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„dwójka” przyjazna 
niepełnosprawnym

Miasto Suwałki pozyskało z Państwowego Funduszu Ochrony Osób 
Niepełnosprawnych blisko 300 tys. zł na dostosowanie budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. A. Piłsudskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Ponad połowa kosztów zostanie pokryta z budżetu miejskiego. Całość 
będzie kosztowała prawie 650 tys. zł. 

– Zamontujemy w budynku szkoły windę, oraz podjazd, który znacz-
nie umożliwi osobom niepełnosprawnym samodzielne przemieszczanie 
się oraz korzystanie z pracowni szkolnych rozmieszczonych na wszystkich 
kondygnacjach budynku, jak i szatni znajdującej się w części piwnicznej 
– wyjaśnia Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Jeszcze w czerwcu rozpoczną się zaplanowane prace. Całość powin-
na być gotowa w listopadzie tego roku.

>>

technikum nr 4 
w czołówce

Suwalskie Technikum nr 4 zajęło 28 miejsce w kraju i pierwsze w wo-
jewództwie w Rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii, którym wyróżnia 
się szkoły rozwijające kompetencje miękkie. Tworzony jest on w oparciu  
o wyniki uczniów w praktycznej Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Ranking 
podsumowano 2 czerwca na gali on-line.

W 2020 roku w suwalskim Technikum nr 4 ukończono 6 projektów: 
Book Smile 2, Ratuj życie – to proste!, PSYjaciele to MY, Żywieniaki, KeepFit 
oraz Exploradores. Opiekunami projektów były: Izabela Agnieszka  
Klahs-Malinowska oraz Edyta Sidor-Bryk.

Inne suwalskie szkoły zajęły miejsca:
147. I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej (drugie  

 w podlaskim)
167. II LO im. gen. Z. Podhorskiego (piąte w podlaskim)
187. VII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
240. III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego.

W obecnym rankingu znajduje się 289 szkół z całej Polski. Zwolnieni 
z Teorii to ogólnopolska olimpiada wspierająca uczniów w realizacji pro-
jektów społecznych.

Kino zaprasza
 

Suwalskie kino Cinema Lumiere zaprasza w piątek 19 czerwca na 
„otwarcie” po długiej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. 
Wszyscy przybyli na seanse filmowe mogą czuć się bezpiecznie. Będą za-
chowane wszelkie zasady bezpieczeństwa.

Na początek kino proponuje filmy: „Emma” (komediodramat), 
„Naprzód” (animowany/przygodowy), „Niewidzialny człowiek” (horror), 
„Sonic. Szybki jak błyskawica” (animowany/przygodowy), „Swingersi” 
(komedia), „Zawód: Kobieciarz” (komedia). Więcej informacji na stronie 
www.cinem-lumiere.pl

rocznica wyborów
W 31. rocznicę wolnych wyborów do Senatu i częściowo wolnych do 

Sejmu kwiaty pod Dębem Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja złoży-
li Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk wraz z zastępcami: Ewą 
Sidorek i Łukaszem Kurzyną.

4 czerwca 1989 r. suwalczanie niesieni euforią i nadzieją na zmiany 
tłumnie ruszyli do urn wyborczych. Przed kabinami do głosowania usta-
wiały się długie kolejki. Frekwencja w Suwałkach była rekordowa i wy-
niosła prawie 60%. Wybory te okazały się prawdziwym sukcesem dla 
Komitetu Obywatelskiego. Suwalczanie oddali na A. Wajdę 67,3 % gło-
sów, a na B. Geremka ponad 73 %. Z kolei dla ówczesnego obozu rządo-
wego wybory oznaczały totalną klęskę.

>> >>

>>

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301

suwalki@cinema-lumiere.pl
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zdaniem
prezydenta

>>

>>

W ostatnim czasie podnie-
siona została w dyskusji pu-
blicznej sprawa lokalizacji no-
wego przystanku kolejowego 
w Suwałkach. Według założeń 
planistycznych wynikających  
z koncepcji przebiegu Rail 
Baltica na odcinku Ełk-Trakiszki 
(granica z Litwą) nowy przy-
stanek kolejowy ma być zlo-
kalizowany przy ul. Utrata 
na wysokości zjazdu w ul. 
Staniszewskiego. Jest to już 
kolejna, trzecia lokalizacja te-
go przystanku uzgodniona ze 
spółkami kolejowymi i projek-
tantami. Mam nadzieję, że jest ona ostateczna. Przystanek ten ma m.in. 
służyć do obsługi pasażerów połączeń kolejowych międzynarodowych, 
krajowych i regionalnych. Przy jego lokalizacji wzięto pod uwagę powsta-
jące osiedle Sobola Biel (ponad 2 tys. mieszkań) oraz budowane osiedle 
domów jednorodzinnych przy ul. ks. Staniszewskiego na powierzchni 
ok. 100 ha. Nie oznacza to jednak, że obecny dworzec pasażerski przy 
ul. Kolejowej przestanie istnieć. Będzie on nadal funkcjonować i tutaj bę-
dą kończyły swój bieg wszystkie pociągi pasażerskie w ruchu krajowym, 
a być może także pociągi międzynarodowe. Dowodem na to, jest zlece-
nie PKP SA na przygotowanie dokumentacji technicznej potrzebnej do 
remontu historycznego dworca. Fakt funkcjonowania dotychczasowe-
go dworca kolejowego, pomimo planów budowy wspomnianego wyżej 
przystanku potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury w swoim ostatnim 
piśmie z 26 maja 2020 r.

Ważną sprawą dla Suwałk jest też zaplanowana w koncepcji prze-
biegu trasy Rail Baltica nowa kolejowa towarowa stacja, która ma być 
położona przy PKP Papiernia, tuż obok terenów Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Obecna stacja towarowa położona pomiędzy  
ul. Przytorową i ul. Kolejową, a więc w centrum miasta nie jest dobrym 
rozwiązaniem. Przyznacie Państwo rację, iż nie jest to najlepsze miejsce 
na stację towarową. Stoją na niej składy pociągów cystern z paliwem, 
drewnem lub żwirem, który dowożony jest z pobliskich kopalń kruszyw. 

Moim celem i zadaniem jest uporządkowanie w najbliższych latach 
terenów kolejowych położonych w centrum Suwałk, ale z tą myślą żeby 
mieszkańcy miasta mogli w jak największym stopniu korzystać z pasa-
żerskich połączeń kolejowych, czyli z obecnego historycznego dworca  
i planowanego przystanku kolejowego.

Tak jak zawszę obiecuję, że będę informował mieszkańców o postę-
pie prac w tym zakresie i dalszych planach kolei. 

***
Drodzy Maturzyści!
Po kilku latach nauki w szkole średniej nadszedł dzień, w którym roz-

poczynacie maturę. Egzamin, który podsumowuje Waszą dotychczasową  
edukację jest jednym z najważniejszych w życiu. 

Tegoroczna matura przebiega w szczególnych okolicznościach i przy-
gotowanie do niej nie było łatwe. Jestem pewien, że pomimo panującej  
sytuacji epidemicznej,  z egzaminem dojrzałości doskonale sobie poradzicie.

Życzę Wam powodzenia, osiągnięcia jak najlepszych wyników,  
dostania się na wymarzone uczelnie, a w przyszłości wielu zawodo-
wych sukcesów. Niech zdobyta wiedza stanie się dla Was przepustką  
do pomyślnej przyszłości. Połamania piór! 

Prezydent Miasta Suwałk

projeKty do sbo 2021
31 projektów zgłosili suwalczanie do Suwalskiego Budżetu Oby- 

watelskiego na 2021 r. na łączną kwotę 7 308 755,79 zł. To ósma edycja SBO.
W kategorii projekty duże zgłoszono 7 propozycji, w tym m.in.: par-

king meczowy przy ul. Grunwaldzkiej, Bike Park przy ul. Stanisława 
Moniuszki czy Suwalski Street Land – I etap (remont skateparku i budo-
wa strefy do streetballa) na terenie Zalewu Arkadia.

Najwięcej bo 13 projektów wpłynęło w kategorii małe. Wśród nich 
znalazły się m.in: odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego 
na terenie dawnych koszar przy ulicy gen. K. Pułaskiego, Suwałki bez ko-
marów! Montaż wież lęgowych dla ptaków jerzyków – pogromców koma-
rów, Suwałki – napis świetlny przestrzenny 3D na suwalskich bulwarach.

Wśród 11 projektów złożonych w kategorii kulturalne lub społeczne 
zgłoszono m.in. projekty: Blues&Rock w Suwałkach – 30 lat zespołu Night 
Come w Suwalskim Fun Clubie Bluesa, GAJ W CENTRUM – ekologiczna  
oaza między ul. Reja i Pułaskiego, POUKŁADAJ SOBIE RAKA!

Dodatkowo, w tym 
roku jest możliwa reali-
zację projektów na te-
renie suwalskich pla-
cówek oświatow ych  
w  k a t e g o r i i  k u l t u -
ralne lub społeczne. 
Podobnie, jak w po-
przednich latach do wy-
korzystania w ramach 
SBO jest 2,6 mln zł.

– Przez ostatnie lata idea Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w na-
szym mieście bardzo się rozwinęła i cieszy się niesłabnącym zaintereso-
waniem ze strony mieszkańców. Oddajemy w ręce suwalczan realne pie-
niądze i to oni najlepiej wiedzą czego im brakuje w najbliższym otoczeniu 
do dobrego życia – stwierdził Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Do 26 czerwca propozycje mieszkańców zweryfikuje 19-osobowy 
Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Zespół oceni projekty 
pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości 
zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, któ-
re projekt będzie generował. 29 czerwca zostaną ogłoszone wyniki we-
ryfikacji złożonych projektów. Głosowanie nad propozycjami zacznie się 
14 września i potrwa do 2 października. Zachęcamy do głosowania elek-
tronicznego. Wyniki będą ogłoszone 26 października.

SBO 2020
Miasto Suwałki ogłosiło przetargi na dwa zwycięskie tzw. duże projek-

ty Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Zgodnie z ogłoszeniem do 
30 listopada ma powstać hala pneumatyczna przy Szkole Podstawowej 
nr 6 im. A. Kujałowicz oraz wybudowany zostanie parking i zatoka auto-
busowa przy ogródkach działkowych w sąsiedztwie ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. 

uwaga przerwa 
w dostawie ciepła

Suwalskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej planuje podłączenie nowej kotłow-
ni biomasowej do istniejącego układu techno-
logicznego Ciepłowni Głównej. Dlatego też od 15 czerwca (poniedzia-
łek) od godz. 18  do 16 czerwca (wtorek)  do godz. 6 wystąpi przerwa  
w dostawie energii cieplnej do wszystkich obiektów zasilanych z miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Wynika to z planowanego podłączenia kotłowni bio-
masowej do istniejącego układu technologicznego Ciepłowni Głównej,  
w związku z realizacją projektu unijnego „Budowa instalacji spalania bio-
masy w PEC w Suwałkach”.

PEC przeprasza za kłopoty z tym związane i dołoży wszelkich starań 
aby skrócić czas przerwy w dostawie ciepła



9.06.2020

DwuTygoDnik SuwalSki

4

od samorządu 
dla policji

2 czerwca prezydent  
Suwałk Czesław Ren- 
k i e w i c z  p r z e k a z a ł 
Komendantowi Miej- 
skiemu Policji podin-
spektorowi Bartoszowi 
Lorencowi oraz Naczel- 
nikowi Wydziału Ruchu 
Drogowego asp. szt. 
Ireneuszowi Sudnikowi 
urządzenie do badania 
stanu trzeźwości kie-
rujących. Na wniosek 
komendanta suwalski 
samorząd miejski za-
kupił Alkometr A2.0/04  

o wartości 12 177 zł. Dzięki niemu mundurowi będą jeszcze skutecz-
niejsi w eliminowaniu z ruchu osób, które zdecydowały się usiąść za 
kierownicą po alkoholu.

Od lewej: Czesław Renkiewicz, prezydent Su-
wałk, asp. szt. Ireneusz Sudnik 
i podinsp. Bartosz Lorenc

>>

>> ulice w budowie
29 maja firma PDM Suwałki rozpoczęła budowę ul. Księdza Stanisława 

Szczęsnowicza. To zupełnie nowa ulica łącząca Szpitalną z Reja i Reja  
z Pułaskiego. Umowy opiewają na kwotę 2 550 547,26 zł. 

– Ulica Księdza Szczęsnowicza będzie miała 400 metrów długości, asfal-
tową, 6 metrową jezdnię. Powstanie chodnik ze ścieżką rowerową oraz bli-
sko 60 miejsc parkingowych – informuje Łukasz Kurzyna, zastępca prezy-
denta Suwałk. – Warto zaznaczyć, że droga biegnie obok nowych bloków 
ZBM TBS wybudowanych w formule od Najemcy do Właściciela. Już nie-
długo będziemy przekazywali klucze najemcom tych budynków. Pod ko-
niec roku będą oni mogli komfortowo dojechać do swoich nowych miesz-
kań – dodaje Ł. Kurzyna.

Podpisana została też umowa na budowę ul. Francuskiej i Włoskiej 
na osiedlu za ogródkami działkowymi przy ul. Zastawie. Suwalska Firma 
REM-BUD za blisko 7 mln zł wybuduje te ulice do 30 listopada tego roku. 
Inwestycje są dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Kolejna inwestycja to budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława 
Śmiałego. Za 1 171 144,93 zł ulice te wykona firma z Olecka. Ma na to czas 
do 30 października tego roku.

posprzątajmy 
czarną Hańczę

Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat oraz Suwalska Federacja 
Organizacji Pozarządowych RAZEM zapraszają do wzięcia udziału  
w akcji #CzysteRzeki w subregionie suwalskim. W samo południe  
10 czerwca na moście przy ul. gen. W. Sikorskiego rozpocznie 
się sprzątanie nabrzeża Czarnej Hańczy w kierunku Krzywólki. 
Organizatorzy zapewniają rękawice i worki oraz maseczki dla chęt-
nych. Przypominają również o zasadach bezpieczeństwa i dbałości  
o siebie w czasach pandemii.

To kolejna wspólna akcja w ramach Korpusu Pokoju realizowana 
przez Pryzmat Suwałki razem z Hufcem ZHP Suwałki, Uczniowskim 
Klubem Sportowym Huragan, Suwalską Fedearacją Organizacji 
Pozarządowych RAZEM i Suwalską Radą Seniorów. Więcej informa-
cji: kom. 883 240 678 lub anna.ruszewska@pryzmat.org.pl

Akcja organizowana jest w ramach zadania „Partnerstwo dla 
Wolontariatu”, realizowanego przez Pryzmat Suwałki, finansowanego 
ze środków otrzymanych w ramach programu #KorpusSolidarności  
– Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego 
na lata 2018–2030”.

>>

jedyna taka matura 
w Historii

Jeszcze takiej matury w Polsce nie było. Po raz pierwszy odbywa się 
ona w czerwcu, a nie w maju, jak było dotąd. Maturzyści w maskach wkra-
czają na sale egzaminacyjne. A wszystko to przez epidemię koronowirusa.

W tym roku w Suwałkach do egzaminu maturalnego przystąpiło 
764 uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest suwalski sa-
morząd. W tym gronie jest 476 uczniów liceum i 288 uczniów techni-
kum. Matury rozpoczęły się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego. 
Maturzyści pisali na temat: Jaki wpływ na przesłanie utworu ma wprowa-
dzenie elementów fantastycznych? Odwołaj się do fragmentów „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego i wybranych tekstów kultury. Drugi temat do wy-
boru: Zinterpretuj wiersz Anny Kamieńskiej „Daremne”.

Na 9 czerwca zaplanowano egzamin z matematyki, a 10 czerwca eg-
zamin z języka angielskiego. Matury potrwają do 29 czerwca. Wszystkie 
egzaminy będą pisemne. W tym roku nie będzie ustnych egzaminów ma-
turalnych. 

Do egzaminu pisemnego z języka polskiego przystąpiło 173 maturzystów z I Li-
ceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej

>>
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– Ile krwi oddawanej jest rocznie  
w Suwałkach?

– W poprzednim roku kalendarzowym po-
braliśmy ok. 9 tys. donacji tj. ok. 4 tys. litrów krwi.

Ta ilość zabezpiecza potrzeby szpitali  
w Suwałkach, Sejnach i Augustowie, a nadwyż-
ki możemy odesłać do RCKiK w Białymstoku ce-
lem pomocy innym placówkom leczniczym.

Zazwyczaj okres wakacji powoduje, że trud-
niej jest nam pozyskać odpowiednią ilość krwi 
i jej składników, ale obecny czas znacznie różni 
się od poprzednich lat.

– A jak jest w czasie pandemii?
– Pandemia tylko utrudniła nam proces ob-

sługi Dawców, ale nie zniechęciła ich do odda-
wania krwi. Wyczekując w długich kolejkach 
i niejednokrotnie w trudnych warunkach at-
mosferycznych, Dawcy cierpliwie czekali aby 
pomagać, co nie zmniejszyło liczby donacji. 
Musieliśmy, jak wszyscy w pandemii zachować 
szczególne środki ostrożności oraz zaostrzyć 
kwalifikację epidemiologiczną.

– Ilu mamy w mieście honorowych 
krwiodawców? 

– Nie udzielę precyzyjnej odpowiedzi na 
to pytanie ponieważ obsługujemy Dawców 
z wielu miast. Są to zarówno bardzo regular-
nie oddający krew Dawcy z Suwałk, z Ziemi 
Augustowskiej i Sejneńskiej, ale także osoby  
z ościennych regionów, osoby będące tu prze-
jazdem, odwiedzające bliskich, wypoczywają-
ce na naszych terenach. Panel wykonywanych 
zawodów jest również bardzo szeroki. Są to 
uczniowie i nauczyciele, żołnierze, policjanci, 
strażacy, sportowcy, pracownicy dużych i ma-
łych przedsiębiorstw różnych branż, księża, le-
karze, ratownicy, pielęgniarki, kierowcy, pilarze, 
informatycy i… i tak można bardzo długo. Mam 
wrażenie, że nie istnieje taka grupa zawodowa, 
która nie ma wśród swoich szeregów dawców 
krwi, osocza lub szpiku, nawet jeśli zawód sta-
nowi czasowe ograniczenie do oddania krwi 
lub jej składników. Jeśli chodzi o ilość skład-
ników krwi oddanych przez kobiety, to staty-
stycznie jest ich mniej, co stanowi około jed-
ną trzecią ogólnej liczby dawców, ale osobiście 
obserwuję stopniowy wzrost tych proporcji. Ta 
różnica wynika z niskiej masy ciała oraz niskich 
wartości morfotycznych, ale nie z zapału do po-
magania chorym.

– Jak dużą ilość krwi potrafią w ciągu 
swej aktywności oddać honorowi daw-
cy krwi?

– Spora liczba dawców ma już ponad 
20 litrów i wówczas odznaczeni są przez 
Ministra Zdrowia Odznaczeniem „Honorowy 
Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”. 
Pojedyncze osoby zdołały oddać nawet ponad 
80 litrów składników krwi.

– W jaki sposób zachęcacie potencjal-
nych dawców krwi? 

– Z mojej wieloletniej współpracy z Daw- 
cami wynika, że najbardziej zachęcający jest 
fakt, że to co robią przyczynia się do ratowa-
nia ludzkiego życia. Dawcy mniej lub bardziej 
świadomie uczestniczą w procesie terapeu-
tycznym dotyczącym wielu osób. Wystarczy 
wiadomość, że ktoś choruje i już odczuwa-
my różnicę. Oczywiście dawcy mają i in-
ne przywileje np. wolny czas od zajęć zawo-
dowych na regenerację, darmowe przejazdy 
komunikacją miejską po odpowiednio du-
żym litrażu oddanej krwi, nieco szybsza ob-
sługa w gabinetach i przychodniach, a tak-
że pamiątkowe „gadżety”. Te przedmioty 
jednak to nadal tylko przedmioty – podmiotem  
w tym działaniu jest pomoc choremu.

– Gdzie szukać informacji o organizowa-
nych akcjach oddawania krwi oraz zasa-
dach jej oddawania?

– Obecnie najszerszym źródłem informacji 
jest internet i my, idąc z duchem czasu, głów-
nie tam zamieszczamy informacje. Możecie 
Państwo znaleźć te wiadomości na głównej 
stronie internetowej RCKiK w Białymstoku oraz 
na stronach HDK Augustów i Sejny.

Dodatkowo, zawsze udzielamy informacji 
na zadane przez Państwa pytania telefonicz-
nie pod numerem 87 567 21 12.

– Dziękujemy za rozmowę. Z okazji 
Światowego Dnia Krwiodawcy pozdrawia-
my wszystkich honorowych Dawców oraz 
osoby zajmujące się krwiodawstwem.

Krew darem życia
„Bądź pomocny dla potrzebujących, oddaj krew, po-

dziel się życiem” – takie hasła docierają do nas bardzo 
często, zwłaszcza teraz w okresie pandemii Covid-19. 
Tymczasem, mimo olbrzymiego postępu w medycynie, 
krew wciąż jest nie do zastąpienia. Corocznie w kraju do-
konuje się ok. 2 mln transfuzji. Przy standardowej operacji 
potrzeba od 0,5 do 1 litra krwi, a podczas bardzo skom-
plikowanych operacji, np. przeszczepienia wątroby – aż 
14 litrów. Dodać trzeba, że z krwi wytwarzane są także 
lekarstwa ratujące zdrowie i życie, a także umożliwiają-
ce urodzenie zdrowego dziecka parze rodziców z konflik-
tem serologicznym.

O dzieleniu się krwią, jako życiodajną substancją, na 
kilka dni przed Świętem Krwiodawców – rozmawiamy 
z lek. med. Jolantą Osińską, kierownikiem Terenowego 
Oddziału Krwiodawstwa w Suwałkach:

porody rodzinne
W suwalskim Szpitalu Wojewódzkim ponownie odbywają się poro-

dy rodzinne. W związku z trwającą epidemią COVID-19, obecność oso-
by towarzyszącej podczas porodu uzależniona jest od spełnienia nastę-
pujących warunków:

– dostępność sali (w okresie pandemii została wyznaczona jedna sala 
do porodów rodzinnych);

– spełnienie wymogów ankiety epidemiologicznej;
– zaopatrzenie we własnym zakresie w środki ochrony indywidual-

nej (maseczka chirurgiczna, fartuch ochronny, ochraniacze na obuwie);
– przestrzeganie poleceń personelu.
Osoba towarzysząca nie może opuszczać sali porodowej, o ile nie otrzy-

ma takiego polecenia od personelu medycznego, co może mieć miejsce 
np. w nagłej sytuacji położniczej. Planując poród rodzinny zaleca się, przez 
14 dni przed terminem porodu, ograniczenie kontaktów z innymi osoba-
mi celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawiru-
sem. Osoby pozostające w kwarantannie / w trakcie izolacji bądź z objawa-
mi infekcji nie mogą uczestniczyć w porodzie ani wchodzić na teren szpitala. Sala porodowa po otwarciu w 2017 r.
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WydarzyłO Się >>
Ze względu na stan epidemii i wprowadzo-

ne ograniczenia suwalscy radni spotkali się 
w Parku Naukowo-Technologicznym Polska 
Wschód. Po raz pierwszy w historii suwalskie-
go samorządu, rajcowie uczestniczyli w sesji 
Rady Miejskiej ubrani w maski osłaniające usta 
i nos. Przyjęli oni m.in. stanowisko w sprawie 
wypłaty wynagrodzeń nauczycielom, uchwalili 
trzy miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, ustalili cennik opłat na cmentarzu 
przy ul. M. Reja oraz przyjęli program szcze-
pień przeciwko wirusowi brodawczaka ludz-
kiego. Przedłużyli też ważność Suwalskich Kart 
Mieszkańca wydanych w 2018 roku.

StanOWiSKO W SpraWie Wypłat 
dLa naUCzyCieLi

Po blisko dwugodzinnej dyskusji, oraz prze-
rwy na pracę powołanego zespołu przygoto-
wującego projekt, 22 głosami „za” przy jednym 
wstrzymującym się suwalscy radni przyjęli sta-

nowisko w sprawie podjęcia działań zmierzają-
cych do wypłaty nauczycielom wynagrodzeń 
za przeprowadzone godziny ponadwymiaro-
we w czasie prowadzenia zajęć na odległość  
w czasie pandemii. Z wnioskiem o przyjęcie 
stanowiska wystąpił radny Bogdan Bezdziecki  
a udział w dyskusji wzięli: Jarosław Schabieński, 
Zbigniew Roman De-Mezer, Wojciech Pająk, 
Marek Zborowski-Weychman, Mariola Brygida 
Karpińska, Anna Maria Gawlińska, Adam 
Ołowniuk, Sławomir Sieczkowski, Karol Korneluk. 

Głos w tej sprawie zabierał również prezy-
dent, zastępca prezydenta oraz radcowie praw-
ni. W ocenie prawników Prezydent Miasta nie 
ma prawa wywierać presji na dyrektorów szkół 
w zakresie wypłacania środków za godziny po-
nadwywiarowe realizowane przez nauczycieli.

Treść stanowiska jest następująca:
W związku z brakiem wypłat za godziny ponad-

wymiarowe dla nauczycieli szkół i placówek oświa-
towych prowadzonych przez Miasto Suwałki w cza-
sie prowadzenia zajęć na odległość, Rada Miejska  
w Suwałkach wzywa Prezydenta Miasta do spowo-
dowania w placówkach mu podległych wypłaty 
wynagrodzeń za przeprowadzone godziny ponad-
wymiarowe nauczycielom, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. Oczekujemy od Prezydenta Miasta 
zapewnienia Dyrektorom szkół i placówek oświa-

towych niezbędnych warunków organizacyjnych  
i prawnych w celu realizacji wypłat.

SzCzepienia 
dLa dWÓCH rOCzniKÓW

Rajcowie zdecydowali, że w latach 2020 
i 2021 z bezpłatnych szczepień przeciwko wi-
rusowi brodawczaka ludzkiego w Suwałkach 
będą mogły skorzystać dziewczęta posiada-
jące Suwalską Kartę Mieszkańca, a urodzone  
w latach 2006 i 2007. A to wszystko dlatego, że  
w tym bieżącym roku, ze względu na sytuację 
epidemiologiczną trudno będzie przeprowa-
dzić akcję edukacyjną. Dodatkowo zmienił się ro-
dzaj szczepionek, a co z tym się wiąże – zmienią 
się terminy wykonania szczepień. Uniemożliwi 
to zakończenie szczepień w 2020 roku, zgodnie  
z uchwałą przyjętą w ubiegłym roku. W związku 
z tym w latach 2020–2021 do programu szcze-
pień będzie mogło przystąpić w Suwałkach ok. 
747 dziewcząt z dwóch roczników 2006 i 2007.

przedłUŻOna SKm 
Jednogłośnie suwalscy radni zdecydowa-

li, że Suwalskie Karty Mieszkańca, których da-
ta ważności kończy się w 2020 roku, zachowu-
ją swoją ważność w okresie do jednego roku 
od wskazanej na karcie daty upływu jej ważno-
ści. Karty wydane w 2018 r. w ilości 17 877, utra-
cą swoją ważność w bieżącym roku, a co za tym 
idzie mieszkańcy utracą prawo do korzysta-
nia z ulg wprowadzonych przez SKM. W marcu 
2020 r. suwalska Rada Miejska podjęła uchwa-
łę, która wprowadziła nowe zasady wydawania 
Suwalskiej Karty Mieszkańca. Jednakże ograni-
czenia związane z epidemią koronowirusa spra-
wiły, że organizacja przyjmowania i składania 
nowych wniosków o wydanie SKM jest bardzo 
utrudniona. Nie wiadomo też, kiedy skończą się 
te ograniczenia. W związku z tym konieczne by-
ło wydłużenie ważności dotychczasowych SKM.

Radny Kamil Klimek zaproponował stworze-
nie możliwości korzystania z SKM również w for-
mie aplikacji na urządzenia mobilne. Prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz zapowiedział, że  
w przyszłości Suwalskie Karty Mieszkańca będą 
dostępne w dwóch wersjach: plastikowej i elek-
tronicznej. Według stanu na 22 kwietnia 2020 
roku mieszkańcy Suwałk zawnioskowali o wy-
danie 28 846 kart.

sesja w masKacH

Widok sali obrad podczas sesji

n Suwalscy policjanci zatrzymali 34-latka 
podejrzanego o kradzież frezarko-zgrzewarki 
z terenu budowy. Mundurowi odzyskali skra-
dzione mienie. 

n 29 maja u jednej z pracownic suwalskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji potwierdzono przy-
padek wirusa SARS-Cov-2. Została ona zbada-
na na obecność koronawirusa w związku z uru-
chomieniem pracy stadionu przy ul. Zarzecze. 
W związku z tym od 27 osób pobrano próbki 
do badania. Wszystkie dały wynik negatywny. 

n Zarząd Województwa Podlaskiego przezna-
czył 77 tys. zł na wykonanie testów na obecność 
COVID-19 u planowych pacjentów w suwalskim 
Szpitalu Wojewódzkim. Za te pieniądze będzie 
można przeprowadzić 220 testów u pacjentów, 
którzy są przyjmowani na planowe zabiegi. 
Zapewni to bezpieczeństwo personelowi me-
dycznemu i osobom hospitalizowanym.

n Więcej ujawnionych wykroczeń niż skon-
trolowanych pojazdów odnotowali suwalscy 
policjanci w czasie jednodniowej akcji prze-
prowadzonej na drogach powiatu suwalskie-
go. Skontrolowali 114 pojazdów, a stwierdzi-
li 122 wykroczeń.

n W czasie pandemii koronowirusa Suwalski 
Chór Kameralny Viva Musica nagrał wideo do 
utworu „Psalm 4 – Wysłucha mnie Pan” w do-
mowym zaciszu. To jeden ze sposobów na pro-
mocję nowej płyty „Psalmy dla Niezłomnych”.

n Do nauki i egzaminów powrócili studenci  
suwalskiej Państwowej Wyższej Szkoły Za- 
wodowej.

n Prezydent Miasta Suwałk podziękował  
i wręczył listy gratulacyjne dwóm suwalcza-
nom – Jakubowi Skrodzkiemu i Danielowi 
Daneckiemu, którzy w siedemnaście dni prze-
płynęli kajakami prawie tysiąc kilometrów  
z jeziora Wigry do Bałtyku. Wyprawa miała cel 
charytatywny, a zebrane pieniądze zostaną 
przeznaczone na remont łazienki w Społecznej 
Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań” .

n Suwalscy policjanci ustalili dwóch męż-
czyzn podejrzewanych o kradzież sklepową. 
Łupem sprawców padło pięć par butów o łącz-
nej wartości 750 złotych. 34-latek został już za-
trzymany i usłyszał zarzut.

n Dom Pomocy Społecznej „Kalina” otrzy-
mał wsparcie od młodzieżowego radnego Sej- 
miku Województwa Podlaskiego Kamila Racz- 
kowskiego, który przekazał Barbarze Burba, dy-
rektor suwalskiego Domu Pomocy Społecznej 
„Kalina” – 2 tys. sztuk rękawic gumowych oraz 
200 uniwersalnych maseczek chirurgicznych. 
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tanieJ za GrOBy
Opłaty za nisze w kolumbarium i opłaty za 

groby przeznaczone do ponownego użycia na 
suwalskim cmentarzu komunalnym przy ul. 
Reja obniżyli miejscy radni. Teraz za udostęp-
nienie niszy urnowej w kolumbarium na 40 lat 
na poziomie I trzeba będzie zapłacić 2 tys. zł 
(o 500 zł mniej niż dotąd), a za miejsce na po-
ziomie II i III trzeba będzie zapłacić 2,5 tys. zł. 
Powodem zmiany było małe zainteresowanie 
nisko położonymi niszami. Niższa będzie też 
opłata za miejsce pod grób ziemny ponow-
nie przeznaczony do pochówku. Teraz za takie 
miejsce trzeba będzie zapłacić 400 zł (o 200 zł  
mniej niż dotąd). Takich miejsc do ponowne-
go wykorzystania na suwalskim cmentarzu 
jest około 200. Po upływie 20 lat nikt nie wniósł 
opłaty za odnowienie miejsca pod te groby i nic 
nie wskazuje, aby ktokolwiek miał ją wnieść. 
Opłata za miejsce pod standardowy grób ziem-
ny na 20 lat wynosi 600 zł, a za odnowienie te-
go miejsca na 20 lat trzeba zapłacić 30 zł za rok. 
Opłaty za miejsce pod grób ziemny dziecięcy 
są o połowę niższe niż za groby standardowe.

Temat był szeroko omawiany na komisji, 
a do przygotowanego projektu szereg uwag 
zgłaszał radny Kamil Lauryn. Podczas dysku-
sji radna M. B. Karpińska zaproponowała usta-
wienie ławek przy chodniku prowadzącym 
na cmentarz wzdłuż ul. M. Reja. Prezydent  
Cz. Renkiewicz zapowiedział ustawienie tych 
ławek przez Zarząd Dróg i Zieleni.

naJdrOŻSza OpieKa 
nad nietrzeŹWymi 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z re-
alizacji programu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych (pisaliśmy o tym 
więcej w poprzednim wydaniu „DTS”) oraz ze 
sprawozdaniem z współpracy suwalskiego 

samorządu z organizacjami pozarządowymi  
w 2019 r. Na realizację zadań publicznych w ra-
mach tego programu w 2019 r. wydano prawie 
5,5 mln zł. Najwięcej pieniędzy trafiło do organi-
zacji prowadzących działalność w zakresie roz-
woju sportu – 1 073 135,36 zł.

Zupełnie inaczej wygląda to, jeżeli cho-
dzi o efektywność wydawanych pieniędzy. 
Zdecydowanie najwięcej środków wydano  
z budżetu miejskiego na dofinansowanie jed-
nego uczestnika przy realizacji zadania publicz-
nego na prowadzenie placówki zapewniają-
cej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym  
i bezdomnym. Przy realizacji tego zadania na jed-
nego uczestnika przeznaczono 504,45 zł. Przy re-
alizacji działań przeciwdziałającym uzależnie-
niom i patologiom społecznym na jedną osobę 
wydano 353,43 zł, a dotacja na jedną usługę re-
alizowaną w programie „Złota Rączka” wyniosła 
33,64 zł. Najmniej kosztowało dofinansowanie  
z budżetu miejskiego uczestnictwa przy realiza-
cji działań z zakresu turystyki, krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dzieci – 4,66 zł oraz z zakresu kul-
tury, sztuki i dziedzictwa narodowego – 11,14 zł.

mieJSCOWe pLany i inne UCHWały
Radni uchwali trzy miejscowe plany za-

gospodarowania przestrzennego dla: rejonu 
ulic Bulwarowej i Zacisze, terenu położonego  
u zbiegu ulic gen. W. Sikorskiego i Grunwaldz- 
kiej oraz terenu ograniczonego ulicami:  
gen. K. Pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową, 
Grabową i gen. Z. Podhorskiego.

Radni dokonali też zmian w tegorocznym 
budżecie miejskim wraz ze zmianami zgło-
szonymi przez radnego S. Sieczkowskiego 
dotyczącymi przeznaczenia po 100 tys. zł na 
prowadzenia szkoleń z zakresu geriatrii i na 
plac zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym nr 1.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwał- 
kach można obejrzeć on-line na stronie inter-
netowej www.um.suwalki.pl. Można też zapo-
znać się z protokołami z sesji publikowanymi 
na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczany-
mi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzy-
skać dostęp do dokumentów dotyczących 
pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej  
w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, in-
terpelacje i zapytania radnych oraz udzielane 
na nie odpowiedzi publikowane są na stronie 
bip.um.suwalki.pl

naGrOda i WniOSKi
Przewodniczący RM Zdzisław Przełomiec 

złożył gratulacje i wręczył radnemu Zbig- 
niewowi Romanowi De-Mezerowi nagro-
dę przyznaną w plebiscycie internetowym 
na Samorządowca Roku 2019 w kategorii 
„Superrada”, czyli Top 10 najpopularniejszych 
radnych roku 2019.

Radni: W. Pająk, Jacek Roszkowski, K. Klimek, 
S. Sieczkowski, A. M. Gawińska, Z. R. De-Mezer 
i Jarosław Józef Kowalewski złożyli wnioski 
i oświadczenia m.in. w sprawie zwołania „okrą-
głego stołu” dotyczącego oświaty, podpisów 
pod materiałami i w stopce „DwuTygodnika 
Suwalskiego”, odpowiedzi na petycję w spra-
wie sieci 5G, stworzenia muralu z aktem loka-
cyjnym Suwałk w miejscu po zdemontowa-
nym termometrze u zbiegu ulic T. Kościuszki 
i Chłodnej, publikacji harmonogramów wy-
łączenia oświetlenia ulicznego w związku  
z wymianą lamp, remontu ul. L. M. Paca, zwo-
łania „okrągłego stołu”, dotyczącego budże-
tu miasta, przesunięcia punktu pt. „wnioski  
i oświadczenia radnych” bliżej początku se-
sji oraz w sprawie konsultacji lokalizacji dwor-
ca kolejowego.

>>
Pierwsze stypendia trafiły do rąk uzdolnionej suwalskiej młodzieży.  

W Dniu Dziecka Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wręczył umo-
wy stypendialne trojgu młodym, zaangażowanym muzycznie suwalcza-
nom. W spotkaniu uczestniczyli też rodzice. Wprowadzenie stypendiów 
dla młodzieży i dzieci utalentowanych w różnych dziedzinach sztuki na-
stąpiło za sprawą inicjatywy złożonej na początku kadencji przez radne-
go Marka Zborowskiego-Weychmana. 

W tym roku stypendium otrzymali: Kamila Sacharzewska, Julia 
Markowska i Tomasz Kopecki. K. Sacharzewska – jest uczennicą 
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Suwałkach, w klasie forte-
pianu u Anny Borkowskiej oraz tegoroczną maturzystką i absolwentką 
suwalskiego II LO. Niezwykle utalentowana pianistka, która swoją grą 
zachwycała publiczność na wielu koncertach i w licznych konkursach  
o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, zdobywając na nich naj-
wyższe laury. Ostatnim wielkim osiągnięciem Kamili jest pokonanie 
360 młodych pianistów z całego świata i zdobycie Grand Prix w kon-
kursie „XIV Sonatina & Sonata International Youth Piano Competition” 
w Stanach Zjednoczonych. Nagrodą główną jest zagranie koncertu  
w słynnej sali Carnegie Hall w Nowym Jorku. J. Markowska jest uczenni-
cą suwalskiej Szkoły Podstawowej nr 11. Swój śpiew doskonali w Studio 
Piosenki Świetlik działającym w SOK. Zdolna 12-latka jest laureatką  
i zdobywczynią wielu czołowych miejsc na licznych festiwalach piosenki  
i w konkursach wokalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.  

T. Kopecki jest uczniem drugiej klasy suwalskiego III LO. Swoje pasje re-
alizuje jako wokalista i gitarzysta rockowego zespołu The Boars, z którym 
wygrał Wojewódzki Przegląd Zespołów Rockowych „Rockowania 2019”.  
Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Stypendystom serdecznie gratulujemy, zaś wszystkich młodych ar-
tystów, którzy chcieliby ubiegać się o stypendia w kolejnych latach, in-
formujemy, że wnioski można składać do 15 grudnia każdego roku. 
Wszystkie informacje dotyczące stypendium znajdują się na stronie: 
www.um.suwalki.pl

młodzieżowe stypendia atystyczne

Od lewej: Tomasz Kopecki, prezydent Czesław Renkiewicz, Julia Markowska  
i Kamila Sacharzewska
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Jak potrzebna była ta placówka najlepiej 
świadczy fakt, że biblioteka była pierwszą in-
stytucją kultury, która powstała w Suwałkach 
po zakończeniu działań wojennych na Su- 
walszczyźnie w czasie II wojny światowej. 
Biblioteka powstała samorzutnie, w ramach lo-
kalnej inicjatywy już na początku stycznia 1945 r.,  
gdy trwały jeszcze walki o Warszawę. Była to 
jedna z pierwszych bibliotek miejskich – a tym 
samym pierwszych w ogóle – w ówczesnym 
województwie białostockim. „Dekret o biblio-
tekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi 
wydany 17 kwietnia 1946 r. przez Krajową Radę 
Narodową mógł już tylko potwierdzić istnieją-
cy w Suwałkach stan rzeczy. Miejscowa biblio-
teka miała wówczas ponad 2 tysiące książek  
i ośmiuset czytelników. 

Suwalska biblioteka wielokrotnie zmienia-
ła swoją siedzibę. Najpierw znajdowała się przy 
ul. T. Kościuszki, gdzieś naprzeciw domu uro-
dzenia Marii Konopnickiej, na piętrze. Potem 
została przeniesiona do budynku ratusza przy  
ul. A. Mickiewicza 1. Od listopada 1946 r. 
działalność w Suwałkach rozpoczęła odręb-
na Powiatowa Biblioteka Publiczna, która po-
czątkowo znajdowała się w budynku przy ul. 
Jatkowej 42 (obecnie L. Waryńskiego), a potem 

przeniosła się do lokalu przy ul. T. Kościuszki 
82. W drugiej połowie 1956 r. po połączeniu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej z powiatową, 
obie znalazły swoje lokum w budynku przy  
ul. T. Kościuszki 82. 9 maja 1960 r. powstał 
Społeczny Komitet Budowy Biblioteki, który  
w 50. rocznicę śmierci Marii Konopnickiej dopro-
wadził (w październiku 1960 r.) do rozpoczęcia 
budowy biblioteki przy ul. T. Noniewicza (wte-
dy ul. W. Lenina) – teraz znajduje się tam siedzi-
ba Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Budynek uroczyście oddano do użytku 25 maja 
1963 r. Zgodę na nadanie suwalskiej bibliotece 
imienia Marii Konopnickiej wyraziło Ministerstwo 
Kultury i Sztuki w listopadzie 1962 r. W lipcu 1975 r.  
suwalska biblioteka miejska i powiatowa stała 
się Wojewódzką Biblioteka Publiczną. Od 1979 r.  
powstawały filie biblioteki na terenie Suwałk. 
Pierwsza w Domu Młodego Robotnika przy  
ul. Armii Czerwonej (obecnie Sejneńska 35). To 
nie koniec bibliotecznych przenosin. W 1997 r. 
suwalska Wojewódzka Biblioteka Publiczna prze-
niosła się do budynku przy ul. E. Plater 33A, który 
zajmuje do dziś. Po likwidacji województwa su-
walskiego biblioteka ponownie stała się placów-
ką miejską i przyjęła nazwę Biblioteka Publiczna 
im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

SUWaLSCy BiBLiOteKarze
Suwalscy bibliotekarze od początku mieli zna-

czący wpływ na suwalską kulturę. Jak wspominał 
Leszek Ziółek, kierownik suwalskiego Wydziału 
Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w latach 1960-70: „Utarło się w tamtych latach  
w naszym środowisku powiedzenie, że w Su- 
wałkach trzem tygrysom przewodzi lwica. Te ty-
grysy to ja oraz kierownik Powiatowego Domu 
Kultury – Bolesław Walczuk i kierownik muzeum  
– Zygmunt Filipowicz. Pani Jadwiga Towarnicka 
(lwica oczywiście) zapraszała nas do siebie (do bi-
blioteki, którą kierowała) na kawę i u niej rozstrzy-
gały się wszystkie sprawy kultury w powiecie.”

Początki suwalskiej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej opisała jej kierowniczka w latach 
1945-48  – Irena Jarczewska: „Od 1 kwietnia1945 
roku (…) biblioteka staje się samodzielną pla-
cówką, opierającą swoją egzystencję na zasa-
dzie samowystarczalności: tzn. dochody z abo-
namentu (10 zł miesięcznie) muszą wystarczyć 
na pobory dwóch pracownic i woźnej, na różne-
go rodzaju świadczenia oraz materiały piśmien-
ne i druki biblioteczne. Jedynie lokal, opał i świa-
tło ma zapewnione od Magistratu. Subsydia 
państwowe i samorządowe umożliwiają kom-
pletowanie księgozbioru.”

75 lat SuwalSkIej bIblIotekI
SuwalSka bIblIoteka PublIczNa Im. marII koNoPNIckIej obchodzI brylaNtowy jubIleuSz. w tym roku mINęło  
też Sto lat od utworzeNIa PIerwSzej SuwalSkIej bIblIotekI I czytelNI. PowStały oNe w lutym 1920 roku Przy  
SuwalSkIm kole PolSkIej macIerzy SzkolNej. zlIkwIdowalI je NIemcy w maju 1940 roku.

1951 r.

Biblioteka
przy ulicy
Kościuszki

1947 r.

Biblioteka
przy ulicy 
Jatkowej
(obecnej

L. Waryń-
skiego)

1960 r.

Rozpoczęcie
budowy 

budynku 
biblioteki 
przy ulicy 

Lenina
(obecnej 

T. Nonie-
wicza)

1963 r.

Oddanie 
do użytku 
budynku 

bliblio-
teki 

przy ulicy
Lenina
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1979  Czytelnia książek w bibliotece przy ul. Noniewicza

1979 Seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy z terenu

1980

Pożegnanie 
przechodzącej 
na emeryturę 

zastępcy 
dyrektora 

WBP 
Jadwigi 

Towarnickiej

1963-69

Budynek 
Powiatowej 
i Miejskiej 
Biblioteki 

Publicznej 
przy ulicy

Noniewicza 
(dawnej 
Lenina)

1980

Spotkanie 
Kiry 

Gałczyńskiej 
z miłośnikami 
poezji jej ojca 
– Konstantego 

Ildefonsa 
Gałczyńskiego

1986 Podsumowanie konkursu „Maria Konopnicka – w 75. rocznicę śmierci”

1965

Oddział 
dziecięcy 

w bibliotece 
przy ulicy

Noniewicza

1997  Budynek biblioteki przy ul. Noniewicza przed ostatnią 
 przeprowadzką

9.06.2020
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Trwa jubileuszowy, brylanto-
wy rok suwalskich bibliotekarzy. 
Suwalska Biblioteka Publiczna im. 
Marii Konopnickiej obchodzi 75-le-
cie działalności. W tym roku mi-
ja również 100 lat od utworzenia 
pierwszej w Suwałkach bibliote-
ki i czytelni przy Polskiej Macierzy 
Szkolnej. Współczesna biblioteka  
w niewielkim stopniu przypomi-
na tę sprzed lat. O przeszłości, ale 
przede wszystkim o współczesno-
ści suwalskiej Biblioteki Publicznej  
im. M. Konopnickiej rozmawiamy  
z Marią Kołodziejską (na zdjęciu 
obok), dyrektorem tej placówki.

– Co zmieniło się w suwalskiej 
Bibliotece w ciągu tych 75 lat?

– Tych zmian było dużo, ale 
jedno na pewno nie zmienia się. 
Jesteśmy po to, by ułatwiać suwal-
czanom dostęp do książek czy sze-
rzej mówiąc do literatury, wiedzy, 
rozrywki i informacji. Biblioteki są 
bardzo ważne w społecznościach 
lokalnych. To jedyne obowiązko-
we w mieście czy gminie instytucje 
kultury zagwarantowane w ustawie  
o samorządzie gminnym. Kiedyś 
jeden z naszych czytelników wy-
chodząc z budynku biblioteki przy  
ul. E. Plater 33 A stwierdził, że jest to 
najmądrzejszy budynek w mieście. 
Coś w tym jest.

– Współczesna suwalska bi-
blioteka w niewielkim stopniu 
przypomina tę z roku 1945.

– Przede wszystkim mamy sto 
razy więcej książek i piętnaście ra-
zy więcej czytelników niż w 1945 
r. Największe zmiany nastąpi-
ły w ostatnich latach. A wynika to 
przede wszystkim z tego, że zmie-
nia się funkcja bibliotek w życiu 
współczesnych Polaków. Biblioteki 
stają się ośrodkami kultury i dostę-

brylaNtowa bIblIoteka

pu do informacji, w których poza 
tradycyjnym wypożyczeniem książ-
ki lub czasopisma można miło i po-
żytecznie spędzić czas na spotka-
niu autorskim, koncercie, wystawie 
czy na zajęciach dla dzieci lub se-
niorów. W naszej bibliotece moż-
na też uzyskać dostęp do wszel-
kich informacji, których poszukują 
suwalczanie, zwłaszcza ci, którzy 
mają utrudniony dostęp do inter-
netu. Ostatni czas, po wprowa-
dzeniu ograniczeń związanych  
z epidemią pokazał jak jest to waż-
ne. Oprócz konkursów i czytanek  

w sieci zaproponowaliśmy suwal-
czanom bezpłatny zdalny dostęp 
do książek na platformie interneto-
wej IBUK Libra – z abonamentu wy-
kupionego przez naszą Bibliotekę. 
Ale nic nie zastąpi bezpośrednie-
go kontaktu z czytelnikami. Nasza 
Biblioteka jako jedna z pierwszych 
instytucji publicznych w Suwałkach 
powróciła do tradycyjnego sposo-
bu pracy, oczywiście z zachowa-
niem niezbędnych warunków bez-

pieczeństwa. Najwyraźniej również 
suwalczanie zatęsknili za książkami 
i bibliotekarzami, bo w ciągu pierw-
szych dwóch dni po wznowieniu 
działalności, nasze placówki odwie-
dziło ponad tysiąc osób.

– Co proponuje suwalska 
Biblioteka?

– Przede wszystkim dostęp 
do blisko 200 tys. książek i czaso-
pism. Od dwóch lat czytelnicy mo-
gą korzystać z odnowionej Czytelni. 
Powstała też Pracownia Digitalizacji 
i Historii Mówionej, gdzie rejestru-
jemy i gromadzimy wspomnienia 
najstarszych mieszkańców Suwałk 
i Suwalszczyzny. Na stronie inter-
netowej Biblioteki można obejrzeć 
i posłuchać wspomnień o tym, jak 
żyło się przed laty w naszym mie-

ście i regionie. Można też odbyć wir-
tualną podróż w czasie do Suwałk 
sprzed kilkudziesięciu lat. W naj-
większej suwalskiej galerii dawnych 
zdjęć przypominamy, jak niegdyś 
wyglądały suwalskie ulice i życie 
suwalczan. A wszystko to na stro-
nie Biblioteki pod adresem: http://
digi.bpsuwalki.pl. Nagrane wywia-
dy obejmują kilka ostatnich dzie-
sięcioleci historii miasta. Zebrane 
opowieści są wykorzystywane  
w działaniach edukacyjnych, arty-
stycznych i naukowych. W biblio-
tece odbywały się warsztaty edu-
kacyjne dotyczące historii naszego 
miasta na bazie wspomnień o zda-
rzeniach i miejscach historycznych 
– tych suwalskich. Młodzież odczy-
tywała znaki historii na archiwal-
nych zdjęciach i filmach o obecnym 
Placu Marii Konopnickiej. Dotąd ta-
kie wspomnienia w Suwałkach i na 
Suwalszczyźnie rejestrowano incy-
dentalnie. Niestety wielu suwalczan 
ze swoimi ciekawymi opowieściami 

o życiu nie ma już wśród 
nas. To oni tworzyli hi-
storię naszego miasta. 
Staramy się uratować, 
to co jeszcze można  
i utrwalić na nośnikach 
cyfrowych.

– A co z najstarszy-
mi zbiorami?

W tej pracowni digi-
talizowane są też zbio-
ry biblioteczne, szcze-
gólnie te najstarsze  
i najcenniejsze dotyczą-
ce Suwałk i naszego re-

gionu. Stare książki i czasopisma 
są często źle zachowane i trudno je 
udostępniać. Po przeniesieniu na 
nośniki cyfrowe będą łatwiej do-
stępne, a przede wszystkim ocali-
my je przed zniszczeniem. 

– Suwalska Biblioteka stawia 
też na kreatywność i rozwija-
nie jej wśród najmłodszych.

– Od pięciu lat działają najbar-
dziej nietypowe i kreatywne od-
działy suwalskiej Biblioteki, czy-
li Midicentrum na Osiedlu Północ 

Spotkanie z okazji 100-lecia suwalskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 
w 2018 roku

Spektakl kamishibai „W Czarnej Hańczy” w czasie Nocy Bibliotek

Zajęcia 
w Midicentrum  

są niezwykle 
rozwijające 
i kreatywne 

Wystawa starych suwalskich fotografii w czasie 
Nocy Bibliotek 2019 r.
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Biblioteka zaprasza wszystkich czytel-
ników. Zapewnia zachowanie wszel-
kich zasad bezpieczeństwa podczas 
epidemii

oraz „Smykałka” przy ul. E. Plater 
33A. Z naszego Midicentrum sko-
rzystało już ponad 50 tys. osób. 
Są to przede wszystkim najmłod-
si suwalczanie, którzy rozwijają 
tam swoją wyobraźnię i pomysło-
wość. Taka placówka musi stale 
zmieniać się, bo w nowoczesnych 
technologiach następują szybkie 
zmiany, a my chcemy by suwalskie 
Midicentrum i „Smykałka” ofero-
wały dzieciom i młodzieży, to co 
najnowsze.

– Teraz rozwija się budownic-
two mieszkaniowe w południo-
wej części Suwałk. Czy nie 
brakuje tam filii bibliotecznej?

– Uważam, że potrzebna jest 
w tej części Suwałk filia Biblioteki 
Publicznej. Nie musi być budo-

wana od podstaw, ale może uda 
się wykorzystać już istniejące po-
mieszczenia w przestrzeni pu-
blicznej. W tej chwili mamy swoje 
placówki na Osiedlu Północ przy 
ul. Klonowej, na Osiedlu Kamena 
przy ul. Północnej, w centrum  
i w Szpitalu Wojewódzkim. Brakuje 
filii w południowej części miasta.

 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach ma 4 placów-
ki oraz Midicentrum. Pełni funkcję biblioteki powiatowej. Pracuje w niej 
45 osób. Na koniec 2019 roku księgozbiór biblioteczny liczył 178 826 wo-
luminów oraz 2 271 woluminów prasy oprawnej, 14 973 jednostek zbio-
rów specjalnych oraz 86 tytułów prasy bieżącej. W 2019 roku suwalską 
bibliotekę odwiedziło 111 186 osób, którzy wypożyczyli 198 254 książek, 
co oznacza że średnio jeden suwalczanin wypożyczył 3 książki w 2019 r. 

– Biblioteka to budynki i nie-
zbędna baza, ale przede 
wszystkim to bibliotekarze.

– W ciągu tych 75 lat w su-
walskiej Bibliotece pracowało 
201osób. Byli i są to ludzie, któ-
rzy starają się pomóc suwalcza-
nom w w ybraniu k siążki ,  c z y  
w znalezieniu poszukiwanej infor-
macji. Dowozimy też poszukiwa-
ne książki osobom starszym i nie-
pełnosprawnym, dla których jest 
to niezwykle potrzebne. Suwalscy 
bibliotekarze angażują się też  
w kulturalne i społeczne życie 
miasta. Ostatnio w czasie epide-
mii kilkoro z nich jako wolontariu-
sze roznosiło seniorom maseczki 
ochronne zakupione przez suwal-
ski samorząd. Z kolei instruktorzy 
w bibliotecznym Midicentrum na 
drukarce 3D drukowali elemen-
ty do przyłbic ochronnych dla su-
walskich medyków.

– Jakie są najbliższe biblio-
teczne plany?

– W tym roku chcemy wyre-
montować kolejną część nasze-
go budynku przy ul. E. Plater. 
Oddano go do użytku już ponad 
23 lata temu i w ostatnim cza-
sie staramy się etapami go mo-
dernizować. Przed pięcioma laty 
przebudowaliśmy część pomiesz-
czeń na parterze, przed dwoma 
laty wyremontowaliśmy czytel-
nię i Pracownię Historii Mówionej. 
Teraz przyszedł czas na wypoży-

czalnię i pomieszczenia na dru-
gim piętrze. Konieczny jest re-
mont wyeksploatowanej windy. 
By to zrealizować pozyskaliśmy 
300 tys. zł z Ministerstwa Kultury 
i  D z i e d z i c t w a  N a r o d o w e g o, 
a 200 tys. dołożył suwalski sa-
morząd. Biblioteka zmienia się, 
staje się miejscem jeszcze bar-

dziej przyjaznym suwalczanom. 
Oczywiście najlepiej byłoby za-
projektować budynek specjalnie 
dla potrzeb współczesnej biblio-
teki, to pozwoliłoby na rozwinię-
cie działalności naszej placów-
ki. Ale nie wiem, czy obecnie jest 
to realne. Za to już dziś zapra-
szam wszystkich na tegoroczną 
Noc Bibliotek, którą zaplanowa-
liśmy na 27 czerwca. W tym roku 
będzie to nietypowa, bo wirtual-
na Noc Bibliotek. Szczegóły noc-
nego internetowego spotkania  
w Bibliotece podamy wkrótce. 

– Dziękuję za rozmowę.

Suwalska biblioteka to nie tylko książki. Można tutaj też posłuchać muzyki  
i zagrać na akordeonie – spotkanie z Anią Brodą

Rycerz polski na balu karnawałowym 
w Smykałce

Zabawa chustą klanza dla najmłodszych w czasie akcji plenerowej „Odjazdowy 
bibliotekarz”

W bibliotece wiele ciekawych zajęć znajdą dla siebie najmłodsi suwalczanie
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PracowNIcy  SuwalSkIej  bIblIotekI 
PublIczNej  w  latach  1945-2020

Anna Beata Andruczyk, Czesław Andruszkiewicz
Andrzej Asejczyk, Irena Bagińska
Krystyna Bagińska, Agnieszka Bieryło
Janina Borkowska, Marianna Borkowska
Barbara Brzezińska, Lucyna Buczek
Marek Buczyński, Waldemar Bury
Kaja Bydelska, Małgorzata Cherubin
Cecylia Chmielewska, Roman Chmielewski
Marta Chudecka, Andrzej Chuchnowski
Maciej Chuchnowski, Michał Chuchnowski
Irena Cichmińska, Regina Cichucka
Małgorzata Czerucka, Patrycja Czerniecka
Maciej Ćwikliński, Józef Ćwikliński
Józefa Drozdowska, Maria Dymper-Filipkowska
Henryk Ekstowicz, Hieronim Ferenc
Henryka Fidrych, Maria Fiertek
Jarosław Filipowicz, Lesław Filipowicz
Irena Gac, Lucyna Galicka, Jolanta Gąglewska
Maria Gobczyńska, Stanisława Golub
Stanisława Teresa Golus, Maria Gołaszewska
Hanna Górecka, Halina Górska, Irena Grądzka
Teresa Gromadzka, Anna Maria Grunwald
Teresa Grygo, Stanisława Ilińska
Alicja Jabłońska, Grażyna Jabłońska
Helena Jakubowska, Irena Jarczewska
Irena Jaremko, Sylwia Jasielon
Maria Jasińska, Eugenia Jasionowska
Barbara Jaśkiewicz, Jerzy Jastrzębski
Ewa Katarzyna Jezierska, Teresa Jędrzejewska
Anna Kapuścińska, Jadwiga Kapuścińska
Leszek Kapuściński, Anna Kaszuba
Kazimiera Kisielewska, Magdalena Kleszczewska
Mariusz Klimczyk, Stanisława Kolenkiewicz
Katarzyna Korol, Hubert Koncewicz
Andrzej Witold Kłaczkowski, Stanisława Kolenkiewicz
Maria Kołodziejska, Elżbieta Kozłowska
Teresa Kozłowska, Kazimierz Kozłowski 
Tadeusz Kozłowski, Irena Krakowska-Poczobut
Edyta Krzyżanowska, Piotr Kuczek, Teresa Kuczyńska
Hanna Kujawska, Stanisław Kulikowski, Ludwika Kunce
Genowefa Kuźmin, Jadwiga Linkiewicz
Justyna Lisiewicz, Danuta Liszczyna
Bożena Litwiejko, Marianna Łozowska
Katarzyna Łukaszewicz, Grażyna Maciejewska
Agnieszka Maczułajtys, Marta Makowska
Maria Matkiewicz, Anna Marcinkiewicz
Małgorzata Masłowska, Krystyna Michniewicz
Grażyna Mikłaszewicz-Sewastianowicz, 
Barbara Misiewicz, Bogusława Miszkiel, Wanda Moraczyńska
Ewa Mordaszewska, Stanisława Morusiewicz
Arletta Mozyrko, Janina Murawko, Marianna Musiałowicz
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 Katarzyna Myszukiewicz, Stanisław Namiotko, Maria Naruszewicz
Jadwiga Norejko, Jadwiga Nowacka, Cezary Oberman
Stanisława Oleksy, Józef Olszewski, Bożenna Ołdakowska
Barbara Omilian, Anna Opanowska, Helena Opanowska 
Stanisława Orłowska, Krystyna Osipowicz, Maria Ostrowska
Józef Ostrowski, Wojciech Pająk, Paulina Piasecka-Cybula, 
Jadwiga Pietkiewicz, Zofia Pietkiewicz, Małgorzata Pigiel
Halina Pliszka, Jadwiga Pogorzelska, Olga Pogorzelska, 
Waldemar Polek, Agnieszka Pomian, Elżbieta Pomian
Renata Przełomska-Miszkiel, Zdzisław Przełomiec
Grażyna Prymaka, Wioletta Prymaka, Anna Puczyłowska 
Celina Puczyłowska, Ewa Rak, Janina Rola, Elżbieta Romanowska
Alicja Rosłon, Monika Rudowicz, Grażyna Rutkiewicz
Alicja Sasin, Anita Sawicka, Dorota Sawicka, Cezary Sawicki
 Władysław Sawicki, Leokadia Sidorek, Regina Sidorek
Maria Sieniewicz, Józef Sitko, Dorota Skłodowska
Marzena Słowikowska, Janina Sobolewska, Halina Sokólska
Kamila Sośnicka, Agnieszka Stankiewicz, Grzegorz Staszkiewicz
 Stanisław Staszkiewicz, Henryk Stasiński, Aneta Wanda Suproń
Danuta Szczecina, Anna Szczerbińska, Eugenia Szczucka,
Teresa Szot, Dariusz Sztelmer-Stabiński, Maria Szumańska
Krystyna Szymańska, Agnieszka Szyszko
Maria Grażyna Taraszkiewicz, Maria Taraszkiewicz
Marta Taraszkiewicz, Jadwiga Towarnicka, Mirosława Trzeciak
 Elżbieta Turowicz, Barbara Ulko, Irena Ułanowicz
Zofia Warakomska, Piotr Walendzewicz, Małgorzata Waszkiewicz 
Katarzyna Wierzbowicz, Elżbieta Wilczewska, Helena Winikajtys
Jadwiga Wiszniewska, Ewa Witkowska, Elżbieta Wojnowska
 Izabela Woźnica, Alicja Wrocławska, Anna Wyszko
Irena Zabokrzycka, Teresa Zajączkowska
Janina Zdanio, Halina Zielińska
Danuta Ziniewicz, Elżbieta Złotkowska
Irena Złotnik, Iwona Zomerfeld
Elżbieta Żuk, Romualda Żuk
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osir coraz bardziej dostępny
Wznowiła działalność siłownia Ośrodka Sportu i Rekreacji przy  

ul. Wojska Polskiego 2. Obiekt wrócił do pracy po blisko 3-miesięcznej 
przerwie. Podobnie jak w przypadku innych obiektów zarządzanych 
przez OSiR w siłowni mają zastosowanie ograniczenia sanitarne spowo-
dowane epidemią SARS-CoV-2 w Polsce, w tym m.in. do maksymalnie 25 
osób została ograniczona liczba osób, które jednocześnie mogą prze-
bywać w obiekcie. W sali ze sprzętem aerobowym może przebywać 10 
osób, a w sali do ćwiczeń siłowych, kulturystycznych i rehabilitacyjnych 
15 osób. Informacja o ilości osób jest umieszczona przed wejściem do sa-
li i będzie weryfikowana przez pracowników.

OSiR informuje, iż niewykorzystane karnety zachowują swoją waż-
ność. Siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6-22 oraz 
w soboty i niedziele w godz. 10-18.

praWie Cały SKład
Znamy już prawie cały skład siatkarskiej drużyny suwalskiego Ślepska 

Malow w nowym sezonie Plus Ligi. W sezonie 2020/21 w tej drużynie 
nadal grać będą: Bartłomiej Bołądź (atakujący), Paweł Filipowicz (libe-
ro), Jakub Rohnka (przyjmujący), Cezary Sapiński (środkowy), Kacper 
Gonciarz (rozgrywający), Andreas Takvam (środkowy), Łukasz Rudzewicz 
(środkowy), Patryk Szwaradzki (atakujący) oraz pojawią się nowi siatka-
rze: Mateusz Sacharewicz (środkowy) i Marcin Waliński (przyjmujący).  
Suwalską drużynę nadal będzie prowadził trener Andrzej Kowal wspólnie 
z Mateuszem Kuśmierzem i fizjoterapeutą Damianem Słabińskim. Wciąż 
w drużynie brakuje drugiego rozgrywającego i libero.

W przyszłym sezonie w suwalskim zespole nie będzie już 
grał libero Adrian Stańczak, który wystąpił w 23 meczach 

Ślepska Malow w Plus Lidze 

Ostatnio do składu Ślepska Malow na następny se-
zon dołączyli M. Sacharewicz i M. Waliński. Sacharewicz 
– to 30-letni środkowy, który trafił do Suwałk z Lubina, 
gdzie reprezentował barwy Cuprum. Pochodzący z Białegostoku do-
świadczony siatkarz ma na swoim koncie występy w klubach Plus Ligi, jest 
również mistrzem Polski w sezonie 2018/2019 (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle). 
Doświadczonym siatkarzem jest też 30-letni przyjmujący M. Waliński, przed 
którym trudne zadanie bo w suwalskim zespole zastąpi znakomicie grają-
cego w poprzednim sezonie Nicolasa Szerszenia. W ostatnim sezonie Plus 
Ligi w barwach Aluronu Virtu CMC Zawiercie Waliński zdobył 230 punktów. 

Ponownie w Ślepsku Malow grać będzie Patryk Szwaradz-
ki, który w sezonie 2018/2019 z suwalską drużyną wygrał  
I ligę i był niezwykle ważnym ogniwem zespołu w Plus  
Lidze. Na szczególną uwagę zasługują asy serwisowe  
P. Szwaradzkiego, które zagrywał ligowym rywalom  
w kluczowych momentach poszczególnych spotkań. 

WiGry OStatnie
Suwalskie Wigry spadły na ostatnią lokatę w tabeli I ligi. Piłkarzom su-

walskiej drużyny brakuje nieco szczęścia w ostatnich meczach. Po restar-
cie I ligi zespół zdobył jeden punkt, choć niewiele brakowało żeby tych 
punktów było więcej. Najpierw Wigry przegrały 0:1 w Niecieczy z Termalicą 
Bruk-Bet. Gola zdobył Piotr Wlazło w 38 min. Z kolei remisem 1:1 zakończył 
się mecz Wigier z Miedzią Legnica rozegrany w Suwałkach. Gola dla Wigier 
strzelił Patryk Czułowski w 77 min., a rywale wyrównali w ostatniej minucie 
doliczonego czasu gry po strzale Nemanja Mijuskovica. Od 84 min. suwalski 
zespół grał z przewagą jednego piłkarza, po tym jak Omar Santana z Mie- 
dzi otrzymał czerwoną kartkę. 

Mecz rozegrano bez udziału publiczności. 

Teraz Wigry z dorobkiem 20 pkt zajmują osiemnastą lokatę w tabeli I ligi. 
W następnej kolejce suwalska drużyna zagra 12 czerwca w Niepołomicach 
z Puszczą. Kolejne dwa mecze Wigier obejrzymy na sportowych ka-
nałach Polsatu, na których transmitowane będą mecze z: GKS Tychy  
(w Suwałkach 18 czerwca o godz. 20.40) i Stomilem (w Olsztynie 21 czerw-
ca o godz. 15.10). Transmisja meczu z GKS Tychy będzie pierwszą przepro-
wadzoną z suwalskiego stadionu od dwóch sezonów.

13

Wydarzenia SpOrtOWe

>>

BLaCK pUB KOmin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿  10 - l e c i e  z e s p o ł u  B i f r o s t .  

Dziki i Jimi w 2010 r. założyli kapelę, któ-
ra istnieje do dziś. 27.06 zagrają koncert 
(zgodnie z zasadami epidemiologicz-
nymi, więc liczba osób niestety będzie 
ograniczona do 150). Nie mniej jednak li-
czymy na dobrą zabawę i udane wystę-
py. Impreza zaczyna się o 15 w ogródku 
Komina i potrwa do 22. 

Pr z e d B i f r o s t ’e m z a g r a j ą  t a k i e 
zespoły jak: The Boars (15-15:40), MUV 
(15:55-16:35), Nanga Parbat (16:50-17:10), 
Morbu (17:25-17:50), Madbee (18:05-
18:45), Amnestia (19-19:40), Hatefu five 
(19:55-20:35). Jubilaci zagrają w godz. 
20:50-22. 

Będzie jeszcze kilka niespodzianek. 
Czas rezerwować miejsce!!! Wstęp: 20 zł. Prosimy o zachowanie środków 
bezpieczeństwa i zabranie ze sobą maseczek.

rOzmarinO, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿  koncer t zespo łu „Dobre 

Wrażenie” pt. „Na fali słów i dźwię-
ków” – 10.06, godz. 19 – wstęp 10 zł. 
Będzie to pierwszy po długiej prze-
rwie koncert. Kwartet zaprezentuje 
repertuar w stylistyce piosenki że-
glarskiej i poetyckiej. Będzie weso-
ło i lekko nostalgicznie.

¿ 70-tą edycję „Wide Open Jam Session”, 12.06, godz. 19.30 – wstęp 
wolny, rezerwacja miejsca przy stoliku: 5 zł.  

ZAPROSZENIA SUWALSKIE
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Ogłoszenie
o wynajmie lokali użytkowych i dzierżawy gruntu przeznaczonego 

na ogródek działkowy na okres do 3 lat 
zarząd Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o. ogłasza 

publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytko-
wych i dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogródek działkowy, stano-
wiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych  
w Suwałkach przy ulicy: 

Lokal użytkowy:
1. Ludwika Waryńskiego 9 – lokal położony na parterze o powierzchni 

użytkowej 72,85 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 13,00 zł/m2 
netto, wadium 1 400,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele gastronomiczne, handlowe, usługowe 
lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

2. teofila noniewicza 91 o powierzchni użytkowej 11,00 m2 – wywo-
ławcza wysokość stawki czynszu 16,00 zł/m2 netto, wadium 260,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, handlowe, usługowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno
-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. 

Grunt:
3. Filipowska grunt o numerze geodezyjnym 30268/2 i powierzchni 

584,00 m2 – wywoławcza wysokość stawka czynszu – 2,00 zł/m2 netto opła-
ty rocznej, wadium 150,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł/m2 w przypadku lokali 
użytkowych i 0,10 zł/m2  w przypadku gruntu przeznaczonego na ogródek 
działkowy. 

Lokal i grunt są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.
przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2020 r. (czwartek) o godz. 10.00  

w siedzibie zarządu Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS Sp. z o. o.  
– ul. Wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1). 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu i 
umowy dzierżawy dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigier-
ska 32, pokój nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.mo-
nitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe 
informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51 lub 52.  139/2020

HarmOnOGram praC 
przy OśWietLeniU ULiCznym

Ze względu na wymianę opraw oświetleniowych możliwe są wyłącze-
nia oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach:

1 Maja, Filipowska, 41 Pułku Piechoty, Akacjowa, Artyleryjska, bez nazwy 
za Aquapakiem, Bielickiego, Bohaterów, Bolesława Śmiałego, Brzozowa, 
Raczkowska, Budowlana, Bukowa, Bulwarowa, Cedrowa, Chełmska, 
Chłodna, Chopina, Chrobrego, Cicha, Ciesielska, Cisowa, Czwartaków, 
Dębowa, Dubowo I, Dwernickiego, Energetyczna, Falka, Gałaja, Gorzowska, 
Górna, Górnicza, Grabowa, Grunwaldzka, Jagiełły, Jana Pawła II, Jasna, 
Jaśminowa, Jodłowa, Kaczy Dołek, Kalinowa, Kamedulska, Kasztanowa, 
Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Klasztorna, Klonowa, Kolejowa, Kolejowa 
garaże, Kołłątaja, Konarskiego, Konopnickiej, Kosynierów, Kościuszki, 
Kościuszki boczna, Krośnieńska, Królowej Jadwigi, Krótka, Krzywoustego, 
Krzywólka, Leszczynowa, Lipowa, Lotnicza, Łanowa, Łokietka, Mackiewicza, 
Majerskiego, Mała, Dąbrówka, Mechaników, Mickiewicza, Mieszka I, 
Miła, Minkiewicza, Miodowa, Modrzewiowa, Murarska, Muzyczna, 
Narutowicza, Noniewicza, Nowosądecka, Ogińskiego, Ogrodowa, 
Olszowa, Olsztyńska, Orzechowa, Park Konstytucji 3 Maja, Parking Utrata, 
Parkowa, Parowozowa, Partyzantów, Pogodna, Piotrkowska, Plac Marii 
Konopnickiej, Plac Piłsudskiego, Podhorskiego, Polna, Powstańców 
Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Północna, Pułaskiego, Radomska, 
Reja, Reymonta, Robotnicza, Rolnicza, Rondo Powstańców Styczniowych, 
Rondo Urbanowicza, Różana, Saperska, Sejneńska, Sianożęć, Sikorskiego, 
Siostry Kanizji Mackiewicz, Słoneczna, Sobieskiego, Sosnowa, Spacerowa, 
Spokojna, Staszica, Suzina, Szkolna, Szpitalna, Szwajcaria, Świerkowa, 
Topolowa, Kawaleryjska, Ułanów Grochowskich, Utrata, Warszawska, 
Waryńskiego, Wazów, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wigierska, Wojska 
Polskiego, Wrzosowa, Wylotowa, Wyszyńskiego, Zahańcze, Zalew Arkadia, 
Zarzecze, Zastawie, Zielna, Zwrotnicza, Żniwna, Żytnia.

Do wymiany są przewidziane 2184 oprawy W ramach zakresu reali-
zowanego przez ZDiZ jest 770 sztuk opraw, z czego już wymieniono 201 
sztuk. Natomiast w ramach zakresu realizowanego przez firmę zewnętrz-
ną jest 1414 sztuk opraw, z czego wymieniono 541 sztuk. W sumie wy-
mieniono 741 sztuk opraw co stanowi około 34% realizacji całego zakre-
su wymiany opraw w ramach II etapu.

Wyrazy szczerego współczucia

piotrowi Kuczkowi
z powodu śmierci 

taty
składają Dyrekcja i Pracownicy 

z Biblioteki im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
142/2020

małgorzacie matusiewicz
 i Jej rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Brata
składają koleżanki i koledzy 

z Muzeum Okręgowego w Suwałkach
124/2020

będą nowe empeKi
3 autobusy gazowe typu midi za 4,1 mln zł dostarczy firma Scania 

Polska. Pojazdy powinny trafić do Suwałk w grudniu tego roku. 
Przypomnijmy, że w lutym Prezydent Miasta Suwałk podpisał umo-
wę z przedstawicielami firmy Autosan na dostawę 11 nowych auto-

busów dla komunikacji miejskiej na-
pędzanych gazem CNG oraz na zakup 
jednego autobusu przegubowego ty-
pu mega, który dostarczy firma Solaris 
Bus. Nowe autobusy trafią do Suwałk 
również w grudniu. W sumie zakup  
15 autobusów pochłonie ponad 20 mln zł,  
a wszystko w ramach projektu dofinan-
sowanego przez Unię Europejską.

W jego ramach będzie m.in. zakupiony system roweru miejskiego i sys-
tem dynamicznej informacji pasażerskiej (15 szt. monitorów i 2 komplety 
tablic informacyjnych do obecnych autobusów i 10 szt. tablic elektronicz-
nych na przystanki). Zostaną także przebudowane ulice: I. Daszyńskiego, 
Leśna wraz z połączeniem do ul. Raczkowskiej i przebudową skrzyżowania 
ul. Leśnej z ul. Raczkowską i Wojczyńskiego. Inwestycje te są już realizowane. 

– Z uwagi, że wybraliśmy autobusy napędzane gazem CNG, konieczna 
jest budowa stacji, gdzie będzie można tankować te autobusy. Ogłoszony 
przetarg przyniósł niekorzystne rozwiązania z uwagi na wysoką cenę. 
PGK Suwałki unieważniło postępowanie i niebawem ogłosi je ponow-
nie. Wiem, że są kolejne firmy chętne by wziąć w nim udział – informuje 
Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk.

Cały projekt pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego  
w mieście Suwałki – III etap” to blisko 30 mln zł.

>>
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OGłOSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu kopalni Sobolewo w Suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr 
VI/69/2019 z dnia 27 marca 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu kopalni Sobolewo w Suwałkach 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 czerwca 2020 r. do 21 lipca 2020 r., 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i 
Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od 
wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również  
w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Biuletynie Infor-
macji Publicznej w zakładce Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie 
się w dniu 14 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala 26  
w godzinach od 9.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym 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 nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzyn-
ki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późniejszymi zmianami): opa-
trzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

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

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

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

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

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.
* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

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

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki, tel. 87 562 80 00, e-mail: org@um.suwalki.pl

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z 
późniejszymi zmianami)

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

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce 
„zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora. 134/2020

OGłOSzenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zachodniej części rejonu 
ulicy Szwajcaria w Suwałkach

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w 
związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 
283 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej 
w Suwałkach Nr XXXVII/479/2017 z dnia 25 października 
2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zachodniej części rejonu ulicy Szwajcaria w Su-
wałkach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w 
dniach od 18 czerwca 2020 r. do 21 lipca 2020 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 
139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w 
poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni 
to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

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

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewi-
cza 1, sala 26 w godzinach od 9.00 do 11.00.

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 wyło-
żonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta 
Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 
sierpnia 2020 r. (włącznie)* 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi 
wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o in-
formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późniejszymi zmiana-
mi): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

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

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

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

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

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezy-
dent Miasta Suwałk.

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

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezy-
dent Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.su-
walki.pl tel.87 562 80 00

2.  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami)

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

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje 
się na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” 
oraz w siedzibie Administratora. 133/2020

inFOrmaCJa
prezes zarządu Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o. działając na pod-

stawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wła-
sność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 02.06.2020 r. do dnia 
22.06.2020 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 
32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w 
dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 8/2020 z dnia 29 maja 2020 r. nieruchomości 
przeznaczonej do najmu.  137/2020

inFOrmaCJa
prezes zarządu Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o. działając na pod-

stawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wła-
sność Skarbu Państwa zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 
65) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 05.06.2020 r. do dnia 
25.06.2020 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigier-
skiej 32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 9/2020 z dnia 02.06.2020 r. nieruchomości 
przeznaczonej do najmu.    140/2020
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OGłOSzenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego u zbiegu ulic Bakałarzewskiej 
i Grunwaldzkiej w Suwałkach

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 
r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi zmianami) 
oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr VI/71/2019 z dnia 
27 marca 2019 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Baka-
łarzewskiej i Grunwaldzkiej w Suwałkach wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, w dniach od 18 czerwca 2020 r. do 
21 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. 
Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, w 
pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

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

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projek-
cie miejscowego planu odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala 
26 w godzinach od 9.00 do 11.00.

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

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r. (włącz-
nie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesio-
ne za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2020 r. poz. 346): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

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

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

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

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

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent 
Miasta Suwałk.

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

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta 
Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562 80 00

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi 
zmianami)

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

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na 
stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie 
Administratora.

127/2020

OGłOSzenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą piaskową, rzeką 
Czarną Hańczą i granicami administracyjnymi miasta Suwałk.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 471 i 782) 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 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr IV/55/2019 z dnia 25 lutego 2019 r., zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Piaskową, rzeką Czarną Hańczą i 
granicami administracyjnymi miasta Suwałk wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od 18.06.2020 r. do 21.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Prze-
strzennej, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od 
wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny bę-
dzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu 
odbędzie się w dniu 15.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mic-
kiewicza 1, sala 26 w godzinach od 9.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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 nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08.2020 r. (włącznie)*.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektro-
nicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 
r. poz. 700 z późniejszymi zmianami): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji 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 korespon-
dencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub na adres 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 

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

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

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.

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

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewi-
cza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562 80 00

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

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

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w BIP w 
zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.  126/2020

prezydent miaSta SUWałK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2020 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został 
na okres 21 dni (od 29.05.2020 r. do 19.06.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Suwałk przeznaczonych do  sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Mia-
sta Suwałk Nr 223/2020 z dnia 29 maja 2020 roku). 131/2020

prezydent miaSta SUWałK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2020 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony zo-
stał na okres 21 dni (od 29.05.2020 r. do 19.06.2020 r.) wykaz lokali stanowiących wła-
sność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemców (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 224/2020 z dnia 29 maja 2020 
roku).  132/2020
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Ogłoszenia „dtS” tel. 87 566-28-25 *** kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

OGłOSzenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 
ulicy łąkowej w Suwałkach

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały 
Rady Miejskiej w Suwałkach Nr IV/54/2019 z dnia 25 lutego 2019 r., zawia-
damiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Łąkowej w 
Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 
czerwca 2020 r. do 21 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwał-
kach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe 
dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do-
stępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce Obwiesz-
czenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miej-
scowego planu odbędzie się w dniu 16 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala 26 w godzinach od 9.00 
do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu 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 poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 5 sierpnia 2020 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za po-
mocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późniejszymi zmianami): 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufa-
nym albo podpisem osobistym.

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

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

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

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

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Su-
wałk.

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

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z siedzibą 
ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562 80 00

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami)

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

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej 
urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.

125/2020

przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (spra-
wozdanie z dnia 11.05.2020 r. informuje, że jakość i skład wody dostarczanej 
odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania określo-
ne w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r (Dz. U. 2017 
poz.2294).

W załączeniu
• Ocena jakości wody  123/2020

Miasto Suwałki realizuje projekt pn. „rewitalizacja starej łaźni oraz 
bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa VIII – Infrastruktura dla usług użyteczności publicz-
nej, Działanie 8.5 – Rewitalizacja.

Cel: Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna obszarów zmargina-
lizowanych.

Projekt obejmuje dwa zadania tj. rewitalizację i zaadaptowanie budynku 
byłej łaźni na obiekt użyteczności publicznej z przestrzenią wystawienniczą 
przeznaczoną na galerię oraz na potrzeby usług kultury i sportu (zadanie 1) 
oraz rewitalizację z zagospodarowaniem części terenów przyległych w celu 
utworzenia bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza (zadanie 2). Rewitalizacja 
bulwarów obejmuje wykonanie m.in. chodników, ścieżek rowerowych i cią-
gów pieszo-rowerowych oraz nasadzenia zieleni, elementy małej architek-
tury i oświetlenie terenu, a także regulację brzegów rzeki z umocnieniem 
podstawy skarp (od mostu na ul. Mickiewicza do mostu na ul. Kościuszki), 
budowę nabrzeża rekreacyjnego i slipu dla kajaków, przepławki dla ryb z 
remontem jazu oraz kładki dla pieszych i rowerzystów.

Całkowita wartość projektu: 13.252.217,97 zł w tym koszty kwalifiko-
walne: 7.779.141,34 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa: 6.223.313,00 zł.

129/2020
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maSz prOBLem z aLKOHOLem?
CHCeSz przeStaĆ piĆ?

anOnimOWi aLKOHOLiCy CzeKaJĄ

WyKaz mitinGÓW GrUp aa interGrUpy

„pOJezierze”

SUWałKi:
n „zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, 18.00;
n „Opoka”, ul. W. Polskiego 36, sobota, godz. 10.00;
n „dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

    i święta 16.00;
n „Krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 16.00;

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 79/2020

prezydent miaSta SUWałK działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 
r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 maja 2020 
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 
na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni (od 27.05.2020 r. do 
17.06.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk 
przeznaczonej do użyczenia (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 
216/2020 z dnia 25 maja 2020 roku).  130/2020

OGłOSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części terenów rekreacyjnych nad 
zalewem arkadia w Suwałkach

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Suwałkach Nr VIII/101/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części teren ów rekreacyjnych nad zalewem Arkadia 
w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 
czerwca 2020 r. do 21 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwał-
kach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Prze-
strzennej, w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600, w pozostałe dni to jest 
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

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

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego 
planu odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Su-
wałkach, ul. Mickiewicza 1, sala 26 w godzinach od 9.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu 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 nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
5 sierpnia 2020 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późniejszymi zmianami): opatrzone kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym.

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

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

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

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

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.

* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z siedzibą 
ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562 80 00

2.  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami)

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

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej 
urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora. 138/2020

prezydent miaSta SUWałK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze 
zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 czerwca 2020 roku w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogło-
szeń wywieszony został na okres 21 dni (od 04.06.2020 r. do 25.06.2020 r.) wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprze-
daży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 234/2020 z dnia 4 czerwca 2020 
roku).   141/2020

dyŻUry radnyCH
W każdy wtorek w pokoju 146 na pierwszym piętrze Urzędu 

Miejskiego można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im 
swoje uwagi i pomysły.

We wtorek 9 czerwca zapraszają Bogdan Bezdziecki oraz Tadeusz 
Czerwiecki z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast 16 czerwca na su-
walczan czekają Sylwester Cimochowski i Zbigniew Roman De-Mezer  
z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 23 czerw-
ca zapraszają Anna Maria Gawlińska i Sławomir Sieczkowski z ugrupo-
wania Mieszkańcy Suwałk.

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 pię-
trze Urzędu Miejskiego.
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centrum obsługi Nieruchomości

międzynarodowy koncern obrotu Nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 87 566 64 14. Zapraszamy do współpracy!

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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