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LiPy uratowane
Pięć dorodnych 20-letnich lip zostało przesadzonych, bo przeszka-

dzały przy budowie parkingów pod blokiem mieszkaniowym oraz przed-
szkolem i punktami usługowymi. Za sprawą porozumienia pomiędzy 
Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową a suwalskim samorządem 
miejskim zdecydowano się przesadzić drzewa o ok. 200 m, przy tej samej 
ulicy, przy której rosły.

– Ta akcja, to nowe doświadczenie w życiu naszej spółdzielni, ale także  
i miasta. To duże drzewa, do których przesadzania potrzebny był specjalistycz-
ny sprzęt. Każda z tych lip, mogła wraz z gruntem ważyć nawet 1,5 tony. Efekt 
wart był tej ceny. Teraz czeka nas sys-
tematyczne podlewanie i troska, by 
się przyjęły. Z czasem może zdecy-
dujemy się na inne podobne akcje, 
o ile zajdzie taka konieczność – po-
wiedział Tadeusz Szymańczyk, pre-
zes Międzyzakładowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Drzewa trafiły na drugą stronę uli-
cy i wzbogacą zieleń przed blokami 
ul. Szpitalnej. Akcję przeprowadziła 
firma Treeland Tomasz Stankiewicz, 
która specjalizuje się w takich przed-
sięwzięciach. Jej przedstawiciel 
stwierdził, że dysponują sprzętem 
pozwalającym odkopać drzewa do 
przesadzeń o wadze nawet do 20 ton, 
bez szkody dla ich korzeni.
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230 rocznica Konstytucji 3 Maja

Harcerze nad arkadią
6 maja w ośrodku żeglarskim 

przy Zalewie Arkadia of icjalnie 
otwarto nową siedzibę suwalskiego 
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  
im. Tadeusza Lutostańskiego. W uro-
czystym otwarciu oprócz przedsta-
wicieli komendy Hufca ZHP uczest-
niczyli: prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz oraz radni miejscy Anna 
Ruszewska i Karol Korneluk.

– Cieszymy się, że mamy siedzi-
bę w pięknym miejscu, z wodą za 
oknem. Możemy teraz normalnie 
funkcjonować. Mamy pomieszcze-
nia administracyjne i salę do spotkań i zbiórek harcerskich. Przychodzą 
do nas instruktorzy i grupy seniorów. Mamy 368 zuchów i harcerzy  
z Suwałk i okolic. Zapraszamy do nas wszystkich chętnych, bo po przy-
siędze harcerzem zostaje się do końca życia – mówiła podczas spotka-
nia Aleksandra Hanc, komendantka suwalskiego Hufca ZHP.

Miasto proponowało kilka innych lokali dla suwalskich harcerzy.
– Myślę, że to miejsce to najlepsza lokalizacja, w otoczeniu zieleni  

i wody. Przekazuję na ręce pani komendant skromny upominek, pro-
porczyk z herbem miasta i flagę z barwami miejskimi – powiedział pre-
zydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Mimo, że harcerze jeszcze nie do końca się zagospodarowali, zdąży-
li już w nowej siedzibie przeprowadzić kurs pierwszej pomocy dla dru-
żynowych i instruktorów.

Komendantka 
suwalskiego 
Hufca ZHP 

pwd 
Aleksandra 

Hanc otrzy-
mała 

od prezydenta 
Suwałk flagę 

miasta 
i miejski 

proporzec

Suwalskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja tradycyjnie już rozpoczęły się od mszy świętej  
w konkatedrze pw. św. Aleksandra. Następnie skromne uroczystości przeniosły się do Parku Konstytucji 
3 Maja, gdzie historię tego ważnego dokumentu przypomniał prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. 

– Uchwalenie 230 lat temu Konstytucji majowej przez Sejm Czteroletni było wyrazem mądrości 
politycznej i patriotyzmu. Twórcy Konstytucji mieli świadomość, iż bez szybkich reform ustrojowych 
kraj nasz zmierza do upadku. Żyjemy w wolnym demokratycznym kraju. W pokoju możemy tworzyć 
przyszłość Polski, przyszłość naszego miasta, przyszłość Suwałk – mówił Prezydent Miasta Suwałk.

W obchodach  wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych miejskich: Przewodniczący 
Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz radni Adam Ołowniuk i Karol Korneluk, powiatowych i gmi-
ny Suwałki oraz poczty sztandarowe, kombatanci, harcerze, młodzież szkolna, duchowieństwo i 
mieszkańcy Suwałk. Pod Dębem Wolności złożono wiązanki kwiatów.

>> sKroMne obchody
Sy mb o l ic z na uro c z y s toś ć  z  o k a zj i  D nia 

Zwycięstwa – 76. rocznicy zakończenia II wojny 
światowej w Europie odbyła się 8 maja w Suwałkach 
przed Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r. Z uwagi 
na pandemię koronawirusa i wprowadzone obostrze-
nia, ograniczono obchody rocznicy do krótkich prze-
mówień i symbolicznego złożenia kwiatów, które po-
przedził dźwięk syren alarmowych.

Kwiaty pod pomnikiem złożyli m.in.: kombatan-
ci, poseł Jarosław Zieliński, zastępcy prezydenta 
Suwałk: Łukasz Kurzyna oraz Roman Rynkowski, radni 
Rady Miejskiej: wiceprzewodniczący Wojciech Pająk, 
Anna Gawlińska i Jarosław Kowalewski oraz staro-
sta suwalski Witold Kowalewski, wójt gminy Suwałki 
Zbigniew Mackiewicz i żołnierze 14. Pułku Artylerii 
Przeciwpancernej, harcerze oraz młodzież szkolna.

Na Suwalszczyźnie koniec II wojny nie oznaczał końca walki i ofiar. Już w lipcu 1945 r. w naszym regionie doszło do największej zbrodni na zie-
miach polskich po II wojnie światowej, czyli obławy augustowskiej, w której zginęło ok. 600 mieszkańców powiatów: augustowskiego, suwalskiego, 
sejneńskiego i sokólskiego.
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saMoLot z serceM
Rano 10 maja suwalskie lotnisko obsłużyło nietypowy transport. 

Przyleciała na nie wyspecjalizowana firma, której zadaniem było prze-
transportowanie przeznaczonego do transplantacji serca oraz zało-
gi medycznej. Samolot z pobranym narządem wystartował z Suwałk  
o godz. 8.03, a jego celem był Wrocław. Trzymamy kciuki za udaną ope-
rację przeszczepu.

Od początku maja w Suwałkach 
funkcjonują 2 masowe punkty szcze-
pień przeciwko COViD-19. Jeden z nich 
znajduje się w Szpitalu Wojewódzkim, 
a drugi w hali sportowo-widowiskowej 
Suwałki Arena. Oba miejsca dysponują 
olbrzymim potencjałem, jeżeli chodzi  
o dzienną liczbę szczepień. Niestety  
– co stwierdzam po obserwacji dzien-
nych statystyk – pracują na przysłowio-
we „pół gwizdka”. Tylko na hali Arena 
jesteśmy gotowi wykonać dziennie  
3 tysiące zastrzyków. Zestawienia z każdego dnia wahają się w przedzia-
le od 240 do 460 iniekcji.

Wielu z Państwa mówi, że boi się szczepień lub koronawirus Państwa 
nie dotyczy. Jak wielu z Was wie, we wrześniu ubiegłego roku zachoro-
wałem na tę chorobę. Konieczna była hospitalizacja. Udało mi się wyzdro-
wieć, a gdy tylko pojawiły się szczepionki zdecydowałem się je przyjąć. 
Jestem już po dwóch iniekcjach. Nie chciałbym więcej zachorować na 
COViD, a same szczepienia poza drobnymi dolegliwościami nie wywołu-
ją żadnych problemów. Nie chciałbym również pójść na kolejny pogrzeb 
znajomej mi osoby, która zmarła z powodu koronawirusa.

W tym momencie „strach” przed zachorowaniem nieco zmalał. Powoli 
mija trzecia fala, a Rząd przywraca do funkcjonowania kolejne gałęzie go-
spodarki. Jednakże to, co wydarzy się za kilka tygodni i tak zależy tylko  
i wyłącznie od nas i naszej odpowiedzialności. Czy krzywa zachorowań po-
wędruje ponownie do góry, czy może uda nam się powrócić do normal-
nego życia? Obecnie jedynym gwarantem normalności jest szczepienie. 

To zawsze jest indywidualna decyzja. Jednak zachęcam Państwa by 
się zdecydować na szczepienie przeciwko COViD-19. Będą mieli Państwo 
gwarancję, że nawet jeśli zachorujecie na tę chorobę to nie wywoła ona 
powikłań, a w najgorszym przypadku śmierci. 

Szczepienie w hali Suwałki Arena można przyjąć praktycznie od ręki. 
Wystarczy aktywne e-skierowanie. Resztę wykona za Państwa już odpo-
wiednio wykwalifikowany personel. Szczegóły mogą Państwo uzyskać 
pod tymi numerami telefonów: 733 002 717 lub 877 352 052.
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zdaniem prezydenta >>

KonKursy na 
dyrektorów szkół

Prezydent Miasta Suwałk ogłosił konkursy na stanowiska dyrekto-
rów trzech placówek oświatowych: Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli, Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Technicznych.

– W tym roku kończą się powołania kilku dyrektorom suwalskich 
szkół. W przypadku Zespołu Szkół nr 2, Pan Roman Borkowski zgodził 
się poprowadzić szkołę jeszcze przez rok. W innych placówkach odbę-
dą się konkursy – zapowiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Oferty na stanowiska dyrektorów ZST i SP nr 5 należy składać do  
14 maja, a na stanowisko dyrektora SODN do 17 maja.

zMiany w centruM
Jeszcze w tym roku zmieni się organizacja ruchu na rondzie Polskiej 

Organizacji Wojskowej u zbiegu ulic: Bulwarowej, gen. Władysława 
Sikorskiego i Emilii Plater. Dobudowany zostanie prawoskręt z ul. Bulwarowej 
w W. Sikorskiego oraz wykonane zostaną korekty i konieczne naprawy na-
wierzchni. A wszystko po to, by „odkorkować” tę część miasta, gdzie tworzą 
się korki zwłaszcza w godzinach porannych i popołudniowych.

Przy okazji przebudowane będą chodniki oraz zatoka autobusowa. 
Powstanie ścieżka rowerowa. Na wykonanie tych prac w budżecie miej-
skim zaplanowano 700 tys. zł. Oferty w przetargu można składać do  
26 maja. Firma, która go wygra będzie miała 180 dni na zrealizowanie prac 
od momentu podpisania umowy.

szkoły przyjazne 
W tym roku budy-

nek Zespołu Szkół nr 6 
im. K. Brzostowskiego 
zostanie dostosowa-
ny do potrzeb uczniów  
z niepełnosprawno-
ścią. Będzie to kolej-
na suwalska szkoła 
dostosowana do po-
trzeb osób porusza-
jąc ych się na wóz-
kach inwalidzk ich.  
W poprzednim roku, 
do ich potrzeb dosto-
sowano szkoły pod-
stawowe nr 2 i 4.

Suwalski samorząd ogłosił przetarg na zamontowanie wind przystoso-
wanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wraz z wykonaniem szy-
bów windowych w segmencie dydaktycznym oraz administracyjnym. W ZS 
nr 6 pojawią się też pochylnie. Na wykonanie tych prac w tegorocznym bu-
dżecie Suwałk zaplanowano 700 tys. zł. Wykonawca, który wygra przetarg 
będzie miał 120 dni na realizację wszystkich prac, od momentu podpisania 
umowy. Oferty można składać do 18 maja. Więcej na www.um.suwalki.pl

>>

W nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 4 
im. ks. K. A. Hamerszmita wykonano windę, 
która ułatwia przemieszczanie się uczniom 
poruszającym się na wózkach>>

>>

Fot. ZDiZ w Suwałkach



11.05.2021

DwuTygoDnik SuwalSki

4

>> trwają matury 
Ponad 700 abiturientów suwalskich liceów i techników zdaje egza-

miny maturalne. Zdawali już egzaminy na poziomie podstawowym z: ję-
zyka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Teraz zdają egzaminy 
na poziomie rozszerzonym. Z informacji przekazanych przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną wynika, że najwięcej abiturientów maturę na po-
ziomie rozszerzonym będzie zdawało z: języka angielskiego, matematyki, 
języka polskiego, geografii i biologii. W tym roku, podobnie jak w ubie-
głym odbędą się tylko egzaminy pisemne, z jednym niewielkim wyjąt-
kiem dotyczącym osób, które muszą przedstawić wynik uzyskany z eg-
zaminu ustnego w rekrutacji na zagraniczne uczelnie.

W Zespole Szkół nr 4 tegoroczną maturę z języka polskiego na poziomie 
podstawowym zdawało 85 maturzystów. Przed rokiem maturzyści w Tech-
nikum nr 4 znajdującym się w Zespole Szkół nr 4 osiągnęli jedne z najlep-
szych w mieście i regionie wyników z egzaminu wśród absolwentów tech-
ników. Znalazło to odzwierciedlenie w rankingu „Perspektyw”, w którym 
Technikum nr 4 zajęło 156 lokatę w kraju i 4 miejsce w województwie pod-
laskim

Matury potrwają do 20 maja. W związku z pandemią koronawirusa eg-
zaminy maturalne przeprowadzane są w reżimie sanitarnym. Maturzyści 
mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca  
w sali egzaminacyjnej. 

Egzaminy zawodowe odbędą się od 7 do 21 czerwca, a egzaminy po-
twierdzające kwalifikacje w zawodzie – od 21 czerwca do 8 lipca. 

szaMba do LiKwidacji
293 właścicieli suwalskich nieruchomości poinformowało, że na ich 

działkach znajdują się szamba, a aż 124 osoby nie odpowiedziały na pi-
sma z suwalskiego Urzędu Miejskiego w sprawie ujawnienia sposobu 
odprowadzenia ścieków. Do nich ponownie trafią listy z prośbą o udzie-
lenie informacji. Jeżeli suwalski urząd nie otrzyma odpowiedzi, to te nie-
ruchomości zostaną skontrolowane przez Straż Miejską i pracowników 
Wydziału Ochrony Środowiska. Natomiast już teraz zostanie sprawdzo-
nych 12 posesji, których właściciele poinformowali, że nie mają szamba, 
ani podłączenia do sieci.

– Będziemy chcieli uruchomić program wspierający Suwalczan w za-
kresie podłączenia swoich budynków do sieci kanalizacyjnej i likwidacji 
szamb. Pracujemy już nad założeniami tego działania – poinformował 
prezydent Czesław Renkiewicz.

Kilka tygodni temu Urząd Miejski informował, że na terenie Suwałk 
znajduje się 465 nieruchomości, które nie są podłączone do kanaliza-
cji sanitarnej. Miało to związek ze znalezieniem przez pracowników 
Ośrodka Sportu i Rekreacji nielegalnie wkopanych rur w nabrzeżach rze-
ki Czarna Hańcza.

>>

suwaLsKi us najLePszy
Urząd Skarbowy w Suwałkach zajął pierwsze miejsce w klasyfika-

cji generalnej i pierwsze miejsce w kategorii skuteczność wśród śred-
nich urzędów skarbowych w XVII Rankingu Dziennika Gazety Prawnej. 
Skuteczność egzekucji w suwalskim US wyniosła 63%. Okazał się on naj-
lepszy pod tym względem i otrzymał komplet punktów. W rankingu ge-
neralnym otrzymał 114 pkt za skuteczność i 96 pkt za efektywność, co 
w sumie dało 210 pkt i pierwszą lokatę wśród średnich urzędów skarbo-
wych. W rankingu pod patronatem Ministra Finansów, wyróżnione zo-
stały najbardziej skuteczne i efektywne izby oraz urzędy skarbowe z ca-
łej Polski.

>>

Wiosną 2020 r. pracownicy suwalskiego OSiR-u znaleźli nielegalne odpro-
wadzenia ścieków do Czarnej Hańczy

FLagi rozdane
W przededniu majowych świąt prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 

przekazał suwalczanom 150 biało-czerwonych flag. To już kolejna tego 
typu inicjatywa ze strony suwalskiego samorządu miejskiego. Niestety, 
wciąż niezbyt wielu mieszkańców naszego miasta wywiesza flagi na ele-
wacjach swoich domów. Zgodnie z prawem flagę o barwach narodowych 
można eksponować przez cały rok, a nie tylko w święta państwowe i na-
rodowe. W wielu krajach jest zwyczaj wywieszania takiej flagi w ważne 
dni dla każdego obywatela, np. w dniu urodzin bądź imienin.

>>
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zdaniem „dwutygodnika Suwalskiego”
Jak widać jesteśmy skazani na towarzy-

stwo ptaków w mieście. I bardzo dobrze. 
Trzeba tylko nauczyć się żyć w ich sąsiedz-
twie. Na pewno przepędzanie ich z jed-
nej części miasta w drugą, nie jest naj-
lepszym rozwiązaniem. Dbajmy przede 
wszystkim o czystość w swoim otoczeniu. 
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Wydarzyło Się
n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch 

18-latków podejrzanych o kradzież łodzi 
oraz złomu z jednej z suwalskich posesji. 
Pokrzywdzeni oszacowali straty na niemal  
3 tys. zł. Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży 
i kradzieży z włamaniem. 

n Policjanci zatrzymali prawo jazdy 44-latko-
wi, który na ul. Raczkowskiej przekroczył do-
puszczalną prędkość. Kierujący dacią jechał za 
szybko o 51 kilometrów na godzinę. 

n 30 kwietnia suwalscy strażacy z suwalskiej 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 otrzy-
mali nagrody za uratowanie życia osobie po-
szkodowanej w skutek wypadku drogowego, 
do którego doszło w Suwałkach. Nagrody i li-
sty wręczyli: Podlaski Komendant Wojewódzki 
PSP bryg. Sebastian Zdanowicz, Zastępca 
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP st. bryg. Robert Dzierżek oraz Komendant 
Miejski PSP w Suwałkach bryg. Arkadiusz 
Buchowski.

Fot. asp. sztab. Jacek Falicki KM PSP w Suwałkach

n Suwalscy policjanci zatrzymali mężczyznę 
podejrzanego o kradzież perfum z dwóch su-
walskich sklepów. Pokrzywdzeni oszacowa-
li straty na prawie 900 zł. 21-latek usłyszał za-
rzut kradzieży. 

n Wyjątkowo niebezpiecznie jest na suwal-
skiej ul. S. Staniszewskiego. Na początku ma-
ja policjanci zatrzymali tam dwóch młodych 
kierowców, którzy ustanowili niebezpieczne 
rekordy w przekroczeniu dopuszczalnej pręd-
kości jazdy samochodem. Najpierw 18-latek 
przekroczył ją o 98 km/h. Na dodatek nie za-
trzymał się do kontroli, pomimo wydanych 
przez policjantów sygnałów do zatrzymania 
się. Numer rejestracyjny pojazdu zarejestro-
wało jednak urządzenie do mierzenia pręd-
kości i kierowca został ustalony. Suwalczanin 
stracił uprawnienia do kierowania, którymi 
“cieszył się” cztery miesiące. Teraz za swo-
je nieodpowiedzialne zachowanie odpowie 
przed sądem. Kilka dni później na tej samej uli-
cy 19-latek przekroczył dopuszczalną prędkość  
o 91 km/h. On także stracił prawo jazdy. 

n „Czysta woda – ważna sprawa” – tym ha-
słem dzieci z suwalskiego Przedszkola nr 8 wi-
tały przechodniów północnej części miasta, 
których zachęcali do refleksji nad cennym da-
rem jakim jest woda. Dzieci dodatkowo obda-
rowały napotkane osoby ulotkami promujący-
mi działania proekologiczne.

polubmy ptaki

Czytelnicy „DwuTygodnika Suwalskiego” 
zwrócili uwagę na problem zanieczyszczo-
nych przez ptaki chodników i parkingów przy 
ul. Emilii Plater. Brudzą pod każdym drzewem 
gdzie siadają, hałasują, rozgrzebują śmiet-
niki oraz kosze. Czy jest jakiś pomysł do walki  
z gawronami oraz kawkami i gołębiami, któ-
re uprzykrzają nam życie? O odpowiedź na ten 
problem poprosiliśmy Ewę Harasim, naczelni-
ka Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju 
prawem, gawron jest objęty ochroną ścisłą poza 
obszarem administracyjnym miast i częściową 
ochroną gatunkową w obszarze administracyj-
nym miast. Z ustawy o ochronie przyrody wyni-
ka ponadto, że w stosunku do gatunków objętych 
ochroną obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk lub 
ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wycho-
wu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowa-
nia, a także niszczenia, usuwania lub uszkadzania 
gniazd oraz umyślnego płoszenia lub niepoko-
jenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym  
w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub 
w miejscach żerowania. Ze względów sanitarnych 
i bezpieczeństwa, w przypadku braku rozwiązań 
alternatywnych i jeżeli nie jest to szkodliwe dla 
zachowania we właściwym stanie ochrony dzi-
ko występujących populacji chronionych gatun-
ków zwierząt, można usuwać gniazda ptaków 
od 16 października do końca lutego, ale za zgo-
dą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Takie rozwiązania i możliwości dają nam 
przepisy prawa, jednak nie oznacza to, że sa-
mi jako ludzie, nie mamy wpływu na zacho-
wania ptaków. Dostarczamy im pokarm celo-
wo (np. dokarmiając je), jak i mimowolnie,  
(np. wyrzucając odpadki organiczne do śmietni-
ków lub bezpośrednio na ziemię). Aby ograniczyć 

możliwość osiedlania się szczególnie kłopotli-
wych gatunków ptaków można rozważyć mię-
dzy innymi ograniczenie dokarmiania ptaków, 
jedynie do okresów zimowych. Ważne jest też 
utrzymanie czystości w obrębie wiat śmietniko-
wych, zamykanie pojemników na odpady komu-
nalne oraz działania zarządców nieruchomości. 
Tam gdzie gospodarka odpadami jest prawidło-
wo prowadzona, przebywa niewiele uciążliwych 
ptaków lub nie gniazdują wcale. Natomiast brak 
dbałości przez mieszkańców o czystość i porzą-
dek m.in. w osiedlowych wiatach śmietnikowych 
„zachęca” ptaki do bytowania. Niewątpliwym 
jest, że ptaki są pożyteczne, gdyż zjadają wiele 
szkodników np. pędraki chrabąszcza, chrabąsz-
cze, gryzonie itp. Oczyszczają też osiedla ludzkie  
z resztek porzuconego pokarmu, zjadają padli-
nę zwierząt, pełniąc tym samym rolę sanitarną. 

Trudno jednak liczyć na to, że kawki zjedzą  
plastikowe śmieci Suwałk

czytelnicy pytają

prezydent miaSta SuWałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicz-
nej wiadomości, że w dniu 07 maja 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 06.05.2021 r. do 
27.05.2021 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk  
Nr 160/2021 z dnia 06 maja 2021 roku).   138/2021
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Radni zapoznali się też z informacją z realizacji programu Suwalska 
Karta Mieszkańca oraz informacją Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej w ubiegłym roku. 
Więcej o tym pisaliśmy w poprzednim wydaniu „DTS”. Radni po raz ko-
lejny obradowali w sposób zdalny.

na coVid-19 zmarło aż 126 SuWalczan
Tragiczne informacje na sesji przekazała Elżbieta Bednarko, szefowa 

suwalskiego Sanepidu. Od początku epidemii na COViD-19 zmarło 126 
suwalczan. Na szczęście sytuacja epidemiczna się poprawia. Jak poin-
formował dyrektor suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego Adam Szałanda  
w jego placówce nie brakuje respiratorów i tlenu, który jest niezbędny 
przy leczeniu chorych na koronawirusa.

W ciągu ostatniego pół roku w Suwałkach i w powiecie ziemskim 
zmarły aż 184 osoby na COViD-19, w tym 126 suwalczan. Przypomnijmy, 
że pierwszy zgon z powodu koronawirusa w Suwałkach odnotowano  
13 października 2020 r. Od początku pandemii Powiatowa Stacja Sanitarna 
w Suwałkach odnotowała 5 406 przypadków zachorowań. W Suwałkach 
do tej pory COViD-19 potwierdzono u 4 067 osób. Sytuacja epidemiolo-
giczna się poprawia. W dniu sesji (28 kwietnia) w Suwałkach przybyło  
7 zakażonych i 1 osoba zmarła, a w powiecie suwalskim 4 zakażonych  
i 1 osoba zmarła.

Poprawia się też sytuacja w suwalskim szpitalu. Przebywało w nim  
w dniu sesji 52 pacjentów chorych na koronawirusa, z których 13 wy-
magało pomocy w oddychaniu przy użyciu respiratora. Dyrektor szpita-
la zapewnił, że w jego placówce jest wystarczająca liczba respiratorów  
i nie brakowało ich nawet w czasie największych zachorowań. Dodał, że 
teraz szpital zużywa mniej tlenu potrzebnego przy leczeniu chorych na 
COViD-19. Jego dzienne zużycie spadło z 2,5 tony do 2 ton tlenu na do-
bę. Dyrektor poinformował też, że w szpitalu 28 kwietnia gotowy był już 
punkt szczepień powszechnych, który będzie mógł szczepić nawet 500 
osób na dobę. Oczywiście, jeżeli będą szczepionki przeciw COViD-19.

o leSie SzWajcarSkim
Dyskusję o sytuacji w tzw. Lesie Szwajcarskim wywołała wycinka 

drzew przy drodze z Suwałk do Jeleniewa. Suwalski nadleśniczy Wojciech 
Rodak uspokajał, że jest to zwykła gospodarka leśna i nie dzieje się tu-
taj nic niezwykłego. Więcej cięć w tym lesie było w 2017 r., ale tym ra-
zem wycinka jest prowadzona przy drodze i stąd większe zainteresowa-
nie nią. Przed laty nie wycinano drzew przy drogach, ale ze względów 
bezpieczeństwa takie wycinki są konieczne. W. Rodak poinformował, 
że w Nadleśnictwie Suwałki więcej drzew przybywa, niż wycina się,  

a wiek drzew w Lesie Szwajcarskim jest coraz wyższy. W tym roku zapla-
nowano w tym lesie wycięcie drzew na obszarze ponad 4 ha. Zostanie 
on odnowiony w przyszłym roku. Anna Ruszewska zaproponowała by 
Nadleśnictwo Suwałki przeprowadziło akcję bezpłatnego przekazania 
suwalczanom sadzonek drzew. W. Rodak zadeklarował taką możliwość 
w przyszłym roku.

W dyskusji o Lesie Szwajcarskim głos zabrali: Adam Ołowniuk, Tadeusz 
Czerwiecki, Wojciech Pająk, Jacek Niedźwiedzki, Jacek Juszkiewicz, 
Jarosław Schabieński, Zbigniew Roman De-Mezer i Mariola Brygida 
Karpińska. 

kotłoWnia potrzebna i niegroźna

Radni i przedstawiciele fabryk Forte dyskutowali o budowie nowej ko-
tłowni przy ul. Północnej. Zawiązała się grupa mieszkańców miasta, którzy 
nie zgadzają się na tę inwestycję. Przedstawiciele Forte uspokajali, że no-
wa kotłownia będzie bardziej przyjazna środowisku i mniej uciążliwa dla 
mieszkańców Osiedla Kamena, niż dziajałąca już od lat fabryczna kotłownia. 

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz przedstawił dotychczasowe 
działania w tej sprawie i przeprowadzone dotąd konsultacje społeczne, 
dotyczące tej inwestycji, m.in. na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego”, 
gdzie w październiku ubiegłego roku poinformowaliśmy o przygotowa-
niach do tej inwestycji. Przedstawiciele Forte omówili przygotowania do 
budowy nowej kotłowni oraz argumenty przemawiające za nią:

– nowa kotłownia musi powstać, by nadal zapewniać miejsca pracy  
w suwalskiej fabryce Forte;

– obecna kotłownia nie jest najnowszą instalacją i musi być zlikwido-

o ePideMii i eKoLogii
Najwięcej czasu Na XXXi sesji suwalskiej Rady Miejskiej zajęła dyskusja o epideMii i ekologii. RadNi wysłu-
chali iNfoRMacji o zachoRowaNiach w suwałkach oRaz o staNie gospodaRki leśNej Na teReNie Miasta. za-
jęli się też M.iN. dotacjaMi Na zabytki, pRzyszłością buRsy szkolNej, wykazeM kąpielisk oRaz MiejscowyMi 
plaNaMi zagospodaRowaNia pRzestRzeNNego ul. półNocNej oRaz półNocNej pieRzei ul. wigieRskiej od  
ul. 1 Maja do ul. utRata. poNadto wyRazili zgodę Na złożeNie wNiosku o wspaRcie z Rządowego fuNduszu 
Rozwoju MieszkalNictwa oRaz powieRzyli pRezydeNtowi Miasta suwałk upRawNieNia do ustaleNia opłat za 
koRzystaNie z suwalskiego systeMu RoweRu suweR. 
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wana ze względu na obowiązujące wymogi prawne;
– nowa kotłownia będzie spalała biomasę, czyli drewno, trociny, wió-

ry i będzie wyposażona w system oczyszczania spalin z dioksyn i metali 
ciężkich. Ma to zapewnić produkcję ciepła w sposób bardziej przyjazny 
dla środowiska i ludzi;

– nowa kotłownia będzie mniej uciążliwa dla mieszkańców Osiedla 
Kamena niż obecna, bo zlikwiduje hałas, który teraz powstaje przy prze-
ładunku i wywozie pyłów.

Pełnomocnik zarządu ds. środowiska i systemu zarządzania fabryk 
Forte Edyta Wilczyńska poinformowała, że dokumentacja nowej instala-
cji jest przygotowana, ale nie oznacza to, że zapadły już ostateczne decy-
zje. Przedstawiciele firmy są otwarci na spotkanie z lokalną społecznością  
i przedstawienie szczegółów tej inwestycji. Jego termin i miejsce ma 
być zaproponowany do 15 maja. Głos w dyskusji w tej sprawie zabierali: 
A. Ołowniuk, Jacek Roszkowski i Z. De-Mezer oraz Zdzisław Przełomiec.

atrakcyjna Skm 
Prawie co drugi suwalczanin ma Suwalską Kartę Mieszkańca. Dzięki 

niej może korzystać z wielu ulg i przywilejów. Do końca 2020 r. wydano 
SKM dla 30 142 mieszkańców (aktualnie zarejestrowano już 31 644 kart). 
Tak wynika z informacji przedstawionej suwalskim radnym.

Mimo pandemii w 2020 r. mieszkańcy Suwałk skorzystali ze zni-
żek na łączną kwotę ponad 1,3 mln zł. Największe ulgi uzyskali rodzice 
dzieci uczęszczających do przedszkoli. Było to nieco ponad 600 tys. zł. 
Korzystający z obiektów suwalskiego OSiR skorzystali z ulg na ponad 260 
tys. zł. A podróżujący komunikacją miejską uzyskali ponad 135 tys. zł ulg. 
W tym ostatnim przypadku nie są brane pod uwagę darmowe przejazdy 
dzieci i młodzieży. Więcej o SKM pisaliśmy w poprzednim wydaniu „DTS”. 

będzie kąpieliSko?

Radni zdecydowali, że od 1 lipca do 31 sierpnia tego roku będzie ką-
pielisko nad Zalewem Arkadia, działające zgodnie z ustawą Prawo wodne. 
Oznacza to, że jakość wody na tym kąpielisku będzie kontrolowana przez ca-
ły sezon oraz będzie ono miało odpowiednią infrastrukturę, z ratownikami. 
Oczywiście o tym, czy kąpielisko będzie mogło działać, zależy od stanu epi-
demii koronawirusa i ewentualnie wprowadzonych ograniczeń. 

Marek Lech Zborowski-Weychman i J. Roszkowski dopytywali o moż-
liwość wsparcia przez suwalski samorząd miejski utrzymania kąpielisk 
w Krzywem nad jez. Czarnym oraz w Starym Folwarku nad Wigrami. 
Zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski zapewnił, że na kąpie-
lisku w Krzywem będzie jeden ratownik, którego utrzymanie zostanie 
sfinansowane z suwalskiego budżetu miejskiego. Podobnie może być  
w Starym Folwarku, ale dopiero po przyjęciu uchwały przez Radę Gminy 
Suwałki o utworzeniu tam kąpieliska.

mniej dzieci, Więcej przemocy W rodzinie
Co dwudziesty mieszkaniec Suwałk w 2020 r. otrzymał pomoc i wspar-

cie z pomocy społecznej. Taką pomocą objęto 1 843 środowisk rodzin-
nych. Tak wynika z informacji przedstawionej suwalskim radnym. W po-
równaniu do 2019 r. w ubiegłym roku w Suwałkach z pomocy społecznej 
skorzystało o ponad 400 osób więcej. Najczęstszym powodem korzysta-
nia z pomocy było: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność oraz długo-
trwała lub ciężka choroba. Największy przyrost w powodach ubiegania 
się o wsparcie odnotowano w przypadku przemocy w rodzinie (wzrost  
o blisko 65%) i alkoholizmu (wzrost o ok.10%).

W 2020 r. znacznie wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego wy-
datki na świadczenie wychowawcze tzw. 500 Plus. W Suwałkach na ten 
cel wydano blisko 75 mln zł, czyli o ponad 16 mln zł więcej niż w 2019 r. 
Niestety gwałtownie zmniejszyła się liczba jednorazowych dodatków  
z tytułu urodzenia dziecka – z 281 (2019 r.) do 217 (2021 r.). A to oznacza, 
że w Suwałkach rodzi się dużo mniej dzieci. Jeżeli porównamy ubiegły 
rok do 2018 r., to jednorazowych dodatków z tytuły urodzenia się dziec-
ka wypłacono o połowę mniej. To już dramat. 

Zdaniem dyrek tora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach Leszka Lewoca najważniejszym jest zapewnienie pomo-
cy rodzinom, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu,  
w związku z rozwojem stanu epidemicznego oraz tworzeniem i realiza-
cją programów osłonowych uwzględniających wzrost kosztów utrzyma-
nia. W ubiegłym roku z budżetu Suwałk na pomoc społeczną wydano  
o blisko 22 mln zł więcej niż w 2019 r.

kaSa na zabytki
Suwalscy radni miejscy zajęli się też suwalskimi zabytkami. Zapoznali 

się z informacją dotyczącą wydatków w 2020 r. z suwalskiego budżetu 
miejskiego na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabyt-
kach oraz przyjęli uchwałę w tej sprawie, dotyczącą wydatków z tego-
rocznego budżetu. 

W 2020 r. z miejskiej kasy na ten cel wydano 100 tys. zł. Wyremontowano 
za to: elewację w budynku Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców przy 
ul. E. Plater 1, dach w prywatnym budynku przy ul. Kamedulskiej 14, dach 
w prywatnym budynku przy ul. T. Kościuszki 94. W tym roku w termi-
nie wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie remontu suwalskiego za-
bytku. Za 45,5 tys. zł zostanie wyremontowana elewacja budynku przy  
ul. Wojska Polskiego 21.

burSa W ekonomiaku
Radni zdecydowali o włączeniu suwalskiej Bursy Szkolnej do Zespołu 

Szkół Nr 4. Jest to konsekwencja decyzji radnych podjętej na poprzed-
niej sesji w sprawie powrotnego przejęcia prowadzenia Bursy Szkolnej 
od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która nie chce dalej pro-
wadzić tej placówki. Obecnie w Bursie zakwaterowanych jest 122 wy-
chowanków oraz zatrudnionych 5 pracowników pedagogicznych  
i 1 pracownik administracji. Po włączeniu Bursy do ZS nr 4 zostanie powo-
łany wicedyrektor Zespołu, a nie dyrektor Bursy. Z uwagi na to, że Bursa 
znajduje się w budynku PWSZ przy ul. Szkolnej 2, suwalski samorząd za-
mierza zawrzeć z Uczelnią umowę najmu, w której określi wysokość opłat 
za wynajem pomieszczeń.

SuWalSki budżet obyWatelSki
Suwalscy radni niejednogłośnie ustalili zasady jakie będą obo-

wiązywały w Suwalskim Budżecie Obywatelskim w 2022 r. Będą kon-
tynuowane sprawdzone zasady, obowiązujące dotąd przy wyborze 
projektów do realizacji w ramach SBO. Nowością jest Zielony Budżet 
Obywatelski, do którego można składać projekty zmierzające do roz-
woju ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni. SBO 2022 nie do-
puszcza realizacji projektów na terenie szkół, placówek oświatowych  
i żłobków. 

Projekty realizowane w ramach SBO są w całości finansowane z bu-
dżetu miejskiego, bez wkładu finansowego mieszkańców. Na realizację 
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projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. bę-
dzie przeznaczone 2,6 mln zł, z tego:
– na projekty kulturalne lub społeczne o wartości nieprzekraczającej  

20 tys. zł – 100 tys. zł;
– na projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego – 100 tys. zł;
– na projekty inwestycyjne „małe” o wartości nieprzekraczającej 125 tys. 

zł – 500 tys. zł;
– na projekty inwestycyjne „duże” o wartości powyżej 125 tys. zł do  

900 tys. zł – 1,9 mln zł.
Projekty do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r. będzie moż-

na zgłaszać od 31 maja do 25 czerwca 2021 r. Głosowanie nad propozy-
cjami odbędzie się od 20 września do 15 października 2021 r. 

Harmonogram konsultacji 
Suwalskiego budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

WnioSki i ośWiadczenia radnycH
Kamil Klimek zaproponował m.in. zmianę sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego, Sportowej i rot. K. Ptaszyńskiego, 
tak by ułatwić lewoskręt. Zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna 
stwierdził, że nie może zadeklarować realizacji tej propozycji, ale po 
oszacowaniu kosztów w drugiej połowie roku jest możliwy powrót do 

tej sprawy. Radny zapytał o termin zainstalowania oświetlenia przy 
schodach od Osiedla Polna do mostku na Czarnej Hańczy. Ł. Kurzyna 
poinformował, że zgodnie z deklaracjami dyrektora Zarządu Dróg  
i Zieleni do końca czerwca latarnie w tym miejscu powinny być zainsta-
lowane. K. Klimek pytał też o możliwość utworzenia boiska przy zbior-
niku retencyjnym przy ul. Krakowskiej. Ł. Kurzyna zapowiedział urzą-
dzenie tam boiska o nawierzchni trawiastej. Pisaliśmy o tym więcej  
w jednym z ostatnich wydań „DTS”.

Z. Przełomiec i J. Roszkowski zainteresowali się m.in. możliwo-
ścią zmian na rondzie u zbiegu ul. Armii Krajowej, gen. K. Pułaskiego  
i rot. W. Pileckiego, które poprawią stan bezpieczeństwa ruchu ulicznego 
w tym rejonie miasta. Ł. Kurzyna stwierdził że w przyszłorocznym budże-
cie trzeba będzie chyba znaleźć pieniądze na budowę ronda, bo teraz jest 
tam skrzyżowanie z wyspą centralną. W maju będą tam odnowione znaki 
poziome na nawierzchni ulicy. J. Schabieński zapytał o pomieszczenia dla 
harcerzy ZHR. Prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz poinformował, że prze-
kazał harcerzom informację o tym, że w tej sprawie powinni skontakto-
wać się z ZBM TBS, który administruje lokalami komunalnymi w mieście. 
Harcerki ZHR już korzystają z lokalu ZBM. W tej chwili jest kilka lokali przy 
ul. T. Kościuszki, z których mogą skorzystać harcerze ZHR. O możliwość 
zwiększenia liczby miejsc parkingowych przy Szpitalu Wojewódzkim za-
pytał Z. Przełomiec. Dyrektor szpitala A. Szałanda poinformował o pla-
nach zwiększenia liczby miejsc parkingowych na przedłużeniu obecne-
go parkingu w stronę ul. M. Reja. A. Szałanda wyraził nadzieję, że uda się 
to zrobić jeszcze w tym roku. 

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-li-
ne na stronie internetowej www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać 
się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z se-
sji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzyskać do-
stęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady 
Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i za-
pytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na 
stronie bip.um.suwalki.pl 

suwalczanie spisują się
W pierwszym miesiącu Narodowego Spisu Powszechnego w Su- 

wałkach spisanych zostało ponad 5 tys. osób i ponad 2 tys. mieszkań. To 
jeden z najwyższych wyników w województwie – według danych, któ-
re Urząd Miejski w Suwałkach otrzymał z GUS. Zachęcamy mieszkań-
ców Suwałk, by wypełnili obowiązek spisu, który zajmuje nie więcej niż 
30 minut.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest reali-
zowany następującymi metodami:

– obowiązkowo: metodą samospisu internetowego (CAWI)
– uzupełniająco: metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
– metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)
Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis 

internetowy jest obowiązkowy. Oczywiście, jeśli ktoś (np. ze względu 
na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie jest  
w stanie się samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośred-
nio i telefonicznie.

metody przeproWadzenia SpiSu
Samospis internetowy (CAWI) odbywa się, jak każdy spis powszech-

ny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach 
lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interak-
tywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba 
dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinforma-
tycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa uni-
kalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właści-
wie wypełnia rubryki. 

Gminne Biuro Spisowe w Suwałkach przekazuje informację o po-

mieszczeniach w których są przygo-
towane stanowiska do samospisu:

1. Urząd Miejski (parter, hol przy 
pokoju nr 37), tel. 87 562 80 38,  
87 562 81 57.

2. Biblioteka Publiczna Filia Nr 2  
(podw yższony parter budynku)  
ul. Klonowa 41, nr tel. 87 567 11 09.

3. Biblioteka Publiczna Filia Nr 3 
(parter budynku), ul. Północna 26 
(Osiedle Kamena), nr tel. 87 567 48 15.

pomoc przy SpiSie
Osoby, które nie mogą samodziel-

nie spisać się poprzez formularz in-
ternetowy mogą skorzystać z pomo-
cy i zostaną spisani jedną z dwóch 
innych metod:

– wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputero-
wym (CATI)

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

uWaga! Osoby, które nie mogą samodzielnie się spisać powin-
ny skorzystać ze wsparcia urzędnika spisowego w Urzędzie Miejskim  
w Suwałkach pod nr tel. 87 562 8157 i 87 562 81 73. Jest też możliwość 
spisu przez telefon na infolinii – nr tel. 22 279 99 90. Więcej informacji 
można znaleźć pod adresem: https://spis.gov.pl/

Stanowisko spisowe w bibliotecz-
nej filii przy ul. Klonowej 41
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>> małe zainteresowanie szczepieniami
ponad trzy tysiące suwalczan zaszczepiło się w pierwszym ty-

godniu działania punktów Szczepień powszechnych w Suwałkach.  
W naszym mieście powstały dwa takie punkty: w Suwałki arenie 
oraz w Szpitalu Wojewódzkim. W obu punktach nie ma kolejek, bo 
brakuje chętnych. do 10 maja w Suwałki arenie zaszczepiło się ok. 2 
tys. osób, a w szpitalu ok. 1,1 tys. W obu tych punktach w tym czasie  
mogło zaszczepić się przynajmniej dwa razy więcej osób. 

najWiękSzy punkt Szczepień W regionie
Największy w regionie Punkt Szczepień Powszechnych przeciw 

COViD-19 działa w hali Suwałki Arena. Wszystko odbywa się tu sprawnie 
i bez kolejek. Duża przestrzeń na potrzeby samych szczepień i procedur 
rejestracyjnych, obszerna szatnia wraz z pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi, a także łatwy dojazd i liczne miejsca parkingowe bardzo uła-
twiły przyjęcie szczepionki. 

 – W ciągu dwóch majowych świątecznych dni udało się zaszczepić 
546 osób szczepionkami Moderna i AstraZeneca. Spodziewaliśmy się 
większej frekwencji, ale cóż, być może także pogoda miała jakieś zna-
czenie. Ważne, że wszystko odbywało się zgodnie z wymogami sani-
tarnymi i bez zbędnych opóźnień. W pierwszym roboczym dniu, 4 maja 
zaszczepiło się 450 osób – poinformował zastępca dyrektora suwalskie-
go OSiR Grzegorz Krysa, koordynator punktu szczepień powszechnych  
w Suwałki Arenie.

jakie procedury przy Szczepieniu?
Po wejściu do hali Suwałki Arena kandydaci do szczepień wypełnia-

ją kwestionariusz wstępnego wywiadu. Odpowiedzi na zawarte tam 
pytania, pozwalają lekarzowi zdecydować, czy można wykonać w da-
nym dniu szczepienie przeciw COViD-19. W pierwszych dniach szcze-
pienia odbywały się na 4 stanowiskach, które miały do dyspozycji łącz-
nie 2 tys. dawek. Po przyjęciu preparatu osoby zaszczepione, przez 15 
minut odpoczywały w poczekalni, która podobnie jak punkty szcze-
pienne znajdują się na płycie głównej hali. Szczepienia przeprowadza-
ła białostocka firma Evita.

– Jeżeli ktoś zarejestrowany jest w innym miejscu na inny termin, mo-
że przyjść czy przyjechać do nas. Zmienimy ten termin i od razu zaszcze-
pimy – zachęca koordynator punktu w Suwałki Arenie. 

Punkt w Suwałki 
Arenie działa 7 dni 
w tygodniu: od po-
niedziałku do piąt-
ku w godzinach od 
8 do 18 oraz w sobo-
tę i niedzielę od 8 do 
15. Za sprawny prze-
bieg akcji, czyli za kie-
rowanie ruchem pa-
cjentów, pilnowanie 
przestrzegania zasad 
sanitarnych i bezpie-
czeństwa w punkcie 
szczepień odpowia-
dają pracownicy pla-
cówek miejskich. 

punkt Szczepień 
W Szpitalu

W Suwałkach działa też drugi punkt szczepień powszechnych, zloka-
lizowany w Szpitalu Wojewódzkim, w którym przygotowano 5 stanowisk  
i zespołów szczepiących. Działa on w godzinach od 8 do 16. Korzystają  
z niego suwalczanie oraz mieszkańcy powiatu suwalskiego. W założeniu 
będzie działał tak długo, jak długo będzie potrzeba.

– Szczepienia przebiegają sprawnie. Przychodzą osoby indywidualnie, 
ale mieliśmy także pierwszy zakład pracy. W ciągu pierwszych dwóch dni 
zaszczepiono 402 osoby. Kolejek nie mamy. Pracujemy 6 dni w tygodniu. 
Gdyby była jednak taka potrzeba, to nie wykluczamy szczepień także  
w niedzielę – powiedziała Angelika Falkowska, koordynator ds. szczepień 
COViD-19 w suwalskim Szpitalu.

W szpitalu działa też drugi punkt szczepień tzw. populacyjnych.

rejeStracja do Szczepienia
Rejestracja w ramach Narodowego Programu Szczepień jest możliwa 

bezpośrednio w punkcie szczepień. Można to jednak zrobić wcześniej, re-
jestrując się na kilka sposobów: 

• dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień 
– nr 989

• wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 z treścią: 
SzczepimySie

• poprzez e-rejestrację dostępną na stronie: pacjent.gov.pl

e-skierowanie na szczepienie nie zostanie wystawione, jeśli w ciągu 
ostatnich 90 dni pacjent otrzymał pozytywny wynik testu na koronawi-
rusa. Pojawi się ono na Internetowym Koncie Pacjenta później. 

Więcej informacji na stronie: pacjent.gov.pl oraz gov.pl/szczepimysie

Dla ułatwienia dojścia na miejsce, przygotowano specjalne oznakowania. 
Odrębne wejście do punktu jest od strony ul. Szpitalnej (pod SOR) na pozio-
mie tzw. niskiego parteru

W szpitalu 
wyznaczone 

są odrębne 
miejsca dla 

osób oczeku-
jących, miej-
sca kwalifi-

kacji, punkty 
szczepień 

oraz sala ob-
serwacji po 
szczepieniu 
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archiwuM jaK nowe
od dwóch lat tRwa ReMoNt budyNku suwalskiego aRchiwuM państwowego pRzy ul. t. kościuszki. obecNie  
pRowadzoNe są ostatNie pRace i pRzygotowaNia do odbioRów techNiczNych. tRzeba dodać, że choć w budyN-
ku i w jego otoczeNiu tRwały Roboty, to aRchiwuM cały czas fuNkcjoNowało. za kilka tygodNi powiNNo po-
wRócić do NoRMalNej pRacy spRzed ReMoNtu, któRy pRzywRóci do dawNej świetNości jedeN  
z NajbaRdziej RepRezeNtacyjNych budyNków w suwałkach. NiepRzypadkowo właśNie w tyM budyNku odbyło 
się jedNo z NajważNiejszych wydaRzeń histoRyczNych w dziejach Miasta, czyli polsko-litewskie Negocjacje, 
zakończoNe 8 paździeRNika 1920 R. podpisaNieM tzw. uMowy suwalskiej. po ModeRNizacji budyNek aRchiwuM 
państwowego będzie jedNyM z NajbaRdziej okazałych w ceNtRuM Miasta. dzięki teMu ta Niezwykle potRzebNa 
placówka Nadal będzie działała w suwałkach i Nikt w pRzyszłości już Nie zechce jej likwidować. 
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n Największa w dziejach przebudowa bu-
dynku suwalskiego Archiwum Państwowego 
dobiega końca. Powstanie funkcjonalna całość 
w centrum miasta

n Niemal podwoi się powierzchnia użytko-
wa suwalskiego archiwum

n W trzecim kwartale tego roku archiwum 
zacznie funkcjonować normalnie, w tym udo-
stępniać zbiory

 O remoncie i przyszłości suwalskiego 
Archiwum „DwuTygodnik Suwalski” rozmawiał 
z Tadeuszem Radziwonowiczem, dyrektorem 
Archiwum Państwowego w Suwałkach.

– jakie prace przeprowadzono w budyn-
ku archiwum przy ul. t. kościuszki?

– Inwestycja „Przebudowa i adaptacja bu-
dynku Archiwum Państwowego w Suwałkach” 
jest najpoważniejszym od wielu lat, kto wie, czy 
nie od wybudowania obiektu w drugiej poło-
wie XIX w., przedsięwzięciem budowlanym, 
które objęło niemal cały zabytkowy gmach 
(z wyjątkiem oficyny środkowej zajmowanej 
przez Sąd Rejonowy w Suwałkach) po sądach 
przy ulicy T. Kościuszki 69, będący obecnie sie-
dzibą suwalskiego Archiwum. Roboty budow-
lane (przebudowa i adaptacja, nie remont), 
które dobiegają końca, były prowadzone  
w czterech segmentach budynku (w części 
frontowej od ul. T. Kościuszki, części zachod-
niej od ul. ks. J. Popiełuszki, oraz w dwóch ofi-
cynach łączących te segmenty, w północnej  
i południowej), a także na dziedzińcu we-
wnętrznym. Ich zasadniczy cel sprowadza się 
do tego, by uczynić cały obiekt Archiwum jed-
ną funkcjonalną całością.

– dlaczego ten remont był konieczny?
– Archiwum Państwowe funkcjonowało  

w tym obiekcie, ale tylko w trzech pomiesz-
czeniach części zachodniej w okresie między-
wojennym (w latach 1921-1926) oraz od 1955 r.  
(w oficynie południowej i od 1973 r. w kilku 
pokojach w części frontowej) najpierw jako 
Powiatowe Archiwum Państwowe, potem jako 
Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego w Białymstoku, wreszcie od 1976 r.  
jako Wojewódzkie Archiwum Państwowe. Po 
przejęciu w 1997 r. przez archiwum trzech części 
budynku dokonano przebudowy jego segmen-
tu frontowego, od ulicy T. Kościuszki. Następnie, 
w latach 2005-2006 przebudowano skrzydło 
północne. Nieużytkowaną i stopniowo coraz 
bardziej ulegającą degradacji była oficyna połu-
dniowa budynku. W związku z tym, że archiwum 
nie mogło już zbyt długo funkcjonować tylko 

w dwóch segmentach obiektu, w 2013 r. rozpo-
częto starania, by przejąć część czwartą, zachod-
nią gmachu z nieruchomością. Po pomyślnym 
załatwieniu tego, w 2016 r. wykonano dokumen-
tację projektową przebudowy i adaptacji całego 
gmachu, czyli czterech jego części.

– skąd pieniądze na te prace?
– Po zapewnieniu w 2018 r. środków finanso-

wych z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za pośrednictwem Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwowych, inwestycję 
rozpoczęto w marcu 2019 r. W jej ramach pro-
wadzone były roboty w branżach budowlanej, 
elektrycznej i sanitarnej. Najwięcej prac wy-
konano w opuszczonych w 1997 r. i do 2020 r.  
niezagospodarowanych, będących w bardzo 

złym stanie technicznym segmentach, połu-
dniowym i zachodnim. Tu wymieniono stropy 
drewniane piętra na żelbetowe o odpowiedniej 
nośności, zabezpieczono przeciwpożarowo  
i docieplono stropy nad piętrem, przebudowa-
no gruntownie wnętrza, wymieniono stolarkę 
drzwiową oraz okienną, wykonano nową in-
stalację centralnego ogrzewania, instalację ka-
nalizacyjną i sanitarną, wymieniono tynki ze-
wnętrzne, w skrzydle zachodnim wybudowano 
klatkę schodową, a w południowym dźwig to-
warowy. W części północnej dokonano poważ-
nej przebudowy wnętrza. Przebudowano też 
pomieszczenia w części frontowej, ale w ogra-
niczonym zakresie. Tu zamontowano również 
dźwig osobowo-towarowy, wymieniono więk-
szość stolarki okiennej oraz drzwiowej. 

Centralny fragment 
frontu budynku 
Archiwum Państwo-
wego po przejęciu 
od sądu w 1997 r.

Fot. Piotr Kozarski

Na dziedzińcu wewnętrznym archiwum trwają 
jeszcze prace przy północnej elewacji budynku
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– co jeszcze zmieniło się w tym budynku?
– We wszystkich segmentach wymieniono 

stare pokrycie dachowe, wykonano docieple-
nie ścian zewnętrznych od wewnątrz, by nie 
zmieniać elewacji zabytku. Naprawiono i od-
nowiono elewacje. Oczywiście odnowiono też 
wnętrza. Uporządkowano dziedziniec i utwar-
dzono większą jego część. Zakupiono nowe 
wyposażenie, choć częściowo zachowano po-
siadane, a więc regały i szafy do magazynów 
materiałów archiwalnych i dokumentacji nie-
archiwalnej (osobowo-płacowej i studenckiej) 
oraz magazynu bibliotecznego, do biura, po-
mieszczeń pracy archiwistów i socjalnych, do 
pracowni konserwacji i profilaktyki zbiorów 
oraz do pracowni digitalizacji, sal wystawowej 
i wielofunkcyjnej. 

– czy poprawiły się warunki pracy w su-
walskim archiwum?

– Dzięki inwestycji powierzchnia użytkowa 
archiwum uległa niemal podwojeniu, do nie-
mal 2 600 m². Znacząco poprawiono dostęp-
ność obiektu, choćby poprzez utwardzenie 
dziedzińca, umieszczenie czytelni udostępnia-
nia materiałów archiwalnych i księgozbioru na 
parterze oraz w wyniku zamontowania windy. 
Zagospodarowanie wszystkich segmentów 
obiektu oraz wymiana różnych instalacji po-
prawia jego bezpieczeństwo, bezpieczeństwo 
zbiorów i mienia. Po przebudowie uzyskano 
dodatkowe powierzchnie magazynowe, w tym 
odrębne magazyny kartograficzny i bibliotecz-
ny, ponad 5,5 tys. metrów bieżących półek re-
gałów przejezdnych i stacjonarnych. Umożliwi 
to, na lata realizację jednego z podstawowych 
zadań, jakim jest przejmowanie materiałów ar-
chiwalnych, które obecnie pozostają w posia-
daniu różnych podmiotów i będą wytworzone 
w przyszłości. Archiwum dysponuje wresz-
cie oddzielną czytelnią dla użytkowników, ob-
szerną pracownią digitalizacji z wyposażeniem, 
powiększoną i lepiej wyposażoną pracownią 
konserwacji i profilaktyki materiałów archiwal-
nych, odrębnymi salami: wielofunkcyjną (jed-
nocześnie konferencyjną), edukacyjną oraz 
wystawową. 

Elewacja frontowa archiwum w maju 2021 r.

– kiedy archiwum powróci do normal-
nej pracy?

– Wprawdzie nie udostępniano i nie udostęp-
nia się jeszcze materiałów archiwalnych, ale za-
łatwiamy interesantów, prowadzimy poszuki-

Budynek archiwum od wschodu zimą 2021 r.  Fot. Łukasz Tyczkowski

wania informacji w dokumentacji archiwalnej  
i niearchiwalnej do różnych celów. Nie zaniecha-
liśmy nawet pewnych działań popularyzacyj-
nych, oczywiście za pośrednictwem internetu. 
Trudnym przedsięwzięciem było przygotowa-
nie w 2020 roku wszystkich materiałów archi-
walnych i dokumentacji niearchiwalnej (łącznie 
niemal 3 tys. metrów bieżących akt) do przepro-
wadzki oraz ich części do fumigacji (odkażania)  
w komorze próżniowej. Udało się dzięki wysił-
kowi wszystkich pracowników tego dokonać, 
a także przemieścić zbiory i stanowiska pracy 
do nowych magazynów i innych pomieszczeń. 
Wszystko po to, by umożliwić wykonawcy prze-
prowadzenie robót w segmentach zajmowa-
nych przez archiwum do 2019 r. Teraz rozpoczęto 
ponowną przeprowadzkę większości stanowisk 
pracy do części frontowej budynku. Czeka jesz-
cze oczyszczanie i przemieszczanie części zbio-
rów archiwalnych i całości bibliotecznych do już 
przygotowanych dodatkowych pomieszczeń. 
Mamy nadzieję, że w trzecim kwartale tego ro-
ku Archiwum zacznie funkcjonować normalnie, 
w tym udostępniać zbiory. 

– dziękujemy za rozmowę.

Przeniesiony 
i uporządkowany 
zasób na regałach

Fot. Ryszard 
P. Jarmołowicz
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książki dostępne

W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej powrócił 
wolny dostęp do półek z książkami. Znów można wejść i samemu wy-
brać książki. Siedziba główna biblioteki przy ul. E. Plater 33A czynna  
w godzinach od 9 do 17.

Czynne są również biblioteczne filie:
– przy ul. Północnej 26 – wtorek – piątek (9-17), sobota (9-15);
– przy ul. Klonowej 41 – wtorek – piątek (9-17), sobota (9-15);
– w budynku szpitala – wtorek – piątek (9-17);
Otwarta jest też czytelnia: od wtorku do piątku w godzinach od 9 do 15,  

w sobotę nieczynna.

PoLecaMy suwaLsKie 
wydawnictwa

Biblioteka Publiczna im. M. Ko- 
nopnickiej zachęca do zapozna-
nia się z nowościami regionalnymi  
z 2020 roku. Znajdziecie tam za-
równo kryminały, poezję, powie-
ści, reportaż, a także najnowsze 
materiały o Suwałkach. Na stronie 
bpsuwalki.pl w zakładce O nas – 
Kalendaria i bibliografie znajdzie-
cie nowości regionalne z 2020 ro-
ku. A tam między innymi:

„Itakjuzniezyjesz.com” Eweliny 
Domańskiej, „Jeszcze z tobą za-
tańczę” Krystyny Gudel „Strachy 
z Ublika” Andr zeja I rsk iego, 
„Ziemia kamienna” Eligiusza Dymowskiego, „Z Matką Boską na rowe-
rze: podróż do cudownych obrazów, ikon i świętych źródeł Podlasia” 
Wojciecha Koronkiewicza, „Kolej Transsyberyjska: opowieść o lu-
dziach, przestrzeni i drodze” Piotra Malczewskiego, „Rozmowy” Leszka 
Aleksandra Moczulskiego, Pojezierze Augustowsko-Suwalskie: prze-
wodnik krajoznawczy i turystyczno-letniskowy w opracowaniu komi-
tetu redakcyjnego „Naszego Głosu”, Rocznik Augustowsko-Suwalski. 
Tom 20, „Powidoki: wiersze i zapiski z lat 1947-2019” Andrzeja Strumiłło, 
„Paradoks” Artura Urbanowicza, „Słownik konspiracji niepodległościowej 
na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956” Zbigniewa Kaszleja 
i Bartłomieja Rychlewskiego i „Od Janówki przez Suwałki, Kalwarię, 
Wiłkowyszki do Pilwiszek: obszar dekanatu Olwita do końca XVIII wieku” 
Tomasza Naruszewicza.

W 2020 r. ukazała się „Księga 
300-lecia Suwałk”, której redakto-
rem naczelnym jest Adam Czesław 
Dobroński

>> >>

gaLerie otwarte
Galerie wystawiennicze Suwalskiego Ośrodka Kultury ponownie 

otworzyły swoje drzwi dla miłośników sztuki. W Galerii Sztuki Stara Łaźnia 
przy ul. A. Wajdy 3 obejrzeć można wystawę malarstwa, rysunku i fotogra-
fii „Andrzej Strumiłło – Człowiek – Przestrzeń”. Wernisaż wystawy zapla-
nowano na 14 maja o godz. 18. Galeria Stara Łaźnia jest czynna od wtor-
ku do soboty w godz. 10-18.

W Galeri i  Patio prz y 
ul. Papieża Jana Pawła II 5  
czynna jest wystawa ma-
larstwa, grafiki i fotogra-
f i i  H o p w a r t _V i r W i g r y, 
k tórej autorką jest Ewa 
Markiewicz-Adamczewska. 
Inspiracją prezentowane-
go w Suwałkach projektu, 
m.in. wielkoformatowych 
GeoForm, były: czarno-bia-
ła foto-wglądówka obrazu 
„Diabeł i sieja” Tymoteusza 
Muśki oraz „Święto Wiosny” 
Igora Strawińskiego. Spot- 
kanie z autorką wystawy  

– 15.05. o godz. 19. Galeria Patio jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8 do 20.

W Galerii Sztuki współczesnej Chłodna 20 przy ul. T. Noniewicza 71 
prezentowana jest wystawa malarstwa, grafiki i rysunku „Jan Lebenstein. 
1930-1999”. Finisaż z udziałem kuratora zaplanowano na 25.05. o godz. 18. 
Obszerna retrospektywa wystawa Jana Lebensteina, jednej z najważniej-
szych postaci polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku. Ekspozycja pre-
zentuje ponad 70 dzieł tego wybitnego polskiego artysty. GSW Chłodna 
20 jest czynna od wtorku do soboty w godz. 10-18.

Wstęp na wszystkie wystawy prezentowane w galeriach SOK jest bez-
płatny. Będą one dostępne z zachowaniem ścisłego rygoru sanitarnego. 
Więcej o aktualnych wystawach można przeczytać na stronie interneto-
wej oraz profilu fejsbukowym SOK.

>>

Praca Ewy Markiewicz-Adamczewskiej

MuzeuM zaPrasza
Wszystkie wystawy znowu są udostępnione zwiedzającym Muzeum 

Okręgowe w Suwałkach. Do 30 czerwca ekspozycje w Resursie przy  
ul. T. Kościuszki 81 i w Muzeum im. M. Konopnickiej przy ul. T. Kościuszki 31  
są czynne dla zwiedzających od wtorku do piątku i w niedzielę od 9 do 
16. Od 1 lipca suwalskie placówki muzealne czynne będą od 9 do 17.

W Muzeum przy ul. T. Kościuszki 81 obejrzeć można wystawę prac 
Stanisława Bohusz-Siestreńcewicza 1869-1927. Pokazano na niej obrazy 
olejne, akwarele, rysunki piórkiem, projekty, studia i ilustracje – różno-
rodny i interesujący dorobek ar-
tysty. Popularność przyniosły mu 
sceny rodzajowe o motywach za-
czerpniętych z życia i obyczajów 
podwileńskich wsi i miasteczek. 
Przedstawiał najczęściej jarmar-
ki, wiejskie zaloty, sianokosy, tar-
gowanie koni. Wystawa potrwa 
do końca lipca.

Ek sp oz ycja  re a l i zow a na 
jest dzięki wsparciu programu 
INTERREG oraz Miasta Suwałki. 
Muzeum Okręgowe w Suwałkach 
otrzymało grant na dofinanso-
wanie do projektu z programu 
Interreg Lietuva-Polska w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

>>

Obraz Stanisława 
Bohusz-Siestrzeńcewicza 

pt. „Uliczka w Wilnie”
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cwop ponownie ruszył
Wznowiło działalność Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

„Centrum Trójki” przy ul. T. Kościuszki 71. 
– Do korzystania z oferty CWOP zaprasza-

my wszystkie organizacje pozarządowe zareje-
strowane w Suwałkach lub działające na rzecz 
Suwałk. Wsparcia udzielamy również dla grup ini-
cjatywnych, które chciałyby zarejestrować orga-
nizację lub zrealizować jakąś inicjatywę na rzecz 
Suwałk. „Centrum Trójki” oferuje dla organizacji 
pozarządowych nieodpłatne skorzystanie z po-
mieszczeń i wyposażenia. Doradztwo w kwestiach 
prawnych i księgowych, aby organizacje były pro-

wadzone na jak najwyższym poziomie – zaprasza Karol Świerzbin, wi-
ceprezes Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA, które prowadzi su-
walski CWOP. 

Organizacje pozarządowe mogą korzystać z pomieszczeń i wyposa-
żenia CWOP, w tym np. z sali konferencyjnej. Dodatkowo, po umówieniu 
terminu, świadczone są usługi doradcze. W tym zakresie współpracuje-
my między innymi z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
z ramienia którego usługi doradcze z zakresu księgowości oraz formal-
no-prawnego świadczy Doradca Lokalny FIMANGO. Współpracujemy 
także z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach 
programu Sektor 3.0, gdzie można skorzystać z pomocy Mobilnego 
Doradcy sektora IT. Oba te działania prowadzone są przy wsparciu środ-
ków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

– W związku z pandemią, reagujemy na bieżąco, dostosowując działa-
nie CWOP do zmieniających się warunków prawnych. Między innymi, że  
w tej chwili jest ograniczenie ilości osób korzystających z CWOP, przyjęli-
śmy przelicznik 1 osoba na 15 m kw. Sytuacja w tym zakresie jest jednak 
dynamiczna i mamy nadzieję, że już niedługo będzie możliwość spotka-
nia się w CWOP większej ilości osób – zapowiada K. Świerzbin.

CWOP będzie otwarte w godzinach:
– poniedziałki i wtorki 13-20,
– środy, czwartki i piątki 8.30-15.30.
Dodatkowo w pierwszą sobotę miesiąca „Centrum Trójki” czynne bę-

dzie od 9 do16.

działali inaczej
Ostatni rok był trudny dla wszystkich. Różne ograniczenia mocno też 

odczuły suwalskie organizacje pozarządowe. 
– Rok 2020 miał być hucznie obchodzony jako rok jubileuszowy  

– 300-lecia naszego miasta. Organizacje pozarządowe razem z Miastem 
Suwałki zaplanowały szereg działań, wpisujących się w obchody tego 
święta. Co więcej, uzyskały nawet dofinansowanie na rozmaite działania 
w otwartych konkursach ofert. Wielu atrakcyjnych pomysłów ze względu 
na sytuację pandemiczną nie udało się jednak zrealizować. Umowy by-

13

ły więc rozwiązywane za porozumieniem stron. Dla porównania, w 2020 
roku Miasto podpisało 105 umów na dofinansowanie zadań publicznych 
realizowanych przez organizacje pozarządowe. W 2019 roku umów było 
179 – przypomina Agnieszka Szyszko, pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Suwałk do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Najmocniej spadek był zauważalny w sferze kultury, gdzie liczba za-
dań publicznych realizowanych przez organizacje ze wsparciem finan-
sowym samorządu, w porównaniu z rokiem 2019 spadła z 28 do 16. 
Podobnie było w sferze turystyki, gdzie w 2019 r. organizacje realizo-
wały 14 zadań, a w 2020 roku o połowę mniej. Ogólna kwota dotacji nie 
zmniejszyła się natomiast znacząco. W 2020 r. było to 3 508 593,59 zł,  
w 2019 r. – 3 566 519,01 zł. 

– Wszyscy musieli natomiast nauczyć 
się funkcjonować w reżimie sanitarnym lub  
w rzeczywistości wirtualnej. W okresie naj-
większego nasilenia epidemii, zdalnie funk-
cjonowały kluby seniora i świetlice środo-
wiskowe. Również organizacje kulturalne 
próbowały przenieść część inicjatyw do sieci, 
choć, jak przyznawano, kontaktu z publicz-
nością nie da się bez straty zastąpić monito-
rem komputera. W sieci odbywały się m.in. 
prelekcje poświęcone historii Suwałk i kon-
certy poetyckie – opowiada A. Szyszko. 

Przedstawiciele suwalskich organizacji pozarządowych wspierali pra-
cowników ochrony zdrowia i innych walczących z epidemią.

– Mimo dużej niepewności i obaw, w związku z koronawirusem su-
walscy społecznicy z własnej inicjatywy angażowali się w pomoc miesz-
kańcom w czasie pandemii. Harcerze ZHP, wolontariusze CAS Pryzmat, 
SASA Nie Po Drodze robili zakupy seniorom, a specjaliści Fundacji EGO 
udzielali wsparcia psychologicznego. Harcerze ZHR prowadzili zbiórkę 
pieniędzy na respirator do suwalskiego szpitala. Sympatycy Fundacji 
Promyk wspomogli zbiórkę wszystkiego co potrzebne pacjentom 
suwalskiego szpitala. Angażowało się zapewne także wielu innych,  
o których nie wiemy. Cichych bohaterów tych dni było na pewno du-
żo więcej – oceniła pełnomocnik do spraw współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi.

Suwalskie organizacje pozarządowe starały się prowadzić swoją 
działalność na rzecz innych w bardzo trudnych i nieprzewidywalnych 
warunkach pandemii. Oczywiście z nadzieją, że kiedyś nasze życie wró-
ci do tego, co zapamiętaliśmy sprzed czasów koronawirusa. W bieżą-
cym roku suwalski samorząd ogłosił lub wkrótce ogłosi otwarte kon-
kursy ofert we wszystkich sferach współpracy z organizacjami. Miejmy 
nadzieję, że większość planów uda się zrealizować.

su wa L sK ie  ngo  w  s ta nie  ePideMii

>>

>>

Majówka społeczna w 2018 r.
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nieSamoWita maria andrejczyk
Wspaniały rekord Polski w rzucie oszczepem 

kobiet ustanowiła Maria Andrejczyk (na zdjęciu), 
zawodniczka LUKS Hańczy Suwałki. W Splicie, na 
Pucharze Europy rzuciła 71 m 40 cm. To trzeci wy-
nik w historii lekkoatletyki i tylko o 88 cm gorszy 
od rekordu świata Czeszki Barbory Spotakovej 
ustanowionego przed 13 laty. To także najlepszy 
w tym roku wynik na świecie w rzucie oszczepem. 
Nikt nie rzucał tak daleko w ostatnim dziesięciole-
ciu. M. Andrejczyk jest w rewelacyjnej formie, co 

potwierdziła w kilku rzutach. W czwartej próbie rzuciła 69 m 68 cm, czy-
li też dalej niż wynosił jej dotychczasowy rekord życiowy. Przed pięcio-
ma laty na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro podopieczna Karola 
Sikorskiego rzuciła 67 m 11 cm. W Splicie, w trzeciej próbie rzuciła jesz-
cze 65 m 24 cm. Tym samym zawodniczka LUKS Hańczy Suwałki wywal-
czyła kwalifikację na najbliższe Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

z SuWałk do tokio
Kwalifikację do startu w Paraolimpiadzie ma suwalska pływacz-

ka Joanna Mendak (na zdjęciu). Paraolimpiada w Tokio rozpocznie się  
24 sierpnia i potrwa do 5 września.

– Oczywiście, że chcę 
wziąć udział w paraolim-
piadzie i  pr z ygotowu -
ję się do tego wydarzenia. 
Olimpiada to spełnienie ma-
rzeń. Będzie to dla mnie pią-
ty start. Jestem w składzie 
kadry olimpijskiej. Na for-
malne powołanie jest jesz-
cze czas i nastąpi to na jakieś 
3-4 tygodnie przed igrzy-
skami, czyli najwcześniej na początku sierpnia. Mam kwalifikacje olimpij-
skie, po raz kolejny potwierdzone podczas zawodów pucharowych, które 
odbyły się w kwietniu we Włoszech – powiedziała Joanna Mendak.

zmienne Wigry 
Zwycięstwo, remis i porażka – taki jest bilans suwalskich Wigier  

w ostatnio rozegranych meczach. Po raz kolejny okazało się, że piłkarze 
Wigier są dużo skuteczniejsi w meczach wyjazdowych II ligi. Zwycięstwo 
odnieśli w Ostródzie, gdzie wygrali 1:0 z Sokołem. Gola zdobył Paweł 
Gierach w 69 min. Znacznie mniej skuteczni okazali się piłkarze Wigier  
w meczach rozgrywanych na suwalskim stadionie. Najpierw niespodzie-
wanie zremisowali 1:1 ze Stalą Rzeszów. Jednak taki wynik, mimo wszyst-
ko trzeba uznać za sukces suwalskiej drużyny, bo wyrównujący gol padł 
w ostatniej akcji meczu po strzale Kamila Adamka. Stal prowadziła od 
75 min. po golu zdobytym przez Piotra Głowackiego z rzutu karnego. 
Niestety kolejny mecz na stadionie przy ul. Zarzecze 26 zakończył się 
jeszcze gorszym wynikiem, sensacyjną porażką 0:1 z Hutnikiem Kraków. 
Suwalska drużyna straciła gola w ostatniej minucie meczu po strzale sa-
mobójczym Wojciecha Kamińskiego. Wigry od 54 min. grały w dziesiąt-

kę po tym, jak Martin Dobrotka otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji 
czerwoną kartkę. Był to ostatni mecz suwalskiej drużyny bez udziału ki-
biców, którzy powrócą na stadiony już w najbliższym meczu.

W 30 meczach Wigry zdobyły 54 pkt i zajmują czwartą lokatę w ta-
beli II ligi, która daje prawo gry w barażach o I ligę. Przed kilkoma dnia-
mi Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przyznała suwalskiej drużynie 
licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach I ligi w sezonie 
2021/2022. Na finiszu walki o awans do I ligi, sztab szkoleniowy wzmocnił 
Daniel Wojtasz. Przed dwoma laty pracował już w Suwałkach, gdy wspól-
nie z trenerem Mirosławem Smyłą udało się wówczas dokonać rzeczy 
wręcz niemożliwej, czyli zapewnić Wigrom utrzymanie w I lidze. Ostatnio 
D. Wojtysz pracował w Stali Mielec. W następnej kolejce – 15 maja Wigry 
zagrają w Katowicach z wiceliderem GKS. 

 
micHalina rudzińSka z dzieWiątą lokatą

M. Rudzińska z suwalskiego Klubu Szachowego Hańcza zajęła dzie-
wiątą lokatę w Mistrzostwach Polski w szachach kobiet rozegranych  
w Bydgoszczy. Suwalska szachistka wygrała dwie gry, a jedną zremisowa-
ła. Zdobyła 2,5 pkt. Pokonała m.in. arcymistrzynię Iwetę Rajlich oraz zre-
misowała z mistrzynią Polski Klaudią Kulon. 19-letnia M. Rudzińska była 
najmłodszą uczestniczką i miała najniższy ranking wśród dziesięciu naj-
lepszych polskich szachistek. Suwalska szachistka jest aktualną mistrzy-
nią Polski do lat 20 i ma tytuł mistrzyni FIDE.

łukaSz makoWSki W ślepSku maloW
Łukasz Makowski został nowym zawodnikiem Ślepska Malow Suwałki. 

32-letni rozgrywający związał się z klubem roczną umową i tym samym 
powraca do Suwałk po sześcioletniej przerwie. W barwach pierwszoligo-
wego Ślepska Malow Suwałki rozegrał dwa sezony. W ostatnim sezonie 
Plus Ligi reprezentował barwy MKS Będzin.

W składzie Ślepska Malow Makowski zastąpi Kacpra Gonciarza, który 
przez kilka sezonów grał w suwalskiej drużynie: najpierw w pierwszej lidze, 
a potem w Plus Lidze. Po awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej roze-
grał w barwach Ślepska Malow 32 spotkania. W nowym sezonie w Ślepsku 
Malow nie zagra też Łukasz Kaczorowski – doświadczony atakujący, który 
dołączył do drużyny we wrześniu 2020 roku. Został wypożyczony ze Stali 
Nysa, z uwagi na kontuzje, które pojawiły się w suwalskim zespole.

Znamy już trzy czwarte składu Ślepska Malow Suwałki w sezonie 
2021/22 Plus Ligi, a znajdą się w nim: Bartłomiej Bołądź, Joshua Tuaniga,  
Ł. Makowski, Andreas Takvam, Łukasz Rudzewicz, Cezary Sapiński, 
Mateusz Czunkiewicz i Paweł Filipowicz oraz trenerzy Andrzej Kowal, 
Mateusz Kuśmierz, Andrzej Sawicki i Kamil Skrzypkowski.

zWycięSkie Skb litpol-maloW
Drużyna SKB 

L i t p o l - M a l o w 
Suwałki w ygra-
ła rundę zasadni-
czą badmintono-
wej ekstraklasy  
i w turnieju fina-
łowym najpierw 
z agra z c z war-
tą drużyną run-
dy zasadniczej, 
c z yl i  zespo łem 
ABRM Warszawa. 
Finałow y turniej 
ekstraklasy zostanie rozegrany 16 maja w Warszawie. 

W ostatnim turnieju rundy zasadniczej badmintonowej ekstra-
klasy rozgrywanym w Suwałkach SKB Litpol-Malow wygrał 6:1 z MKS 
Spartakus Niepołomice i 5:2 z UKS Hubal Białystok. Punkty dla SKB 
Litpol-Malow zdobywali w grach pojedynczych: Mateusz Świerczyński 
(2 wygrane), Marina Ulitina (2 wygrane), Ulyana Wolskaja (1 wygrana) 
i Anastazja Chomicz (1 wygrana). W grach podwójnych: A. Chomicz/ 
M. Ulitina, A Chomicz/U. Wolskaja, Łukasz Moreń/Michał Sobolewski, 
Michał Aleksandrowicz/M. Sobolewski i Ł. Moreń/Kamila Augustyn 
(po 1 wygranej). 

Wydarzenia SportoWe

Foto Bogdan Pieklik

Trybuny w czasie meczów przy ul. Zarzecze 26 już nie będą takie puste.  
19 maja Wigry zmierzą się w Suwałkach z Lechem II i będzie to pierwszy 
od września ubiegłego roku mecz na suwalskim stadionie przy ul. Zarzecze 
26, na którym pojawią się kibice
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Wyrazy głębokiego współczucia

grażynie prymace
oraz

całej rodzinie
z powodu śmierci

taty 
składają Dyrektor i Pracownicy 

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach 

130/2021

ogłoSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego fragmentu osiedla emilii plater, 
położonego przy ulicy t. kościuszki nr 85 w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXX/408/2021 z 
dnia 31 marca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu Osiedla Emilii Plater, poło-
żonego przy ulicy T. Kościuszki nr 85 w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miej-
scowego planu. 

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 
w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.*

133/2021
*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 swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

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

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

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

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

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

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

sPrzedaM
n Sprzedam mieszkanie 54 m.kw. centrum Suwałk,  

tel. 723 545 645  98/2021

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

Sklepy firmowe 

Romac
oferują bogaty asortymenty:

– mięsa wieprzowego
– mięsa wołowego (steki, burgery)
– wędlin tradycyjnych
– kiełbas oraz innych wyrobów masarniczych

zapraszamy:
– ul. Minkiewicza 6 (od 8 do 16.30)
– Targowisko Miejskie lok 3 i 17 (od 7 do 14)
– ul. Nowomiejska 16 (od 8 do 16) 
– ul. Hoża 11A w Augustowie (od 8 do 17), tel. 87 566 29 18

12
7/

20
21
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prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk 
oznaczonych działkami nr 33308/4 i 33429/14 o łącznej powierzch-
ni 0,1279 ha, położonych w Suwałkach przy ul. Utrata 56. Działka nr 
33308/4 o powierzchni 0,1076 ha zabudowana budynkiem murowa-
nym niemieszkalnym wchodzi w skład nieruchomości oznaczonej księ-
gą wieczystą nr SU1S/00008899/7. Budynek wraz z gruntem umożliwia-
jącym dojście i dojazd do garaży obciążony jest umową najmu na czas 
oznaczony do dnia 30 kwietnia 2022 roku. Nieruchomość sprzedaje się 
z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. Działka nie-
zabudowana nr 33429/4 o powierzchni 0,0203 ha wchodzi w skład nie-
ruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00040014/6. Działki 
o łącznej powierzchni 0,1279 ha przeznaczone są do zbycia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z wyłączeniem usług. Szczegółowe warunki za-
budowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego rejonu ulicy Łąkowej w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXVI/338/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 13.11.2020 roku. 

Cena wywoławcza: 171 100,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt je-
den tysięcy sto złotych), w tym: cena działki nr 33308/4, zabudowanej 
budynkiem niemieszkalnym, wynosi 141 700,00 zł i podlega zwolnie-
niu od podatku VAT, co stanowi 82,82 % ceny wywoławczej, natomiast 
cena działki niezabudowanej nr 33429/14 wynosi 29 400 zł brutto co 
stanowi 17,18 % ceny wywoławczej.

Wadium: 17 500 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów usta-

wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2021 roku o godz. 9.00  
w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1  
w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub prze-

lewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 
1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia  
19 maja 2021 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na 
rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu 
stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadcze-
nia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmio-
tem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przed-
łożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw spo-
rządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących 
podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobi-
ste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub repre-
zentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa spo-
rządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmał-
żonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na naby-
cie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby po-
zostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość 
z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. 
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są zło-
żyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne 
oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

 W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzeda-
ży wadium nie podlega zwrotowi.

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

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

122/2021

obWieSzczenie 
prezydenta miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i 
art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. 
U. z 2021 roku poz. 735) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wy-
dał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, 
z dnia 11.03.2021 r., znak: I.7011.09.01.2020/2021.EŁ, decyzję nr 4/2021 
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budow-
lanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej po-
legającej na budowie odcinka ulicy 6KD w Suwałkach wraz z budową 
i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie 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 zadrzewienia 

i zakrzewienia.
Inwestycja zlokalizowana jest w części na nieruchomości oznaczonej 

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 dotych-
czasowym 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 dotych-
czasowym 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 dotych-
czasowym władaniu).

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

Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, 
ul. A Mickiewicza 1, pok. 140. 

Z uwagi na wyłączenie 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 te-
lefoniczną lub mailową.

134/2021
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ogłoszenie
o wynajmie lokali użytkowych i garażu 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 użytkowych i garażu stanowiących własność Gminy Miasta 
Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: 

Lokale użytkowe:
1. tadeusza kościuszki 108 – lokal położony na parterze o po-

wierzchni użytkowej 57,72 m2 – wywoławcza wysokość stawki czyn-
szu – 21,00 zł/m2 netto, wadium 1 790,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele handlowe, usługowe, gastrono-
miczne, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony 
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrze-
wania (lokal jest objęty umową najmu do 31.05.2021 r.). 

2. gen. kazimierza pułaskiego 26 a – lokal położony na I pię-
trze o powierzchni użytkowej 17,58 m2 – wywoławcza wysokość 
stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 390,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługowe, handlo-
we lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i cie-
płej wody. 

 Garaż:
3. utrata 9 a o powierzchni 18,00 m2 – wywoławcza wysokość 

stawki czynszu – 5,20 zł/m2 netto, wadium 140,00 zł;
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł w przypadku 

lokali użytkowych i 0,10 zł/m2 w przypadku garażu. 
Lokale i garaż są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie 

technicznym. 
przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2021 r. (wtorek) o godz. 

11.00 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 
umów najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. 
Wigierska 32, w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.
monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 
50 51, 52 lub 58.   125/2021

obWieSzczenie
prezydenta miasta Suwałk z dnia 26 kwietnia 2021 roku

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49, art. 10 i art. 36 
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), 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 szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1363 ze zm.) zawiadamia, że strony postępowania mogą zapoznać się 
z aktami oraz wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów, materiałów w 
sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Suwałkach, 
obręb nr 0004, oznaczoną działkami nr geodezyjny 22715/3 o powierzch-
ni 0,1224 ha, 22718/1 o powierzchni 0,3696 ha, która została objęta decy-
zją 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 mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze skrzyżowaniem z 
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Suwałkach i infrastrukturą techniczną, 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 po wcześniejszym umówieniu terminu telefo-
nicznie, tel. 87 562 82 41 w godzinach pracy Urzędu.

 Jednocześnie zawiadamia się, że postępowanie administracyjne  
w przedmiocie ustalenia odszkodowania nie zostanie zakończone w ter-
minie 60 dni od dnia nadania decyzji Prezydenta Miasta Suwałk nr 1/2021 
sygn. AGP.6740.15.2021.SZ z dnia 01 marca 2021 r. rygoru natychmiastowej 
wykonalności, tj. w terminie przewidzianym w art. 12 ust. 4g ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych z uwagi na konieczność zapewnienia 
wszystkim stronom udziału w postępowaniu, umożliwienie stronom za-
poznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i wypowiedze-
nia się co do niego. 

W związku z powyższym, przewidywany termin załatwienia sprawy 
określa się do dnia 30 czerwca 2021 r. 

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 26.04.2021 r. do 10.05.2021 r.  126/2021

prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 

Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32889/19 o powierzchni 0,7094 ha, 
położonej w Suwałkach przy ul. Papiernia, wchodzącej w skład nierucho-
mości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00038881/7. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego na cele zabudowy usługowo-produkcyjnej. Szczegółowe wa-
runki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  
w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej  
w Suwałkach z dnia 26.10.2016 roku. Na nieruchomości zlokalizowana jest 
sieć telekomunikacyjna i kanalizacji sanitarnej. Nabywca zobowiązany bę-
dzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostęp-
niania wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.

Cena wywoławcza: 530 130 zł brutto (słownie: pięćset trzydzieści ty-
sięcy sto trzydzieści złotych).

Wadium: 53 500 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 
w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. a. mickiewicza 
1 w sali nr 146.

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 22 czerwca 2021 roku. W tym dniu 

kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetar-
gowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez 
uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przed-
łożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw spo-
rządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących 
podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobi-
ste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub repre-
zentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa spo-
rządzonego 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 
odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie 
pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji prze-
targowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż 
nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży 
wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółow ych informacji dotyczących przetargu udziela 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.
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ogłoSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: przemysłową, 
Sejneńską i terenem kolejowym w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXX/410/2021 z 
dnia 31 marca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: 
Przemysłową, Sejneńską i terenem kolejowym w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miej-
scowego planu. 

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 
w terminie do dnia11 czerwca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.*

136/2021
* 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 swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

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

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

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

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

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

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarza-
nia-danych-osobowych.html oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139.
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Wydawca: biblioteka publiczna im. marii 
konopnickiej w Suwałkach, ul. Emilii Plater 33A, 

e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl 
znajdziesz nas również na Facebooku: dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. 

Redaktor naczelny Jarosław Filipowicz.
Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Nakład: 5 000 egzem-

plarzy. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie 

ponosi odpowiedzialności.

ogłoSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego rejonu rodzinnych ogrodów działkowych 
„malWa” w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXX/409/2021 
z dnia 31 marca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „MALWA” w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miej-
scowego planu. 

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 
w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.*

135/2021
* 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 swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

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

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

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

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

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

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

prezydent miaSta SuWałk 
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) po-
daje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 28.04.2021 
r. do 19.05.2021 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości sta-
nowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży 
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 146/2021 z dnia 28 kwiet-
nia 2021 roku). 
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(rzut oszczepem), Kamila Anna 
Augustyn (badminton), Samanta 
Karina Kamińska (boks), Julia 
G w a j  ( p ł y w a n i e) ,  Ve r a n i k a 
Stankevich (badminton), Natalia 
Lenczewska (badminton), Oliwia 
Ni e d ź w i e d z k a (b a dminto n), 
Marcin Makar (pływanie), Bartosz 
Taraszkiewicz (rzut oszczepem), 
Mateusz Żyliński (rzut oszcze-
pem), Jakub Krynicki (bojery), 
Maciej Chmielewski (bojery) oraz 
żeglarze: Maria Kisłowska, Amelia 
Piasecka, Mateusz Wasilewski. 
9 trenerów i działaczy sporto-
wych otrzymało nagrody Miasta 
Suwałk i:  I rena Konopko (su-
mo), Andrzej Smykowski (su-
mo), Dariusz Koncewicz (piłka 
nożna), Patryk Sobolewski (piłka 
nożna), Daniel Ołowniuk (piłka 
nożna), Edward Dec (pływanie), 
Paweł Pasiak (boks), Maciej Karol 
Tyczkowski (bojery) i Skibicki 
Stanisław (modelarstwo).

– To przyjemność spotykać 
się ze zdolnymi i utalentowany-
mi zawodnikami. Szczególnie 
cenne jest to, że stawiacie Pań- 
stwo sobie coraz wyższe cele. 
Dotychczasową pracą dokonali-
ście tego, że suwalscy sportow-
cy z dumą zdobywają medale, nie 
tylko na imprezach krajowych, ale 
i międzynarodowych – powiedział  
w trakcie uroczystości prezydent 
Cz. Renkiewicz.

>>
Czesław Renkiewicz, prezy-

dent Suwałk wspólnie z radnym 
Markiem Lechem Zborowskim-
Weychmanem wręczyli stypen-
dia i nagrody Miasta Suwałki w ka- 
tegoriach: „zawodnik”, „trener”  
i „inna osoba fizyczna” za wyni-
ki sportowe uzyskane w krajo-
wym i międzynarodowym współ-
zawodnictwie sportowym oraz 
wyróżniające się osiągnięciami  
w działalności sportowej w 2020 r.  
Spotkanie z uwagi na pandemię 
koronawirusa podzielono na 4 tury.

Stypendia otrzymało 9 zawod-
ników: Aleksandra Chmielewska 
(bojery), Gabriela Butkiewicz (rzut 

oszczepem), Kornel Rybacki (110 
m ppł i w hali 60 m ppł), Michalina 
Rudzińska (szachy) oraz badmin-
toniści: Michał Aleksandrowicz, 
Mateusz Hołub, Jan Filipowicz i ka-
ratecy: Aleksandra Górska, Adrian 
Marek Bugieda. Nagrody otrzy-
mali ich trenerzy: Paweł Cherubin, 
Jarosław Jutkiewicz, Karol Andrzej 
Sikorski, Jerzy Dołhan, Marek 
Krejpcio, Dariusz Gałkiewicz. 

Nagrody za ubiegłoroczne 
wyniki otrzymało 18 sportow-
ców: Justyna Regucka (narciar-

sPortowe nagrody i styPendia

Nagrodzeni sportowcy z prezydentem Czesławem Renkiewiczem i radnym Markiem L. Zborowskim-Weychmanem 
oraz Agnieszką Domalewską, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu UM

Nagrodę specjal-
ną otrzymał 
Jerzy Stefan 
Broc zdobywca 
wielu medali 
w rywalizacji 
lekkoatletów
-masters. Przez 

wiele lat był on także redaktorem 
naczelnym „Tygodnika Suwalskiego” 

ka), Maria Magdalena Andrejczyk 
(rzut oszczepem), Piotr Konopko 
(skok wzwyż), Hubert Chmielak 

Stypendium odbiera 
badmintonista 
Jan Filipowicz, który 
wspólnie z Michałem 
Aleksandrowiczem 
i Mateuszem Hołubem 
wywalczyli drużynowe 
mistrzostwo Polski 
wśród młodzieżowców

Nagrodę otrzymał Stanisław 
Skibicki, wychowawca wielu 
pokoleń suwalskich modelarzy

Nagrody specjalne na wnio-
sek Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz klubów sportowych otrzy-
m a l i  m o d e l a r z e :  R a d o s ł a w 
Szymanowski, Grzegorz Truchan 
i Filip Rudziński oraz Gabriela 
Biszewska (pływanie w płetwach). 
Z inicjatywy Prezydenta Miasta 
Suwałki nagrody specjalne otrzy-
mali: Dariusz Ułanowicz (za przy-
gotowanie w ystaw y poświę -
conej polskiemu olimpizmowi  

w 2020 r.), Joanna Mendak (pły-
wanie), Jerzy Stefan Broc (lek-
koatletyka), Andrzej Koncewicz 
(sumo), Paweł Jaroch (szachy), 
Da m i a n B uj a kow s k i  (M M A), 
Julia Janowska (sumo), Zuzanna 
Konopko (sumo) oraz uczestni-
cy biegu sztafetowego 300 ki-
lometrów na 300-lecie Suwałk: 
Wojciech Klekotko, Paweł Basaj  
i Jarosław Perkowski.

Podczas spotkania wręczono  
9 stypendiów i 48 nagród o warto-
ści odpowiednio: 51 600 zł i 70 400 
zł (razem 122 000 zł).

Kornel 
Rybacki 
wywalczył 
mistrzostwo 
Polski na 
110 m ppł  
i w hali 
60 m ppł 
w swojej
kategorii 
wiekowej



centrum obsługi nieruchomości

międzynarodowy koncern obrotu nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 537 580 706. Zapraszamy do współpracy!
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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

zbiÓrka WSpierana przez Fundację diarice z Suwałk

https://www.facebook.com/groups/470892019739734/permalink/ 
1991433024352285/?sale_post_id=1991433024352285

ludzie o wielkich sercach błagamy o pomoc ! ! ! 
Chcielibyśmy przedstawić Wam 

wspaniałą rodzinę, która każdego dnia 
stawia czoła wyzwaniom, które przynosi 
choroba. Oto nasi bohaterowie: Wiktor 
(8 LAT ) u którego w 2018 r. rozpozna-
no nieoperacyjnego guza mózgu, po-
stać nacieków. Chłopiec dzięki rehabi-
litacji mógł „stanąć na nogi” po trudnej 
operacji.

małgosia mama Wiktora dzielna ko-
bieta, która mimo problemów ze swoim 
zdrowiem cały czas walczy o syna. 

oni mają tylko Siebie!
Chcielibyśmy im bardzo pomóc, na 

ile jest to możliwe. Liczymy na Wasze 
otwarte serca   Pokażmy, że potrafimy 
się jednoczyć.

Osoby, które chciałyby wesprzeć tą wspaniałą rodzinę mogą 
dokonać symbolicznej wpłaty na konto fundacji z dopiskiem 
dla Wiktora i goSi 72 1140 2004 0000 3002 8101 2238

każda złotÓWeczka ma moc

Zbiórka wspierana przez FUNDACJĘ DIARICE KRS: 0000878930
NIP: 8442371536; REGON: 387956856
KONTO mBank: 47 1140 2004 0000 3102 8089 1777
Adres Fundacji „DIARICE”: Ogińskiego 4/135, Suwałki 16-400.
telefon: 512 601 516; email: fundacjadiarice@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/Fundacja-Diarice-106389581465015


