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W związku z decyzją rządu Rzeczy- 
pospolitej Polskiej o wprowadzeniu roz-
szerzonych zasad bezpieczeństwa w całej 
Polsce do 9 kwietnia Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach oraz Muzeum im. Mari i 
Konopnickiej będą nieczynne dla zwiedza-
jących.

Fot. archiwum

Ze względu na wprowadzone przez polski 
rząd ograniczenia do 9 kwietnia Suwalski Ośrodek 
Kultury jest zamknięty dla publiczności. Zostały 
odwołane lub przeniesione na inne terminy m.in.: 
19. spotkanie Suwalskiego Fan Clubu Bluesa  
i koncert Night Come akustycznie, koncert zespo-
łów Exitilium i Curred Know Ledge, wernisaż wy-
stawy „Andrzej Strumiłło. Człowiek i przestrzeń”, 
Dyskusyjny Klub Filmowy 13 – zaplanowany na 
7 kwietnia.

Reaguję na agResję w sieci
Komenda Miejska Policji w Suwałkach ogłasza 

konkurs fotograficzny „Reaguję na agresję w sieci”. 
Policjanci  zapraszają uczniów suwalskich szkół do 
robienia zdjęć, przedstawiających bezpieczne korzy-
stanie z sieci oraz reagowanie na tak zwany „hejt”. 
Fotografie konkursowe wraz z załącznikiem dostęp-
nym na stronie internetowej http://suwalki.policja.
gov.pl/ należy przesłać na adres: anna.niewiadom-
ska@suwalki.bk.policja.gov.pl do 12 kwietnia.

Praca konkursowa powinna być autorską foto-
grafią. Dopuszcza się modyfikowanie zdjęcia, a także 
umieszczania na nim hasła, motta nawiązującego do 
tematu konkursu. Obraz fotograficzny może składać 
się z maksymalnie 4 ujęć, kadrów tworząc tak zwany 
,,układ zdjęć’’. Temat pracy fotograficznej ma nawiązywać do bezpiecznego korzystania z sie-
ci oraz reagowania na tak zwany ,,hejt” i agresję w Internecie.  Więcej informacji w Regulaminie 
Konkursu Fotograficznego „Reaguję na agresję w sieci”, znajdującym się na stronie http:// 
suwalki.policja.gov.pl/

BRązowy j. BRoc
S u w a l c z a n i n 

Jerzy Broc (pierw-
szy z prawej) wywal-
czył brązowy medal 
w biegu na 400 m 
w kategorii M75 na 
Mistrzostwach Polsk 
Masters w lekkoatle-
tyce rozegranych  
w Toruniu. J. Broc 
uzyskał czas 1:40.63. 
W biegu na 60 m M75 
J. Broc zajął piątą lo-
katę z czasem 12,29 
sek. Przypomnijmy, 
że przed laty J. Broc 
był redaktorem na-
czelnym „Tygodnika 
Suwalskiego”.

PŁywacKie MisTRzosTwa
W suwalskim aquaparku pływacy mieli jedną z nielicznych w ostat-

nim czasie szans na rywalizację. W Międzywojewódzkich Drużynowych 
Mistrzostwach Młodzików 12-, 13-latków oraz dodatkowo 11-latków i młod-
szych uczestniczyło 300 zawodników z 13 klubów z województwa podlaskie-
go i warmińsko-mazurskiego. Suwalski MUKS Olimpijczyk reprezentowało  
79 zawodników, którzy zdobyli 25 medali: 6 złotych, 6 srebrnych i 13 brązo-
wych. MUKS Olimpijczyk uplasował się na piątej lokacie w klasyfikacji meda-
lowej. Zwyciężyła białostocka Juvenia.

>> >>

>>>>

ŚwięTa godne, 
a nie gŁodne

Pod takim hasłem trwa Wielkanocna Zbiórka 
Żywności. Zakończyła się już stacjonarna akcja. 
Zbierano produkty w 15 suwalskich sklepach. Trwa 
jeszcze zbiórka w sklepie on-line (zbiorkazywno-
sci.pl), który pozwala na kupowanie wirtualnego 
koszyka. Ma to postać skarbonki, a zgromadzone 
tam środki przeznaczane są na zakup produktów 
do paczek świątecznych. Osoby chcące wesprzeć 
potrzebujących mogą to zrobić do 3 kwietnia 
(Wielka Sobota).

– Zbiórka on-line to nowa, bezpieczna i wygod-
na forma akcji pomocowej. Towarzyszyła ona już 
grudniowej Świątecznej Zbiórce Żywności i pozy-
tywnie przyjęła się wśród użytkowników mediów 
społecznościowych oraz miłośników zakupów 
on-line – stwierdził Romuald Turczyński, Prezes 
Banku Żywności Suwałki-Białystok.

Wolontariuszka Roksana Zawadzka, która zbierała 
produkty w Lewiatanie przy ul. Świerkowej twier-
dzi, że suwalczanie chętnie dzielą się tym, co przed 
chwilą kupili. Najczęściej są to produkty mączne, 
konserwy i słodycze

Muzea i soK nieczynne

>>
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Będzie Rondo
Suwalski Urząd Miejski ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania 

ulic: Wojska Polskiego – Łąkowa – Zastawie. W miejsce istniejącego skrzyżo-
wania ma powstać rondo. Przetarg ogłoszono w trybie zaprojektuj i wybu-
duj. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania ulic: Wojska 
Polskiego – Łąkowa – Zastawie na rondo. Wykonawca będzie zobowiązany 
wykonać również m.in. chodniki o szerokości min. 2 m, zagospodarować 
teren zielenią, wykonać wyspy dzielące z kostki betonowej czy też zmienić 
lokalizację zatoki autobusowej.  Nie będzie ścieżki rowerowej, a ciąg pieszo
-rowerowy o szerokości 3 m. Wartość zamówienia: 500 tys. zł. Oferty moż-
na składać do 29 marca. 
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zdaniem prezydenta >>

>> MaRcowa sesja 
Pierwsza wiosenna sesja Rady Miejskiej w Suwałkach rozpocznie się 31 

marca o godz. 11. Będzie to trzecie spotkanie suwalskich rajców w tym ro-
ku oraz szóste w trybie niestacjonarnym, zgodnie z obowiązującym reżi-
mem sanitarnym. Obrady będą transmitowane on-line. 

Tradycyjnie na początek radni wysłuchają komunikatów o obecnym sta-
nie epidemicznym w Suwałkach. Ponadto zapoznają się z informacją Leszka 
Deca, prezesa Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o jej funk-
cjonowaniu w roku jubileuszu 25-lecia utworzenia SSSE. Radni wysłucha-
ją również rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego 
Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 
2020 r. Ponadto przyjmą sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie wraz z określeniem potrzeb w zakresie pomocy spo-
łecznej i pieczy zastępczej na rok 2021 oraz rozpatrzą projekt uchwały  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta na 2022 rok.

 Radni zajmą się też m.in. projektami uchwał w sprawie sposobu ustala-
nia cen i opłat oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka 
Sportu i Rekreacji oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzo-
nych przez Miasto Suwałki. Zajmą się również Programem Działań na Rzecz 
Seniorów na lata 2021–2026, programem szczepień przeciwko wirusowi bro-
dawczaka ludzkiego oraz określą zadania realizowane w roku 2021 ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W po-
rządku obrad znajdzie się też projekt uchwały w sprawie zaproszenia do 
osiedlenia się w Suwałkach rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu.

W porządku obrad sesji znajdą się również projekty pięciu miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących: frag-
ment wschodniej pierzei ul. T. Noniewicza od nr 2 do nr 6, rejon ulicy  
I. Daszyńskiego, fragment Osiedla E. Plater położony przy ulicy T. Kościuszki 
nr 85, rejon Rodzinnych Ogródków Działkowych „MALWA”, teren ograniczo-
ny ulicami: Przemysłową, Sejneńską i terenem kolejowym, teren ograniczo-
ny ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Rot. W. Pileckiego, Prymasa S. Wyszyńskiego  
i F. Chopina oraz teren ograniczony torami kolejowymi, ul. Przemysłową, 
rzeką Czarną Hańczą i ul. Sianożęć. Ponadto radni zajmą się m.in. sprawą 
nadania imienia Radia 5 suwalskiemu skwerowi przy ul. Bulwarowej.

Pora na wiosenne porząd-
ki w Suwałkach. W ubiegłym 
tygodniu w czwartek (18 mar-
ca) spotkałem się z przedsta-
wicielami suwalskich służb 
mundurowych, przedstawi-
cielami miejskich firm i spół-
ek oraz prezesami spółdzielni 
mieszkaniowych, by omówić 
i zaplanować najważniejsze 
prace porządkowe, które są 
konieczne do zrealizowania  
w związku z wiosną która roz-
poczęła się 2 dni temu. Do 
końca kwietnia całe miasto 
powinno być uporządkowane 
– poczynając od stanu dróg 
po nasadzenia zieleni i kwiatów.

Zima w tym roku nie była łaskawa i zostawiła po sobie sporo znisz-
czeń w jezdni oraz na terenach zielonych. Mająca miejsce sytuacja z roz-
wojem choroby wywołanej przez tzw. koronawirusa nie zwalnia nas od 
codziennych obowiązków i prac na rzecz miasta i jego mieszkańców. 
W sezonie zimowym 2020/2021 Miasto Suwałki na „akcję Zima” wyda-
ło dokładnie 1 865 826,84 zł.

zarząd dróg i zieleni w Suwałkach ma za zadanie m.in. uprząt-
nięcie i przygotowanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych po zimo-
wym utrzymaniu, uporządkowanie zieleńców (wygrabienie, zebranie 
śmieci), odnowienie poziomego oznakowania ulic miasta, mycie słu-
pów sygnalizacji świetlnej, znaków pionowych, lamp, odnowienie ła-
wek. Priorytetowym zadaniem jest ukwiecenie miasta. Przypominam, 
że Zarząd Dróg i Zieleni ma już przygotowane prawie 50 000 sadzonek 
nowych kwiatów, ponad 100 drzew i 400 krzewów.

zarząd Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS spółka z o.o. 
oraz zarządcy spółdzielni mieszkaniowych mają za zadanie uprzątnię-
cie administrowanych terenów po zimowym utrzymaniu (chodniki, pla-
ce zabaw, podwórka, zieleńce), dokonanie wiosennego przeglądu nie-
ruchomości (uzupełnienie brakujących elementów np. klosze, wybite 
szyby, odnowienie klatek, drzwi). Zwrócenie uwagi na gniazda śmiecio-
we, kontenery, wejścia do klatek i zejścia do piwnicy.

przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
w Suwałkach ma za zadanie przegląd wiosenny autobusów komuni-
kacji miejskiej, umycie wewnątrz i zewnątrz wszystkich samochodów, 
dbanie o porządek na miejskim targowisku oraz uprzątnięcie po okre-
sie zimowym cmentarza komunalnego wraz z przyległym parkingiem.

Mam również nadzieję, że lada moment na suwalskie ulice wyja-
dą nasze nowoczesne i ekologiczne autobusy napędzane gazem CNG, 
które są już w Suwałkach i czekają na pierwsze dostawy gazu, by mo-
gły ruszyć w swoje trasy.

Straż miejska ma zwrócić szczególną uwagę na stan chodników 
przy posesjach prywatnych, sprzątanie terenów przez właścicieli psów.

Ośrodek Sportu i rekreacji ma uporządkować administrowane 
przez siebie tereny. Zaraz po świętach wielkanocnych pracownicy OSIR 
powrócą do czyszczenia koryta Czarnej Hańczy. Tym razem będzie to 
odcinek wzdłuż ulic Reymonta i Krzywólka.

Poleciłem, by wszystkie miejskie służby do 30 kwietnia 2021 r. zło-
żyły meldunek dotyczący stanu uporządkowania Miasta po zimie oraz 
wykonanych prac wiosennych.
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ZBM TBS rozpocznie realizację I etapu dużego projektu budowy 
mieszkań w 4 budynkach przy ul. Franciszkańskiej. W pierwszym bloku 
znajdą się 53 mieszkania.

– Będą to mieszkania na wynajem z opcją wykupu na własność. Nabór 
chętnych do zasiedlenia tego budynku ruszy prawdopodobnie jeszcze 
w maju tego roku. Oprócz 53 mieszkań w obiekcie znajdzie się 45 komó-
rek lokatorskich oraz 43 podziemne miejsca postojowe. Budynek będzie 
oczywiście wyposażony w windy – wyjaśnił Ł. Kurzyna. 

Terminy realizacji inwestycji to lata 2021–2023. Szacowany koszt to 
12 mln zł. 
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nowe MieszKania
Prawie sto nowych mieszkań komunalnych i na wynajem może zo-

stać wybudowanych w najbliższym czasie w Suwałkach. A to za sprawą 
remontu kamienicy przy ul. Sejneńskiej 22 i budowy budynku przez ZBM 
TBS przy ul. Franciszkańskiej. 42 nowe mieszkania komunalne pojawia się 
po zmodernizowaniu budynku przy ul. Sejneńskiej 22 (na zdjęciu). W cza-
sie tej inwestycji wymienione zostaną wszystkie instalacje wewnętrzne, 
dach, stropy, a również stolarka okienna i drzwiowa.

– Jej realizacja będzie możliwa przy udziale środków z Funduszu 
Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Złożyliśmy już wniosek i czeka-
my na jego rozpatrzenie. Szacowany koszt remontu tego budynku to 8,5 
mln zł. Liczymy na dofinansowanie 80% kosztów całości – poinformował 
Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk.

>>

eMPeKi na gaz
12 marca prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał 

umowę na zakup i dostawę 4 nowych autobusów typu „MIDI” 
zasilanych gazem CNG. Przetarg na dostawę pojazdów wygra-
ła firma Scania. Autobusy będą kosztowały 5 559 600 zł. Jest to 
możliwe dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Zgodnie z za-
pisami Scanie będą musiały trafić do Suwałk w ciągu 180 dni od 
podpisania umowy czyli najpóźniej we wrześniu.

W sumie, już w tym roku, po suwalskich ulicach będzie jeź-
dziło 19 nowych autobusów komunikacji miejskiej zasilanych 
gazem CNG. 15 pojazdów, które dostarczono już do Suwałk 
i obecnie przechodzą procedury związane z ich odbiorem. 
Najprawdopodobniej zaczną kursować już w kwietniu.

jaK w feRie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach  in-

formuje, że w związku z wprowadzonymi przez rząd kolejnymi 
obostrzeniami epidemiologicznymi od 22 marca obowiązuje 
rozkład jazdy jak w ferie i wakacje. Informacje o rozkładzie FERIE 
I WAKACJE dostępne są na stronie internetowej pgk.suwalki.pl

suwaŁKi 
loKoMoTywą Rozwoju

Mimo pandemii Miasto Suwałki dobrze sobie radzi. To wniosek płynący  
z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który w grudniu 2020 r. opublikował 
raport pod tytułem „Weryfikacja scenariuszy rozwoju średnich miast w perspek-
tywie 2035 r.” Zdaniem autorów raportu Suwałki obok 38 innych miast są „loko-
motywą rozwoju rynków lokalnych”.

Badaniem objęto 90 średnich polskich miast (od 20 tys. do 200 tys. mieszkań-
ców).  Autorzy raportu ocenili, że „lokomotywy rozwoju rynków lokalnych” (w 
tym Suwałki): „Mają silną pozycję w regionie, dobrą sytuację ekonomiczną oraz 
korzystne wskaźniki działalności gospodarczej i sytuacji społecznej. Wyróżniają 
się ponadprzeciętnie wysokim stopniem rozwoju na tle wszystkich badanych 
miast średnich. Przede wszystkim charakteryzują się dobrą sytuacją ekonomiczną,  
o czym świadczą najwyższe średnie dochody na jednego mieszkańca oraz wysoki 
udział dochodów własnych na jednego mieszkańca w dochodach gminy ogółem.”

Zdaniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, miasta należące do tej gru-
py ucierpiały przez pandemię mniej niż pozostałe średnie miasta. Z badanych 
miast w woj. podlaskim tylko Suwałki znalazły się wśród miast-lokomotyw roz-
woju rynków lokalnych.

Miejska spółka ZBM TBS wybudowała 3 budynki w formule od najemcy 
do właściciela – jeden przy ul. K. Brzostowskiego (na zdjęciu) oraz dwa przy 
ul. ks. S. Szczęsnowicza

>>>>
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Ciąg dalszy na str. 6

WydarzyłO Się
n 7 marca zmarł Marcin Makal, były trener że-

glarzy UKŻ Grot Suwałki.
n 134 litrów alkoholu, pochodzącego z prze-

stępstw, suwalscy prokuratorzy oraz z podle-
głych prokuratur nieodpłatnie przekazali szpi-
talom, Sanepidowi oraz strażakom na potrzeby 
dezynfekcji w czasie epidemii.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 21-latkę,  
w której mieszkaniu znaleźli amfetaminę. Grozi 
jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.

n Przy ul. T. Kościuszki funkcjonariusze zatrzy-
mali dwóch mężczyznę, którzy za pomocą przy-
właszczonej karty bankomatowej włamywali się 
na konto bankowe. 32- i 38-latek wpadli na go-
rącym uczynku, gdy próbowali wypłacić pienią-
dze z bankomatu. Wcześniej przy pomocy tej 
karty bankomatowej czternastokrotnie zapła-
cili za zakupy. Dziewięć kolejnych płatności nie 
powiodło się, ze względu na zablokowanie kar-
ty. Grozi im nawet 10 lat pozbawienia wolności.

n Na „gościnnych występach” w Suwałkach 
pojawili się 27-letni złodzieje z Białorusi. 
Suwalscy kryminalni zatrzymali małżeństwo 
zza wschodniej granicy podejrzane o kradzie-
że alkoholu, artykułów spożywczych i przemy-
słowych, z trzech suwalskich sklepów o łącznej 
wartości prawie tysiąca złotych.

n Wyjątkowym lekceważeniem prawa wy-
kazał się 26-letni mieszkaniec gminy Nowinka. 
Suwalscy policjanci zatrzymali go po oby-
watelskim zgłoszeniu, w którym poinformo-
wano o dziwnie zachowującym się kierow-
cy, wykonującym niebezpieczne manewry na 
drodze. Okazało się, że zatrzymany kierowca 
miał ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie. 
Ponadto był już karany za jazdę po alkoholu  
i nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Pojazd nie miał też aktualnych 
badań technicznych.

n Kolejny przypadek lekceważenia prawa  
i bezpieczeństwa innych na suwalskich ulicach. 
18 marca policjanci, po sygnale i odpowiedzial-
nej postawie suwalczanina, zatrzymali 45-let-
niego kierującego, który miał 3,5 promila al-
koholu w organizmie i jechał bez uprawnień. 

n Na złodziei trzeba też uważać na obiek-
tach sportowych. Suwalscy policjanci za-
trzymali mieszkańca Olecka, podejrzanego 
o kradzież zegarka zostawionego w torbie na 
jednym z suwalskich obiektów sportowych. 
35-latek usłyszał już zarzut kradzieży w wa-
runkach recydywy. 

n Suwalski policjant, będąc na wolnym, za-
trzymał 23-latka, podejrzanego o zuchwa-
łą kradzież złotego łańcuszka w jednym z su-
walskich sklepów. Mężczyzna wyrwał z rąk 
ekspedientki złoty łańcuszek i uciekł. Ale nie 
miał szczęścia, bo na ulicy w centrum miasta 
rozpoznał go funkcjonariusz. Śledczy ustalili, 
że 23-latek prawdopodobnie odpowie też za 
szereg kradzieży popełnionych na przełomie 

Najważniejsze decyzje wpływające na życie suwalskiej wspólnoty lokalnej podejmują suwal-
scy radni. W ostatnich wyborach samorządowych wybraliśmy 23 radnych. Warto poznać ich bli-
żej, skoro mają znaczący wpływ na nasze życie. Zadaliśmy suwalskim radnym kilkanaście pytań  
z tzw. kwestionariusza Prousta. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy w ten sposób lepiej pozna-
ją suwalskich radnych. Każdy radny otrzymał takie same pytania. Odpowiedzi prezentujemy  
w kolejności alfabetycznej. Dziś o wypełnienie kwestionariusza poprosiliśmy radnego 
Wojciecha pająka.

1. Moja dewiza: mój dziadek powtarzał (a przed nim zdaje się Owidiusz): 
quidquid agis, prudenter agas et respice finem, czyli cokolwiek czynisz, czyń 
roztropnie i przewiduj koniec.

2. Główna cecha mojego charakteru: optymizm. Z wiekiem coraz bardziej po-
prawny.

3. Cechy, których szukam u mężczyzny: doceniam u mężczyzn odwagę i odpo-
wiedzialność ze szczyptą dystansu do świata i samego siebie.

4. Cechy których szukam u kobiety: u kobiet cenię dokładnie to samo. 
5. Co cenię najbardziej u przyjaciół: prawdziwa przyjaźń nie zmienia się ze zmia-

ną statusu, funkcji, z sukcesami czy porażkami. U moich przyjaciół cenię, że przez lata są przy mnie 
sobą i pozwalają mi na to samo. 

6. Moje ulubione zajęcie: wędrówki po górach i żeglarstwo. Najlepiej w dobrym towarzystwie.
7. Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem: z czystej ciekawości, jak to bę-

dzie dalej i co zostanie z tego, czym żyjemy dziś, chciałbym być własnym wnukiem/wnuczką.
8. Słowa, których nadużywam: w czasie nauczania zdalnego moich dzieci nadużywam pytania „co 

tam w szkole?”. Ostatnio wkradło się też nagminne „aha, OK”.
9. Ulubieni bohaterowie literaccy: Charlie Brown, ten z „Fistaszków”.
10. Ulubieni bohaterowie życia codziennego: rodziny wielodzietne, które znajdują przestrzeń na 

żywe i codzienne spotkanie przy stole.
11. Błędy, które najczęściej wybaczam: interpunkcyjne. A tak poważnie – każde największe znisz-

czenie, byle nie raniące drugiego człowieka.

Kolejnym naszym rozmówcą będzie radny zdzisław przełomiec.

PoznajMy naszych Radnych

panu  Bogdanowi  tylendzie 
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci

matKi
składają

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

76/2021
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>>WydarzyłO Się
2020 i 2021 roku w innych suwalskich sklepach. 
Skradzione wtedy zostały m.in. szczotecz-
ki elektryczne, buty sportowe i różne alkoho-
le. Sąd, na wniosek prokuratury, tymczasowo 
aresztował zatrzymanego na 3 miesiące.

n 18 marca na ul. Kolejowej samochód potrą-
cił pieszego. Ze wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że kierujący autem nie ustąpił pierw-
szeństwa pieszemu, przechodzącemu przez 
jezdnię. Potrącony pieszy został przewieziony 
karetką do szpitala.

n Grupa sędziów ponownie protesto-
wała przed budynkiem Sądu Okręgowego  
w Suwałkach. Tak jak przed miesiącem, sędzio-
wie wyszli przed budynek sądu z kartkami in-
formującymi o ich akcji. W ten sposób, jak po-
wiedzieli, manifestują solidarność z sędziami 
zawieszonymi przez Izbę Dyscyplinarną.

n Uczniowie klas ósmych suwalskich szkół 
podstawowych zdawali próbne egzaminy. Była 
to ich pierwsza wizyta w szkole od kilku mie-
sięcy. Zdaniem ósmoklasistów najtrudniejszy 
był egzamin z matematyki. Właściwe egzami-
ny ósmoklasisty w tym roku odbędą się dopie-
ro pod koniec maja.

n Stanowisko w sprawie uzupełnienia sie-
ci dróg ekspresowych o drogę szybkiego ru-
chu Białystok–Augustów wystosował Podlaski 
Zespół Parlamentarny, zrzeszający posłów 
i senatorów z województwa podlaskiego. 
Parlamentarzyści wnoszą w nim do polskie-
go rządu o uwzględnienie licznych głosów 
samorządowców, organizacji gospodarczych  
i mieszkańców regionu, którzy chcą budowy 
drogi szybkiego ruchu Białystok–Augustów. 

n W Międzynarodowym Dniu Lasów spa-
cer w ich obronie w lesie Szwajcaria w pobli-
żu granic administracyjnych Suwałk zorgani-
zowali członkowie Suwalsko-Augustowskiego 
Ruchu Antyłowieckiego i Zielonych Suwałkach. 
Dołączyło do nich kilkanaście innych osób. Jak 
stwierdzili inicjatorzy akcji, niepokoi ich skala 
leśnych wycinek.

n 19 marca, w dniu imienin Józefa, przed-
stawiciele Oddziału Związku Piłsudczyków RP 
Ziemi Suwalskiej i Oddziału Polskiej Organizacji 
Wojskowej wraz ze swymi dowódcami ppłk 
ZP Grzegorzem Pietkiewiczem i sierż. Martą 
Jarosz, złożyli wiązankę kwiatów i zapalili zni-
cze pod suwalskim pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

Fot. Grzegorz Pietkiewicz

Niedługo minie rok od chwili gdy jak odno-
towano pierwsze zachorowanie na COViD-19 
w Suwałkach. W popr zednim w ydaniu 
„DwuTygodnika Suwalskiego” przedstawi-
liśmy kalendarium wydarzeń w Suwałkach  
z ostatnich 12 miesięcy. Teraz czas na samorzą-
dowy bilans największego światowego kryzy-
su społeczno-gospodarczego od dekad, który 
spowodował szereg ograniczeń w naszym ży-
ciu codziennym.

WSparcie medyKóW, 
SeniOróW i ucznióW

W ostatnim roku większość działań suwal-
skiego samorządu była ukierunkowana na 
zwalczanie zagrożenia, ale również i skutków 
jakie wywołał COViD-19. Samorząd miejski 
wsparł finansowo wiele suwalskich służb, któ-
re stanęły na pierwszej linii walki z pandemią. 
Na zakup sprzętu i aparatury oraz środków 
ochrony osobistej przekazano 520 999 zł, któ-
re trafiły do:

n Szpitala Wojewódzkiego – 351 000 zł,
n Szpitala Psychiatrycznego – 40 000 zł,
n Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratun- 

kowego – 65 000 zł,
n Ośrodka Rehabilitacji – 15 000 zł,
n Komendy Miejskiej Policji – 49 999 zł.
Władze Suwałk w początkowej fazie pande-

mii za 127 800 zł zakupiły płyny do dezynfekcji 
oraz ponad 16 tys. maseczek ochronnych, któ-
re trafiły do suwalskich seniorów i pracowni-
ków miejskich jednostek. Przejście szkół w tryb 
pracy zdalnej wymagało bardzo szybkiego do-
sprzętowienia suwalskich placówek oświato-
wych. Dlatego też zakupiono ponad 800 lapto-
pów, komputerów i tabletów o wartości blisko 
1,6 mln zł.

pOmOc przedSięBiOrcOm 
Wyłączenie z funkcjonowania wielu branż 

spowodowało również znaczny uszczerbek  
w budżecie miejskim Suwałk. Stało się tak z uwa-
gi na zmniejszone wpływy z podatku PIT i CIT, ale 
również z uwagi na wiele ulg, odroczeń czy zwol-
nień, które zaoferowano w „Suwalskim Pakiecie 
Wsparcia Przedsiębiorców”. Zafunkcjonował 
on na mocy uchwał Rady Miejskiej oraz decy-
zji Prezydenta Miasta Suwałk. W przypadku  
93 wniosków, umorzono różnego rodzaju należ-
ności na ponad 1,5 mln zł, a 155 podmiotów zwol-
niono z opłat na blisko 4 mln zł. Oferowano rów-
nież pomoc w postaci rozłożenia opłat na raty.  
Z tej możliwości skorzystało 17 osób, których na-
leżności wyniosły prawie 320 tys. zł. W 50 przy-
padkach odroczono również opłaty na kwo-
tę ponad 1,3 mln zł. W sumie Miasto Suwałki 
rozpatrzyło 814 wniosków na łączną kwotę  
7 343 650,41 zł.

WSparcie zeWnętrzne 
Ubytek dochodów własnych Miasta Suwał- 

ki został w pewnym stopniu zrekompenso- 
wany ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, z którego pozyskano do-
finansowanie na realizację suwalskich inwes- 
tycji: budowy ulic Francuskiej i Włoskiej  
(2 836 574 zł) i ul. Księdza Stanisława Szczęsno- 
wicza (1 137 947 zł) oraz rozbudowę Szkoły 
Podstawowej nr 4  (3 210 816 zł).

Z pozyskiwaniem środków zewnętrznych 
przeznaczonych na walkę z pandemią bar-
dzo dobrze poradziły sobie przede wszystkim 
jednostki pomocy społecznej z Suwałk. DPS 
„Kalina” pozyskał ponad 632 tys. zł, m.in. na do-
datki do wynagrodzeń pracowników oraz za-
kup prawie 50 tys. szt. jednorazowych rękawic, 
ponad 10 tys. maseczek ochronnych, 200 fartu-
chów jednorazowego użytku, prawie 600 kom-
binezonów i 400 par ochraniaczy na obuwie. 
Dzięki aktywności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie za ponad pół miliona zł zakupiono m.in. 
169 laptopów z oprogramowaniem. Z tego 162 
przekazano na podstawie umowy użyczenia 100 
rodzinom zastępczym i 7 placówce opiekuńczo
-wychowawczej. Ponadto zakupiono 100 szt. 
urządzeń wielofunkcyjnych (drukarki/skanery).

W czasie pandemii Straż Miejska, która do-
tychczas podlegała Prezydentowi Miasta Suwałk 
przeszła pod bezpośredni nadzór Wojewody 
Podlaskiego i została skierowana do wsparcia 
działań policji oraz innych służb mundurowych. 
To oczywiście nie są wszystkie działania podjęte 
w ostatnim roku. Jednak staraliśmy się przedsta-
wić te najważniejsze informacje i dane.

Bilans ePideMii w suwaŁKach

Dobudowane skrzydło SP 4
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n Dzięki Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej kilka tysięcy su-
walczan znalazło pracę

n Niepewna przyszłość SSSE, bo aktualnie przedsiębiorcy nie mu-
szą na jej terenie inwestować by skorzystać ze wsparcia nowej inwestycji

n Teraz inwestorzy w zależności od wielkości przedsiębiorstwa  
w Suwałkach i powiecie ziemskim suwalskim otrzymują zwolnienie z po-
datku dochodowego (CIT lub PIT) w wysokości od 50 do 70 % na 15 lat

GłOS SuWałK małO znaczy
Aktualnie SSSE składa się z 19 podstref, zlokalizowanych na terenie trzech 

województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. 
Łącznie strefa ma powierzchnię ponad 662 ha. Zdecydowanie największa 
podstrefa znajduje się w Suwałkach, ale nie przekłada się to na wpływ na za-
rządzanie tą spółką akcyjną. Suwalski samorząd ma zaledwie nieco ponad 
12% akcji w spółce, czyli prawie trzy razy mniej niż samorząd ełcki, chociaż te-
ren podstrefy w Ełku jest o jedną trzecią mniejszy niż w Suwałkach. Niestety 
taką niezrozumiałą decyzję podjął suwalski samorząd w 1996 roku, gdy 
wycenił wartość suwalskich nieruchomości znacznie niżej niż zrobiono to  
w Ełku i Gołdapi. Efekt jest taki, że suwalski samorząd  wniósł do spółki naj-
większy teren, a ma najmniej w niej akcji. Największy akcjonariuszem jest 
Skarb Państwa, który ma ponad 40% akcji. Większym od Suwałk akcjona-
riuszem w spółce jest nawet samorząd gołdapski, który ma blisko 15% akcji  
(teren podstrefy w Gołdapi jest trzy razy mniejszy niż w Suwałkach).

Strefa mniej atraKcyjna
W listopadzie 2016 r. obchodzono jubileusz 20-lecia SSSE. Obecny na 

uroczystości ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślił, że 
dzięki istnieniu strefy ten region Polski rozwijał się bardzo prężnie i wciąż 
przyciągał nowych inwestorów, o czym świadczyło nieustanne rozsze-
rzanie SSSE. Niestety zmieniło się to przed trzema laty. Ustawa z 10 maja 
2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji umożliwiła uzyskanie zwolnienie  
z podatków dochodowych na terenie całego kraju (a nie tylko na terenach 
specjalnych stref ekonomicznych), czyli cała Polska stała się jedną wiel-
ką strefą ekonomiczną. I takie miasta jak Suwałki, Ełk i Gołdap przestały 
być atrakcyjne dla inwestorów, bo wolą oni zainwestować w Warszawie, 
Trójmieście czy na Śląsku, gdzie łatwiej jest dotrzeć. Teraz inwestor nie 
musi lokować swojej firmy na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, by 
uzyskać ulgi podatkowe wspierające nową inwestycję.

SuWałKi „SKarcOne” za GOSpOdarnOść?
Teraz aby uzyskać ulgę podatkową inwestor musi ponieść odpowied-

nio wysokie nakłady finansowe w dowolnej lokalizacji na terenie całej 
Polski. Dla ich wyliczenia ma znaczenie to, czy inwestycja będzie realizo-
wana w mieście znajdującym się na rządowej liście miast tracących funk-
cje społeczno-gospodarcze. Z miast na obszarze zarządzanym przez SSSE 
S.A. na tej liście są m.in.: Augustów, Ełk, Grajewo, Łomża i Sokółka. Suwałki 
na tej liście się nie znalazły, chociaż w tej sprawie występował m.in. po-
seł Jarosław Zieliński, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i suwalska 
Rada Miejska. Bezskutecznie. W Suwałkach jest zbyt niskie bezrobocie.

Efekt jest taki, że od 2018 r. w naszym mieście i w powiecie (tak, tak, 
powiat przez sąsiedztwo też jest karany) inwestorzy muszą ponieść dużo 
wyższe nakłady finansowe w milionach złotych. Teraz w Suwałkach mini-
malne nakłady inwestycyjne wynoszą odpowiednio dla przedsiębiorców: 

– dużych – 60 mln zł (w innych miastach na terenie SSSE – 10 mln zł), 
– średnich – 12 mln zł (w innych miastach na terenie SSSE – 2 mln zł), 
– małych – 4 mln zł (w innych miastach na terenie SSSE – 0,5 mln zł),

25  lat  SuWalSKiej  Specjalnej  Strefy  eKOnOmicznej

sTRefa sPosoBeM na BezRoBocie

– i mikroprzedsiębiorcy – 1,2 mln zł (w innych miastach na terenie 
SSSE – 0,2 mln zł).  

Co to spowodowało, jeżeli chodzi o nowe inwestycje w suwalskiej 
podstrefie?

– W okresie od 2019 do 2021 roku na obszarze SSSE Podstrefa Suwałki 
wydano trzy decyzje o wsparciu, w związku z realizacją nowych inwesty-
cji – informuje Monika Orzechowska z Wydziału Promocji SSSE.

Na terenie suwalskiej podstrefy pozostało jeszcze kilka nieruchomo-
ści do sprzedaży:

– 2 nieruchomości należące do Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. (powierzchnia: 1,1919  ha, 2,1563 ha)

– 5 nieruchomości należących do Miasta Suwałki (powierzchnie: 
8,4894 ha, 2,6169 ha, 0,9230 ha, 1,7618 ha, 0,7094 ha). Grunty te nie są  
w pełni uzbrojone, co  zdecydowanie obniża ich atrakcyjność inwestycyjną. 

Ich atrakcyjność nie jest najwyższa, bo teraz inwestorzy mają pełną 
dowolność w wyborze miejsca swojej inwestycji. Nie muszą jej lokalizo-
wać na terenie podstrefy SSSE, by uzyskać decyzję o wsparciu.

jaKa przySzłOść 
SuWalSKiej pOdStrefy?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, na terenie 
suwalskiej podstrefy SSSE mogą korzystać z przysługującego im zwolnie-
nia w podatku dochodowym do końca 2026 roku. Co dalej? Nie wiado-
mo. Dotąd bywało różnie.

– Na terenie SSSE Podstrefa Suwałki, po wyczerpaniu ulgi zakończył 
działalność jeden z przedsiębiorców. Kolejny z przedsiębiorców, jak wy-
nika z posiadanych przez nas informacji, jest w trakcie likwidacji prowa-
dzonej działalności – informuje M. Orzechowska z SSSE.

Po zakończeniu czasu, w którym przysługiwały ulgi w SSSE przed kil-
koma laty działalność w suwalskiej podstrefie zakończyła firma Mispol.

BilanS pOzytyWny
Na pewno 25 lat działalności SSSE trzeba ocenić pozytywnie, bo pra-

cę w różnych miastach północno-wschodniej Polski znalazło kilkanaście 
tysięcy osób. W Suwałkach, w firmach działających w strefie nadal pra-
cuje ponad 3 tysiące osób. Jaka jest przyszłość strefy? Niepewna, zwłasz-
cza po 2018 roku, gdy wskutek rządowej decyzji pomoc dla inwestorów 
w całej Polsce jest taka sama jak w strefach ekonomicznych. Zatem jaki 
jest sens działania podstref specjalnych stref ekonomicznych? Teraz pod-
strefy nadzorują i mają pieczę jedynie nad przedsiębiorstwami, które re-
alizowały inwestycje pod rządami ustawy o specjalnych strefach ekono-
micznych lub ulokowały się na obszarze podstref. 

SuwalSka Specjalna Strefa ekonomiczna zoStała utworzona 1 września 1996 roku i początkowo obejmo-
wała trzy podStrefy: w Suwałkach, ełku oraz Gołdapi. miała być SwoiStym lekiem na lawinowo roSnące 
bezrobocie w tej części polSki. w chwili utworzenia SSSe bezrobocie w naSzym reGionie oScylowało  
w okolicach 20%.  dotąd  w SSSe na terenie wSzyStkich jej podStref pracę  znalazło ponad 13,7 tyS. oSób, 
a zainweStowano ponad 4,7 mld zł. w SuwalSkiej podStrefie działalność teraz prowadzi 38 przedSię-
biorStw, które zatrudniają 3 217 oSób.
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do biura miejskiego rzecznika praw 

Konsumentów w Suwałkach trafia miesięcz-
nie kilkadziesiąt spraw od mieszkańców 
miasta, którzy próbują dochodzić swoich 
praw. W czasie pandemii znacząco zmieniły 
się warunki w handlu, ale konfliktów pomię-
dzy kupującymi a sprzedawcami nie braku-
je. rozmawiamy o tym z rzecznikiem praw 
Konsumentów w Suwałkach marią langner.

n W 2020 r.  Miejsk i R zec znik Praw 
Konsumentów udzielił mniej porad, wśród 
których dominowały sprawy związane z zawie-
raniem umów kupna-sprzedaży przez internet

n Więcej skarg związanych z odwołaniem 
imprez turystycznych, koncertów, wyjazdów, 
usług turystycznych ich niejasnymi zasadami 
tzw. tarcz wprowadzanym w czasie epidemii

n Przybywa oszustów internetowych

– co zmieniło się w pracy miejskiego 
rzecznika praw konsumentów w czasie 
pandemii?

– Zdecydowana większość konsumentów 
składała wnioski za pośrednictwem internetu,  
i taki sposób kontaktu był preferowany. Przez ca-
ły rok konsumenci mogli składać wnioski rów-
nież w sposób tradycyjny, choć zdecydowana 
większość spraw była możliwa do rozpoznania, 
bez konieczności spotkania w ratuszu. W roku 
2020 udzieliłam około 800 porad. Zakres spraw, 
z jakimi zwracali się konsumenci był bardzo róż-
norodny. Dotyczyły one przede wszystkim rekla-
macji towarów i usług, sposobu i warunków za-
wierania i rozwiązywania umów zawartych na 
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, 
spraw finansowych, bankowych, ubezpiecze-
niowych, umów zlecenia i o dzieło. 

– a jak to się ma do liczby porad w po-
równaniu z poprzednimi latami?

– Nastąpił spadek ilości udzielonych porad, 
co jest to spowodowane ograniczeniami wyni-
kającymi z pandemii wirusa Covid-19. Wskazuje 
na to przyrost spraw w sierpniu i wrześniu, gdy 
ograniczenia były najmniejsze. Liczba porad  
w prostych sprawach spadła – konsumenci ko-
rzystają z internetu, edukując się co do sposo-
bu postępowania. Niestety, mimo tego, daje 
się zauważyć, że porady w internecie, w wielu 
przypadkach nie rozwiązują problemów kon-
sumentów, bowiem w ich wyniku konsumen-
ci komplikują swoje sprawy, składając wobec 
sprzedawców sprzeczne oświadczenia. W więk-
szości przypadków kupujący nie rozróżniają np. 
istotnych różnic w reklamacji z tytułu rękojmi, 
od reklamacji gwarancyjnej. 

– czym różnił się ubiegły rok w porów-
naniu do poprzednich? 

– Ze względu na sytuację związaną z epi-
demią koronawirusa sprzedaż prowadzona na 
wszelkiego rodzaju prezentacjach i pokazach, 

organizowanych spotkaniach w domach wy-
stąpiła w niewielkim stopniu, jako że ludzie 
starsi przestali uczestniczyć w takich poka-
zach. Część firm organizujących te pokazy wy-
pracowała sposoby mające na celu doprowa-
dzić do zawarcia umowy nawet z tymi, którzy 
nie zamierzali cokolwiek kupować. Droga do 
rezygnacji z tak zakupionego niepotrzebne-
go towaru utrudniana była w różny sposób, 
np. poprzez brak kontaktu telefonicznego, 
nierealne zobowiązanie do odebrania towa-
ru, odmowę przyjęcia odesłanego towaru, ale 
też niestety zdarzyły się przypadki zastrasza-
nia konsumentów. 

– w czasie pandemii często dość gwał-
townie dochodziło do zmiany warunków 
prowadzenia działalności usługowej  
i handlowej.

– W związku z tym nastąpił też znaczny 
wzrost spraw związanych z odwołaniem imprez 
turystycznych, koncertów, wyjazdów i usług 
turystycznych. Ze względu na liczne zmiany 
przepisów, konsumenci byli zdezorientowani, 
co do swoich uprawnień i wymagali pomocy 

w ukierunkowaniu ich działań wobec przed-
siębiorców. Zdarzały się przypadki, w których 
sprzedawcy początkowo odmawiali zwrotu 
świadczeń – ostatecznie zgłoszone przypad-
ki zostały zakończone z korzystnym dla kon-
sumentów rozstrzygnięciem. W sprawach tych 
konsumenci czuli się zagubieni, również ze 
względu na wprowadzane tzw. tarczami re-
gulacje prawne, które nie były dla nich jasne. 

– w czasie pandemii częściej kupuje-
my za pośrednictwem internetu. a jak 
jest z uczciwością internetowych han-
dlowców? 

– Na wzrost transakcji w internecie nie-
wątpliwie miało wpł y w zamknięcie ga-
lerii handlowych. Z tego powodu handel  
w większym stopniu przeniósł się do inter-
netu. Przyniosło to konsumentom określone 
uprawnienia (np. ustawowe prawo odstąpie-
nia), ale jednocześnie może stanowić zagroże-
nie, jako że w większości przypadków płatność 
dokonywana jest przed fizycznym otrzyma-
niem zakupionego produktu. Do rzecznika 
zgłaszali się mieszkańcy oszukani przez inter-
netowych sprzedawców, którzy nie prowa-
dząc w rzeczywistości działalności gospodar-
czej, podawali, że taką działalność prowadzą, 
a następnie likwidowali swoje konta na por-
talach sprzedażowych. W takich przypadkach 
pokrzywdzeni byli informowani o koniecz-
ności zgłoszenia takich okoliczności do orga-
nów ścigania. 

– dziękujemy za rozmowę.

Miejski Rzecznik Praw Konsumentów  
w Suwałkach – Maria Langner udziela porad 
telefonicznie oraz osobiście w poniedziałek: 
8-16 oraz czwartek: 7:30-15:30. 

Biuro Rzecznika znajduje się w pok. nr. 1 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. 
Mickiewicza 1. Telefon: 87 562-81-37, adres 
e-mail: mrzk@um.suwalki.pl

KonsuMenci w PandeMii

Fot. KMP Suwałki
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co zRoBić 
gdy sPoTKaMy wilKa?

>>

Na początku marca na północnych obrzeżach Suwałk wilki zagryzły 
psa. Pies został rozszarpany, a właściciele znaleźli tylko plamy krwi i strzę-
py sierści. Mieszkańcy ul. Studzienicznej boją się o swoje bezpieczeństwo. 
Ich ulica bezpośrednio graniczy z lasem i cmentarzyskiem Jaćwingów. 
Wcześniej wilki zagryzły daniela w jednej z podsuwalskich wsi. Nie brak 
innych sygnałów o aktywności wilków w ostatnim czasie w Puszczy 
Augustowskiej i okolicach. 

Atak wilków na psa przy ul. Studzienicznej. Zdjęcie udostępnione przez su-
walczanina

Leśnicy uspokajają, że w okolicach Suwałk jest niewiele wilków. Na 
terenie Wigierskiego Parku Narodowego przebywa jedna wilcza rodzi-
na licząca pięciu osobników. Drugą, odwiedzająca WPN, tworzy podob-
na liczba wilków. A zatem szansa na ich spotkanie jest niewielka. Pomimo 
tego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Urząd 
Miejski w Suwałkach apelują o zapoznanie się z procedurami postępowa-
nia w sytuacjach konfliktowych człowiek – wilk.

Wilków nigdy 
nie brakowało 

na Suwalszczyźnie. 
Stały się one jednym  

z ulubionych tematów 
w twórczości wybitnego 

malarza Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego 

urodzonego przed 
172 laty 

w Suwałkach

Jeśli spotkasz w lesie wilka, który podchodzi zbyt blisko (na odległość 
poniżej 30 m) lub przygląda się zbyt długo i nie czujesz się komfortowo 
w tej sytuacji, albo też drapieżnik poszczekuje lub warczy na ciebie, po-
dejmij następujące działania:

n Unieś ręce i machaj nimi w powietrzu. To rozprzestrzeni twój za-
pach, sprawi, że twoja sylwetka będzie lepiej widoczna.

n Pokrzykuj głośno ostrym tonem (lub zagwiżdż) w stronę wilka. To 
pozwoli mu zorientować się, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie 
jest mile widziany.

n Jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się, podchodzi bliżej, 
rzucaj w niego będącymi w zasięgu ręki przedmiotami, najlepiej gru-
dami ziemi.

n Wycofaj się spokojnie, możesz przyspieszyć, dopiero gdy masz pew-
ność, że zwierzę jest daleko i nie interesuje się tobą.

Szkody wyrządzone przez wilki należy zgłaszać do Regionalnej 
Dyrekcja Ochrony Środowiska. Za zagryzione zwierzę można bowiem 
uzyskać odszkodowanie. 

Więcej na stronach internetowych: 
www.um.suwalki.pl i www.dwutygodniksuwalski.pl 

>> nowoczesna 
eduKacja

Suwalska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej przygotowa-
ła dwie „Suwalskie interaktywne pocztówki z Wajdą w tle”. Na pierw-
szej znalazła się kamienica, w której urodził się wybitny reżyser. Druga 
interaktywna pocztówka przedstawia wojskową defiladę z okazji świę-
ta 41. Suwalskiego Pułku Piechoty im. Marszałka J. Piłsudskiego, w któ-
rym służył kpt Jakub Wajda ojciec reżysera. 

Interaktywne pocztówki – to najnowocześniejsza forma edukacji 
o dziejach miasta, wykorzystująca aplikację ThingLink nagrodzoną 
przez UNESCO za pocztówkę „wykorzystującą technologię informa-
cyjno-komunikacyjną w edukacji”. Pocztówka zawiera najważniejsze 
informacje o związkach Andrzeja Wajdy z Suwałkami.

Wersja startowa pocztówki interaktywnej o Andrzeju Wajdzie

Interaktywna pocztówka przedstawiająca kamienicę wzbogaco-
na została o linki z informacjami o związkach A. Wajdy z naszym mia-
stem. Pocztówki te są rozpowszechniane poprzez portale społeczno-
ściowe i w ten nietypowy i przystępny sposób popularyzują wiedzę  
o Suwałkach. W Roku Andrzeja Wajdy powstanie jeszcze jedna taka 
pocztówka poświęcona Honorowemu Obywatelowi Suwałk. 

Po kliknięciu na ikony na pocztówce ukazują się informacje o Andrzeju 
Wajdzie i jego związkach z Suwałkami

W planach Biblioteki są następne takie pocztówki prezentujące wie-
dzę o Suwałkach. To kolejny, po interaktywnych ścieżkach kulturowych, 
sposób na upowszechnienie wiedzy o dziejach Suwałk z wykorzystaniem 
mediów elektronicznych i najnowocześniejszych środków przekazu. 

Jeden z wielu budynków
suwalskich przedwojennych
koszar, w których mieszkali

wojskowi i ich rodziny

Tablica pamiąTkowa
Tablicę pamiątkową poświęconą 
andrzejowi wajdzie odsłonięto 
26 października 2017 roku.

powiedział. 
„Nie myślcie, że ja
jestem taki saby,
 ja tylko tak źle

wyglądam”.
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Przed kilkudziesięciu laty starania o utworzenie na Suwalszczyźnie 
parku narodowego rozpoczął Antoni Patla. Ale przy ówczesnych regu-
lacjach dotyczących parków narodowych oznaczałoby to m.in. koniecz-
ność przesiedleń wielu mieszkańców, bo prawie 80% powierzchni parku 
to były grunty uprawne rolników. Więc nie było szans na utworzenie par-
ku narodowego. Ale dzięki temu pomysłowi nikt nie kwestionował po-
trzeby ochrony tego pięknego terenu. I tak powstał pierwszy park krajo-
brazowy w naszym kraju, a za nim 120 innych. To był 1976 rok, pierwszy 
rok istnienia województwa suwalskiego.

– W 2020 r. licznik odnotowujący wejścia na obszar przy siedzibie 
SPK odnotował 180 tys. osób. Znacząco spadła liczba osób biorących 
udział w zorganizowanych imprezach, za to o wiele więcej było tury-
stów indywidualnych. Na terenie Parku dało się zauważyć zwiększoną 
liczbę turystów (szczególnie w weekendy oraz w lipcu i sierpniu), któ-
rzy nie zawsze odwiedzają punkt Informacji Turystycznej, co związa-
ne jest zapewne ze zmniejszeniem w ubiegłym roku wyjazdów za gra-
nicę. Również mieszkańcy regionu chętniej odwiedzali swoją okolicę, 
zamiast dalszych wyjazdów – informuje Teresa Świerubska, dyrektor 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

nietOperze nieGrOźne
Jedną z największych parkowych atrakcji są nietoperze. Przed miesią-

cem policzono je na terenie SPK. Doliczono się 210 nietoperzy należących 
do 5 gatunków: gacek brunatny, nocek rudy, nocek, mroczek pozłocisty  
i mopek. Przed kilkoma miesiącami pojawiły się informacje, że możliwym 
źródłem koronawirusa mogą być nietoperze, z których we wschodnich 
Chinach przeszedł on na ludzi. Dyrektor SPK nie ma wątpliwości.

– Nietoperze nie są zagrożeniem dla ludzi – twierdzi zdecydowanie 
T. Świerubska.

Nietoperze są nie-
zwykle pożytecz-

ne. Po wybudzeniu 
się na wiosnę będą 
uwalniały nas od 

natrętnych owadów

szafiRowy  juBileusz
przed 45 laty powołany zoStał SuwalSki park krajobrazowy i był to pierwSzy teGo rodzaju park w pol-
Sce. miał powStać park narodowy, ale utworzono park krajobrazowy. 

>>

Największą atrakcją Suwalskiego Parku Krajobrazowego jest najgłębsze pol-
skie jezioro. Oficjalnie jez. Hańcza ma 108,5 metra głębokości, chociaż 
przed kilkunastu laty węgierscy naukowcy stwierdzili, że jezioro może być 
nawet o 4 metry głębsze

 Góry na nizinach
Atrakcji w Suwalskim Parku Krajobrazowym nie brakuje. Długo by je 

można było wyliczać. Na tych, co przyjeżdżają tu po raz pierwszy, naj-
większe wrażenie robi krajobraz spotykany na terenach podgórskich.  
A z Suwalszczyzny do gór kilkaset kilometrów. W 2014 roku SPK został 
nazwany jednym z 7 cudów Polski w konkursie organizowanym przez 
National Geographic. A dwa lata później uzyskał tytułu najlepszego pro-
duktu turystycznego woj. podlaskiego 2016 r. Nic dziwnego, że pomimo 
epidemii, turystów w SPK nie brakuje.

Molenna staroobrzędowców w Wodziłkach, to jeden z najbardziej rozpozna-
walnych obiektów architektonicznych na Suwalszczyźnie

Smolniki – panorama z punktu widokowego w miejscu, gdzie nagrywano 
plenery do filmu „Pan Tadeusz” w reżyserii Andrzeja Wajdy. W oddali su-
walska Fudżijama czyli Cisowa Góra

Widok z Cisowej Góry na północną część Suwalszczyzny i część Litwy

Fot. SPK
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SPK wspiera lokalnych kwaterodawców, prowadzących m.in. agrotu-
rystykę. Na terenie SPK prowadzone są też badania naukowe własne, wy-
konywane na zlecenie SPK lub we współpracy z jednostkami naukowy-
mi z całego kraju.
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W czasie pandemii w Suwalskim Parku Krajobrazowym: 
– szlaki piesze i ścieżki poznawcze są dostępne przez cały rok, o ile nie 

obowiązuje ogólnopolski zakaz. Ścieżka edukacyjna „Opowieści Turtula” 
przy siedzibie SPK jest otwarta w dniach i godzinach pracy biura SPK;

– Punkt Informacji Turystycznej w Turtulu jest otwarty (z zachowa-
niem zasad obowiązujących w czasie pandemii);

– Zamknięta jest wypożyczalnia sprzętu turystycznego.

SpK uratOWał SuWalSzczyznę
Dzięki temu, że przed 45 laty powstał Suwalski Park Krajobrazowy, 

Suwalszczyzna nie zamieniła się w Górny Śląsk. Miała tutaj powstać ko-
palnia rud żelaza i innych cennych metali. W Rowelach, w tamtejszej prze-
pięknej dolinie, m.in. zaplanowano wykop pod zbiornik poflotacyjny. Był 
to całkiem realny pomysł. Przypomnijmy, że przez wiele lat mieszkańcy 
tych terenów, na których miała powstać kopalnia, nie mogli niczego bu-
dować, więc obawa, że jednak wielki i niszczący przemysł tu przyjdzie, 
miała swoje uzasadnienie.

Po kopalni rud żelaza w Szurpiłach pozostało kilka baraków, do których tra-
fiły odwierty z całej Suwalszczyzny

Po dziś dzień, kiedy tylko zbliżają się jakieś wybory, ktoś tam sobie  
o Szurpiłach przypomina i domaga się budowy kopalni rud żelaza. Na 
szczęście, to tylko „taka wyborcza kiełbasa”.

pOżyteczny parK
 A pożytków z utworzenia SPK jest całe mnóstwo. Wyliczmy tylko te 

najważniejsze: ochrona polodowcowej rzeźby terenu przed degrada-
cją (zakaz wydobycia żwiru i innych kopalin); ochrona przed nadmier-
ną zabudową terenu; ochrona przed zabudową brzegów jezior i rzek; 
ochrona głazowisk przed eksploatacją; powstanie infrastruktury tury-
stycznej; ochrona płazów, ptaków, owadów i nietoperzy. Pracownicy 
parku prowadzą też szereg działań edukacyjnych, poprzez które prze-
konują, że funkcjonowanie w zgodzie z naturalnym otoczeniem też 
może przynieść dobre efekty. Przykładem tego jest agroturystyka, 
która rośnie z roku na rok, dając spore dochody. Organizują też wiele 
cieszących się dużym zainteresowaniem przedsięwzięć folklorystycz-
nych i rekreacyjnych.

Noc 
Święto-
jańska 
w Turtulu
w 2018 r.

parK przyjazny mieSzKańcOm
 Na wsparcie pracowników SPK mogą liczyć też mieszkańcy wsi poło-

żonych na terenie parku.
– Z inicjatywy SPK realizowane są inwestycje służące środowisku przy-

rodniczemu oraz mieszkańcom, np. dotacje do budowy płyt oborniko-
wych. Wspieramy działania mające na celu np. utrzymanie starych od-
mian drzew, tradycyjnych budowli z gliny i hodowli kur zielononóżek. 
Mieszkańcy mogą uczestniczyć też w różnych warsztatach, szkoleniach  
i imprezach integracyjnych (kulturowych, rekreacyjnych, sportowych, itp.) 
– wylicza niektóre parkowe działania dyrektor T. Świerubska.

Unikatowe w tej części Polski głazowisko w Bachanowie

Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego odbywają się Predathlon  
i Ultramaraton

W siedzibie SPK w Turtulu znajduje się ekspozycja przyrodnicza i izba re-
gionalna oraz całoroczny Punkt Informacji Turystycznej
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>>
Nie wszystko, co było już używane musi trafić na śmietnik. Można  

z tego zrobić na przykład ozdoby świąteczne. Przekonana o tym jest Anna 
Pawełko, która z plastikowych butelek i opakowań potrafi zrobić skandy-
nawskiego gnoma lub wielkanocnego zajączka.

– Od dzieciństwa miałam zdolności plastyczne i pomysły do tworze-
nia tzw. coś z niczego. Jak byłam młoda zajmowałam się ogrodem i za-
wsze był inny niż u sąsiadów. Lubiłam wycinać serwetki z papieru, nawet 
z kolorowych gazet, a na Wielkanoc malowałam jajka woskiem – opo-
wiada A. Pawełko.

Pani Anna inspirację do swoich ozdób znalazła w internecie. Wszystko 
wykonuje swoimi rękoma.

– Zaczęłam od bombek na choinki, następnie były jajka wielkanocne. 
Na rynku pojawiły się okrągłe kulki styropianowe oraz w kształcie jaj, z któ-
rych robiłam kolorowe ozdoby. Wszystko ozdabiałam ręcznie. Swoje ręko-
dzieła sprzedawałam na suwalskich Kaziukach – wspomina A. Pawełko.

Ze względu na pandemię, w tym roku nie odbył się suwalski Kaziuk. 
Ale pandemia i związane z nią ograniczenia, mogą przyczynić się do roz-
woju zainteresowań.

– Robiłam porządki w szafach, piwnicy i dotarło do mnie, że marnu-
je się bardzo dużo papieru, plastikowych butelek oraz materiału, które 
można jeszcze wykorzystać. W 2020 r. przed świętami Bożego Narodzenia 
zrobiłam z tego ok. 200 gnomów-krasnali. Były to moje własne pomysły 
– opowiada A. Pawełko.

Jej ozdoby z recyklingu cieszą się dosyć dużym zainteresowaniem. 
Rozprowadza jej wśród znajomych i poprzez profile społecznościowe. 
Na pewno ten pomysł zasługuje na naśladownictwo w czasie epide-
mii i nie tylko.

szTuKa z RecyKlingu suwaŁKi: TRzy 
sTanowisKa do saMosPisu

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się  
1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca 2021 r. Po raz pierwszy samospis in-
ternetowy będzie obowiązkowy. Będzie realizowany następującymi me-
todami:

n obowiązkowo: metodą samospisu internetowego (CAWI)
n uzupełniająco: metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
n metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

SamOSpiS internetOWy (caWi)
Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wy-

znaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urzą-
dzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej apli-
kacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca 
samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby 
uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego ha-
sła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypeł-
nia rubryki.

W sytuacji, gdy zobowiązany do spisu nie ma możliwości dokona-
nia samospisu np. z powodu braku dostępu do Internetu, zostaną udo-
stępnione mieli pomieszczenia i sprzęt do realizacji samospisu. Będzie 
też możliwość skorzystania z pomocy pracowników urzędów w dopeł-
nieniu obowiązku spisowego. W Suwałkach takiego samospisu będzie 
można dokonać w:

– Urzędzie Miejskim (parter, hol przy pokoju nr 37), tel. 87 562 80 38, 
87 562 81 57;

– Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej Filia Nr 2 (podwyższony 
parter budynku) przy ul. Klonowej 41, tel. 87 567 11 09;

– Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej Filia Nr 3 (parter budynku) 
przy ul. Północnej 26 (Osiedle Kamena), tel. 87 567 48 15.

SpiS realizOWany przez rachmiStrza 
telefOnicznie luB BezpOśredniO

Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan 
zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie w stanie się samospisać, po-
mogą mu w tym rachmistrze w czasie:

n wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputero-
wym (CATI)

n wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spi-
sowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym 
(CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebra-
niu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec 
każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia 
dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych. 
Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo oraz bezpośredni są 
realizowane przez rachmistrza spisowego. Więcej informacji można zna-
leźć pod adresem: https://spis.gov.pl/

>>
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Wprawdzie wciąż nie ma dawno zapowia-
danego Suwalskiego Słownika Biograficznego, 
ale ukazał się inny słownik dotyczący Suwal- 
szczyzny. W 2020 roku wydano „Słownik bio-
graficzny konspiracji niepodległościowej na 
Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-
1956” autorstwa Zbigniewa Kaszleja i Bar- 
tłomieja Rychlewskiego. Zawiera on blisko 2 ty-
siące biogramów i 500 fotografii. To imponują-
ce i rzetelne dzieło zasługujące na uznanie, ale 
napisane zostało bardzo trudnym i hermetycz-
nym językiem, jak każdy słownik biograficzny. 
Język ten nie ułatwia lektury i trudno przypusz-
czać, że przyczyni się w znaczący sposób do 
upowszechnienia niezwykle rzetelnej wiedzy 
o strasznych powojennych czasach. Jest to zna-
komite dzieło, ale przede wszystkim dla osób 
badających dzieje naszego regionu.

przyWracają pamięć?
„Otóż chcemy przywrócić zbiorowej pa-

mięci żołnierzy niepodległościowego podzie-
mia oraz osób czynnie ich wspierających na 
Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie w latach 
1944-1956. Przez prawie 50 lat ci pierwsi nazy-
wani byli „zaplutymi karłami reakcji, „bandyta-
mi, a w najlepszym wypadku „członkami reak-
cyjnego podziemia” (…) Tych drugich zwano 
„meliniarzami” lub „pomagierami band lub ban-
dziorów”. Byli tropieni, ścigani, kierowano prze-
ciw nim oddziały KBW, wojska, milicji, UB.” – tak 
o podstawowym celu wydania tej publikacji we 
wstępie do „Słownika…” napisali jego autorzy. I 
trzeba stwierdzić, że trudno będzie im to zreali-
zować w pełni. 

To pierwsze takie dzieło w naszym regionie 
jest efektem wymagającej dużej wytrwałości  
i czasochłonnej pracy jego autorów, którzy 
oparli się przede wszystkim o dość jednostron-
ne, jak ocenili autorzy „Słownika…”, zasoby 
Instytutu Pamięci Narodowej. Weryfikowali je  
w zasobach archiwów w Suwałkach i Bia- 
łymstoku. Korzystali też z publikowanych zbio-
rów dokumentów, pamiętników i relacji świad-
ków historii. Ogrom ich pracy zasługuje na 
uznanie, ale to dopiero początek upowszech-
nienia tej rzetelnej wiedzy o powojennej kon-
spiracji w naszym regionie.

niezłOmni z SuWalSzczyzny
Książka zawiera biogramy osób, które bez-

pośrednio prowadziły walkę z Sowietami i wła-
dzą komunistyczną, a także osobach które 
udzielały im wsparcia na Suwalszczyźnie i Ziemi 

Augustowskiej. Wielu z nich działało na całym 
terenie przedwojennych powiatów suwalskie-
go i augustowskiego. Od połowy 1941 r. oba po-
wiaty znalazły się w Inspektoracie Suwalskim 
Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej.  
W lutym 1945 r. został on przemianowany na 
Rejon „C” Armii Krajowej Obywatelskiej, a je-
sienią 1945 r. obszar ten stał się Obwodem 
Suwalsko-Augustowskim Zrzeszenia Wolność 
i Niepodległość. Od wiosny 1947 r. żołnierze 
konspiracji niepodległościowej walczyli już 
bez struktur, jako samodzielne oddziały i gru-
py samoobrony. Wyzwolenie spod okupacji 
niemieckiej nie oznaczało wolności, lecz nowe 
zniewolenie. „Ci którzy w pierwszym dziesię-
cioleciu odważyli się na opór wobec komuni-
stycznego systemu byli w potrzasku, w bez-
nadziejnej sytuacji realnego zagrożenia życia 
własnego i najbliższych, a nie: pogorszenia jego 
materialnego poziomu. Odmowa współpracy 
była wtedy heroizmem, a nie: przyzwoitością.” 
– tak o tamtych trudnych decyzjach żołnierzy 
konspiracji napisali Z. Kaszlej i B. Rychlewski. 

 
KOmpendium Wiedzy

Bardzo dobrym pomysłem było zamieszcze-
nie na początku „Słownika…” kalendarium kon-
spiracji na Suwalszczyźnie i Ziemi Augustowskiej 
w latach 1945–1956. Porządkuje ono wiedzę o 
powojennej konspiracji. Kalendarium zawiera 

kilkaset zapisów o mniejszych i większych działa-
niach konspiracji niepodległościowej walczącej 
z Sowietami i władzą komunistyczną m.in. o ta-
kich akcjach jak ta z 26 kwietnia 1945 r. w Ryżówce 
koło Suwałk, gdzie patrol Suwalskiego Obwodu 
AKO w składzie kpt Mieczysław Ostrowski ps. Kro- 
pidło oraz kpr Stanisław Bednarski ps. Bury zli-
kwidowali sowieckiego doradcę suwalskiego 
UB kpt Iwana Połtorackiego oraz towarzyszące-
go mu funkcjonariusza suwalskiego UB Wiktora 
Juszkiewicza. Ostatni opis działań konspiracyj-
nych na Suwalszczyźnie pochodzi z 12 kwietnia 
1954 r. i dotyczy wykrycia przez UB w Nowej Wsi 
koło Suwałk schronu, w którym ukrywali się bra-
cia Romuald i Wacław Łukowscy.

StraSzne czaSy
Autorzy „Słownika…” we wstępie napisali: 

„Przedstawiamy życiorysy ludzi, którzy mieli się 
z czego spowiadać (znajdziecie w tych notach 
biograficznych na to dowody), ale z całą pew-
nością zasłużyli na obecność w naszej pamięci. 
Oby nikt z nas nie musiał mocować się z takimi 
wyborami, których oni musieli dokonywać.” 
Zapewne wielu z nich nie widziało innego wyj-
ścia, a niektórzy go naprawdę nie mieli. Jednak 
ich walka wywoływała różne emocje wśród ów-
czesnych Polaków, nawet jeśli wielu uważało 
ją za słuszną. Po straszliwej wojnie, po stratach  
i cierpieniach wielu Polaków najbardziej liczy-
ło na spokój. A żołnierze powojennej konspira-
cji niepodległościowej coraz częściej odczuwali 
wokół siebie niezrozumienie, niechęć i zdradę. 

jaK przyWrócić 
zBiOrOWej pamięci? 

„Słownik biograficzny konspiracji nie-
podległościowej na Augustowszczyźnie i Su- 
walszczyźnie 1944-1956” jest znakomitym ma-
teriałem wyjściowym do opisania w sposób  
przystępny dla każdego, tego strasznego powo-
jennego czasu, z uwzględnieniem różnych uwa-
runkowań. Opisania bez oszczerstw i kłamstw  
z czasów PRL (wciąż mają one wpływ na po-
toczną świadomość wielu mieszkańców nasze-
go regionu), ale też prawdziwie, bo jak napisali 
autorzy „Słownika…” wielu ówczesnych konspi-
ratorów „miało się z czego spowiadać”. Wydaje 
się, że takie przystępne opracowanie popular-
nonaukowe ma większą szansę na przywróce-
nie zbiorowej pamięci żołnierzy niepodległo-
ściowego podziemia na Suwalszczyźnie i Ziemi 
Augustowskiej. A „Słownik…” jest adresowany 
przede wszystkim do badaczy dziejów regionu. 
Taka jest specyfika takich opracowań. 

Wciąż na podobne kompleksowe opracowa-
nie czekają żołnierze konspiracji antyniemieckiej 
z czasów II wojny światowej na Suwalszczyźnie.  
O części z nich wspominają Z. Kaszlej i B. Rych- 
lewski w swoim „Słowniku…”, ale wielu z nich nie 
pojawiło się w tej publikacji. Wszak w czasie okupa-
cji niemieckiej do ZWZ-AK (PZP) na Suwalszczyźnie 
należało ponad 5 tys. ludzi. Suwalszczyzna  
i Ziemia Augustowska miały najsilniej rozwinię- 
tą partyzantkę w tej części Polski. Może tę lukę 
uzupełni „Suwalski Słownik Biograficzny”?

PieRwszy sŁowniK BiogRaficzny>>

Patrol plut. Kazi-
mierza Bartnika 
ps. Młotek”. Druga 
od lewej Stanisława 
Bartnik, obok Jan 
Sadowski ps. „Blady”, 
„Komar”, plut. „Mło-
tek, w białej koszuli 
Józef Dymiński 
ps. „Jastrząb”, 
„Zawartyński”
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Wydarzenia SpOrtOWe

przeGrali, ale nie uleGli
Siatkarze Ślepska Malow Suwałki nie byli faworytem w meczu z ZAKSĄ 

Kędzierzyn-Koźle, grającą w półfinale Ligi Mistrzów. Jednak w pierwszym 
meczu ćwierćfinałów play-off pokazali, że nieprzypadkowo znaleźli się  
w czołowej ósemce Plus Ligi.

W pierwszym secie można było mieć wątpliwości, kto jest czołową 
drużyną Europy. Siatkarze suwalskiego zespołu nie dali żadnych szans 
rywalom. Pierwszą partię rozpoczęli od skutecznego ataku Bartłomieja 
Bołądzia i dwóch asów serwisowych Cezarego Sapińskiego, a po asie 
Andreasa Takvama wygrywali 8:3. Niewiele zespołów w ostatnich sezo-
nach prowadziło 17:9 czy 20:14 w hali Azoty w Kędzierzynie-Koźlu. Bardzo 
dobra gra w obronie, solidne przyjęcie, skuteczny atak – tak najkrócej 
można podsumować grę podopiecznych Andrzeja Kowala w pierwszym 
secie wygranym 25:17.

Kolejne dwa sety były bliźniaczo podobne do siebie. Na początku 
partii siatkarze z Kędzierzyna-Koźla zdobywali kilkupunktową przewa-
gę i kontrolowali wynik do końca. Oba sety zakończyły się zwycięstwem 
ZAKS-y po 25:16. W czwartym secie było podobnie do stanu 21:14. Po kil-
ku znakomitych zagrywkach Marcina Walińskiego i punktach zdobytych 
przez Patryka Szwaradzkiego Ślepsk Malow doprowadził do wyniku 19:21. 
Niestety następna zagrywka M. Walińskiego była minimalnie autowa  
i ZAKSA uzyskała przewagę, której nie oddała już do końca. Set zakoń-
czył się wynikiem 25:21, a cały mecz 3:1 dla gospodarzy. Siatkarze drużyny  
z Kędzierzyna-Koźla byli przede wszystkim skuteczniejsi w ataku i w grze 
blokiem. Rewanż 28 marca o godz. 14:45 w Suwałkach. Transmisja na an-
tenie Polsat Sport. Drużyny grają do dwóch zwycięstw.

Bardzo dobra wiadomość dla kibiców suwalskiego Ślepska Malow. 
Jeden z najlepszych siatkarzy rundy zasadniczej tegorocznej Plus Ligi  
w przyszłym sezonie zagra w Ślepsku Malow. Bartłomiej Bołądź, atakujący 
Ślepska Malow Suwałki, zostaje w klubie na kolejny sezon. 27-letni ataku-
jący rozpocznie trzeci sezon gry w biało-niebieskich barwach. W Ślepsku 
Malow pozostaje też Mateusz Czunkiewicz. 25-letni libero podpisał  
nowy, dwuletni kontrakt, w związku z czym będzie reprezentował biało-
niebieskie barwy w sezonach 2021/2022 oraz 2022/2023. 

zmienne WiGry
Ze zmiennym powodzeniem grają piłkarze suwalskich Wigier w II li-

dze. Najpierw niespodziewanie w Suwałkach przegrali 0:1 z Błękitnymi 
Stargard. Gola strzelił Mateusz Bochniak w 5 min. Od 57 min. suwalski 
zespół grał w dziesiątkę, po tym gdy Rafał Grzelak otrzymał drugą żółtą,  
a w konsekwencji czerwoną kartkę. Następnie suwalska drużyna przegra-
ła 2:3 mecz rozegrany w Częstochowie ze Skrą. Gole dla Wigier strzelili: 
Denis Gojko w 10 min. i Kamil Adamek w 28 min., a dla rywali – Hubert 
Sadowski w 26 min., Kamil Wojtyra w 30 min. i Rafał Brusiło w 70 min.

Na szczęście piłkarze Wigier wygrali ostatni mecz rozegrany  
w Suwałkach. Pokonali 2:0 Garbarnię Kraków. Gole strzelili: Elso Britow  
38 min. i Denis Gojko w 49 min. W 21 rozegranych meczach Wigry zdoby-
ły 40 pkt i zajmują piątą lokatę w tabeli II ligi. Kolejny mecz suwalska dru-
żyna rozegra 27 marca ze Śląskiem II we Wrocławiu. 

SuKceSy 
BadmintOniStóW
Badmintonisci SKB Suwałki 

z  powodzeniem walc z yl i  
w Suchedniowie o Puchar Gór 
Świętokrzyskich. W katego-
rii juniorek wygrała zawod-
niczka SKB Ulyana Wolskaja. 
Wywalczyła ona też dwa trze-
cie miejsca w grze podwój-
nej juniorek z koleżanką klu-
bową Oliwią Niedźwiedzką 
oraz w grze mieszanej z ko-
legą klubowym Michałem 
Aleksandrowiczem.W rywali-
zacji młodzików zawodnicz-
ka SKB Aleksandra Wilczewska grając w parze z Kają Ziółkowską (UKS 
Wschodnia 12 Kielce) zajęła drugie miejsce w grze podwójnej. Dwie trze-
cie lokaty wywalczyła wśród młodzików inna zawodniczka SKB – Veronika 
Stankewicz: w grze pojedynczej i w deblu grając w parze z Natalią 
Witkowską (UKS Plesbad Pszczyna). Także trzecie miejsce w grze miesza-
nej młodzików zdobyła suwalska para Jan Szeszko/Wiktoria Banaszewska.

K. zaKrzeWSKa WicemiStrzynią pOlSKi W SumO
Z a w o d n i c z k a  L M U K S 

„Olimpik” Suwałki Karolina 
Zakrzewska została wice-
mistrzynią Polski seniorek  
w sumo w kategorii do 60 kg.  
W tej samej kategorii w ry-
walizacji juniorek w turnieju 
rozgrywanym w Ropczycach 
zajęła piątą lokatę. W rywa-
lizacji seniorów do 85 kg 
Hubert Domalewski z LMUKS 
„Olimpik” zajął siódmą lokatę.  Trener Andrzej Koncewicz, 

Karolina Zakrzewska i Hubert Domalewski
Fot. MUKS Olimpik

SuKceSy mOdelarzy
Bardzo dobrze rozpoczęli swoje starty w tegorocznej edycji Pucharu 

Polski Modeli Halowych zwodnicy sekcji modelarstwa lotniczego OSiR. W za-
wodach rozegranych w Pyskowicach, Gliwicach i Hrubieszowie podopiecz-
ni Stanisława Skibickiego aż 12 razy stanęli na podium, z czego dziewięć 
razy wygrali rywalizację w swoich kategoriach. Na najwyższym stopniu po-
dium stanęli: trzykrotnie – Radosław Szymanowski wśród juniorów młod-
szych, Filip Rudziński – dwukrotnie wśród juniorów, Grzegorz Truchan – raz 
w kategorii juniorów oraz Sławomir Truchan – trzykrotnie wśród seniorów.

SuKSS Bez aWanSu
Nie udało się juniorom młodszym SUKSS Suwałki awansować do półfi-

nału mistrzostw Polski w siatkówce. W turnieju rozgrywanym w Poznaniu 
SUKSS wygrał 3:0 z MGOKiS Praszka oraz przegrał 1:3 z Norwidem 
Częstochowa i 0:3 z Energetykiem Poznań. Wcześniej w turnieju ćwierćfi-
nałowym mistrzostw Polski rozgrywanym w Suwałkach odpadli juniorzy 
SUKSS. Zarówno juniorzy, jak i juniorzy młodsi SUKSS Suwałki wywalczy-
li mistrzostwo województwa podlaskiego w siatkówce.

W przyszłym 
sezonie Plus 
Ligi w dru-
żynie Ślep-
ska Malow 
Suwałki na 
pewno zagrają 
atakujący Bar-
tłomiej Bołądź 
(z lewej) i li-
bero Mateusz 
Czunkiewicz

Ulyana Wolskaja  Fot. SKB

Suwalscy modelarze z trenerem Stanisławem Skibickim
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>>
W usłudze Twój e-PIT zostały udostępnione dla podatników zeznania 

podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38. Z tytułu rozliczenia podatkowe-
go za 2020 rok podatnicy mogą wskazać w zeznaniu podatkowym orga-
nizację pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazany 1% ich 
należnego podatku. Wystarczy po wyliczeniu zobowiązania podatkowe-
go za 2020 r., czyli w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisać 
nazwę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji, na 
rzecz której chcemy przekazać określoną kwotę do wysokości 1% należ-
nego podatku. Resztę zrobi urząd skarbowy.

1 % dla suwalsKich oRganizacji

lp. nazwa organizacji nr. KrS

1 Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja” 39749
2 Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych  

i Słabowidzących „Cross” 
46079

3 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach 46113
4 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL Salos” 51648
5 Suwalski Klub Karate Kyokushin 52561
6 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko 57897
7 Suwalski Klub Badmintona 58406
8 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego „Motokart” 59375
9 Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego 60952
10 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” 61644
11 Suwalskie Stowarzyszenie „Amazonka” 63469
12 Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej 65746
13 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 66543
14 Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok 69745
15 Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” w Suwałkach 69867
16 Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” 71636
17 Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” 76600
18 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 77283
19 Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” z siedzibą w Suwałkach 84846
20 Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” 139901
21 Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” 145638
22 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach 157858
23 Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki 212319
24 Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki 217533
25 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej 226036
26 Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie 321667
27 Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów 332833
28 Suwalska Szkoła Lotnicza 341158
29 Stowarzyszenie Zamiast 357698
30 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach 367058
31 Fundacja Promyk 373528
32 Stowarzyszenie „Aktywni tak samo” 400320
33 Fundacja Art-Sos Alicji Roszkowskiej 419669
34 Fundacja Ego 425455
35 Klub Rowerowy MTB Suwałki 445489
36 Fundacja Zwierzęta Niczyje 463161
37 Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi” w Suwałkach 619317
38 Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” 721549
39 Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar” 80030

Poniżej przedstawiamy wy-
kaz suwalskich organizacji pożyt-
ku publicznego, na które można 
przekazać 1% należnego podat-
ku. Organizacje te prowadzą szereg społecznie użytecznych działań na 
rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdro-
wia, edukacji, organizacji wypoczynku, sportu i kultury. Zachęcamy do 
przekazywania 1% należnego podatku dla suwalskich organizacji pożyt-
ku publicznego.
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pani 
jolancie Bilewicz-Krysa

Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

Ojca
składają

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

72/2021

maSz prOBlem z alKOhOlem?
chceSz przeStać pić?

anOnimOWi alKOhOlicy czeKają

WyKaz mitinGóW Grup aa interGrupy

„pOjezierze”
infolinia: 801 033 242

SuWałKi:
n „zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, 18.00;
n „dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

i święta 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n „Krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;

auGuStóW:
n „nie ma mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;

Sejny:
n „tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;

filipóW:
n „przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;

puńSK:
n „nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00; zima – 19.00;

lipSK:
n „Odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00. 23/2021

OGłOSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Północną, Armii 
Krajowej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i granicą administracyjną miasta 
Suwałk.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmia-
nami) 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 2021 
r. poz. 247) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVIII/492/2017 z dnia 
29 listopada 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczone-
go ulicami: Północną, Armii Krajowej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i granicą 
administracyjną miasta Suwałk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 31 marca 2021 r. do 4 maja 2021 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 www.um.suwalki.pl w zakładce Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, zostanie przeprowadzona 15 kwietnia 2021 r. w 
godzinach od 9.00 do 11.00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań 
i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres pru@um.su-
walki.pl do dnia 13 kwietnia 2021 r. Link do spotkania zostanie przesłany w ma-
ilu zwrotnym. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu 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 nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 ma-
ja 2021 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lu-
tego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późniejszymi zmianami): opatrzone kwalifikowa-
nym 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 środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć ko-
respondencji 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.
69/2021

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

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

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji 
przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że prze-
twarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w 
procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

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

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

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

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

infOrmacja
prezes zarządu Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o. 

działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządza-
nia nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zawartej 
w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1990 oraz Dz. U. z 2021 poz. 11, 234) podaje do publicznej wiadomo-
ści, że na okres 21 dni tj. od dnia 19.03.2021 r. do dnia 10.04.2021 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 7/2021 z 
dnia 16 marca 2021 r. nieruchomości przeznaczonej do najmu.  73/2021
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sPRzedaM
n Sprzedam mieszkanie 48 m.kw., 2 pokoje, 7 piętro, ul. wierusza-

kowalskiego, tel. 665 393 213. (240) tys.)    74/2021

Ogłoszenia „dtS” , tel. 87 566-28-25 

prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, 

stanowiących własność miasta Suwałk:
1. oznaczona działką nr 35236/5 o powierzchni 0,0665 ha, niezabudo-

wana, położona w Suwałkach przy ul. Poznańskiej, wchodząca w skład 
nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00030587/0. Działka 
przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jed-
norodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla 
Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części południowej w Suwałkach za-
twierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
24.10.2012 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z drogi wewnętrz-
nej oznaczonej na planie 26 KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga pu-
bliczna 26 KD jest nie urządzona. 

Cena wywoławcza: 115 000 zł brutto (słownie: sto piętnaście tysię-
cy złotych).

Wadium: 11 500 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych).
2. oznaczona działką nr 35236/7 o powierzchni 0,0667 ha, niezabu-

dowana, położona w Suwałkach przy ul. Poznańskiej, wchodząca w skład 
nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00030587/0. Działka 
przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jed-
norodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla 
Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części południowej w Suwałkach za-
twierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
24.10.2012 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z drogi wewnętrz-
nej oznaczonej na planie 26 KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga pu-
bliczna 26 KD jest nie urządzona.

Cena wywoławcza: 115 500 zł brutto (słownie: sto piętnaście tysięcy 
pięćset złotych).

Wadium: 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
3. oznaczona działką nr 35236/9 o powierzchni 0,1030 ha, niezabudo-

wana, położona w Suwałkach przy ul. Poznańskiej, wchodząca w skład 
nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00030587/0. Działka 
przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jed-
norodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla 
Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części południowej w Suwałkach za-
twierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
24.10.2012 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z drogi wewnętrz-
nej oznaczonej na planie 26 KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga pu-

bliczna 26 KD jest nie urządzona.
Cena wywoławcza: 161 000 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt jeden 

tysięcy złotych).
Wadium: 16 100 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00 
w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. a. mickiewicza 1 
w sali nr 26.

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 08 kwietnia 2021 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestni-
ków przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłoże-
nie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzone-
go notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające 
w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozo-
stające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej 
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wa-
dium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, telefon (87) 562-81-41.     63/2021

OBWieSzczenie prezydenta miasta Suwałk
z dnia 09 marca 2021 roku

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1990 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 
09 marca 2021 roku zostało wszczęte z urzędu postępowanie admini-
stracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, poło-
żoną w Suwałkach, obręb nr 0004, oznaczoną działkami nr geodezyj-
ny 22715/3 o powierzchni 0,1224 ha, 22718/1 o powierzchni 0,3696 ha, 
która została objęta decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr 1/2021 sygn. 
AGP.6740.15.2021.SZ z dnia 01 marca 2021 r. o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi publicznej 
od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do osiedla budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego w Suwałkach i infrastrukturą techniczną. 

Niniejsze obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach,  
w „Dwutygodniku Suwalskim” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach w dniach od 09.03.2021 r. do dnia 23.03.2021 r.  
 64/2021

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych 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 stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, po-
łożonych w Suwałkach przy ulicy: 

1. Ludwika Waryńskiego 11 – lokal położony na parterze o powierzchni 
użytkowej 40,41 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 10,00 zł/m2  
netto, wadium 600,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele handlowe, usługowe, gastronomicz-
ne i biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację 
elektryczną i wodno-kanalizacyjną;

2. gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A – lokal położony na parterze o po-
wierzchni użytkowej 17,80 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 
15,00 zł/m2 netto, wadium 400,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługowe, handlowe lub in-
ne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wod-
no – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Lokale są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.03.2021 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 dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, 
pokój nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monito-
rurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe in-
formacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51 lub 52. 

67/2021
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OBWieSzczenie prezydenta miaSta SuWałK
Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-

gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) zwanej dalej spe-
custawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, 
poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte po-
stępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 
11.03.2021 r., znak: I.7011.09.01.2020/2021.EŁ, w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy 6KD w Suwałkach wraz 
z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w zakre-
sie robót budowlanych obejmujących: 

– budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej zakończonej placem do 
zawracania, przystosowanej do przenoszenia obciążenia ruchem KR-4 
od km 0+118,03 (0+000,00) do km 0+176,72 (0+058,69) oraz o nawierzch-
ni żwirowej,

– budowę skrzyżowania typu małe rondo z wyspą przejazdową,
– budowę wysepek kanalizujących,
– budowę chodnika z betonowej kostki brukowej po prawej stronie ulicy,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i 

przykanalikami,
–  budowę oświetlenia ulicznego wraz z latarniami oświetleniowymi, 
–  budowę kanału technologicznego,
–  rozbiórkę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z budową 

ww. ulicy,
–  zagospodarowanie zielenią oraz wycinkę istniejącego zadrzewie-

nia i zakrzewienia.
Inwestycja zlokalizowana jest w części na nieruchomości oznaczo-

nej działkami nr: 20845/5, 20839, 20854, 20840, 20855 (obręb nr 0001, 
Miasto Suwałki). 

Numery działek podlegających podziałowi: 20845/5, 20839, 20854, 
20840, 20855 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki).

 Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowane-
go pasa drogowego drogi: 20845/6, 20839/1, 20854/1, 20840/1, 20855/1 
(obręb nr 0001, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym dro-
gi: 20845/7, 20839/2, 20854/2, 20840/2, 20855/2 (obręb nr 0001, Miasto 
Suwałki), według załączonego projektu podziału. 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału zlokalizowana jest 
na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 20845/6, 20839/1, 20854/1, 
20840/1, 20855/1 (działki po zatwierdzeniu projektów podziału) (obręb 
nr 0001, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gmin-
nej: Obręb nr 0001 Miasto Suwałki:

– 20845/5 o pow. 0,1264 ha dzielona na działki: 20845/6 o pow. 0,0176 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20845/7 o pow. 0,1088 ha (w do-
tychczasowym władaniu), 

– 20839 o pow. 0,6739 ha dzielona na działki: 20839/1 o pow. 0,0624 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20839/2 o pow. 0,6115 ha (w dotych-
czasowym władaniu), 

– 20854 o pow. 0,6402 ha dzielona na działki: 20854/1 o pow. 0,0188 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20854/2 o pow. 0,6214 ha (w do-
tychczasowym władaniu), 

– 20840 o pow. 0,6051 ha dzielona na działki: 20840/1 o pow. 0,0668 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20840/2 o pow. 0,5383 ha (w do-
tychczasowym władaniu), 

– 20855 o pow. 0,5660 ha dzielona na działki: 20855/1 o pow. 0,0350 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20855/2 o pow. 0,5310 ha (w do-
tychczasowym władaniu). 

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowo-
dowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, 
także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w termi-
nie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Z uwagi na wy-
łączenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie Miejskim do czasu 
zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości osobistego zapoznania się z 
aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą telefoniczną lub 
mailową.  70/2021

OBWieSzczenie prezydenta miaSta SuWałK
Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 
z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 
256 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku 
Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11.03.2021 r., znak: I.7011.06.01.2019/2021.EŁ, w sprawie zmia-
ny ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Suwałk nr 5/2019 znak: AGP.6740.448.2019.SZ z dnia 
07 listopada 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie 
odcinka ulicy 6 KD z przebudową ulicy Armii Krajowej w Suwałkach wraz z budową i przebu-
dową niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie robót budowlanych obejmujących:

– budowę jezdni ulicy począwszy od ul. Armii Krajowej o nawierzchni z mieszanki mi-
neralno-asfaltowej zakończonej placem do zawracania na obciążenie ruchem KR-4 wraz 
ze zjazdem publicznym na działkę nr 20856 z wykonaniem wyspy rozdzielającej i przej-
ścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej,

– budowę chodnika po wschodniej stronie ulicy i fragmentu chodnika po stronie zachodniej 
ulicy w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej o nawierzchni z brukowej kostki betonowej,

– budowę fragmentów dróg rowerowych po obu stronach ulicy w rejonie skrzyżowa-
nia z ul. Armii Krajowej,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, 
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych, 
– budowa sygnalizacji świetlnej,
– budowę kanału technologicznego,
– zagospodarowanie zielenią,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowa-
nym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) przebudowa ul. Armii Krajowej (droga gminna 101251 B) na działce nr 21246/4 (od 

zjazdu do OBI do skrzyżowania z ul. Ludwika Michała Paca) w zakresie:
– budowy skrzyżowania z ulicą 6KD wraz z budową dodatkowej jezdni, pasa dzielące-

go z ustawieniem barier zabezpieczających oraz dodatkowych pasów do skrętu w lewo 
i w prawo z ul. A. Krajowej, 

– budowy chodnika i drogi rowerowej z pasem rozdziału po stronie północnej od zjaz-
du do OBI do skrzyżowania z ulicą 6KD wraz z ustawieniem bariery zabezpieczającej i wy-
konaniem peronu na wysokości zatoki autobusowej,

– budowy przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą 6KD i przy zjeździe do OBI,
– budowy drogi dojazdowej z destruktu do działek nr 20842, 20843,

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) budowa kablowej linii oświetleniowej w ul. L. M. Paca (działki nr 21295, 21294) i w 

ul. Armii Krajowej (działka nr 21248 i 21246/4) z ustawieniem 11 latarni oświetleniowych 
(działka nr 21246/4),

b) budowa uzupełniających przykanalików sieci kanalizacji deszczowej w ul. Armii 
Krajowej, 

c) budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. 6KD wraz z kanałem technolo-
gicznym i zasilaniem energetycznym sterownika sygnalizacji,

d) wycinka drzew,
3) budowy lub przebudowy zjazdów:
a) budowa zjazdów z destruktu na działki nr 20843 (po podziale 20843/2) i 20842 (po 

podziale 20842/2). 
 w części dotyczącej:

– rezygnacji z pasa wyłączenia , a tym samym zmianę szerokości jezdni na 11,5m,
– rezygnacji ze zjazdu publicznego na działkę nr 20856 (obecnie dz. nr 20856/2),
– rezygnacji z poszerzenia na końcu planowanej ulicy po stronie lewej i budowę wyspy 

rozdzielającej na długości 6,50m do granicy działki 20840,
– rezygnacja z opaski o szerokości 1,0m po stronie prawej ul. pomiędzy jezdnią a chodnikiem,
– budowę zieleńca o szer. 3,0m po stronie prawej ulicy pomiędzy jezdnią a chodnikiem,
– zmianę średnicy rurociągu kanalizacji deszczowej z Ø315mm na Ø400mm wraz z włą-

czeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø800mm,
– zmianę lokalizacji wpustów ulicznych Wp1, Wp3, Wp5, Wp6,
– budowę dodatkowego odcinka oświetleniowej linii kablowej od latarni nr 39/3 do 

granicy działki 20840,
– budowę dodatkowego odcinka kanału technologicznego do granicy działki 20855.

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. 
A. Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w 
terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Z uwagi na wyłączenie obsługi 
interesantów w tutejszym Urzędzie Miejskim do czasu zakończenia tej sytuacji, nie ma możli-
wości osobistego zapoznania się z aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą tele-
foniczną lub mailową.   71/2021



23.03.2021

DwuTygoDnik SuwalSki

senioRzy o wajdzie
W suwalskim Klubie Seniora przy ul. Ciesielskiej 15 odbyło się spo-

tkanie poświęcone Andrzejowi Wajdzie, w czasie którego zaprezento-
wano wystawę przygotowaną przez Bożennę Maskowicz, Marię Jolantę 
Lauryn i Teresę Wysocką-Kluczny. A to wszystko z okazji obchodów Roku 
Andrzeja Wajdy w Suwałkach. 

– Suwalscy seniorzy pamiętają i ochoczo włączają się do obchodów. 
Pamiętamy o rocznicach, bywaliśmy na uroczystościach. To spotka-
nie jest inauguracją z cyklu „Między niebem a ziemią – bliżej Andrzeja 
Wajdy”. Kolejne spotkanie odbędzie w maju pod hasłem „Kobiety w życiu 
Andrzeja Wajdy”, a następne w październiku w rocznicę śmierci reżysera. 
Zostawił dla nas przepiękne obrazy filmowe, ponad 50 filmów. Można po-
wiedzieć, że wychowaliśmy się na filmach Andrzeja Wajdy – powiedzia-
ła Bożenna Maskowicz, wiceprezes Klubu Seniora.

Na wystawie wykorzystano m.in. materiały dokumentalne z prywat-
nego archiwum M. J. Lauryn oraz „DwuTygodnika Suwalskiego”.

DwuTygoDnik SuwalSki
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>>

Swoimi wspomnieniami podzieliła się również Maria Jolanta Lauryn, 
która miała osobisty kontakt z Andrzejem Wajdą podczas jego pobytu  
w Suwałkach w 2000 roku

Każdy taniO Kupić chce, 
prOSzę BardzO czemu nie?

SKlep Kupicha W przechOdniaKu 
Oferuje tanie 

SKóry, KurtKi i płaSzcze

 5 Xl  i  nie tylKO, 

taKże Buty W niSKich cenach.
czynne W GOdz. od. 9.12 do 14

zapraSzam!
52/2021
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„nieBo gwiaździsTe...”
Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej 

zaprasza do udziału w konkursie fotogra-
ficznym pt. „Niebo gwiaździste nad Su- 
wałkami”. Rok 2021 został ogłoszony przez 
polski Sejm Rokiem Stanisława Lema. 
Stanisław Lem był polskim pisarzem gatun-
ku science fiction, futurologiem, propaga-
torem rozwoju nauki i techniki. Fotografie 
mogą być wykonane dowolną techniką 
fotograficzną. Minimalny format nadsyła-
nych prac – A4. Do zgłoszenia należy do-
łączyć zapis fotografii na nośniku CD. Każdy uczestnik może nadesłać 
dowolną liczbę prac. Tematyka prac powinna obejmować niebo, gwiaz-
dy lub ich interpretację. Szczegóły w regulaminie dostępnym na stro-
nie www.bpsuwalki.pl. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście  
w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszcze-
niem do 1 października 2021 r. na adres: Biblioteka Publiczna im. Marii 
Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki. Konkurs zakończony bę-
dzie wystawą nagrodzonych prac.

>>

Bez KaR w BiBlioTece
W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią koronawiru-

sa, jakiej doświadczamy wszyscy, suwalska Biblioteka Publiczna  
im. Marii Konopnickiej nie będzie pobierać kar za przetrzymywanie 

książek. 
– Prosimy o jak najszyb-

szy zwrot „przeterminowa-
nych” książek. Czekają na nie 
inni czytelnicy. Proponujemy 
też skorzystanie z książko-
matu stojącego pod budyn-
kiem Biblioteki przy ul. Emilii 
Plater 33A – zachęca Maria 
Kołodziejska, dyrektor su-
walskiej Biblioteki Publicznej 
im. M. Konopnickiej.

Suwalska Biblioteka nadal zaprasza do wypożyczalni książek przy 
ul. E. Plater 33 A, czynnych od wtorku do piątku w godzinach 9-17 oraz 
w soboty od 9 do 15. Obowiązują aktualne zasady reżimu sanitarnego: 
maseczki, dezynfekcja rąk i zachowanie odległości. Czytelnia w budyn-
ku przy ul. E. Plater 33 A czynna jest od wtorku do piątku w godzinach 
9-17 (obowiązuje limit dwóch osób). Czynne są też biblioteczne filie:

– przy ul. Północnej 26 – wtorek – piątek (od 9 do 17), sobota (9-15);
– przy ul. Klonowej 41 – wtorek – piątek (od 9 do 17), sobota (9-15);
– w budynku szpitala – wtorek – piątek (9-17).

>>



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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ul. 1 maja 1, 16-400 Suwałki
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53/2021

26/2021

zapraSzamy na Bezpłatne 
Badanie i KOnSultacje!

chciałbyś poprawić swoje zdrowie? 
Brakuje ci energii? 

a może obawiasz się o przeziębienia
 w czasie pandemii cOVid?

 
dobierzemy odpowiednie terapie ziołowe 

dla ciebie i twoich najbliższych. 

Biuro profilaktyki zdrowia rea 
ul. dmowskiego 2, tel.  791-783-868

51/2021


