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1 marca w Suwałkach obchodzono 
Narodowy Dzień Pamięci „Niezłomnych 
Bohaterów”. Podczas mszy św. w  konkate-
drze św. Aleksandra rys historyczny przed-
stawił historyk dr Jarosław Schabieński. 

Przy pomniku na skwerze A. Kujałowicz 
był hymn państwowy, wspólna modlitwa, 
apel pamięci i salwa honorowa, a na koniec 
zebrane delegacje zapaliły pod pomnikiem 
znicze i złożyły kwiaty. Podczas uroczy-
stości głos zabrał poseł Jarosław Zieliński.  
W obchodach uczestniczyli też m.in. pre-
zydent Suwałk Czesław Renkiewicz i jego 
zastępca Roman Rynkowski, przewodni-
czący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec 
z radnymi oraz żołnierze, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież szkolna, przed-
stawiciele duchowieństwa i mieszkańcy Suwałk. W ten symboliczny sposób oddano hołd 
polskiemu powojennemu podziemiu niepodległościowemu i antykomunistycznemu. 

Organizatorem obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  
– Niezłomnych Bohaterów” był Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku 
oraz Społeczny Komitet Organizacji Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych.
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obchody  dnia  niezłomnych

W końcu lutego zmarło dwóch byłych Przewodniczących Rady Miejskiej w Suwałkach: Jerzy Lasota i Andrzej Kolenkiewicz. J. Lasota był 
przewodniczącym suwalskiej RM w latach 1990-1991, a A. Kolenkiewicz w latach 1998-2002. Ich pogrzeby odbyły się 1 marca.

Pożegnanie  byłych  Przewodniczących

Rodzina, najbliżsi, współpracownicy oraz samorządowcy pożegnali An-
drzeja Kolenkiewicza. Mszę pogrzebową odprawiono w konkatedrze pod 
wezwaniem św. Aleksandra. Zmarły spoczął na cmentarzu przy ulicy Ba-
kałarzewskiej

Rodzina, najbliżsi, współpracownicy i samorządowcy pożegnali Jerze-
go Lasotę. Mszę pogrzebową odprawiono w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Olecku. W imieniu suwalskiego samorządu kondo-
lencje Małżonce, Synowi i Rodzinie przekazali suwalscy radni: prze-
wodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, jego zastępca Jacek 
Niedźwiedzki i Krystyna Gwiazdowska

>>

Na placu Mar-
szałka Józefa 
Piłsudskiego 
uformowała się 
kolumna mar-
szowa, która 
przeszła ulica-
mi Chłodną  
i Sejneńską 
pod pomnik 
41 Pułku Pie-
choty Armii 
Krajowej, 
gdzie odbyły się 
główne uroczy-
stości

W czasie uroczystości dowódca 14 Suwalskiego 
Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego płk Krzysztof Świderski wręczył żoł-
nierzom nominacje na wyższe stopnie wojskowe

6 marca ambasador Bośni i Hercegowiny w Polsce Koviljka 
Špirić odwiedziła Suwałki. Spotkała się z prezydentem Czesławem 
Renkiewiczem, jego zastępcą Romanem Rynkowskim oraz przewod-
niczącym Rady Miejskiej Zdzisławem Przełomcem. Celem spotka-
nia było omówienie perspektyw nawiązania z jednym z miast Bośni  
i Hercegowiny współpracy partnerskiej w dziedzinie turystyki i kul-
tury oraz biznesu. Ambasador zwiedziła też firmę Malow, gdzie za-
poznała się z technologią wytwarzania wyrobów metalowych oraz 
nowoczesnym parkiem maszynowym. K. Spirić zaprosiła do od-
wiedzenia Bałkanów. Sugerowała potrzebę pogłębienia istniejącej 
współpracy w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. 

ambasador  bośni  i  hercegowiny  w  suwałkach>>

Ambasador Bośni i Hercegowiny w Polsce 
Koviljka Špirić oraz konsul honorowy BiH  
w Białymstoku Stanisław Łuniewski (w środku)
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Szanowni Państwo, musimy wspól-
nie stawić czoła tematowi związane-
mu z segregacją odpadów w naszym 
mieście. Niebawem rozpoczniemy 
kampanię informacyjną poświęconą 
tej sprawie. Obok zaplanowanych fil-
mów edukacyjnych czy wpisów w sie-
ci przyjęta została procedura kontro-
li wiat śmietnikowych. By zwiększyć 
wskaźnik segregowanych odpadów  
w suwalskim PGO budowana jest war-
ta blisko 30 mln zł instalacja. 

Kampania informacyjna o konieczności zwrócenia szczególnej 
uwagi na poziom segregowania będzie skierowana przede wszyst-
kim do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Będziemy mówić 
co segregować, jak segregować i dlaczego segregować odpady ko-
munalne.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że jeśli nie osiągniemy narzuconych 
ustawowo poziomów selekcji, to miasto zapłaci wysoką karę pieniężną, 
a to odczują wszyscy mieszkańcy, ci co segregują i ci co nie segregują. 

Dlatego też w ostatnim czasie została wprowadzona procedu-
ra kontroli należytego gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Dokument jest prostym określeniem reguł kontroli, tak aby każ-
dy mieszkaniec i przedsiębiorca mógł się z nimi zapoznać. Treść 
procedury znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach. 

Warto podkreślić, że kontrole poprawności selekcji są prowadzone 
w Suwałkach od dawna. Teraz przybrało to charakter bardziej formal-
ny. Procedura ma na celu doprowadzić do sytuacji, w której  kontro-
le odbywać się będą według ściśle określonych i przejrzystych reguł. 

Chcę jednoznacznie podkreślić, że stawiamy przede wszystkim na 
edukację i wskazywanie błędów w segregacji śmieci. Ostatecznością 
natomiast będą pouczenia kierowane do zarządcy lub właściciela da-
nej nieruchomości oraz tzw. „żółte kartki” ostrzegające, że z segre-
gacja jest niewłaściwa.

Miasto realizuje również inne działania, by poprawić stan segre-
gacji odpadów. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w kwocie 15,5 mln zł powstaje instalacja do do-
czyszczania odpadów komunalnych. 

Dzięki nowoczesnej linii sortowniczej osiągnięcie wskaźników se-
gregacji będzie bardziej realne.  Dlatego też od kilku lat przygotowy-
waliśmy ten projekt do realizacji. Instalacja będzie gotowa i oddana 
do użytku w drugiej połowie tego roku.

Z żalem pożegnaliśmy 
 

jerzego lasotĘ 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach w latach 1990-1991 

oraz cenionego lekarza i społecznika

rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

63/2023

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Suwałkach 
wraz z Radnymi
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zdaniem prezydenta

dyŻury radnycH

W każdy wtorek w godz. 15.30-17 w pok. 146 Urzędu Miejskiego 
można spotkać się z suwalskimi radnymi i przekazać im swoje uwa-
gi i pomysły.

We wtorek 14 marca zapraszają Jarosław Schabieński z klubu 
radnych Prawo i Sprawiedliwość i Marek Zborowski-Weychman 
z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 21 marca na su-
walczan czekają Bogdan Bezdziecki i Tadeusz Czerwiecki z Prawa 
i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 28 marca zaprasza-
ją Sylwester Cimochowski z klubu radnych „Suwałki Przyszłości” 
i Zbigniew De-Mezer z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”.

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

Zmarł  Jerzy  Lasota
27 lutego w Olecku w wieku 87 lat zmarł Jerzy 

Lasota, znany suwalski lekarz, pierwszy przewod-
niczący Rady Miejskiej w Suwałkach po zmianach 
ustrojowych w Polsce. Urodził się w Czeremsze na 
Białostocczyźnie. W Suwałkach w latach 80-tych  
i 90-tych był jednym z najbardziej znanych lekarzy 
pediatrów i pulmonologów. Cieszył się dużym sza-
cunkiem wśród suwalczan, stąd też w pierwszych 
wyborach samorządowych do Rady Miejskiej uzyskał najwyższy wy-
nik. Był przewodniczącym Rady Miejskiej w Suwałkach w latach 1990-91.

*** 
W roku jubileuszu 25-lecia odtworzenia samorządu w Polsce Jerzy 

Lasota odpowiadał na pytania „DwuTygodnika Suwalskiego”. Tak sko-
mentował jedno z pytań:

„DTS”: – Do Suwałk trafił Pan z opinią świetnego lekarza i… łatką 
przeciwnika Polski Ludowej.

J. Lasota: – Tak było, ale też miałem szczęście trafiać na właściwych 
ludzi, jak choćby ówczesny lekarz wojewódzki Józef Krawczyk, który nie 
bał się mnie zatrudnić, a przecież nie koniecznie podzielał moje przeko-
nania polityczne. Ja bardzo sobie cenię ludzi, którzy potrafią dobrze pra-
cować dla wspólnego dobra. Dlatego, skoro wspomnieliśmy tu o poli-
tycznych sympatiach, to powiem, że bardzo sobie zawsze ceniłem, jako 
prezydenta Zdzisława Chmielewskiego, który miał wiele dobrych pomy-
słów i – później – prezydenta Józefa Gajewskiego. Obaj to całkiem inne 
poglądy, ale obaj chcieli dla miasta dobrze i umieli dla niego pracować.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym

panu
tadeuszowi Łapińskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

matki
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

66/2023



9.03.2023

DwuTygoDnik SuwalSki

Suwalski Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że w związku z rozbu-
dową przez kilka najbliższych miesięcy będzie całkowicie zamknię-
ta ul. Franciszkańska. Jest ona zamknięta na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. I. Daszyńskiego do skrzyżowania ze Szpitalną, z możliwością 
dojazdu do posesji. Objazd odbywa się ulicami: I. Daszyńskiego, 
Legionów, Szpitalną. ZDiZ prosi kierowców oraz pieszych o zacho-
wanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzone-
go oznakowania.

Przed kilkoma tygodniami w drugim przetargu suwalski samorząd 
na wykonawcę robót wybrał PDM Suwałki. Wykonawca ma 260 dni 
kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy, na wykonanie prac 
budowlanych (umowę podpisano 26.01.2023 r.). Prace będą koszto-
wać 12,5 mln zł, z czego 4,75 mln zł pochodzi z rządowego Polskiego 
Ładu. Za tę kwotę zostanie przebudowany ponad półkilometrowy 
odcinek ul. Franciszkańskiej do ul. Szpitalnej i do ul. I. Daszyńskiego, 
z budową rond na tych skrzyżowaniach. Powstanie nowa jezdnia, 

wakacyjne  dyżury 
Przedszkoli

W lipcu dyżur będą pełniły suwalskie przedszkola nr: 1, 2, 8 i 10 
oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr: 2, 7 i 11.  
W sierpniu dyżurować będą suwalskie przedszkola nr: 3, 4, 5, 6, 7  
i 9 oraz oddział przedszkolny w SP nr 10. Zarządzeniem z 27 lutego 
Prezydent Miasta Suwałk ustalił w roku szkolnym 2022/2023 przerwy 
w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.
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Zakończyły się tegoroczne konkursy na stanowiska dyrekto-
rów suwalskich placówek oświatowych. Prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz, wręczył 5-letnie powołania rekomendowanym przez ko-
misie konkursowe dyrektorom. Pożegnał się również z odchodząca 
na emeryturę dotychczasową dyrektor Przedszkola nr 1 Małgorzatą 
Penczek, która kierowała tą placówką ponad 23 lata. Nową dyrektor-
ką tej placówki została Paulina Zofia Nowalska, dotychczasowa na-
uczycielka w Przedszkolu nr 7.

W pozostałych placówkach gdzie zorganizowane zostały konkursy 
zmian nie będzie. Iwona Smykowska będzie nadal dyrektorem Szkoły 
Podstawowej nr 4, Anna Śliżewska dyrektorem Szkoły Podstawowej 
nr 6, Beata Wanda Życzkowska dyrektorem Szkoły Podstawowej  
nr 7, Halina Walendzewicz dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10,  
a dyrektorem Zespołu Szkół nr 4 Beata Iwona Muszyńska.

Od lewej prezydent Czesław Renkiewicz, Paulina Zofia Nowalska, Iwona 
Smykowska, Beata Wanda Życzkowska, Halina Walendzewicz, Anna Śli-
żewska, naczelnik Wydziału Oświaty Dorota Sidorowicz i zastępca prezy-
denta Roman Rynkowski

dyrektorzy  szkół  wybrani

ul.  Franciszkańska  zamknięta
chodniki, parkingi oraz zostanie nasadzona zieleń. Dodatkowo po-
wstanie droga dojazdowa do nowobudowanego bloku ZBM TBS. 

– Remont tej ulicy był dla Miasta priorytetem z uwagi na to, że 
znajdują się tam kameralne osiedla składające się z kilku budynków 
o nowoczesnej zabudowie, a dodatkowo przy ul. Szpitalnej niedaw-
no oddano do użytkowania kolejne budynki mieszkalne. Bardzo 
szybko zwiększa się liczba mieszkańców tej części Suwałk – uzasad-
niał przebudowę i rozbudowę ul. Franciszkańskiej prezydent Czesław 
Renkiewicz.

Powstają tam budynki wznoszone przez ZBM TBS oraz ełckiego 
dewelopera. ZBM TBS buduje pierwszy z pięciu planowanych budyn-
ków. Docelowo powstanie w nich 300 mieszkań. Dodatkowo dewelo-
per z Ełku buduje kolejny z siedmiopiętrowych bloków.

>>
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mieszkanie  za  remont
Suwalski samorząd 

chce udostępnić pulę 
wolnych i niezamiesz-
kałych mieszkań do wy-
najęcia. Osoby, które by-
łyby zainteresowane ich 
wyremontowaniem na 
własny koszt i we wła-
snym zakresie będą mo-
gły je wynająć na prefe-
rencyjnych warunkach. 
Oczywiście by zostać 
uczestnikiem programu 
trzeba będzie spełnić 
określone warunki. Pod uwagę będzie brane m.in.: kryterium dochodowe; nie posiadanie 
tytułu prawnego do innego lokalu położonego na terenie Miasta Suwałki lub w powiecie 
suwalskim, w dniu zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego; zamieszkiwanie na tere-
nie Miasta Suwałki; brak zobowiązań finansowych wnioskodawcy z tytułu najmu lub bez-
umownego zajmowania lokalu mieszkalnego; posiadanie niezbędnych środków finanso-
wych na remont lokalu mieszkalnego.

– To kolejna – obok programu „Od najemcy do właściciel”– z propozycji naszego miasta 
skierowana do tych mieszkańców Suwałk, którzy nie mają swojego mieszkania, a byliby za-
interesowani długoterminowym, stabilnym i atrakcyjnym najmem jednego z lokali należą-
cych do Miasta. Mam nadzieję, że oferta spotka się z zainteresowaniem i pozytywnym od-
biorem – zauważył prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Realizacja programu „Mieszkanie za remont” dla zainteresowanych osób będzie ozna-
czać przede wszystkim: znaczne skróceniu czasu oczekiwania na objęcie lokalu komunal-
nego; umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony; niższy czynsz i stabilne 
warunki najmu w porównaniu do umów zawieranych na rynku wtórnym; zwolnienie z płat-
ności czynszu na czas remontu; zwolnienie z wpłaty kaucji mieszkaniowej; możliwość wy-
kupu mieszkania na własność.

Miejska spółka ZBM TBS przeprowadziła szeroką analizę miejskiego zasobu mieszka-
niowego. W 2023 r. pozyskanych zostanie około 100 mieszkań. Zostaną one przeznaczo-
ne na realizację tzw. „listy rocznej” i wykwaterowania oraz konieczność zapewniania loka-
li zamiennych. 

ZBM TBS ogłosił pierwszy nabór na realizację programu „Mieszkanie za remont”. Spółka 
poszukuje chętnych na remont 11 mieszkań przy ulicach: T. Kościuszki, Wesołej, M. Curie-
Skłodowskiej i na Osiedlu II. Szczegóły na stronie ZBM TBS.
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wydarzyŁo siĘ
w suwaŁkacH

n  Wpłynęły cztery oferty w przetar-
gu na budowę drogi od ul. Wylotowej do  
ul. Sejneńskiej. Propozycje wahają się od 
38,3 mln zł do 44,2 mln zł. Przypomnijmy, że 
ostatni etap „Trasy Wschodniej”, zwanej rów-
nież wschodnią obwodnicą Suwałk, będzie 
miał około 760 metrów długości. Rozpocznie 
się na rondzie przy ulicy Wylotowej i zakoń-
czy na rondzie przy ulicy Sejneńskiej. Na tę 
inwestycję władze Suwałk pozyskały dofi-
nansowanie 20 mln 200 tys. zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

n  Na sesji  Sejmiku Wojewódzkiego  
w Białymstoku radni  zdecydowali, że su-
walski Ośrodek Rehabilitacji otrzyma 749 
tys. zł na zakup sprzętu i aparatury medycz-
nej do rehabilitacji pacjentów zmagających 
się z powikłaniami po przebytym COViD-19.  
Pieniądze pochodzą z funduszy europej-
skich.

n Najpierw razem pili alkohol, a później 
31-letnia suwalczanka okradła współbiesiad-
nika. Jej łupem padła karta płatnicza i pienią-
dze. Kilka dni później suwalscy policjanci za-
trzymali podejrzaną po tym, jak skradzioną 
kartą zapłaciła za alkohol i doładowania do 
telefonu. Mieszkanka Suwałk usłyszała czte-
ry zarzuty. 

n Od 6 marca przez najbliższe 10 tygodni bli-
sko 400 uczniów klas III ze szkół podstawo-
wych nr: 2, 5, 7 i 11 rozpoczęło bezpłatną naukę 
pływania w ramach Programu Powszechnej 
Nauki Pływania „Umiem pływać”, który 
jest współfinansowany przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów, a operatorem wo-
jewódzkim jest Podlaski Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy. Uczniowie klas III pozo-
stałych suwalskich szkół podstawowych bra-
li udział w nauce pływania w I semestrze roku 
szkolnego 2022/2023.

n 2 marca w Suwalskim Ośrodku Kultury 
Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT 
przedstawiło inscenizację słowno-mu-
zyczną „Pójdź dziecię ja cię uczyć każę…” 
Scenariusz inscenizacji oparty jest na wy-
powiedziach Marii Konopnickiej, zaczerp-
niętych z jej listów do bliskich i przyjaciół. 
Inscenizację uzupełniły występy zespo-
łu wokalnego „Ocean Życia” i tanecznego 
„Diament”. Organizatorami wydarzenia  było 
Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT.

>> drożej  za  egzamin 
na  Prawo  jazdy

Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego ustalili nowe stawki za egzaminy na prawo jazdy. 
Od 1 kwietnia za część teoretyczną przyszli kierowcy zdający egzaminy w suwalskim WORD 
i innych placówkach w podlaskim zapłacą 50 zł, to o 20 zł więcej niż dotychczas. Wzrosną też 
o średnio 40 zł opłaty za egzaminy praktyczne:

– 200 zł to koszt egzaminu na kat.: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T;
– 250 zł na kategorie: B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E 

lub D1+E.
Podniesienie cen za egzaminy państwowe 

na prawo jazdy rekomendował Zarząd Związku 
Województw Rzeczpospolitej Polskiej, argumentu-
jąc decyzję rosnącymi kosztami m.in. paliwa, eks-
ploatacji i najmu pojazdów czy usług remontowych. 

Przewodniczący Sejmiku Bogusław Dębski oraz wice-
przewodniczący Łukasz Siekierko, Romuald Łancz-
kowski i Cezary Cieślukowski

>>
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O obchodach święta i kondycji 
Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z o.o. rozmawiamy z prezesem 
Łukaszem Kurzyną.

– czy w tym roku będą zorga-
nizowane dni otwarte przed-
siębiorstwa?

– Niestety, nadal obowiązu-
ją obostrzenia w dostępie osób 
postronnych na teren zakładu. 
Związane jest to z wprowadzo-
nymi przez Premiera RP stopnia-
mi alarmowymi. Dlatego akcją 
edukacyjną w naszej firmie będą 
objęte jedynie grupy zorganizo-
wane z suwalskich szkół i przed-
szkoli, które będziemy gościli  
w dniach 22-23 marca 2023 r.

– z pana ostatnich wypowie-
dzi m.in. na sesji rady miejskiej 
wynika, że pwik chce podnieść 
taryfy opłat za wodę i ścieki. 
jak duża miałaby być to pod-
wyżka i z czego wynika?

– Już w czerwcu ubiegłego 
roku spółka wystąpiła do Wód 
Polskich o podwyższenie tary-
fy. Jednak regulator się na to nie 
zgodził, twierdząc m.in., że prze-
widywania spółki co do znaczne-
go wzrostu cen m.in. usług, ma-
teriałów i energii elektrycznej są 
nieuzasadnione oraz nie zosta-
ły wystarczająco udokumento-
wane. Podsumowanie roku 2022 
potwierdza, że wniosek był za-
sadny, gdyż spółka zakończyła 
ubiegły rok stratą w wysokości 
prawie 800 tys. zł. Obecny rok za-
powiada się jeszcze gorzej, a stra-
ty spółki mogą sięgnąć ponad  
4 mln zł. Dlatego też przygoto-
wujemy kolejny wniosek o pod-
wyższenie taryfy o ok. 25%. 

W przypadku czteroosobowej 
rodziny (przy zużyciu ok 3 m3 na 
osobę) możemy mówić o wzroście 

rachunków za wodę i ścieki o ok. 
25 zł miesięcznie, czyli około 300 
zł rocznie. Należy mieć przy tym 
na uwadze, że ceny w Suwałkach 
są jednymi z najniższych w Polsce  
i nawet po podwyżce będą niższe 
niż np. w Ełku i Olsztynie, a nie-
wiele wyższe niż obowiązujące 
obecnie w Łomży i Augustowie.

– co się stanie jeżeli nowa pro-
ponowana  przez pwik tary-
fa opłat za wodę i ścieki nie zo-
stanie zaakceptowana? spółka 
przestanie funkcjonować? nie 
będzie żadnych inwestycji? 

– PWiK musi realizować usłu-
gi na rzecz mieszkańców na wła-
ściwym poziomie. By nie zabrakło 
wody w kranach musimy realizo-
wać nowe inwestycje. Dlatego 
budujemy np. trzy nowe stud-
nie głębinowe. Żywotność stud-
ni jest ograniczona, a efektyw-
ność pozyskiwania wody wraz  
z biegiem lat spada. Można je 
poddawać regeneracji, ale nie  
w nieskończoność. Po wybudowa-
niu nowe studnie dadzą bezpie-
czeństwo dostaw wody na kolej-
ne lata. To nie jedyne inwestycje, 
które spółka musi zrealizować. 
Musimy rozwijać sieć wodociągo-
wą i kanalizacyjną, by np. umożli-
wić podłączenie nowych budyn-
ków, jak chociażby znajdujących 
się przy ulicach Hetmańskiej  
i Kosynierów, czy na osiedlu przy 
ul. Staniszewskiego. Musimy 
przeprowadzić znaczące remon-
ty i modernizacje na oczyszczal-
ni ścieków, by mogła pracować 
wydajnie i bezpiecznie dla środo-
wiska naturalnego. Należy mieć 
jednak świadomość, że w kolej-
nych latach inwestycje będą za-
leżne od tego, czy spółka będzie 
posiadała środki niezbędne do ich 
realizacji, a te będą uzależnione 
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od akceptacji nowej taryfy przez 
Wody Polskie. Jak wspomniałem 
wcześniej spółka notuje straty,  
a sytuacja finansowa się pogarsza. 
Na razie nie mamy problemów  
z bieżącymi płatnościami, tak jak 
część przedsiębiorstw wodocią-
gowo-kanalizacyjnych w Polsce, 
które muszą już zaciągać kredyty 

na finansowanie kosztów bieżą-
cej działalności. Jeżeli jednak sy-
tuacja nie ulegnie zmianie to my 
również będziemy musieli naj-
pierw rezygnować z inwestycji, 
a w dalszej perspektywie szukać 
oszczędności, które odbiją się na 
jakości świadczonych usług.

– pwik podejmuje optymaliza-
cję kosztów. na czym to polega?

– Staramy się szukać oszczęd-
ności (mniejszych i większych)  
w różnych dziedzinach naszej dzia-
łalności. Wprowadzamy na więk-
szą skalę e-faktury, żeby obniżyć 
koszty wysyłki faktur do klien-
tów, a mamy ich prawie 6 tysię-
cy. Są to spore koszty, gdyż ra-
chunki wysyłamy co miesiąc.  
W styczniu i lutym wraz z faktura-
mi za wodę i ścieki przesyłaliśmy 
pisma zachęcające do przejście na 
e-faktury. Chciałbym, aby docelo-
wo min. 80% klientów było rozli-
czanych w ten sposób. Podjęliśmy 

cenna  woda

Mieszkańcy Suwałk mogą cieszyć się wysokiej jakości wodą, wydoby-
waną wyłącznie ze studni głębinowych, zlokalizowanych w północno-za-
chodniej części miasta w zakolu rzeki Czarnej Hańczy. Aktualnie na uję-
cie wody składa się 21 studni głębinowych, których głębokość waha się 
w przedziale od 48 m do 138 m. W sytuacjach zwiększonego zapotrze-
bowania na wodę albo poważnych awarii, istnieje możliwość uruchomie-
nia tzw. studni awaryjnych, zlokalizowanych w różnych częściach miasta.

Zanim woda trafi do kranów Suwalczan, przechodzi proces uzdatnia-
nia, składający się z napowietrzenia, filtracji oraz dezynfekcji promienia-
mi UV. Jakość wody jest systematycznie monitorowana, zarówno na eta-
pie jej pobierania, uzdatniania, wtłaczania do sieci wodociągowej, jak też 
w wyznaczonych punktach na terenie całego miasta.

porównanie cen za wodę i ścieki pomiędzy suwałkami i okolicz-
nymi miastami (stan na 1.03.2023 r.)

cena wody (1 m3) + ścieki (1 m3) gospodarstwo domowe

Augustów 10,78 zł

Ełk 11,52 zł

Łomża 10,12 zł

Suwałki 8,93 zł

22 marca obchodzić będziemy  Światowy dzień wody. jest to doskonały pretekst, by przypomnieć nam o tym, jak istotny wpływ 
ma woda na zdrowie. coraz więcej mówi się o piciu odpowiedniej ilości wody oraz o korzyściach zdrowotnych, które daje ten na-
wyk. szacuje się, że dorosły człowiek powinien wypijać w ciągu dnia około 2,5 litra wody. na świecie z powodu braku wody pit-
nej cierpi prawie miliard ludzi. w suwałkach możemy spożywać wodę prosto z kranu! to przywilej, którego często nie doceniamy. 

też działania w zakresie zmniejsze-
nia zużycia energii elektrycznej. 
Ogłosiliśmy przetarg na wybudo-
wanie dwóch instalacji fotowolta-
icznych na oczyszczalni ścieków. 
To w skali roku (przy obecnych 
cenach) da nam oszczędności 
na poziomie ok. 200 tysięcy zło-
tych. Drugim działaniem oszczęd-
nościowym, które przygotowu-
jemy, jest wymiana agregató 
w prądotwórczych zasilanych bio-
gazem na oczyszczalni ścieków. 
Mają one już ok. 20 lat i często ule-
gają awariom i nie wykorzystuje-
my w pełni ekologicznego pali-
wa, które produkujemy. Realizację 
inwestycji rozpoczniemy praw-
dopodobnie jeszcze w tym roku, 
by przygotować się na ewentual-
ny dalszy wzrost cen energii elek-
trycznej w 2024 r. Powadzimy też 
drobniejsze działania oszczędno-
ściowe wewnątrz firmy np. wy-
mieniamy całe oświetlenie na le-
dowe oraz ograniczyliśmy zużycie 
energii cieplnej, poprzez zmia-
ny ustawień węzłów cieplnych.

– ostatnio dość często docho-
dziło do awarii sieci wodocią-
gowej...

– Odpowiada za to zmienna 
pogoda. Zamarzanie i rozmarza-
nie gruntu powoduje powstawa-
nie awarii, głównie sieci wodo-
ciągowej. Służby PWiK-u, moim 
zdaniem, radzą sobie z tym dosyć 
sprawnie. Zlokalizowanie i na- 
prawa awarii trwa kilka godzin. 
To natura decyduje, czy awarii 
jest więcej, czy mniej. Mogą one 
wystąpić w różnych miejscach,  
a przerwy w dostawie wody trwa-
ją zazwyczaj od 2 do 6 godzin.

– dziękujemy za rozmowę.
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Suwalski samorząd złożył aplikację o pieniądze  
z Unii Europejskiej na duży, wart ok 1 mln zł projekt do-
tyczący zazielenienia naszego miasta. Jeżeli dofinan-
sowanie zostanie przyznane, w kilku częściach Suwałk 
pojawią się zupełnie nowe formy zieleni, w tym parki 
kieszonkowe i linearne oraz zielone przystanki.

– Kilka tygodni temu poinformowano nas, że zo-
stały tak zwane „resztkówki” z Unii Europejskiej, pie-
niądze, które Urząd Marszałkowski chce przeznaczyć 
na tworzenie nowych terenów zielonych. Dlatego 
też przygotowaliśmy swój projekt nazwany „Zielone 
Suwałki” – poinformował prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz.

Największy teren zielony w formie parków linearnych za-
planowano utworzyć wzdłuż ul. M. Reja 

dwa parki linearne
Jeżeli suwalski samorząd uzyska dofinansowanie, 

to mają powstać dwa parki linearne na:
– terenie położonym przy ul. M. Reja, pomię-

dzy ul. A. Wierusza-Kowalskiego i ul. A. Lityńskiego  
(2 210,60 m2);

– terenie położonym przy ul. M. Reja, pomiędzy  
ul. W. Witosa i ul. A. Lityńskiego (5 546,44 m2).

Podstawową cechą wyróżniającą parki linearne od 
innych form zagospodarowania jest ich układ prze-
strzenny. Wydłużony, liniowy kształt najczęściej wy-
muszony jest lokalizacją, w której powstają – wzdłuż 
ulic, brzegów rzek i jezior, torowisk czy wiaduktów. 

parki kieszonkowe i mniej betonu
Parki kieszonkowe mają powstać u zbiegu ulic 

Wigierskiej i Wesołej (240,18 m2), ul. L. Waryńskiego  
i ul. Utrata (256,65 m2), u zbiegu ul. Utrata i ul. Łąkowej 
(1 730,00 m2), przy ul. 1 Maja nad Czarną Hańczą  
(1 309,67 m2). Zaplanowano również częściowe „roz-
betonowanie” nawierzchni utwardzonych m.in. na pla-
cu Marszałka J. Piłsudskiego i placu M. Konopnickiej. 
Łącznie będzie to blisko 150 m2 powierzchni. W to 
miejsce zostanie posadzonych 10 klonów pospolitych 
na placu Marszałka J. Piłsudskiego oraz 19 klonów lub 
brzóz na placu M. Konopnickiej. Zostanie też wykona-
nych 6 „zielonych przystanków”, towarzyszących no-
wopowstałym terenom zieleni: ul. M. Reja na wysokości 
bloku przy ul. A. Lityńskiego 16b, ul. M. Reja przy sklepie 
Lidl, ul. gen. K. Pułaskiego naprzeciwko budynku nr 24e, 
ul. gen. W. Sikorskiego przy rondzie POW, ul. Utrata-
Łąkowa, ul. Utrata przy dworcu PKS. Zaplanowano  
w tylnych i bocznych częściach wiat przystankowych 
usunięcie kostki betonowej (łącznie ok. 37,44 m2), a w jej 
miejscu pojawią się pnącza i krzewinki. Łącznie planu-
je się nasadzenia w tych miejscach ok. 192 szt. pnączy.

zielone  suwałki>>PoProwadzą  schronisko>>
W procedurze przetargowej wybrano firmę, która po-

prowadzi suwalskie schronisko dla zwierząt. Nadal pro-
wadzić je będzie firma „Marol”, która zajmowała się tym  
w 2022 roku. Na prowadzenie schroniska i opiekę nad 
zwierzętami w 2023 r. w miejskim budżecie Suwałk  
przeznaczono 1 mln zł, a na odłów bezdomnych zwie-
rząt i kotów wolno żyjących zaplanowano wydać 120 
tys. zł. Schronisko dla zwierząt w Suwałkach działa przy  

ul. Sianożęć 3a, tel. 48 608 032 333. Więcej na: e-schronisko.pl

Fot. Schronisko dla zwierząt 
w Suwałkach

Miasto Suwałki wspiera w 2023 roku następujące działania w zakresie zapobie-
gania i ograniczania bezdomności zwierząt poprzez:

– kastracje i sterylizacje psów i kotów posiadających właściciela,
– kastracje i sterylizacje kotów wolno żyjących oraz
– leczenie kotów wolno żyjących na terenie Miasta Suwałk
W celu ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk właściciele 

psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie naszego miasta, mogą skorzystać z moż-
liwości wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji swoich zwierząt. Jednocześnie miesz-
kańcy Miasta Suwałk, którzy sprawują opiekę nad kotami wolno żyjącymi mogą skorzy-
stać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji oraz leczenia wolno żyjących kotów.

a. W ramach przyznanych środków finansowych z Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2023 r. realizowane są następujące projekty, finansowane  
w 100% z zakresu:

a) sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy Suwałk: 
CentrumVet Ewelina Jaśkiewicz-Tylenda – ul. Nowomiejska 11a, Suwałki, tel. 510-941-841; 
KAMVET Przychodnia Weterynaryjna Kamil Mordas – ul. Wesoła 16, Suwałki, tel. 601-516-
104; Marta Jasińska Gabinet Weterynaryjny – ul. Bukowa 11, Suwałki, tel. 602-845-104.

b) leczenia kotów wolno żyjących: Gabinet Weterynaryjny „PAZUR” Sylwia 
Stefanowska-Bziom – ul. R. Minkiewicza 15, Suwałki, tel. 504-121-217.

b. Ponadto Miasto Suwałki w 2023 roku:
a) dofinansowuje w 50% koszt zabiegu sterylizacji i kastracji psów, których wła-

ścicielami są mieszkańcy Suwałk: CentrumVet Ewelina Jaśkiewicz-Tylenda – ul. 
Nowomiejska 11a, Suwałki, tel. 510-941-841; KAMVET Przychodnia Weterynaryjna 
Kamil Mordas – ul. Wesoła 16, Suwałki, tel. 601-516-104; Marta Jasińska Gabinet 
Weterynaryjny – ul. Bukowa 11, Suwałki, tel. 602-845-104.

b) finansuje w 100% sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących: „Agro-Wet” 
Gabinet Weterynaryjny s.c. Barbara Syperek, Piotr Syperek – ul. Bakałarzewska 19,  
Suwałki, tel. 87 565-20-11.

uwaga! Warunkiem przyznania środków finanso-
wych na wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psów 
i kotów właścicielskich jest zaczipowanie zwierzęcia (na 
koszt właściciela).

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie 
Miasta Suwałk, oraz mieszkańcy Miasta Suwałk sprawu-
jący opiekę nad kotami wolno żyjącymi, którzy chcą sko-
rzystać z leczenia kotów wolno żyjących powinni wcze-

śniej umówić termin wizyty w powyższych gabinetach weterynaryjnych dla zwierząt.
W przypadku sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących mieszkaniec Miasta 

Suwałk sprawujący opiekę nad kotami wolno żyjącymi może:
a) we własnym zakresie dostarczyć zwierzę do wyłonionego gabinetu weteryna-

ryjnego po wcześniejszym umówieniu wizyty,
b) skorzystać z usługi podmiotu wybranego przez Miasto Suwałki zajmującego 

się odłowem kotów wolno żyjących do sterylizacji i kastracji, co wymaga wcześniej-
szego kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach.

Czas trwania – do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na powyższe zadania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach bądź pod numerami  
tel.: 87 562 82 80 oraz 87 562 82 10.

sterylizacja  i  kastracja>>
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Wiele działań podjął też suwalski samorząd miejski:
– zaraz po wybuchu 

wojny w hali Suwałki 
A r e n a  z o r g a n i z o w a -
no Miejski Punkt Zbiórki  
i magazyn do zbiórki da-
rów na rzecz pomocy 
Ukrainie i uchodźcom. 
Przy segregacji darów 
brali udział pracownicy 
OSiR-u przy wsparciu wolontariuszy. Przygotowano 110 palet z darami;

– przyjęto i zakwaterowano uchodźców. Pierwsze osoby do 
Suwałk przybyły już 27 lutego 2022 r. Do 15 lutego 2023 roku tyl-
ko w Hostelu Wigry uchodźcom udzielono 16 446 osobonoclegów 
z pełnym wyżywieniem (187 osób). Zakwaterowanie uchodźców  
w Hostelu trwa nadal;

– od 11 marca 2022 r. do przyjęcia uchodźców przystosowa-
no halę sportową (punkt recepcyjny) przy ul. Wojska Polskiego 2. 
Przygotowano 200 miejsc noclegowych (duża hala), plac zabaw dla 
dzieci (mała hala), stołówkę, dodatkową jadalnię i punkt informacyj-
ny. Udzielono tam pomocy dla 1 597 osób;

– w sumie we wszystkich punktach recepcyjnych na terenie 
Suwałk udzielono pomocy dla 2 414 osób. Dodać należy do tej licz-
by ponad 1 000 osób, którym udzielono pomocy w transporcie  
z Suwałk do krajów nadbałtyckich. 
To wszystko wyniosło 4 606 763,17zł;

–  rejes trowano 
uchodźców z Ukrainy. 
W Suwałkach nada-
no im 1 461 numerów 
PESEL;

– Miejski Ośrodek 
Po m o c y R o d z i n i e  
w Suwałkach udzielił 
Ukraińcom pomocy na kwotę 4 401 676,90 zł. Były to między innymi 
wypłaty jednorazowego dodatku 300 zł, wypłata świadczeń pienięż-
nych dla osób, które w swoich domach zakwaterowały Ukraińców,  
a także świadczenia rodzinne i opiekuńcze;

– dzieci z Ukrainy, które trafiły do Suwałk musiały jak najszybciej 
dostosować się do systemu oświatowego w Polsce. Aktualnie w su-
walskich szkołach kształci się 336 uczniów (w przedszkolach 67 dzie-
ci, w szkołach podstawowych 229 uczniów, w szkołach ponadpod-
stawowych 40 uczniów). Miasto Suwałki otrzymało 3 089 238,00 zł  
na zadania oświatowe związane z Ukrainą.
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W pierwszą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz odbył wideorozmowę z ukraińskim 
partnerem – merem Tarnopola Serhiy’em Nadalem. Rozmowa do-
tyczyła kontynuacji współpracy, ale też informacji jak suwalcza-
nie wspierali w ostatnich 365 dniach ludność ukraińską, która do-
tarła do nas.

– To był dla nas wszystkich wstrząsający moment, kiedy rok te-
mu obudziły Was bomby, a nas komunikaty medialne mówiące  
o rosyjskim ataku. Do dziś przeżywamy to razem z Wami ogląda-
jąc codzienne doniesienia z frontu, a nasza solidarność i chęć po-
mocy pozostaje niezmienna. Z budżetu naszego miasta wyasygno-
waliśmy ponad 225 000 zł na pomoc humanitarną i materialną dla 
Tarnopola. Podziwiamy Wasz Naród, Waszą determinację. Jesteście 
dzielnym narodem – powiedział Cz. Renkiewicz.

– Staramy się żyć i pracować normalnie, na ile to jest możliwe. 
Sytuacja w naszym kraju nie pozostaje bez znaczenia dla naszego 
miasta. Na Tarnopol nie spadły żadne bomby, ale ciągły ostrzał in-
frastruktury krytycznej powoduje również i u nas problemy. Są bra-
ki w dostawie prądu czy wody. Mamy wielu uchodźców i rannych 
żołnierzy – o tym co dzieje się obecnie na Ukrainie i Tarnopolu opo-
wiedział mer tego miasta. 

W spotkaniu wziął również udział przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego.

***

jak suwalczanie pomagają ukraińcom?
Przez ostatnie 365 dni suwalczanie w różnorodny sposób po-

magali Ukraińcom. Ogromną rolę odegrali suwalscy społeczni-
cy, którzy pracowali na dworcu PKP, w punkcie przyjęć w Suwałki 
Arenie, w hali OSiR, w magazynie przy ul. Bakałarzewskiej i w wielu 
innych miejscach oraz zajmowali się zakwaterowaniem Ukraińców 
w Suwałkach. Byli też tacy, którzy wyjeżdżali na granicę, by pry-
watnymi pojazdami przywieźć Ukraińców do miasta, a często do 
własnego domu. Wolontariusze byli w różnym wieku. Byli wśród 
nich m.in.: nauczyciele, przedsiębiorcy, harcerze, uczniowie i eme-
ryci oraz suwalscy radni. Tej pomocy nie da się policzyć, a była 
ona ogromna. 

suwalczanie  Pomagają  ukraińcom

W pierwszych tygodniach po agresji Rosji na Ukrainę na dworcu PKP pa-
nował niecodzienny ruch. Przyjeżdżały osoby uciekające przed wojną na 
Ukrainie

Pracownicy suwalskiej 
Biblioteki Publicznej 

im. M. Konopnickiej przeprowadzili 
zbiórkę darów dla Ukraińców. 

Zebrali m.in. środki czystości 
i higieny, artykuły papiernicze,
odzież i żywność konserwową, 

które przekazalli do punktu zbiórki 
w hali Suwałki Arena



DwuTygoDnik SuwalSki
9.03.2023

9 

>>
Projekcja filmu o dr Henryce Siemaszko-

Wilczewskiej i spotkanie z tą niezwykle za-
służoną dla suwalskiej chirurgii lekarką  
w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej 
w zbudzi ło ogromne z ainteresowanie 
wśród suwalczan. W bibliotecznej sali im.  
J. Towarnickiej zabrakło miejsc dla wszyst-
kich chętnych.  

Film-opowieść świadka historii dr H. Sie- 
maszko-Wilczewskiej przygotowała biblio-

teczna Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej. Tak swoją pracę 
wspominała lekarka-seniorka: „Ja każdą część ciała ratowałam. Ja nie 
obcinałam. Tylko doktór Gawlikowski, on był wojskowym lekarzem  
i w czasie wojny to amputowali, to czasem mówił: „Ja bym się nie ba-
wił”. Ale doktór Gawlikowski był wspaniałym lekarzem i chirurgiem. 
Tylko on był przyzwyczajony do innych… […] Bo kiedyś to napraw-
dę w czasie wojny to, to się amputowało…”.

Dr Henryka Siemaszko-Wilczewska urodziła się w 1926 roku  
w Suwałkach. Miała długie i pracowite życie… Co jednak ciekawe, pa-
ni Henryka nie od razu została przyjęta na studia – zabrakło jej punk-
tów „za pochodzenie”. Po maturze w suwalskim liceum przez rok pra-
cowała jako nauczycielka w wiejskiej szkole w Kaletniku. A potem 
ukończyła studia na Akademii Medycznej w Białymstoku i tak rozpo-

częło się jej 37 lat zawodowej pracy lekarza chirurga w Suwałkach. 
Warto przypomnieć, że leczenie szpitalne odbywało się w zupełnie 
innym budynku niż dzisiaj.

W czasie spotkania dyrektor suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego 
Adam Szałanda wręczył dr H. Siemaszko-Wilczewskiej, jednego 
z pierwszych „Suwalskich Rydygierów” nazywanych suwalskimi 
Oskarami medycznymi. Lekarka wyróżnienie otrzymała za wielolet-
nią pracę mającą na celu dobro pacjentów i rozwój powojennej su-
walskiej chirurgii.

w  bibliotece  o  dr  h.  siemaszko-wilczewskiej

W województwie podlaskim przybywa przychodni lekarzy ro-
dzinnych, w których pacjenci mogą liczyć na szybszą ścieżkę diagno-
styczną w przypadku najpowszechniejszych schorzeń. W ramach tzw. 
opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej pacjenci 
otrzymują więcej badań diagnostycznych i możliwości leczenia naj-
częstszych chorób przewlekłych pod opieką lekarza POZ. Pacjent nie 
musi już szukać lekarzy specjalistów na „własną rękę”, nie musi nawet 
sam dzwonić, aby umówić wizytę, bo to koordynator przypomina  
i umawia na nadchodzące wizyty. Jak dotąd (stan na 1 marca)  tej moż-
liwości nie mają mieszkańcy Suwałk. W wykazie opublikowanym na 
stronie białostockiego NFZ nie ma żadnej przychodni podstawowej 
opieki zdrowotnej z Suwałk, która zawarła umowę na świadczenie 
usług opieki koordynowanej. Z szybkiej ścieżki diagnostycznej mogą 
już skorzystać m.in. mieszkańcy: Białegostoku, Augustowa, Grajewa, 
Łomży i Raczek. Zapytaliśmy dr Beatę Leszczyńską, rzecznika praso-
wego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o przyczyny bra-
ku umów z suwalskimi POZ.

– Nie ma określonych ram czasowych, w któ-
rych placówki powinny występować do oddziału 
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  
z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane  
z opieką koordynowaną. Przychodnie POZ mogą  
w każdej chwili przystąpić do realizacji opieki koor-
dynowanej u siebie. Wnioski o zawarcie umowy na 

ten zakres przyjmujemy na bieżąco w ciągu całego roku kalendarzowe-
go, dzięki czemu lista placówek, w których prowadzona jest opieka ko-
ordynowana, stale się poszerza. Nie mamy w tej chwili  złożonych wnio-
sków z Suwałk. Tym bardziej zachęcamy Świadczeniodawców POZ do 
składania wniosków o zawarcie umów. Nasi pracownicy są do Państwa 
dyspozycji, poinformują o zasadach udzielania tych świadczeń oraz na 
temat przygotowania i złożenia wniosku. Zapraszamy więc do kontaktu 
osobistego czy telefonicznego. Warto podkreślić, że wprowadzenie tego 
typu opieki nad pacjentem jest dobrowolne. Zainteresowane przystąpie-

niem do koordynacji placówki POZ muszą się przygotować, spełnić wa-
runki dotyczące zapewnienia m.in dostępu do badań diagnostycznych, 
personelu medycznego, jakim są lekarze określonych specjalności me-
dycznych, czy też  dietetycy. Wdrożenie opieki koordynowanej to proces 
i nie wszędzie odbywa się w tym samym czasie.

Mamy nadzieję, że już wkrótce znajdą się w Suwałkach lekarze ro-
dzinni, którzy zechcą ułatwić leczenie swoim pacjentom i podpiszą 
aneksy do umów na świadczenie opieki koordynowanej, która nie-
sie ze sobą szereg korzyści dla pacjenta. Przede wszystkim zapewnia 
on długoterminowy plan leczenia oraz dostęp do koordynatora, któ-
ry planuje i monitoruje cały ten proces. Sprawniejszy staje się rów-
nież przepływ informacji m.in. o stanie zdrowia pacjenta i wynikach 
jego badań między lekarzem rodzinnym, lekarzami innych specjali-
zacji i pracowniami diagnostycznymi. W opiece koordynowanej le-
karz POZ zleca także bezpłatne porady dietetyka oraz wizyty eduka-
cji zdrowotnej u pielęgniarek POZ. Dzięki temu, pacjent może lepiej 
poznać swoją chorobę i zasady samokontroli, a personel pielęgniar-
ski i dietetyczny pomagą osiągnąć wyznaczone cele terapeutyczne. 
Więcej na stronie: www.nfz-bialystok.pl 

czytelnicy pytają

kiedy bĘdzie szybsza diagnostyka w suwaŁkacH?

Spotkanie w Bibliotece upłynęło w sympatycznej i niemalże rodzinnej at-
mosferze. Cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem suwalczan
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Przez prawie połowę doby suwalczanie nie mają żadnego połą-
czenia kolejowego. Od godz. 17:05 do 4:51 następnego dnia nie ma 
żadnego pociągu PKP wyjeżdżającego z Suwałk. Nie ma też żadnego 
bezpośredniego połączenia kolejowego z Trójmiastem, gdzie moż-
na dojechać tylko z Ełku. Gorzej z dostaniem się publiczną komuni-
kacją do Ełku. Z Suwałk do Ełku jeżdżą tylko trzy autobusy PKS Nova 
i to tylko od poniedziałku do piątku. Od dłuższego czasu suwalcza-
nie nie mają też bezpośredniego autobusowego połączenia komu-
nikacji publicznej do Warszawy, a do Gdańska kursują autobusy tyl-
ko w piątek i niedzielę.

Dworzec kolejowy w Suwałkach  został otwarty w 1896, co miało wpływ 
na szybki rozwój miasta. Przed stu laty stąd odjeżdżało i przyjeżdżało tyle 
samo pociągów, co współcześnie

maŁa dostĘpnoŚć suwaŁk
Rządow y Urząd Transpor tu 

Kolejowego przygotował raport 
oceniający kolejowy transport we 
wszystkich powiatach w Polsce na 
podstawie danych za 2021 r. Jego 
autorzy zwracają uwagę na bardzo 
niski wskaźnik dostępności trans-
portu kolejowego dla powiatu su-
walskiego. W Suwałkach jest on dwa 
razy niższy niż w powiecie ełckim. 
Zdaniem prezesa rządowego UTK 
dra Ignacego Góry, transport pu-
bliczny powinien być powszechnie 
dostępnym przewozem wykonywa-
nym w określonych odstępach cza-
su i po określonej linii komunikacyjnej. Niestety dla suwalczan trans-
port publiczny nie jest powszechny i nie jest dostępny. Zarówno 
jeżeli chodzi o publiczną komunikację kolejową, jak i o publiczną ko-
munikację autobusową. 

stąd ani wyjecHać, ani tu przyjecHać
Teraz do Suwałk dojeżdża pięć pociągów. Tyle też od nas wyjeż-

dża. Dwa razy na dobę możemy dojechać do Warszawy i dalej do 
Krakowa lub Świnoujścia. Trzy razy na dobę możemy dojechać kole-
ją do Białegostoku, skąd po dłuższym lub krótszym oczekiwaniu mo-
żemy podróżować dalej. Niestety znacznie gorzej jest z podróżowa-
niem koleją do najbliższych miast położonych na polskim wybrzeżu 
Morza Bałtyckiego. Takiej możliwości po prostu nie ma. Suwalczanie 
mogą co prawda wsiąść na stacji w Ełku w pociąg jadący na polskie 
wybrzeże Morza Bałtyckiego, ale nie sposób dojechać publiczną ko-
munikacją do Ełku. Kolejowego połączenia Suwałki-Ełk nie ma od lat, 
a publiczna PKS Nova proponuje suwalczanom trzy połączenia auto-
busowe na dobę od poniedziałku do piątku w godzinach nie dosto-
sowanych do rozkładu jazdy pociągów na trasie Gdańsk-Ełk. 

Suwalczanie, którzy wysiądą z pociągu Gdańsk-Ełk muszą czekać aż dwa-
naście godzin na ełckim dworcu na najbliższy autobus publicznego prze-
woźnika PKS Nova kursujący na trasie Ełk-Suwałki

W weekendy jest jeszcze gorzej. Nie ma żadnego połączenia au-
tobusowego Ełk-Suwałki obsługiwanego przez publicznego prze-
woźnika. 

moŻna to zmienić?
Do 13 marca suwalczanie mogą zgłaszać swoje uwagi i preferencje 

odnośnie rozkładu jazdy pociągów, który będzie obowiązywał od 10 
grudnia tego roku. Sugestie, czy pomysły może zgłosić każdy zainte-
resowany. Propozycje mogą odnosić się np. do godzin czy terminów 
kursowania pociągów. Ważne jest, aby bazować na obecnie obowią-
zującym rozkładzie jazdy, o ocenę którego jednocześnie organiza-
tor prosi. Pobrany ze strony podlaskie.eu i uzupełniony formularz 
należy przesyłać na adres e-mail: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl  
bądź w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Woje- 
wództwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 1. W tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje spo-
łeczne RJP 2023/2024”.

suwalczanie  wykluczeni  komunikacyjnie>>

Do 15 marca 2023 r. moż-
na zgłaszać się do ósmej edycji 
konkursu na najlepszą pracę dy-
plomową o tematyce związanej  
z Suwałkami. Chodzi o nagro-
dzenie najlepszych prac o mie-
ście w trzech kategoriach: praca 
licencjacka i inżynierska, pra-
ca magisterska i praca dokto-
rancka.

W konkursie może wziąć 
udział każdy absolwent szkoły 
wyższej, który obronił pracę dy-
plomową w 2022 roku. Na zgło-
szenia suwalski UM czeka do  
15 marca. Prace wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać  
w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1.  
Pula nagród wynosi 10 tys. zł. Za najlepszą pracę doktorancką moż-
na otrzymać 5 tys. zł, za pracę magisterską 3 tys. zł, a za licencjacką 
2 tys. zł. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa złożona m.in.  
z naczelników wydziałów suwalskiego Urzędu Miejskiego. 

Szczegóły na: www.um.suwalki.pl

>>

Ubiegłoroczne laureatki konkursu 
na pracę dyplomową

konkurs  na  Prace  
dyPlomowe
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>>
Marta Łanczkowska oraz Olga Wielogórska to tegoroczne stypen-

dystki Miasta Suwałki, zajmujące się twórczością artystyczną i upo-
wszechnianiem kultury. Otrzymały stypendia na realizację projektu 
„Maria Konopnicka, wiersze wybrane – książka obrazkowa” oraz kon-
cepcji „Zaprojektowanie i wykonanie ceramicznej kompozycji na pod-
stawie ilustracji Jana Szancera i przeprowadzenia warsztatów pod ha-
słem Mój krasnoludek”. Z kolei 11 osób i zespołów otrzymało nagrody 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kul-
tury oraz opieki nad zabytkami. Po raz kolejny wręczono również sty-
pendia dla młodych suwalskich artystów. Nagrody i stypendia wrę-
czyli: prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, jego zastępca Roman 
Rynkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec.

Nagrody Miasta Suwałki w dziedzinie kultury za rok 2022 otrzy-
mali: Gabriela Dębowska, Adam Kozłowski, Henryk Kudela, Maria 
Jolanta Lauryn, Kamil Maczułajtys, Oleksandra Prychodczenko, 
Krzysztof Skłodowski i Studio Dance Academy (nagroda zespołowa). 
Nagrody jubileuszowe otrzymali: Marlena Borowska (30-lecie dzia-
łalności artystycznej oraz 25-lecie pracy pedagogicznej), Magdalena 
Wołowska-Rusińska (20-lecie pracy zawodowej) oraz Suwałki Gospel 
Choir (15-lecie działalności – nagroda zespołowa).

„kulturalne”  styPendia  i  nagrody

Zwieńczeniem gali był koncert stypendystki Miasta Suwałki sprzed dwóch 
lat – Anny Szafranowskiej, której towarzyszyły: instrumentalna grupa ja-
zzowa (Szymon Markiewicz – fortepian, Wawrzyniec Topa – kontrabas, 
Bartosz Nazaruk – perkusja, Kamil Skorupski – saksofon, Piotr Fiedoro-
wicz – skrzypce) oraz zespół śpiewaczy Ancyjas

Laureaci z przedstawicielami władz miejskich

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci  
i młodzieży uzdolnionej artystycznie na 2023 rok otrzymali: Natalia 
Ambrosiewicz, Miłosz Bobrowski, Ada Ceckowska, Bianka Olga 
Grzybczyńska, Milena Iwanicka, Magda Eryka Kozłowska, Julia 
Markowska, Marharyta Szramko, Donata Mija Venceviciute i Jakub 
Walendykiewicz. 

w. szumiński w muzeum
W Muzeum Okręgowym 2 marca odbył się wer-

nisaż wystawy „Kadisz dla niepotrzebnych śmierci”, 
której autorem jest suwalczanin Wiesław Szumiński. 
W swoich pracach  odwołuje się on do dramatu ho-
lokaustu oraz wojny w Ukrainie. Prezentowane są 
cztery cykle, obrazy i grafiki: „Kadisz dla dziewczynki 
w białej sukience” (obrazy), „Kadisz dla dziewczynki 
w białej sukience” (grafika), „Grafiki do poezji ukraiń-
skich poetek czasu wojny”, „Łzy klauna” grafiki do publikacji Krzysztofa 
Czyżewskiego.

Pokaz prac W. Szumińskiego to intymny, wyciszony a przez to nie-
zwykle przejmujący zapis przeżyć związanych z wojną, która dzieje się 
tuż obok nas, teraz, każdego dnia. Inspiracją do części prac były wier-
sze ukraińskich poetek, pisanych w bezpośrednim doświadczeniu dra-
matu wojny. Wystawę w Muzeum Okręgowym, ul. T. Kościuszki 81 moż-
na oglądać do 30 kwietnia.

>> ilustracje do wierszy
leszka a. moczulskiego

Ilustracje do poezji Leszka Aleksandra Moczulskiego oglądać 
można w suwalskim Muzeum im. M. Konopnickiej. Ich autorami 
są: Jan Sawka (tom wierszy „70 widoków w drodze do Wenecji”), 
Andrzej Strumiłło (tomik „Odwitania z Suwalszczyzną”) i Wiesław 
Szumiński („Lśnienia” oraz wydanych przez Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach: „Ulica 
Utrata”, „Rozmow y” 
i  „Nić jeziororzec z-
na”. Ponadto na wysta-
wie zobaczyć można 
w oryginale dwa pla-
katy J. Sawki do przed-
stawienia poematu ob-
r zę dowe go E xo dus  
L. A. Moczulskiego Teatr 
STU; jeden z nich (słyn-
na zapałka) reprezentował Polską Szkołę Plakatu na wystawie  
w Muzeum Sztuki Współczesnej (MoMA) w Nowym Jorku w 2009 r.

Wybitny poeta L. A. Moczulski przyszedł na świat 18 lutego 1938 
roku w Suwałkach. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w do-
mu przy suwalskiej ul. S. Żeromskiego. Skąd w 1956 r. wyjechał na 
studia do Krakowa, gdzie zamieszkał i pisał m.in. wiersze i teksty 
do piosenek Skaldów, Marka Grechuty i Grzegorza Turnaua. Zmarł  
w 2017 r. w Krakowie.

>>
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O początkach od-
nowionej Suwalskiej 
Orkiestry Kameralnej 
„DwuTygodnikowi 
Suwalskiemu” opo-
wiedział jej nowy dy-
rygent Cezary Gójski.

– Wszystko zaczęło się od rozmów z su-
walskimi muzykami, którzy niejednokrotnie 
wykazywali chęć uczestnictwa w życiu kon-
certowym Suwałk. Stwierdziłem, że skoro  
w naszym mieście funkcjonuje orkiestra, do-
brym pomysłem byłoby, gdyby młodzi suwal-
scy muzycy mogli w niej pracować. Okazało 
się, że dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury, 
Pan Ignacy Ołów również już wcześniej o tym 
myślał. Kontrakt z poprzednim dyrygentem 
kończył się w grudniu 2022 roku, więc zapro-
ponował mi to stanowisko. Zabrałem się więc 
do pracy i dokonałem istotnych zmian osobo-
wych oraz repertuarowych. Znaczną część 
składu stanowią obecnie muzycy z Suwałk  
i okolic. Efekt tego jest taki, że podczas trzech 
koncertów, które orkiestra zagrała od stycz-
nia 2023 pod moim kierownictwem. Sala im.  
A. Wajdy w Suwalskim Ośrodku Kultury była 
wypełniona do ostatniego miejsca.  Krótko 
podsumowując, zmiana ta pozytywnie 
wpłynęła na rozwój orkiestry oraz zwięk-
szyła frekwencję na koncertach.

– jaka to będzie orkiestra?
– Dwa miesiące współpracujemy ja-

ko „Suwalska Orkiestra Kameralna”, jed-
nak niektórych muzyków poznałem dużo 
wcześniej w PSM I i II stopnia w Suwałkach. 
Obserwowałem ich rozwój muzyczny pod-
czas wieloletniej edukacji, uczestniczyłem  
w egzaminach semestralnych, słuchałem wy-
konań solowych, kameralnych i orkiestrowych. 
Jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak wie-
le umiejętności zdobyli podczas studiów i jak 
wysoki poziom artystyczny aktualnie repre-
zentują. Część składu poznałem w innych oko-

licznościach – ucząc razem w szkole, występu-
jąc na koncertach. Po tych kilku tygodniach 
współpracy mogę stwierdzić, że wszyscy mu-
zycy wykazują się wysoką kulturą osobistą  
i sumiennością w pracy. Gdybym miał opisać 
naszą o rkiestrę w dwóch słowach byłyby to: 
dokładność i zaangażowanie. 

 
– jak panu udało się zapełnić salę im. 
andrzeja wajdy podczas waszych kon-
certów? 

– Formacja orkiestry kameralnej daje 
możliwość uzyskania różnorodnego brzmie-
nia. Gdy dobieramy repertuar, mamy na uwa-

dze z jednej strony utrzymanie zaintereso-
wania dotychczasowej publiki, a z drugiej 
zdobywanie nowych odbiorców. Będziemy 
się starać, żeby program naszych koncertów 
był zróżnicowany i atrakcyjny dla wszyst-
kich melomanów. Na koncertach usłyszą 
Państwo muzykę stricte klasyczną, ale rów-
nież operetkową, musicalową czy rozrywko-
wą. W ten sposób chcemy zachęcić nowych 
słuchaczy do uczestnictwa w koncertach. 
Cieszy nas to, że na koncerty z muzyką „lżej-
szą” przychodzi tak wiele osób. My również 
lubimy wykonywać  taką muzykę, zwłaszcza 
przy pełnej sali. 

– o powodzeniu orkiestry decyduje nie 
tylko repertuar.

– Na pierwszym miejscu stawiam dobre 
przygotowanie. Zanim zabrzmią jakiekol-
wiek dźwięki na pierwszej wspólnej próbie, 
zarówno ja, jak i każdy z członków orkie-

stry musi wykonać olbrzymią indywidual-
ną pracę w domu. Próby przed koncertem 
są niezwykle intensywne i wymagają od nas 
koncentracji i wytrzymałości. Dlatego sta-
ram się przeprowadzać je według wcześniej 
ustalonego planu i porządku. Koncert jest 
zwieńczeniem pracy orkiestry i dyrygenta. 
Podczas występu czasami dochodzą do gło-
su skrywane wewnątrz emocje, które w koń-
cu mogą wypłynąć – jeżeli mówimy o takim 
„szaleństwie”, to jak najbardziej.

 
– jaki repertuar chciałby pan zapropono-
wać suwalczanom jeszcze w tym roku? 

– Staramy się tak różnicować nasz reper-
tuar, aby każdy koncert mógł być swego ro-
dzaju niespodzianką. Już 10 marca wykona-
my kultowe piosenki Krzysztofa Krawczyka 
w aranżacjach napisanych przez Artura 
Grudzińskiego. W kwietniu szykujemy aż 
dwa koncerty: Jubileusz Zespołu Beciaki  
i występ w ramach IV Festiwalu saksofonowo- 
klarnetowego. Nowy sezon (wrzesień 2023) 
mamy nadzieję zainaugurować koncerto-
wym wykonaniem operetki „Księżniczka 
Czardasza” I. Kalmana. Rok 2023 chcemy 
pożegnać familijnym widowiskiem mu-
zyczno-teatralnym utrzymanym w nastro-
ju świątecznym, wykonanym we współpra-
cy z grupami artystycznymi Suwalskiego 
Ośrodka Kultury. Zatem pomysłów mamy 
bardzo dużo. Plany snujemy już na 2024 rok. 

– Życzymy powodzenia i dziękujemy za 
rozmowę.

odnowiona  suwalska  orkiestra  kameralna
suwalska orkiestra kameralna w nowym składzie i kierowana przez nowego dyrygenta ma za sobą trzy koncerty. publiczność 

przyjęła je bardzo dobrze, można powiedzieć wręcz entuzjastycznie. na najbliższy koncert suwalskiej orkiestry kameralnej nie ma 
biletów już od wielu dni. 10 marca orkiestra wraz z solistami: krzysztofem masłowskim, emilem kulbackim i michałem sowulem 
wykona piosenki krzysztofa krawczyka. 

W dorocznym 
koncercie 

Noworocznym 
Suwalskiej Orkie-
strze Kameralnej 
towarzyszyli soli-

ści. Na scenie 
Monika Grusz-

czyńska (sopran)

Na koncertach odnowionej Orkiestry sala 
im. A. Wajdy wypełniała się po brzegi

Z okazji Walen-
tynek Suwalska 
Orkiestra Ka-
meralna zagrała 
koncert „Ser-
duszko puka  
w rytmie cha, cha”  
z udziałem wo-
kalistów i tan-
cerzy
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¿  wystawę stałą „Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane” – Galeria 
Sztuki Stara Łaźnia.

muzeum im. m. konopnickiej, 
ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:

¿  wystawę stałą „Pieśń o domu” po-
święconą ż yciu i  twórczości Marii 
Konopnickiej;

¿  wystawę „Konopnicka dzieciom. Krasnoludki i nie tylko...”  
Wystawa czynna od wtorku do piątku;

muzeum okrĘgowe w suwaŁkacH, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:

¿ do zwiedzania wystawy czasowej „Dar. Izabela Roman – kolekcja 
polskiej sztuki współczesnej”;
¿ wstęp na wystawy stałe (wtorek-niedziela) w godz. 9-17 (w nie-

dziele wstęp bezpłatny).

stowarzyszenie przyjacióŁ suwalszczyzny 
zaprasza na:

¿ spotkanie z Hubertem Stojanowskim – podróżnikiem od lat prze-
mierzającym Suwalszczyznę rowerem, kajakiem, na nartach, nurku-
jąc, latając paralotnią, znakomitym fotografikiem oraz nauczycie-
lem-wychowawcą – 24.03, godz. 17, Kawiarenka Artystyczna, SOK,  
ul. T. Noniewicza 71.

restauracja rozmarino, ul. T. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ koncert zespołu „Byle Dalej – 11.03, godz. 

19.30, bilety 15 zł. Zespół wystąpi w składzie: 
Dominika Szyszko (skrzypce, śpiew), Janusz 
Murawski (gitara, śpiew), Rafał Marczyk (per-

kusja), Kacper Skrodzki (gitara). 
¿ koncert zespołu Zmiana Wachty w dzień Św. Patryka – 17.03, godz. 

19.30, bilety – 20 zł.

black pub komin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿ Jam session – 10.03, godz. 19:19, wstęp wolny. Tradycyjnie Jam 

session trwa, aż padnie ostatni muzyk!
¿ koncert Tropem Watahy Tour! Zagrają: Cavum i The Walls Will 

Collapse! – 11.03, godz. 20, wstęp 20 zł.

kabaret smile – „nowy” program na 20-lecie zaprasza na:
¿ występy 2.04, godz. 16 i 19, Sala im. Andrzeja Wajdy, Suwalski 

Ośrodek Kultury. Kabaret Smile przygotował specjalny prezent na 
swoje 20-lecie. NOWY premierowy spektakl kabaretowy. NOWE pe-
rypetie Bożeny i Merlina! NOWY wymiar spektaklu!

centrum Handlowe plaza suwałki, ul. J. Dwernickiego 15, 
lok. 301 zaprasza na filmy:
– od 10 marca – „Wróżka zębuszka” (komedia, ani-

macja, fantasy),  „Zadra” (muzyczny), „Krzyk VI” (hor-
ror);

– 11 marca – Horrorowa Noc Filmowa – „Krzyk VI” / 
„Play Dead” – godz. 20;

– 14 marca – „IO” (dramat) – film wyświetlany w cy-
klu Kino Konesera;

– od 17 marca – „Shazam! Gniew bogów” (akcja, 
fantasy, familijny),  „65” (sci-fi, dramat, przygodo-
wy), „Wyrwa” (thriller), „Ant-Man Osa. Kwantomania” 
(fantasy);

– od 24 marca – „John Wick 4” (akcja/kryminał).

biblioteka publiczna im. marii konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿ na spotkanie z litewską pisarką Birutė Jonuškaitė au-
torką książki „Maestro”. Pisze ona opowiadania, powie-
ści i wiersze, tłumaczy literaturę polską na język litewski. 
Napisała także pięć zbiorów opowiadań, siedem powieści, 
dwie książki eseistyczne i dwa tomiki poezji. Pięciokrotnie 
otrzymała nagrodę literacką Litwy za najlepszy utwór pro-
zatorski roku oraz dwa razy Nagrodę Ministerstwa Kultury Litwy za twór-
czość publicystyczną w dziedzinie kultury. W 2006 r. została uhonoro-
wana nagrodą im. Witolda Hulewicza za zbliżenie polskiej i litewskiej 
literatury. Powieść „Maranta“ otrzymała tytuł najlepszej powieści 2015 r. 
Spotkanie odbędzie się 10.03, godz. 17, sala im. J. Towarnickiej. Wydarzenie 
współorganizowane jest z „Borderland – Pogranicze, Sejny” oraz 
„Wydawnictwem Pogranicze”. Spotkanie poprowadzi Luiza Podziewska;
¿  do galerii „Na schodach” na wystawę pt. „Wigierski Park 

Narodowy”;
¿  na wystawę eco printu – wydruków botanicznych Bożenny 

Żukowskiej w Galerii Zaułek na I piętrze budynku przy ul. E. Plater 33A;
¿  wspólnie z Cinema Lumiere w Su- 

wałkach do udziału w akcji „Przeczytaj  
i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wy-
pożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź ku-
pon zniżkowy na bilety do kina. Kupon 
„Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do za-
kupu biletu do kina na film 2D i 3D (w ce-
nie 18 zł). Filmy objęte akcją: „Asteriks  
i Obeliks: Imperium smoka”, „Kot w bu-
tach”, „Filip”, „Pokolenie Ikea”, „Szczęście 
Mikołajka”.

suwalski oŚrodek kultury zaprasza na:
¿  spotkanie pt. „Podróże z pasją” – 9.03. godz. 17, Kawiarnia 

Artystyczna, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny. O Mauritiusie opo-
wie Teresa Sinkiewicz-Romatowska i Małgorzata Butkiewicz-Nolko;
¿ Spotkanie z historią mody – 15.03, godz. 16, Kawiarnia Artystyczna, 

ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny;
¿ spotkanie Klubu Czarnego Krążka. Damy polskiej muzyki na sce-

nie – 17.03, godz. 17, Kawiarnia Artystyczna, ul. T. Noniewicza 71, 
wstęp wolny;
¿ wernisaż malarstwa Grupy Plastycznej Sztalugi „Faktury i ma-

terie” – 17.03, godz. 17, SOK, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny.  
Wystawa czynna do 31.08;

¿  kwietniową ROZGRZEWKĘ – przy-
gotowania do Suwałki Blues Festivalu 
2023. Wystąpi zespół Hard Roctes – 14.04,  
godz. 19. SOK, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana 
Pawła II 5, bilety 30 zł, z Suwalską Kartą 
mieszkańca – zniżki do 50%;

¿ Muzyczne Spotkanie Młodej Generacji – 18.03, godz. 18, Kawiarnia 
Artystyczna, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny. Na scenie wystąpią 
dwa zespoły: Society’s Error 404 oraz Exitilium;
¿ koncert Sławka Uniatowskiego Love Story – 19.03, godz. 17, SOK, 

ul. Jana Pawła II 5, bilety od 120 zł;
¿ wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK (I piętro), wstęp wolny;
¿ wystawę stałą Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – ma-

larstwo – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;
¿ wystawę fotografii Piotra Kopciała w Galerii Jednego Obrazu na 

pl. Marszałka J. Piłsudskiego – do końca marca;
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wydarzenia sportowe
Ślepsk malow walczy 

Nie było niespodzianki w meczu PlusLigi Jastrzębski Węgiel- 
Ślepsk Malow. Suwalska drużyna przegrała 1:3 (15:25, 18:25, 25:22, 
13:25) z trzecią drużyną w tabeli PlusLigi. W następnej kolejce Ślepsk 
Malow zmierzy się z Indykpolem AZS Olsztyn. Będzie to bardzo waż-
ny mecz w walce o miejsce w czołowej ósemce PlusLigi. Po rozegra-
niu 25 meczów suwalski zespół ma 38 pkt i zajmuje dziewiątą lokatę  
w tabeli. Do swojego najbliższego rywala i Stali Nysa Ślepsk traci  
5 pkt. Mecz z zespołem z Olsztyna rozpocznie się 10 marca o godz. 
20:30 w Suwałki Arenie. 

Będzie to najważniejszy mecz tych drużyn od listopada 2019 roku, gdy spo-
tkaniem Ślepsk Malow-Indykpol AZS Olsztyn inaugurowało działalność 
hali Suwałki Arena

W dłuższej przerwie w rozgrywkach PlusLigi siatkarze Ślepska 
Malow w Gołdapi rozegrali wewnętrzne spotkanie pomiędzy zespo-
łami prowadzonymi przez  trenera Dominika Kwapisiewicza i drugie-
go trenera Mateusza Kuśmierza. 3:1 wygrał zespół D. Kwapisiewicza. 
Dochód z tego meczu przeznaczono na rzecz Igi, młodej gołdapian-
ki cierpiącej na wrodzone wady rozwojowe serca.

sukss bez awansu
Juniorzy SUKSS Suwałki nie awansowali do finału Mistrzostw 

Polski juniorów w siatkówce. W Rzeszowie przegrali  z Treflem Gdańsk 
1:3 i AKS V LO Rzeszów 0:3. Do finału awansowały  zespoły z Gdańska 
i Rzeszowa. W ostatnim meczu rzeszowskiego turnieju SUKSS wygrał 
3:1 z Aluron CMC Kielce.  

najwiĘkszy turniej 
badmintonowy

Od 17 do 19 marca w halach: Suwałki Arena oraz hali OSiR przy 
ul. Wojska Polskiego zostanie rozegrany największy turniej bad-
mintonowy w regionie, czyli Malow Festiwal Badmintona. W tur-
nieju do lat 17 rywalizować będą najmłodsi badmintoniści z 13 
krajów, a wśród nich troje suwalskich zawodników. Jako pierw-
si na kort wyjdą badmintoniści grający miksta. Zawodnik SKB Jan 
Szeszko grający z Wiktorią Banaszewską 17 marca o godz. 10:30 
zagra z mikstem francusko-holenderskim. Aleksandra Wilczewska 
grająca z Pawłem Kiszcz ykiem zmierz y się ze Słowakami,  
a Aleksandra Wasilewska w parze z Mateuszem Tumialisem zmie-
rzą się z Estończykami. W grze podwójnej dziewcząt do lat 17:  
A. Wasilewska w parze z W. Banaszewską w pierwszej rundzie za-
grają z Czeszkami, a A. Wilczewska z Kają Ziółkowską zmierzą się 
z Litwinkami. W grze podwójnej chłopców Jan Szeszko grając  
z Michałem Wesławowiczem w pierwszej rundzie rywalizować 
będą z rozstawionymi Czechami. Młode badmintonistki SKB za-
grają też w singlu. W pierwszej rundzie A. Wasilewska zmierzy się 
z Hiszpanką Victorią Gutierrez, A. Wilczewska z Ukrainką Marią 
Koraginą. Rozegrane też będą turnieje w młodszych kategoriach 
wiekowych do lat: 9, 11, 13 i 15.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

karatecy z kwalifikacjami
Dwoje suwalskich zawodników Suwalskiego Klubu Karate wywal-

czyło awans do Mistrzostw Europy kadetów, juniorów i młodzieżow-
ców, które zostaną rozegrane 23-24 czerwca na Węgrzech. W turnieju 
rozegranym w Mielcu kwalifikacje zdobyła Jolanta Płońska, która wy-
grała trzy walki w kategorii +65 kg juniorek oraz Franciszek Kimszal, 
który wygrał dwie walki a w finale uległ przeciwnikowi i zajął dru-
gie miejsce w kategorii do 55 kg kadetów. Pozostali suwalscy karate-
cy tym razem nie dotarli do finału, ale czasami niewiele brakowało. 
Kadetka Julia Rybacka zajęła trzecie miejsce w kumite do 65 kg. Kadet 
Kacper Kluczyński w kumite do 65 kg przegrał walkę o wejście do 
półfinału, a w kata zdobył trzecie miejsce. Juniorka Ada Anzulewicz,  
w kumite i w kata tym razem dotarła do ćwierćfinałów i zajęła miej-
sce 5-8. Wyjazd na zawody został dofinansowany z dotacji suwalskie-
go Urzędu Miejskiego. 

wigry rozpoczynają piŁkarską wiosnĘ
Meczem w Białymstoku z zespołem MOSP piłkarze suwalskich 

Wigier w najbliższą sobotę (11 marca) rozpoczną rundę wiosenną IV 
ligi. W czasie przygotowań do ligowych rozgrywek suwalska drużyna 
rozegrała sześć meczów sparingowych, z których trzy wygrała (11:0 
z Mazurem Ełk, 9:1 z Pomorzanką Sejny i 5:0 ze Spartą Augustów), je-
den zremisowała (2:2 z Romintą Gołdap) i dwa przegrała (0:1 z rezer-
wami Suduvy Mariampol i 0:2 z Dainavą Alytus). Po rundzie jesiennej 
Wigry z dorobkiem 33 pkt zajmują piątą lokatę w tabeli IV ligi. Do li-
dera ŁKS 1926 Łomża tracą siedem punktów. Do III ligi awansuje tyl-
ko jedna drużyna. 

jerzy broc z medalami
Suwalczanin Jerzy Broc (na zdję-

ciu w środku) wciąż zdobywa medale  
w rywalizacji najstarszych lekkoatletów.  
W 32 Halowych Mistrzostwach Polski 
w Lekkiej Atletyce Masters rozegra-
nych w Toruniu w kategorii wiekowej 
M80 zdobył 2 złote medale i tytuły mi-
strza Polski w biegu na 200 i 400 m.  
W biegu na 60 m był trzeci, ale w bie-
gu na 200 m pokonał zwycięzcę najkrótszego dystansu sprinterskiego. 
Przed laty J. Broc był redaktorem naczelnym „Tygodnika Suwalskiego”.

pucHar pŁywacki
26 lutego na basenie sportowym suwalskiego aquaparku rozegra-

no pływacki Suwałki Swim Cup. Ponad 30 pływaków rywalizowało  
w różnych kategoriach wiekowych. A przede wszystkim był to doskona-
ły czas do spędzenia dnia na sportowo – w gronie rodziny i przyjaciół.  
W rywalizacji najmłodszych na dystansie 25 m najszybsi okazali się: 
Agata Budrewicz i Marcel Bielawski. Wśród juniorów 50 m najszyb-
ciej przepłynął Jan Suchocki. W kategorii open kobiet zwycięży-
ła Magdalena Bielawska, a wśród mężczyzn Bartosz Sadowski przed 
Bartoszem Bełdygą. W rywalizacji sztafet rodzinnych na dystansie 3x25 m  
najszybsi byli: Magdalena, Marcel i Mariusz Bielawscy przed Pauliną, 
Wiktorem i Marcinem Ostrowskimi i Alicją, Antonim i Agnieszką Rogojsz.

Zawody były drugim etapem te-
gorocznej Suwalskiej Olimpiady 

Seniorów. Punkty zdobyte  
w czasie sportowej rywalizacji 

zostaną uwzględnione w klasyfi-
kacji generalnej SOS. Dystans  

25 m najszybciej przepłynął 
Grzegorz Chodkiewicz (drugi  

z prawej), który wyprzedził Karo-
la Wandziocha (pierwszy z lewej)  

i Janusza Pudlisa (pierwszy  
z prawej). Rywalizację seniorek wygrała Dorota Olszewska  Fot. OSiR
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przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w suwałkach spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (spra-
wozdanie z dnia 23.02.2023 r.) informuje, że jakość i skład wody dostarcza-
nej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 
2017 poz.2294). W załączeniu:

•  Ocena jakości wody  Sporządził: Mirosław Kozłowski   
 61/2023
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ogŁoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami modrzewiową, majora stefana 
buczyńskiego, papieża jana pawła ii i karola brzostowskiego 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 udostępnianiu 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 Nr XLVII/601/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Rady Miejskiej 
w Suwałkach zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami modrzewiową, majora 
stefana buczyńskiego, papieża jana pawła ii i karola brzostowskiego w suwałkach, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 marca 2023 r. do 18 kwietnia 2023 
r. Powyższy dokument wyłożony będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. 
Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedział-
ki w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. 
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w po-
wyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w BIP pod adresem: 
https://bip.um.suwalki.pl/menu_tematyczne/zagospodarowanie_przestrzenne/
rok-2023-ogloszenia-o-wylozeniu-miejscowych-planow-zagospodarowania-prze-
strzennego/agp-ru-ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-mpzp-terenu
-ograniczonego-ulicami-modrzewiowa-majora-stefana-buczynskiego-papieza-jana-
pawla-ii-i-karola-brzostowskiego-w-suwalkach.html

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zosta-
nie przeprowadzona 14 kwietnia 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 prze-
strzennym, w dyskusji można uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie 
uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 12 kwiet-
nia 2023 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.  

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

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 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 koresponden-
cji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub na adres Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 

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

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

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.   58/2023
* 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/Pana danych osobowych podanych w uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany 
przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562-80-00, 
adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP:/UMSuwalki/esp.

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

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

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

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

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

masz problem z alkoHolem?
cHcesz przestać pić?

anonimowi alkoHolicy czekają
wykaz mitingów grup aa intergrupy

„pojezierze”
infolinia: 801 033 242

SuwałkI:
n „Zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, godz. 18.00;
n „Opoka”, ul. Woj. Polskiego 36, środa, godz. 18.00 – spotkania  
odbywają się na plebanii przy parafii Piotra i Pawła;
n „Dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  
i święta, godz. 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n „krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;
auguStów:
n „Nie Ma Mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „Maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;
SejNy:
n „tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;
FIlIpów:
n „przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;
puńSk:
n „Nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00; zima – 19.00;
lIpSk:
n „Odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00. 21/2023

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, 815; z 2022 r. poz. 1846, 
2185) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 
dni (od 23 lutego 2023 r. do 16 marca 2023 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowią-
cych własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze (Zarządzenia Nr 
81/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 lutego 2023 r.). Dotyczy nieruchomości grunto-
wych położonych w Suwałkach przy: ul. Generała Kazimierza Pułaskiego, ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, ul. Czarnoziem, ul. Sianożęć, ul. Czesława Miłosza, ul. Dubowo I, ul. Szwajcaria 
oraz położonych w Dubowie Drugim i Poddubówku w gminie Suwałki.     55/2023

Ogłoszenia „DtS” tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

prezydent miasta suwaŁk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 28 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 28.02.2023 r. 
do 21.03.2023 r.) wykaz w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Suwałk 
z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk 
Nr 96/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku).     62/2023
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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

ogŁoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu przy ulicy różanej w suwałkach obejmującego działki o numerach ewi-

dencyjnych: 24221/3, 24221/4, 24222/2
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr LIII/694/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu przy ulicy Różanej w Suwałkach obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 
24221/3, 24221/4, 24222/2.

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

korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w terminie do dnia10 kwietnia 2023 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej, przed-

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

 53/2023
* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

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

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, 
a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest nie-
zbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żą-
dania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub po-
stępowania administracyjnego.

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

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

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

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

ogŁoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu ograniczonego: ulicą sejneńską, granicami administracyjnymi mia-
sta suwałk, rzeką czarną Hańczą oraz granicami działek o numerach: 24774 i 24780

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podję-
ciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr LIV/710/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
ograniczonego: ulicą sejneńską, granicami administracyjnymi miasta suwałk, rzeką 
czarną Hańczą oraz granicami działek o numerach: 24774 i 24780

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

respondencji UM, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 10 kwietnia 2023 r. 
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej, przed-

miot wniosku oraz oznaczenie obszaru, którego dotyczy, pozwalające na identyfikację nieru-
chomości: numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu, nazwę ulicy, nazwę miejsco-
wości.*   59/2023

*W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

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

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, 
a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest nie-
zbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żą-
dania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub po-
stępowania administracyjnego.

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

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

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

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, 815; z 2022 r. poz. 1846, 
2185) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 23 lutego 2023 r. do 16 marca 2023 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących wła-
sność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze (Zarządzenia Nr 80/2023 
Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 lutego 2023 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych po-
łożonych Poddubówku w gminie Suwałki.   56/2023

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 27 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 27.02.2023 r. 
do 20.03.2023 r.) wykaz w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 401/2021 Prezydenta Miasta Suwałk 
z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk 
Nr 92/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku).   60/2023
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pilotażowy program „aktywny samorząd”
finansowany ze środków pfron

Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilotażowego 
programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach ul. Filipowska 20.

Wnioski dostępne są po zalogowaniu na stronie https://sow.pfron.org.pl
Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu 
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2023 roku: 
moduł i – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i za-

wodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiada-

nego samochodu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 ro-
ku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze znacznym albo 
miarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

– Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze znacznym al-
bo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka mi-
gowego,

– Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiada-
nego samochodu dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społe-
czeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elemen-
tów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
(do 16 roku życia) lub dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ra-
mach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elemen-
tów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

– Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elemen-
tów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komuniko-
waniu się za pomocą mowy

– Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadane-
go sprzętu elektronicznego dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elek-

trycznym dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) 
lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją unie-
możliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkie-
go o napędzie ręcznym,

– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z orze-
czeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie 
jakości, dla osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania tech-
niczne, co najmniej na III poziomie jakości, dla osób ze stopniem niepeł-
nosprawności,

– Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodu-
jącą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę 
lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez za-
pewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka przebywającego w żłobku 
lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką dla osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem 
ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

moduł ii – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 
osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po-
bierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także 
do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu można składać: 
a) w formie elektronicznej w dedykowanym i bezpłatnie udostępnio-

nym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), logowanie do systemu: https://
sow.pfron.org.pl

Aby złożyć wniosek elektronicznie należy posiadać profil zaufany ePUAP. 
b) w formie tradycyjnej (papierowej) w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20, pok. nr 2.
termin przyjmowania wniosków:
a) Moduł: od dnia 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r. 
b) Moduł II: 
– od dnia 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. (dotyczy roku akademickie-

go 2022/2023),
– od dnia 01.09.2023 r. do 10.10.2023 r. (dotyczy roku akademickie-

go 2023/2024).
Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego Programu „Aktywny sa-

morząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach 
lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl   43/2023

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.

informacja
prezes zarządu budynków mieszkalnych w suwałkach tbs sp. z o.o. 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815; z 2022 r. poz. 1846, 2185), działa-
jąc na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nierucho-
mościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 
31.12.2015 r. z późn. zm., podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 
dni tj. od dnia 24.02.2023 r. do dnia 16.03.2023 r. został opublikowany na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie in-
ternetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w 
dzienniku www.monitorurzedowy.pl Wykaz nr 4/2023 z dnia 22.02.2023 r. 
nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.     57/2023

informacja 
prezes zarządu budynków mieszkalnych w suwałkach tbs sp. z o.o. 
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815; z 2022 r. poz. 1846, 2185), działa-
jąc na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nierucho-
mościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 
31.12.2015 r. z późn. zm., podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 
dni tj. od dnia 01.03.2023 r. do dnia 21.03.2023 r. został opublikowany na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie in-
ternetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w 
dzienniku www.monitorurzedowy.pl Wykaz nr 5/2023 z dnia 28.02.2023 r. 
nieruchomości przeznaczonej do najmu.     64/2023
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>>BiBlioteKArz 
PolecA

o  lasach  w  archiwum
Zielono zrobiło się 24 lutego  

w sali konferencyjnej Archiwum 
Państwowego w Suwałkach, za 
sprawą mundurów leśników, któ-
rzy przyszli na promocję książki 
Grzegorza Sado (na zdjeciu). 824 
stronicowy wolumin z kilkudzie-
sięcioma rozdziałami wydany zo-
stał przez Nadleśnictwo Głęboki 
Bród pod nazwą „Leśnictwo i leśni-
cy Puszczy Augustowskiej na prze-
strzeni wieków”.

Książka G. Sado opowiada o la-
sach i o ludziach gospodarujących 
w Puszczy Augustowskiej. Początki 
służby leśnej (osoki) wywodzą się 
od osoczników (XV w.). Ich zada-

niem było pilnowanie bogactw puszczańskich. Od XVI wieku można 
już  mówić o gospodarce leśnej, kiedy to zaczęto pozyskiwać drew-
no, które spławiano rzekami Marychą, Czarną Hańczą i Niemnem 
do Królewca lub Rospudą, Nettą, Biebrzą i Wisłą do Gdańska.  
Autor przedsta-
wia leśników ja-
ko niezwykłych 
ludzi, patriotów 
biorących udział  
w zrywach naro-
dowo-wyzwo- 
leńczych, w tym  
w  p o w s t a n i u  
s t y c z n i o w y m  
i odzyskiwaniu 
wolności w la-
tach 1918-19 r. 
Leśnicy brali też aktywny udział w wojnie polsko-bolszewickiej  
i wojnie obronnej 1939 roku. Dotknęły ich też represje ze strony oku-
pantów, ginęli w gułagach i obozach koncentracyjnych.

Książka Grzegorza Sado „Leśnictwo i leśnicy Puszczy Augustow- 
skiej na przestrzeni wieków” znajduje się w zbiorach suwalskiej 
Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

„szklane ptaki. opowieŚć 
o miŁoŚciacH krzysztofa kamila 

baczyńskiego” 

KATARZYNA ZYSKOWSKA

To druga książka o Baczyńskim w dorobku Katarzyny 
Zyskowskiej. Pierwsza „Ty jesteś moje imię” traktuje  
o miłości Krzysztofa i Barbary w zawierusze wojennej. 
Krzyś jednak miał więcej tych miłości... matkę oraz oj-
czyznę. Każdej z nich oddał cząstkę serca.

W tej zbeletryzowanej biografii autora „Białej ma-
gii” Zyskowska dała głos nie tylko Baczyńskiemu, ale 
także jego żonie i matce.

Stefania Baczyńska, matka poety po wojnie robiła 
wszystko, by wiersze jej syna ujrzały światło dzienne  
i były dowodem jego nieprzeciętnego talentu. Za ży-
cia jedynaka była czułą, opiekuńczą, ale też zaborczą, 

wręcz toksyczną matką, zimną i nieprzyjemną teściową.
Barbara Drapczyńska później Baczyńska bardzo kochała swego 

męża, opowiadała się za wszystkimi jego decyzjami, choć nie każdą 
uznawała za słuszną.

Sam poeta był między młotem a kowadłem, a dodatkową rozter-
ką było dlań, czy walczyć piórem czy też karabinem. Ostatecznie wy-
brał udział w powstaniu, wbrew swojemu fizis i psychice. 

„Szklane ptaki” pokazują również codzienne życie mieszkańców 
okupowanej Warszawy, wolę walki młodych ludzi o wolność.

Nienapastliwie, z wyczuciem autorka urozmaiciła tekst frag-
mentami liryki głównego bohatera opowieści. Dopełniają one kon-
trast pomiędzy tym podłym czasem a niezwykłym uczuciem Basi 
i Krzysia. Parafrazując słowa Jerzego Andrzejewskiego, przyjaciela 
Baczyńskiego – wyjątkowo magiczna miłość, szkoda, że w niezbyt 
baśniowym sztafażu...

Kamila Sośnicka

informacja o terminie składania wniosków o dotacje na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru, znajdujących się na terenie miasta suwałki

Informuje się, że z dniem 28 lutego 2023 roku właściciele budynków wpi-
sanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Suwałki mogą ubiegać się o 
dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
tych zabytkach. Formularze wniosków na dotacje są dostępne na stronie: 
https://bip.um.suwalki.pl/resource/153092/85804/Wniosek+o+dotacje.pdf 
oraz w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Sejneńskiej 13 w Suwałkach, pokój 
nr 13, I piętro. Wnioski należy składać w kancelarii ogólnej, w ratuszu, w sie-
dzibie Urzędu Miasta przy ul. A. Mickiewicza 1 w Suwałkach, pokój nr 5, par-
ter, w terminie do 15 marca 2023 roku. Szczegółowe informacje o zasadach 
udzielania dotacji można znaleźć w Uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach 
Nr XXXI//378/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dota-
cji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki 
(t.j. Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 20  grudnia 2019 r., poz. 6270) 
dostępnej na stronie: https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/eli/POL_WOJ_
PL/2019/6270/ogl/pol/pdf oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Suwałkach, 
przy ulicy Sejneńskiej 135, pokój 135, I piętro. 

W budżecie Gminy Miasto Suwałki na rok 2023 na dotacje na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru, znajdujących się na  terenie Miasta Suwałki, przeznaczo-
no kwotę 100 000 zł.   65/2023

pani paulinie zofii nowalskiej
Dyrektorowi Przedszkola nr 1 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
70/2023
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kupić tradycyjne wędliny, sery, sękacze, ręcznie robione lizaki, mro-
wiska i orzeszki oraz pączki i obwarzanki, miód i produkty pszczele, 
czy mieszanki ziół.

Na scenie pieśni wielkopostne wykonały zespoły: Ancyjas z SOK, 
Uwrocie z Suwałk, Wigranie ze Starego Folwarku oraz, Szuwarki z Wi- 
żajn, Kapela Przeroślaki i Znaroku z Przerośli, Szeszupa i Szeszupiaki  
z Rutki-Tartak, Nachodne z Sejn oraz Kapela Onegdaj z Filipowa.

Kaziuk Suwalski, czyli „jarmark odpustowy w nowomiejskich re-
aliach” wywodzi się ze wspólnej dla Polski i Litwy tradycji uczcze-
nia Świętego Kazimierza – patrona Metropolii Wileńskiej i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, której Suwalszczyzna była częścią do 1795 r. 
Choć współczesny kiermasz ma charakter bardziej wielkomiejski, 
to mimo upływu czasu nie zatracił swego kolorytu. Podobnie jak  
w Wilnie, gdzie główny historyczny jarmark od ponad 400 lat funk-
cjonuje obok kościoła św. Kazimierza, również w Suwałkach organi-
zowany jest przy parafii pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza.

Dzięki staraniom orga-
nizatorów – Suwalskiego 
Ośrodka Kultury działają-
cego wspólnie z parafią pw. 
św. Kazimierza – udaje się 
zachować historyczną cią-
głość kulturową Kaziuka 
Suwalskiego, który podob-
nie jak jego pierwowzór, 
Kaziuk Wileński, zmienia 
charakter w zależności od 
terminu, w jakim się odby-
wa. Gdy odpust kazimierski 
przypada w karnawale – im-
preza ma charakter ludycz-
ny, jeśli w Wielkim Poście – 
refleksyjny.

5 marca po raz 23  zorganizowano Kaziuk Suwalski, imprezę ple-
nerową, która odbywa się na ul. A. Patli i W. Witosa, w bliskim są-
siedztwie kościoła, któremu patronuje święty Kazimierz Królewicz. 

Tradycyjnie wydarzenie poprzedziła msza święta, której towa-
rzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu suwalskiego Chóru PRIMO 
pod kierunkiem dra Ignacego Ołowia, Dyrektora Suwalskiego 
Ośrodka Kultury.

Uroczystego otwarcia impre-
zy dokonali: ks. Czesław Król, pro-
boszcz parafii, prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz oraz poseł 
Jarosław Zieliński. 

Na odwiedzających i kupują-
cych na kramach czekały wyroby 
rękodzieła ludowego, artystyczne-
go rzemiosła i regionalnych przy-
smaków. Oprócz corocznych hitów, 
czyli palm wielkanocnych, stroików, 
pisanek, rękodzielniczych serwetek 
i koszyków z wikliny, można było 
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XXiii  kaziuk  suwalski

Od lewej prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz, 
poseł Jarosław Zieliński, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Zdzisław Przełomiec, 
zastępca prezydenta Suwałk 
Roman Rynkowski 
i proboszcz parafii 
pw. św. Kazimierza 
Królewicza, 
Czesław Król

Na scenie 
wystąpiła 
Kapela 
Przeroślaki



Zjawisko o wyjątkowej urodzie, niecodzienny fenomen na 
Suwalszczyźnie można było obserwować w nocy z 27 na 28 lute-
go. Zorzę polarną nad Suwalskim Parkiem Krajobrazowym uwiecz-
nił na zdjęciach Krzysztof Paciorkowski. Wykonał ich ponad 700, co 
zajęło mu prawie 4 godziny.

Najczęściej zorze polarne mogą obserwować mieszkańcy 
Skandynawii. Norweskie Tromsø i okolice położone na północ od Koła 
Podbiegunowego to jedna z najlepszych na świecie lokalizacji na oglą-
danie tej ujmującej gry świateł na północnym niebie. Niedawna zo-
rza polarna nad naszym regionem to kolejne potwierdzenie tego, że 
Suwalszczyzna nie przypadkowo jest nazywana „polskim biegunem 
zimna”.

Zorza polarna była widoczna nad Polską z powodu burzy ma-
gnetycznej, którą wywołało uderzenie wiatru słonecznego, gdy  
w naszym kraju panowały dobre warunki do obserwacji tego efek-
townego zjawiska. Najczęściej można zobaczyć zorze barwy zielo-
nej, żółtej i czerwonej oraz białej. Kolor zjawiska zależy od rodzaju 
gazu. Na czerwono i na zielono świeci tlen, natomiast azot w kolo-
rach purpury i bordo.  Zdjęcia: Krzysztof Paciorkowski

Centrum Obsługi Nieruchomości

Międzynarodowy koncern Obrotu Nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 537 580 706. zapraszamy do współpracy!

NAJlePSi AGeNci, NAJSzYBSze trANSAKcJe
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ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki

>> zorza  Polarna
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>> ach  gdzie  to  słońce…
W Suwałkach mamy naj-

mniej słoneczną zimę od po-
nad pó ł wieku.  Jak w ynika  
z danych portalu meteomo-
del.pl od 1966 roku nie było  
w Suwałkach tak mało słońca 
w grudniu i styczniu, jak w cza-
sie tegorocznej zimy. Okazuje 
się, że w grudniu 2022 r. i stycz-
niu 2023 r. było tylko 11,1 sło-
necznych godzin. A w rekordo-
wą zimę 1972/73 tych słonecznych chwil było dziesięć razy więcej. 
Wszyscy już tęsknimy za słońcem i wiosną. Na szczęście udało się 

nam już znaleźć 
w  S u w a ł k a c h 
nad Czarną Hań- 
czą pierwsze nie- 
ś m i a ł e  ś l a d y 
nadcho dz ącej 
wiosny. 

Na szczęście prognozy pogo-
dy zapowiadają rychłe nadejście 
słonecznej wiosny w Suwałkach!


