897/21), 24897/14 (po podziale 24897/17), 24897/2 (po po-
dziale 24897/19), 24892 (po podziale 24892/2), 24939 (po podzia-
le 24939/2), 24925, 24987/2, 24986, 24937/1, 24578/1 (obręb 0010, 
Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru  nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 24619, 24620, 24621, 
24622/4, 24623, 24616/9, 24617, 24625, 24892, 24947, 24938, 24939, 
24893, 24894, 24940/3, 24940/5, 24940/6, 24940/1, 24941/4, 24941/5, 
24941/2, 24949/1, 24949/2, 24898/3, 24898/13, 24898/2, 24898/22, 
24897/5, 24897/14, 24897/2 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projekto-
wanego pasa drogowego drogi: 24619/1, 24620/1, 24621/1, 24622/5, 
24623/1, 24616/10, 24617/1, 24625/1, 24892/1, 24947/1, 24938/1, 
24939/1, 24893/1, 24894/1, 24940/9, 24940/11, 24940/13, 24940/7, 
24941/8, 24941/10, 24941/6, 24949/3, 24949/5, 24898/41, 24898/35, 
24898/37, 24898/39, 24897/20, 24897/16, 24897/18 (obręb nr 0010, 
Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym 
drogi: 24619/2, 24620/2, 24621/2, 24622/6, 24623/2, 24616/11, 
24617/2, 24617/3, 24625/2, 24892/2, 24947/2, 24938/2, 24939/2, 
24893/2 (pod projektowany pas drogowy drogi gminnej kla-
sy D), 24894/2 (pod projektowany pas drogowy drogi gminnej 
klasy D), 24894/3 (pod projektowany pas drogowy drogi gmin-
nej klasy D), 24894/4, 24940/10, 24940/12, 24940/14, 24940/8, 
24941/9, 24941/11, 24941/7, 24949/4, 24949/6, 24898/36, 24898/42, 
24898/38, 24898/40, 24897/21, 24897/17, 24897/19 (obręb nr 0010, 
Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.  

Numery działek, które w całości wchodzą w granice projekto-
wanego pasa drogowego: 24618/9, 24618/6, 24624/1, 24946/1, 
24946/2, 24945, 24937/2 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlo-
kalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 
24618/9, 24618/6, 24624/1, 24946/1, 24946/2, 24945, 24937/2, 
24619/1, 24620/1, 24621/1, 24622/5, 24623/1, 24616/10, 24617/1, 
24625/1, 24892/1, 24947/1, 24938/1, 24939/1, 24893/1, 24894/1, 
24940/9, 24940/11, 24940/13, 24940/7, 24941/8, 24941/10, 
24941/6, 24949/3, 24949/5, 24898/41, 24898/35, 24898/37, 
24898/39, 24897/20, 24897/16, 24897/18 oraz w części na dział-
ce 24588/5 (teren zamknięty linii kolejowej nr 51– nie ulega po-
działowi) (obręb nr 0010, Miasto Suwałki) 

oraz  elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-
owane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w za-
kresie budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy 
lub przebudowy innych dróg publicznych, rozbiórki istnieją-
cych obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego 
użytkowania oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czaso-
we zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działka-
mi o nr: 24623/2, 24616/11, 24617/3, 24617/2, 24624/2, 24625/2, 
24947/2, 24938/2, 24944, 24948/7, 24943/3, 24940/10, 24940/14, 
24940/8, 24941/9, 24941/7, 24949/4, 24949/6, 24898/40, 24898/38, 
24897/21, 24897/17, 24897/19, 24892/2, 24939/2, 24925, 24987/2, 
24986, 24937/1, 24578/1  (obręb 0010, Miasto Suwałki), według 
obowiązującego katastru nieruchomości.

 2) budowa drogi gminnej klasy D
Inwestycja jest zlokalizowana na części nieruchomości ozna-

czonej działkami  nr:  24893, 24894, 24895, 24889 (obręb nr 0010, 
Miasto Suwałki) 

oraz  elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-
owane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w za-
kresie budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy 
lub przebudowy innych dróg publicznych, rozbiórki istnieją-
cych obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego 
użytkowania oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe 
zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o 
nr: 24897/12, 24894 (po podziale 24894/4), 24895 (po podziale 
24895/2), 24889 (po podziale 24889/3, 24889/2), 24890, 24891, 
24885, 24886, 24900 (obręb 0010, Miasto Suwałki), według obo-
wiązującego katastru  nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 24893, 24894, 
24895, 24889 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projek-
towanego pasa drogowego drogi: 24893/2, 24894/2, 24894/3, 
24895/1, 24889/1 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki), według załą-
czonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym 
drogi: 24893/1 (pod projektowany pas drogowy drogi gminnej 
klasy G), 24894/1 (pod projektowany pas drogowy drogi gmin-
nej klasy G), 24894/4, 24895/2, 24889/2, 24889/3 (obręb nr 0010, 
Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.  

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlo-
kalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 
24893/2, 24894/2, 24894/3, 24895/1, 24889/1 (obręb nr 0010, 
Miasto Suwałki) 

oraz  elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-
owane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w za-
kresie budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy 
lub przebudowy innych dróg publicznych, rozbiórki istnieją-
cych obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego 
użytkowania oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe 
zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o 
nr: 24897/12, 24894/4, 24895/2, 24889/3, 24889/2, 24890, 24891, 
24885, 24886, 24900 (obręb 0010, Miasto Suwałki), według obo-
wiązującego katastru nieruchomości.

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy 
drogi gminnej: 

Obręb nr 0010 Miasto Suwałki:
– 24619 o pow. 0,2984 ha dzielona na działki: 24619/1 o pow. 

0,0792 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24619/2 o 
pow. 0,2192 ha (w dotychczasowym władaniu),

–  24620 o pow. 0,2396 ha dzielona na działki: 24620/1 o pow. 
0,0612 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24620/2 o 
pow. 0,1784 ha (w dotychczasowym władaniu),

–  24621 o pow. 0,2562 ha dzielona na działki: 24621/1 o pow. 
0,0514 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24621/2 o 
pow. 0,2048 ha (w dotychczasowym władaniu),
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ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

ograniczonego ulicami tadeusza kościuszki, 24 sierpnia i rzeką czarną hańczą 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, 2185 i 2747), oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXIX/511/2021 z dnia 22 grudnia 
2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, 24 Sierpnia i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r. Powyższy dokument wyłożony będzie w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, 
w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. Projekt planu 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona 28 lute-
go 2023 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Suwałkach, w Sali nr 26. 

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dyskusji można 
uczestni-czyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie gło-
su, zadawanie pytań i skła-danie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 24 lu-
tego 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 kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 mar-
ca 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 oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji 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 podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.  23/2023

* 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, póź-niejszymi zmianami) zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z sie-
dzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel. 87 562-80-00, adres elektronicznej skrzynki po-dawczej (ESP) na ePUAP:/UMSuwalki/esp.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na pod-
stawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 i 1846), w celu realizacji przez Miasto jego 
zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiąz-
ku prawnego, ciążącego na Administratorze danych w proce-sie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

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

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

5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie 
przestrzenne” pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobo-
wych.html oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139.

ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po-

łożonego po północnej stronie ulicy zastawie od nr 26 do nr 44w 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, 2185 i 2747) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach XLII/541/2022 z dnia 23 lutego 
2022 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenu położonego po północnej stronie ulicy Zastawie od nr 26 do nr 44w Suwałkach, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 3 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r. Powyższy dokument wyłożony będzie w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki 
w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. Projekt planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona 1 marca 
2023 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Suwałkach, w sali nr 26. 

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dyskusji można 
uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie gło-
su, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 24 lute-
go 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 kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 mar-
ca 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 oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

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

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 139,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.    24/2023
* 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) zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

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

2.  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na pod-
stawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 i 1846), w celu realizacji przez Miasto jego 
zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiąz-
ku prawnego, ciążącego na Administratorze danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

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

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

5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie 
przestrzenne” pod adresem:  http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-oso-
bowych.html oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139.

– 24622/4 o pow. 0,1826 ha dzielona na działki: 24622/5 o pow. 0,0891 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24622/6 o pow. 0,0935 ha 
(w dotychczasowym władaniu), 

– 24623 o pow. 0,2981 ha dzielona na działki: 24623/1 o pow. 0,0904 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24623/2 o pow. 0,2077 ha (w 
dotychczasowym władaniu), 

– 24616/9 o pow. 0,1530 ha dzielona na działki: 24616/10 o pow. 0,0091 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24616/11 o pow. 0,1439 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

–  24617 o pow. 0,0599 ha dzielona na działki: 24617/1 o pow. 0,0243 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G), 24617/2 o pow. 0,0138 ha 
(w dotychczasowym władaniu) i 24617/3 o pow. 0,0218 ha (w dotychcza-
sowym władaniu),

– 24625 o pow. 0,0975 ha dzielona na działki: 24625/1 o pow. 0,0015 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24625/2 o pow. 0,0960 ha (w 
dotychczasowym władaniu),

– 24892 o pow. 0,0976 ha dzielona na działki: 24892/1 o pow. 0,0382 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24892/2 o pow. 0,0594 ha (w 
dotychczasowym władaniu),

–  24947 o pow. 0,0411 ha dzielona na działki: 24947/1 o pow. 0,0071 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24947/2 o pow. 0,0340 ha (w 
dotychczasowym władaniu),

– 24938 o pow. 0,0037 ha dzielona na działki: 24938/1 o pow. 0,0020 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24938/2 o pow. 0,0017 ha (w 
dotychczasowym władaniu), 

– 24939 o pow. 0,1469 ha dzielona na działki: 24939/1 o pow. 0,1161 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24939/2 o pow. 0,0308 ha (w 
dotychczasowym władaniu),

– 24893 o pow. 0,4051 ha dzielona na działki: 24893/1 o pow. 0,0040 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24893/2 o pow. 0,4011 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną klasy D),

– 24894 o pow. 0,5834 ha dzielona na działki: 24894/1 o pow. 0,0148 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G), 24894/2 o pow. 0,2187 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy D), 24894/3 o pow. 0,0052 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną klasy D) i 24894/4 o pow. 0,3447 ha (w 
dotychczasowym władaniu),

– 24940/3 o pow. 0,1178 ha dzielona na działki: 24940/9 o pow. 0,0562 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24940/10 o pow. 0,0616 
ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 24940/5 o pow. 0,0203 ha dzielona na działki: 24940/11 o pow. 0,0088 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24940/12 o pow. 0,0115 ha 
(w dotychczasowym władaniu), 

– 24940/6 o pow. 0,0146 ha dzielona na działki: 24940/13 o pow. 0,0041 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24940/14 o pow. 0,0105 ha 
(w dotychczasowym władaniu),  

– 24940/1 o pow. 0,0191 ha dzielona na działki: 24940/7 o pow. 0,0062 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24940/8 o pow. 0,0129 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

–  24941/4 o pow. 0,0768 ha dzielona na działki: 24941/8 o pow. 0,0186 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24941/9 o pow. 0,0582 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

– 24941/5 o pow. 0,2087 ha dzielona na działki: 24941/10 o pow. 0,0170 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24941/11 o pow. 0,1917 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

– 24941/2 o pow. 0,0278 ha dzielona na działki: 24941/6 o pow. 0,0005 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24941/7 o pow. 0,0273 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

– 24949/1 o pow. 2,4187 ha dzielona na działki: 24949/3 o pow. 0,0396 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24949/4 o pow. 2,3791 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

– 24949/2 o pow. 0,7262 ha dzielona na działki: 24949/5 o pow. 0,0126 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24949/6 o pow. 0,7136 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

– 24898/3 o pow. 0,1534 ha dzielona na działki: 24898/41 o pow. 0,0163 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24898/42 o pow. 0,1371 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

– 24898/13 o pow. 0,3480 ha dzielona na działki: 24898/35 o pow. 0,1553 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24898/36 o pow. 0,1927 ha 
(w dotychczasowym władaniu),  

– 24898/2 o pow. 0,1880 ha dzielona na działki: 24898/37 o pow. 0,0035 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24898/38 o pow. 0,1845 ha 
(w dotychczasowym władaniu), 

– 24898/22 o pow. 0,5331 ha dzielona na działki: 24898/39 o pow. 0,0040 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24898/40 o pow. 0,5291 ha 
(w dotychczasowym władaniu), 

– 24897/5 o pow. 0,2582 ha dzielona na działki: 24897/20 o pow. 0,0227 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24897/21 o pow. 0,2355 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

– 24897/14 o pow. 0,5391 ha dzielona na działki: 24897/16 o pow. 0,0016 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24897/17 o pow. 0,5375 ha 
(w dotychczasowym władaniu),  

– 24897/2 o pow. 0,0590 ha dzielona na działki: 24897/18 o pow. 0,0001 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy G) i 24897/19 o pow. 0,0589 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

– 24895 o pow. 0,0731 ha dzielona na działki: 24895/1 o pow. 0,0145 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną klasy D) i 24895/2 o pow. 0,0586 ha (w 
dotychczasowym władaniu),

– 24889 o pow. 0,6237 ha dzielona na działki: 24889/1 o pow. 0,0699 
ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy D), 24889/2 o pow. 0,2364 ha 
(w dotychczasowym władaniu) i 24889/3 o pow. 0,3174 ha (w dotychcza-
sowym władaniu).

Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Z decyzją tą stro-
ny 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: 26 stycznia 2023 r.   22/2023
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prezydent miasta suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicz-
nej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 11.01.2023 
r. do 01.02.2023 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 10/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku).    19/2023

prezydent miasta suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicz-
nej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 11.01.2023 
r. do 01.02.2023 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 9/2023 z dnia 11 stycznia 2023 
roku).  18/2023

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 nieru-
chomościami (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 10.01.2023 r. do dnia 30.01.2023 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 1/2023 z dnia 5 stycznia 
2023 r. nieruchomości przeznaczonej do najmu.             16/2023

pani patrycji przekop
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci 

ojca
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

25/2023

asTn 
– świaDkiem  histOrii

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe otrzymało 
Nagrodę Honorową Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”. 
18 stycznia w Pałacu Branickich w Białymstoku nagrodę prezeso-
wi ASTN Maciejowi Ambrosiewiczowi oraz sekretarzowi Jerzemu 
Brzozowskiemu wręczył prezes IPN dr Karol Nawrocki. Nagroda jest 
przyznawana zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskie-
go oraz wspierającym od lat działania IPN.

ASTN powstało przed 24 laty. Od 2000 r. wydaje „Rocznik 
Augustowsko-Suwalski”, w którym dominuje tematyka historii współ-
czesnej i wysiłku niepodległościowego. W ramach „Biblioteki Rocznika 
Augustowsko-Suwalskiego” ukazało się wiele prac mówiących o histo-
rii Suwalszczyzny. Ponadto Towarzystwo było współwydawcą publi-
kacji „Katyń: Lista ofiar – Augustów, Sejny, Suwałki” oraz „Suwalskiego 
słownika biograficznego”. Samodzielnie lub we współpracy z inny-
mi podmiotami zorganizowało kilkanaście konferencji naukowych, 
m.in.: o powstaniu styczniowym, upamiętnianiu Józefa Piłsudskiego, 
wydarzeniach I wojny światowej na Suwalszczyźnie. Towarzystwo 
było inicjatorem i organizatorem budowy pomnika na tzw. Górze 
Szubienicznej, upamiętniającego straconych powstańców styczniowych.

Wśród tegorocznych laureatów nagrody „Świadek historii” zna-
lazł się też 1 batalion zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich 
15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, któ-
ry kultywuje tradycje 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich z Suwałk 
z lat 1920-1939.

prezydent miasta suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 i 815; 2022 r. poz. 1846 i 
2185) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 
dni (od 19 stycznia 2023 r. do 9 lutego 2023 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowią-
cych własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele turystyczne i sportowe 
(Zarządzenia Nr 20/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 stycznia 2023 r.). Dotyczy nieru-
chomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Krasickiego.  28/2023

„mury” 
hollie  overton

Kristy prowadzi monotonne życie, mieszkając 
z czternastoletnim synem i schorowanym ojcem. 
Los nie szczędzi kobiety. Gdy była dzieckiem straci-
ła matkę, a jako nastolatka zaszła w ciążę z chłopa-
kiem, z którym nic ją nie łączyło. Teraz, by zarobić 
na utrzymanie rodziny, tkwi w znienawidzonej pra-
cy. Ma posadę w więzieniu jako rzeczniczka depar-
tamentu sprawiedliwości w Teksasie. Na co dzień 
ma do czynienia ze zbrodniarzami skazanymi na ka-
rę śmierci. Kiedy poznaje Lance’a myśli, że uśmiech-
nęło się do niej przeznaczenie. Przystojny, szarmanc-
ki i tak bardzo w niej zakochany. Po ślubie mężczyzna 
jednak pokazuje swoje drugie oblicze.  Kristy samot-
nie mierzy się za drzwiami ich sypialni z szantażują-

cym oprawcą, zimnym tyranem. Co zrobi kobieta, by ratować sie-
bie i rodzinę?

Tytuł książki jest nader wymowny. Mury to więzienie, w których 
pracuje Kristy, ale to także ściana, przed którą stanęła wychodząc za 
mąż za Lance’a. Ściana nie do pokonania, z jednej strony ona, psy-
chicznie i fizycznie upokorzona, a z drugiej obawa o najbliższych, że 
coś im się stanie.

Pozycja Hollie Overton wywoła w Was, Czytelnicy silne emocje. Na 
pewno u tych, którzy są przeciwni karze śmierci. Choć tak naprawdę, 
z ręką na sercu, któż z nas nie pomyślał choć raz: „na stryczek z nim”, 
gdy słyszał o jakimś zwyrodnialcu. Ale czy zwolennicy podejścia „oko 
za oko, ząb za ząb” nie zastanawiali się, że ten „stryczek” jest nieod-
wracalny i może umrzeć niewinny człowiek? 

Kamila Sośnicka
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W wypełnionej po brzegi sali im. A. Wajdy Suwalskiego Ośrodka 
Kultury zagrała Suwalska Orkiestra Kameralna pod batutą nowego 
dyrygenta Cezarego Gójskiego. W dorocznym koncercie noworocz-
nym Suwalskiej Orkiestrze Kameralnej towarzyszyli soliści: Monika 
Gruszczyńska (sopran) i Rafał Żurek (tenor). Koncert poprzedziły życzenia 
noworoczne złożone przez prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza.

Publiczność znakomicie bawiła się przy najsłynniejszych ariach 
oraz pieśniach z operetek i musicali. Owacje na stojąco oraz wiwaty 
potwierdziły, że wydarzenie było wyjątkowe, a debiut orkiestry w no-
wym składzie jak najbardziej udany. Soliści dziękowali suwalskiej pu-
bliczności za wspaniałą współpracę podczas koncertu oraz gratulo-
wali wyjątkowo dobrej pod względem akustycznym sali. 

Monika Gruszczyńska, 
Rafał Żurek oraz Cezary 

Gójski - nowy dyrygent 
Suwalskiej Orkiestry Ka-

meralnej. Pracował on 
m.in. w Operze i Filhar-

monii Podlaskiej oraz  
w łomżyńskiej Filharmo-
nii Kameralnej. Od 2007 

r. pracuje jako nauczyciel 
skrzypiec i dyrygent  

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Suwałkach. Od nowego roku 
kieruje Suwalską Orkiestrą Kameralną 26

/2
02

3

subTelna  panilas
21 st yc znia 

w sali kameral-
nej SOK przed 
s u w a l s k ą  p u -
blicznością wy-
stąpiła PANILAS, 
czyli Magdalena 
Sowul. Jest na-
gradzaną produ-
centką, kompo- 
zytorką, woka-
listką i klarne-
cistką. Jej kom-
pozycje można 
było wielokrotnie usłyszeć podczas spektakli teatralnych oraz in-
nych projektów artystycznych. Artystka poprzez subtelną elektroni-
kę, połączoną z tekstami – o samoświadomości, cielesności, akcep-
tacji i obawach tworzy feministyczny przekaz. Pokazuje bogactwo  
i wielowątkowość kobiecego doświadczenia bycia w świecie.

Pochodząca z Suwałk Magdalena Sowul jest absolwentką 
gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie klarnetu prof. Bogdana 
Ocieszaka oraz podyplomowych Gender Studies IBL Polskiej 
Akademii Nauk; należy do Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. 
Ponadto jest liderką zespołu Ugla. Komponuje muzykę do spek-
takli teatralnych, słuchowisk i filmów.

>>
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Międzynarodowy koncern Obrotu Nieruchomościami
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Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 537 580 706. zapraszamy do współpracy!
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Od kilku dni trwają zimowe ferie. Suwalskie placówki kultury i sportu przygotowały szereg atrakcji najmłodszym suwalczanom spędzają-
cym ferie w grodzie nad Czarną Hańczą. Program ferii publikowaliśmy w poprzednim wydaniu DwuTygodnika Suwalskiego.

ferie  w  pOgODnych  suwałkach>>

Najmłodsi suwalczanie w bibliotecznym Midicentrum nie narzekały na 
nudę. Uczestniczyli w działaniach muzycznych i budowie z klocków Lego. 
Nie zabrakło też integracyjnych zabaw i gier planszowych

Zajęcia w bibliotecznej Strefie Od-
krywania Wyobraźni i Aktywności 
jak zwykle pełnie są niespodzianek 

i samodzielnego poszukiwania oraz 
inspirującego odkrywania i rozbu-

dzania ciekawości i kreatywności

Podczas spotkania 
w Muzeum Okręgo-
wym prowadzonego 

przez Celinę Kalejtę, 
dzieci zapoznały się 

ze zbiorem rzeźb
z działu etnograficz-

nego, związanych
z okresem świąt Bo-

żego Narodzenia

W pierwszych półkoloniach „Sportowe Ferie 2023” organizowanych przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji bierze udział 75 dzieci. Były zajęcia z tenisa
i pływania oraz zmagania w olimpiadzie sportowej

W Pracowni Smykałka suwalskiej Bibliote-
ki Publicznej im. M. Konopnickiej dzieci od-
bywały „Podróże po USA”. Poznawały ten 
ogromny kraj, jego historię i rdzennych miesz-
kańców – Indian. Uczestnicy zajęć losowali 
imiona indiańskie i rysowali odpowiadające 
im totemy, lepili z plasteliny wioskę indiańską


