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>> #SzczepimySię
Uprawnieni suwalczanie mogą zapisywać się w pięciu punktach 

prowadzących szczepienia przeciw COViD-19. Mają taką możliwość 
czysto teoretycznie, bo w żadnym nie można już zapisać się na naj-
bliższe terminy. 

Podobne komunikaty wyświetlają się w pozostałych suwalskich punktach 
szczepień

W czasie spotkania z przedstawicielami pięciu suwalskich zakładów 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które zgłosiły swoją gotowość udzia-
łu w Narodowym Programie Szczepień, prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz zadeklarował, że wystąpi do suwalskich POZ z pismem zwra-
cającym uwagę na problem małej liczby punktów szczepień w naszym 
mieście oraz zaapeluje do nich aby dołączyły do szczepienia suwalczan 
przeciw koronawirusowi. Obecni podczas tego spotkania lekarze zwróci-
li uwagę na to, że mała liczba zgłoszonych gabinetów POZ, które zgodnie  
z zapowiedziami rządowymi mają otrzymać po 30 szczepionek tygodnio-
wo, nie pozwoli na właściwe tempo szczepienia suwalczan.

Szpital dołącza
Już po spotkaniu w ratuszu dyrektor suwalskiego Szpitala 

Wojewódzkiego poinformował, że jego placówka przystąpiła do pro-
gramu szczepień populacyjnych. Zapisy chętnych na szczepienia ru-
szą od wtorku (26.01) pod numerem telefonu (87) 562 94 91. Szpital 
Wojewódzki jest więc szóstym w Suwałkach punktem szczepień. 
Poprawi to dostęp do szczepień w Suwałkach, ale wciąż łatwiej będzie 
zaszczepić się przeciw COViD-19 w Łomży czy Białymstoku.

Szczepienia mało doStępne w Suwałkach
Z informacji, które otrzymujemy od Czytelników wynika, że wie-

lu z uprawnionych do szczepień suwalczan nie mogło zapisać się 
na szczepienia w naszym mieście. Ponad 80-letnim suwalczanom 
proponowano zapisanie się na szczepienia w Augustowie, Olecku 
lub Rutce-Tartak. Przypomnijmy, że szczepienia najstarszych se-
niorów rozpoczęły się 25 stycznia. W Suwałkach szczepienia prze-
ciw COViD-19 prowadzą:

– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Rodzinna” 
Jacek Obrączka – ul. Antoniego Patli;

– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Rodzinna” 
Jacek Obrączka – ul. Emilii Plater;

– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny 
Rodzinnej s.c. – ul. Emila Młynarskiego;

– Praktyka Lekarzy Rodzinnych „NA KLONOWEJ” Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością – ul. Klonowa;

– „PRYMUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – ul. Ludwika 
Waryńskiego,

– Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Szpitalna 60.
Na szczepienie zarejestrować się można on-line przez infolinię, u le-

karza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Szczegóły: https://
www.gov.pl/web/szczepimysie/ Mieszkańcy Suwałk mogą uzyskać wię-
cej informacji na temat szczepień dzwoniąc do Pauliny Staszkiewicz  
z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach:  
87 563 56 05 lub e-mail: pstaszkiewicz@um.suwalki.pl

 mało Suwalczan zaSzczepionych 
Wciąż trwają szczepienia medyków, pracowników domów pomocy 

społecznej i ośrodków pomocy społecznej. Według rządowego raportu 
dotyczącego szczepień przeciw COViD-19 w Suwałkach dotąd zaszczepi-
ło się 1200 osób. To najmniej wśród miast na prawach powiatu w podla-
skim. W Białymstoku zaszczepiło się osiem razy więcej niż w Suwałkach. 
Również w mniejszej o kilka tysięcy mieszkańców Łomży zaszczepiło się 
więcej o prawie 300 osób. Z informacji, które uzyskaliśmy na 20 stycznia:

– w suwalskim Szpitalu Wojewódzkim zaszczepiło się 290 pracowni-
ków medycznych, a dalszych 118 jeszcze czekało na szczepienia,

– w suwalskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zaszczepiło 61 pra-
cowników, a 3 czekało na szczepienie – do programu szczepień zgłosi-
ło się zaledwie ok. 35 % pracowników mopr,

– w suwalskim Domu Pomocy Społecznej „Kalina” zaszczepiło się  
4 pracowników, a 55 czekało na szczepienie – do programu szczepień 
zgłosiło się tylko ok. 51% pracowników dpS „kalina”.

W Suwałkach szczepienia pracowników medycznych, domów po-
mocy społecznej i ośrodków pomocy społecznej prowadzi Szpital 
Wojewódzki.

>> Nowości wydawNicze
Prawie 4 tysiące nowych książek i audiobooków pojawiło się w nowym roku na półkach Biblioteki 

Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. To nie tylko tradycyjne książki, ale również audiobooki 
i dostęp do zbiorów książek elektronicznych. Suwalska książnica w 2020 r. otrzymała dofinasowanie 
z Programu Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek" w wysokości 29 555 zł. Wkład własny Biblioteki Publicznej  

im. M. Konopnickiej sfinansowany z ubiegłorocz-
nego budżetu miejskiego wyniósł 54 887,86 zł. 
Dzięki temu dofinansowaniu Biblioteka w 2020 r. 
kupiła 3 640 woluminów oraz 309 audiobooków. 
Jest zauważalne coraz większe zapotrzebowanie 
na audiobooki, szczególnie w czasie pandemii.

W ubiegłym roku suwalczanie wypożyczy-
li blisko 170 tys. książek i czasopism. Najczęściej, 
bo 100 razy wypożyczali książkę „Lew, czarowni-
ca i stara szafa” autorstwa C.S. Lewisa, 87 razy wy-
pożyczali „Mitologię: wierzenia i podania Greków 
i Rzymian” J. Parandowskiego, a „Harrego Pottera  
i Kamień Filozoficzny” J. F. Rowling – 75 razy. 

wybierz punkt Szczepień oraz termin

niestety aktualnie nie ma rekomendowanych wizyt. prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki.
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StyczNiowa SeSja
 

Pierwsza w 2021 roku sesja zaplanowana została na 27 stycznia na godzinę 12.  
Zrealizowana zostanie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz 
będzie transmitowana on-line. To już piąta zdalna sesja od czasu ogłoszenia pandemii. 
Porządek przewiduje ponad 30 punktów. Na początku sesji radni połączą się zdalnie z dy-
rektorem Powiatowego Urzędu Pracy, by uzyskać informację o aktualnej sytuacji na suwal-
skim rynku pracy, ewentualnych zagrożeniach dotyczących zatrudnienia w suwalskich fir-
mach oraz planowanej pomocy rządowej lokalnym przedsiębiorcom.

Radni pochylą się m.in. nad wprowadzeniem za część roku 2021 zwolnienia od podatku od 
nieruchomości: gruntów, budynków i budowli, związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COViD-19. Zwolnią od 
podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 
infrastrukturę rekreacyjną. Udzielą też zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiące-
go regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową oraz udzielą bonifikat od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu. W porządku obrad sesji znalazł się również Program opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt  na 2021 rok, aktu-
alizacja  założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  Suwałk 
oraz raport z realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego miasta na lata 2017-2023.

 Radni zajmą się też kilkoma uchwałami dotyczącymi nazw ulic i obiektów. Rozpatrzą 
projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 na terenie Suwałk – Rokiem Teofila 
Noniewicza. Zajmą się też projektem uchwały w sprawie nadania stadionowi lekkoatle-
tycznemu imienia Jadwigi Olbryś oraz przyjmą dla ronda znajdującego przy skrzyżowaniu 
ulic Reja i Daszyńskiego nazwę „Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” lub „Rondo 
Suwalskich Wolontariuszy” (powstały 2 projekty uchwał w sprawie nazwy jednego ronda).
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Już w kwietniu 
rusz y Narodow y 
Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 
2021. Dzięki niemu 
dowiemy się do-
kładnie ilu nas jest, 
ale również zwery-
fikujemy prawdzi-
wą liczbę miesz-
k ańców Suwałk . 
Cał y c zas l ic zba 
Suwalczan oscylu-
je na poziomie ponad 69 tysięcy mieszkańców i co naj-
ważniejsze nie sprawdzają się pesymistyczne prognozy 
Głównego Urzędu Statystycznego mówiące o drama-
tycznym spadku ludności naszego miasta.

W Suwałkach przez kilka ostatnich lat utrzymywał się 
stały dodatni przyrost naturalny. Niestety miniony rok 
2020 różnił się pod tym względem od lat wcześniejszych. 
Liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń – wpływ 
na taką sytuację miała pandemia koronawirusa i bardzo 
duża liczba zgonów zwłaszcza w końcówce 2020 roku.

Jak p ok azują wstępne dane w 2020 roku  
w Suwałkach urodziło się  619  osób. Zmarło 711 miesz-
kańców Suwałk, z czego aż 67 z powodu COViD-19. Dla 
porównania w 2019 urodziło się 728 osób, zmarło 615 
Suwalczan.

Serdecznie Państwa zachęcam do wzięcia udzia-
łu w zaplanowanym na ten rok Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań. Będzie on w peł-
ni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza 
spisowego dostępnego na stronie GUS. 

Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma dostępu do kom-
putera i internetu, to będzie mógł skorzystać z urzą-
dzenia oraz pomocy pracowników Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach. Udostępnimy w suwalskim ratuszu odpo-
wiednie pomieszczenie i sprzęt. 

Jeżeli zaś ktoś nie będzie mógł wziąć udziału  
w Narodow ym Spisie Powszechnym Ludności  
i Mieszkań, to wtedy skontaktuje się z nim „rachmistrz 
spisowy”, który pomoże w dopełnieniu obowiązku spi-
sowego.

Ostatni Narodowy Spis Ludności i Mieszkań został 
przeprowadzony na terytorium Polski od 1 kwietnia do 
30 czerwca 2011 r. W ramach spisu zebrano dane obej-
mujące: terytorialną, demograficzną, ekonomiczną  
i edukacyjną charakterystykę osób; migracje wewnętrz-
ne i zagraniczne; charakterystykę etniczno-kulturową; 
niepełnosprawność; skład i strukturę gospodarstw do-
mowych; wzajemne relacje członków gospodarstwa 
domowego; rodziny oraz charakterystykę mieszkań  
i budynków. 

Spis ludności i mieszkań 2011 został realizowany me-
todą mieszaną tj. z wykorzystaniem systemów infor-
macyjnych administracji publicznej oraz danych zebra-
nych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym. Spis 2011 r.  
był wyjątkowy, zarówno ze względu na zastosowaną 
metodykę zbierania danych, jak i z uwagi na fakt, że był 
to pierwszy spis powszechny ludności i mieszkań reali-
zowany od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii 
Europejskiej.

miStrzoStwa w Suwałkach
Latem 2022 roku Suwałki zorganizują 98. PZLA 

Mistrzostwa Polski. A w tym roku na suwalskim stadionie 
rywalizować będą najlepsi polscy lekkoatleci z katego-
rii U23. Tak zdecydował Polski Związek Lekkoatletyczny. 
Zdaniem PZLA, Suwałki, konsekwentnie budują swoją mar-
kę miasta przyjaznego lekkoatletyce. 

– W ostatnich latach miasto sprawdziło się jako go-
spodarz imprez najwyższej rangi. Świadectwem szerokie-
go spojrzenia i perspektywicznego myślenia jest również 
fakt, że Suwałki już latem tego roku zorganizują, dru-
gi raz w swojej historii, mistrzostwa Polski U23. To poka-
zuje duże zaangażowanie lokalnego środowiska i władz 
miejskich, które stawiają na lekkoatletykę – cieszy się pre-
zes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski.

– Jest to dla nas wielki zaszczyt i nobilitacja. Po raz 
pierwszy impreza rangi Mistrzostw Polski Seniorów zo-
stanie zorganizowana w Suwałkach. Mamy już doświad-
czenie przy organizacji podobnych wydarzeń. Dzięki 
bardzo dobrej współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej 
Atletyki byliśmy już gospodarzami Mistrzostw Polski U20, 
U23 oraz Mistrzostw Polski w Sztafetach i Wielobojach. 
Organizacja Mistrzostw Polski Seniorów w 2022 będzie 
zwieńczeniem naszej dotychczasowej bardzo dobrej 
współpracy. Liczę na jej kontynuację w przyszłości. Cieszę 
się również, że w rywalizacji wezmą udział Suwalczanie jak chociażby Maria Andrejczyk,  
a mieszkańcy Suwałk będą mogli podziwiać najlepszych polskich lekkoatletów – podkre-
śla prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach informuje, iż w związku z zaostrzony-
mi zasadami związanymi z zapobieganiem epidemii koronawirusa i w trosce o zdro-
wie mieszkańców – nadal zawieszone są dyżury radnych Rady Miejskiej w Suwałkach.

W związku z powyższym kontakt mieszkańców z radnymi możliwy jest w sposób te-
lefoniczny lub korespondencyjny. Adresy mailowe znajdują się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Przekazać informację, zapytanie lub uwa-
gę można także za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej – telefonicznie: 87 562-81-
18 lub 87 562-81-44, mailowo: brm@um.suwalki.pl bądź pocztą tradycyjną na adres:  
ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

We wrześniu 2020 r. na su-
walskim stadionie lekkoatle-
tycznym rywalizowali najlepsi 
polscy oszczepnicy

>>



26.01.2021

DwuTygoDnik SuwalSki

mieSzkaNia
dla lekarzy

Lekarze z Białorusi, którzy wkrótce rozpoczną pracę 
w suwalskim szpitalu, będą mogli wynająć mieszkania ze 
specjalnej puli Prezydenta Miasta Suwałk. Zgodzili się na 
to miejscy radni z komisji spraw społecznych i bezpieczeń-
stwa. O mieszkania dla trójki lekarzy wnioskował dyrektor 
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach Adam Szałanda.

– Szpital Wojewódzki im. L. Rydygiera w Suwałkach 
od wielu lat boryka się z problemami pozyskania specja-
listów m.in. w dziedzinie chorób zakaźnych oraz onkolo-
gii. W chwili obecnej pojawiła się realna szansa na popra-
wę sytuacji. Prowadzone są bardzo konkretne rozmowy  
z kadrą lekarską z Białorusi, która skłonna jest podjąć pra-
cę na Oddziale Chorób Zakaźnych i Oddziale Onkologii 
Klinicznej i Hematologii naszego szpitala na okres 5 lat  
– uzasadnił swoją prośbę dyrektor A. Szałanda.

W suwalskim szpitalu pracuje już kilkunastu lekarzy zza 
wschodniej granicy. Dotąd mieszkania ze specjalnej puli 
Prezydenta Miasta Suwałk zwykle trafiały do sportowców 
lub osób zajmujących się kulturą.
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 imioNa SuwalczaN
W 2020 roku suwalczanie najczęściej swoim dzieciom 

nadawali imiona: Aleksander, Julia, Lena, Antoni, Zuzanna 
i Piotr. Podobnie było przed rokiem. Wtedy wśród najpo-
pularniejszych były jeszcze imiona: Hanna, Maria, Zofia 
i Adam.

W 2020 roku szesnastokrotnie nadawano suwalskim 
dzieciom imiona: Aleksander, Julia i Lena. Bardzo popular-
ne były też imiona Antoni i Zuzanna, które wybierano po 
15 razy. 13 chłopców otrzymało imię Piotr. Wśród dziewcząt 
popularne były też imiona: Liliana, Maja, Hanna i Marcelina. 
A wśród chłopców: Bartosz, Franciszek, Jakub, Jan i Leon.

Wyjątkowymi imionami, bo tylko jedynym w swoim 
roczniku, będą mogli pochwalić się dzieci noszące imię m.in.: Beata, Bożena, Ewa, 
Jarosław, Joanna, Józef, Katarzyna, Maciej, Małgorzata, Tadeusz,  Urszula i Wiesław.

>>>>

pieNiądze dla jadłodajNi 
Prezydent Miasta Suwałk podpisał umowę, na podstawie której 43 tys. zł zosta-

nie przekazane z budżetu miejskiego na prowadzenie jadłodajni działającej przy pa-
rafii pw. św. Aleksandra. Z pomocy skorzystają głównie osoby bezdomne i dotknięte 
ubóstwem, matki samotnie wychowujące dzieci oraz rodziny pozbawione środków do 
życia. Jadłodajnia zapewni też pomoc 15 dzieciom ze świetlicy socjoterapeutycznej.

Latem (kwiecień-październik) jadłodajnia jest czynna od poniedziałku do piąt-
ku, natomiast zimą (listopad-marzec) 
jest czynna od poniedziałku do so-
boty. Wszyscy korzystający z pomo-
cy przyjmowani są na podstawie za-
świadczenia z MOPR i Urzędu Pracy 
potwierdzającego ich status. Z uwa-
gi na stan epidemiczny oraz ograni-
czenia z tym związane w jadłodajni, 
w każdy dzień roboczy wydawany 
będzie tylko suchy prowiant. Z chwi-
lą zniesienia ograniczeń wynikających  
z sytuacji epidemiologicznej w zakre-
sie prowadzenia działalności gastro-
nomicznej wydawany będzie posi-
łek w postaci ciepłej zupy i pieczywa.

koNSultacje 
Strategii

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu strate-
gii „Suwałki 2030”, który powstał przy aktywnym udziale 
przedstawicieli środowisk społecznych i gospodarczych 
oraz przy wsparciu ekspertów zewnętrznych z zakresu pla-
nowania strategicznego i rozwoju regionalnego

– To najważniejszy dokument dla Suwałk. Miasto znaj-
duje się w ważnym momencie i stoją przed nami istotne 
dylematy, ale też i wyzwania. Musimy odpowiedzieć so-
bie na pytanie w jakim kierunku mamy podążać na ko-
lejne lata. Określiliśmy pewien punkt docelowy w roz-
woju Suwałk. Teraz musimy do niego dotrzeć – stwierdził 
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Suwałki 2030 to: dobre życie, zrównoważony rozwój, 
silni mieszkańcy, nowoczesna gospodarka i wyjątkowe 
środowisko. Wokół tych haseł zbudowana została nowa 
strategia naszego miasta. Uwagi w formie elektronicznej 
można złożyć za pomocą formularza, który znajduje się 
na www.um.suwalki.pl bądź pobrać stamtąd formularz  
i przesłać go na adres: rfz@um.suwalki.pl 

pięciu chętNych
Pięć firm zgłosiło się do przetargu na dokończenie rozpoczętej w 2020 roku mo-

dernizacji suwalskiej ulicy Ludwika Michała Paca. Najkorzystniejsza kwota opiewa 
na ponad 737 tys. zł. Firma, która ostatecznie wygra przetarg będzie musiała wyko-
nać prace do 31 lipca 2021 r. W ramach inwestycji wyremontowana zostanie cała na-
wierzchnia ulicy oraz przylegające do niej parkingi i chodniki, które nie zostały wy-
konane w ubiegłym roku. Oprócz tego wybudowana będzie kanalizacja deszczowa  
i oświetlenie uliczne oraz powstaną trawniki wraz z nasadzeniem drzew. 

>>
>>

Fot. archiwum

Mały Oskar Tomasz
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wydarzyło SiępozNajmy NaSzych radNych

Najważniejsze decyzje często wpływające na życie suwalskiej wspólnoty lokalnej podejmują 
suwalscy radni. W ostatnich wyborach samorządowych wybraliśmy 23 radnych. Warto poznać ich 
bliżej skoro mają znaczący wpływ na nasze życie. Zadaliśmy suwalskim radnym kilkanaście pytań 
z tzw. kwestionariusza Prousta, które nieco ich przybliżą. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy w ten 
sposób lepiej poznają suwalskich radnych. Każdy radny otrzymał takie same pytania. Odpowiedzi 
prezentujemy w kolejności alfabetycznej. Dziś o wypełnienie kwestionariusza poprosiliśmy rad-
nego Jacka niedźwiedzkiego.

1. Moja dewiza: „Ważna sprawa to nigdy nie przestać pytać” – Albert Einstein. 
2. Główna cecha mojego charakteru: życzliwość, lojalność, niepoprawny 

optymizm. 
3. Cechy, których szukam u mężczyzny: odpowiedzialność, empatia.
4. Cechy, których szukam u kobiety: delikatność, troskliwość, intelekt. 
5. Co cenię najbardziej u przyjaciół: posłużę się cytatem „Pewnego przyjacie-

la poznaje się w niepewnym położeniu”. 
6. Moje ulubione zajęcie: słuchanie muzyki, brydż.
7. Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem: podróżnikiem.
8. Słowa, których nadużywam: tak.
9. Ulubieni bohaterowie literaccy: główny bohater powieści Aleksandra Dumasa „Hrabia Monte 

Christo”.
10. Ulubieni bohaterowie życia codziennego: rodzina.
11. Błędy które najczęściej wybaczam: moich najbliższych i brydżowe.

Kolejnym naszym rozmówcą będzie radny adam ołowniuk.

złota rączka dla SeNiora
Trwa program „Złota Rączka dla Seniora”, dzię-

ki któremu suwalscy seniorzy otrzymują pomoc 
przy drobnych naprawach w ich domach. Realizuje 
go ponownie Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”. 
Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 9-18 pod numerem telefonu 517 871 124. Zgłoszenia można przesyłać również na 
adres e-mail: senior.zr@wp.pl

Z pomocy „Złotej Rączki dla Seniora” mogą skorzystać samotnie mieszkający suwalczanie, któ-
rzy ukończyli 70 lat lub w wieku powyżej 60 lat z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stop-
niem niepełnosprawności. Dzięki programowi seniorzy mają dostęp do bezpłatnych usług w za-
kresie drobnych napraw domowych, m.in. takich jak: wymiana żarówek, gniazdek elektrycznych, 
uszczelek w kranach, odpowietrzenie kaloryferów, wymianę lub montaż zamków w drzwiach oraz 
klamek. Z uwagi na stan epidemii udzielana jest również pomoc osobom powyżej 70 lat w posta-
ci zakupu żywności, środków higienicznych i leków. 

Do końca listopada w ubiegłym roku ze „Złotej Rączki dla Seniora” skorzystało 116 osób, któ-
rym wykonano 1 058 usług. Najczęściej z tego programu korzystali seniorzy zamieszkujący osie-
dle Centrum i Północ I. A najbardziej popularne usługi były związane z: hydrauliką (413), elektry-
ką (340) oraz stolarką (140).

>>

n 2 095 uczniów klas I-III z suwalskich szkół 
podstawowych powróciło do stacjonarnej na-
uki. Ich starsi koledzy z podstawówek oraz ze 
szkół średnich wciąż uczą się w trybie zdal-
nym. Do pracy w tradycyjnej formie powró-
ciło też 208 nauczycieli suwalskich szkół pod-
stawowych.

n 892 752,10 złotych – taka wygrana padła  
w suwalskim punkcie Lotto przy ul. T. Kościuszki 
103. W losowaniu z 8 stycznia szczęśliwiec wy-
typował 5 z 50 liczb w grze Eurojackpot.

n Firma Lidl Polska przy rondzie u zbiegu 
ulic M. Reja i I. Daszyńskiego rozpoczęła bu-
dowę drugiego w Suwałkach sklepu niemiec-
kiej sieci handlowej.

n Suwalscy policjanci zatrzymali na Osiedlu 
Północ 40-latka, który przechodził przez uli-
cę na czerwonym świetle. Jak się okazało, był 
on poszukiwany przez sąd za paserstwo. Teraz 
najbliższe 178 dni spędzi w suwalskim Areszcie 
Śledczym.

n Wyprodukowane przez suwalską firmę 
Malow szafki zakupiła firma Pfizer czyli jeden 
z producentów szczepionki przeciw COViD-19. 
Jest to zestaw szafek, ze specjalnym systemem 
zamknięć, który przypisuje szafki zarówno sta-
łym, jak i zmieniającym się użytkownikom.

n Suwalscy policjanci ustalili podejrzanego 
o uszkodzenie 5 samochodów w sylwestrową 
noc. 23-latek na Osiedlu Północ zniszczył lu-
sterka w pięciu pojazdach. Suwalczanin usły-
szał już zarzut w warunkach recydywy. 

n Policyjny pies Jankesz wywęszył narkotyki 
ukryte w biurku i szafce w domu 29-latka po-
szukiwanego listem gończym. Suwalscy kry-
minalni zatrzymali suwalczanina, który miał 
do odbycia karę jeszcze blisko roku pozbawie-
nia wolności. 

n Wyjątkowo, bo wirtualnie, odbyło się 
noworoczne spotkanie prezydenta Suwałk 
Czesława Renkiewicza z Suwalską Radą 
Seniorów. Prezydent podziękował swoim spo-
łecznym doradcom za rok pracy w bardzo trud-
nych pandemicznych warunkach. Seniorzy 
podzielili się spostrzeżeniami z wirtualnych 
spotkań z seniorami z całej Polski. Okazało się, 
że z wirtualnymi platformami do komunikacji 
Suwalska Rada Seniorów radzi sobie znakomi-
cie i żadne nowinki techniczne im niestraszne. 

n Na ul. Wigierskiej policjanci zatrzymali sa-
mochód, którym syn, mając 1,6 promila alko-
holu we krwi, wiózł trzeźwego ojca mającego 
uprawnienia do kierowania. Ojciec tłumaczył, 
że nie wiedział, że syn jest pijany.
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n W 2020 roku przybyło ponad 400 bezrobot-
nych zarejestrowanych w suwalskim PUP;

n Ponad 36 mln zł wypłacił suwalski PUP na po-
moc lokalnym przedsiębiorcom w 2020 r.;

n Teraz można ubiegać się o pomoc z tzw. tar-
czy antykryzysowej oraz o jednorazową 
dotację na pokrycie kosztów prowadze-
nia działalności gospodarczej przez mi-
kroprzedsiębiorcę i małego przedsiębiorcę.

O tym, jaka jest sytuacja na suwalskim 
rynku pracy w czasie pandemii rozmawia-
my z Kamilem Czarniawskim, dyrektorem 
Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

– Jak epidemia wpłynęła na suwalski  
rynek pracy?

– Przed pandemią przyzwyczailiśmy się do 
sytuacji, że liczba bezrobotnych z miesiąca na 
miesiąc malała. Pod koniec 2019 roku liczba ta-
kich osób zarejestrowanych w naszym urzędzie 
była rekordowo niska i wynosiła 1977 (z czego 
1429 stanowiły osoby z terenu miasta Suwałki). 
Mówiło się wtedy o rynku pracownika i coraz 
częściej podkreślano problem braku rąk do 
pracy w większości branż. Rok 2020, w związku  
z panującą epidemią,  trochę to wszystko zmie-
nił. Na szczęście nie tak bardzo, jak przewidy-
wali niektórzy eksperci. Na koniec grudnia 2020 

ście widmo bardzo wysokiego bezrobocia, pó-
ki co nam chyba nie grozi.

– Na jaką pomoc ze strony suwalskiego 
PUP mogą liczyć przedsiębiorcy? 

– Najszybciej, bo już od 4 stycznia urząd 
kontynuuje wypłatę pomocy w ramach rządo-
wej tarczy antykryzysowej. Na ten cel mamy 
pozyskane 6 mln zł. Są to środki, które przezna-
czymy na wypłatę pomocy dla przedsiębiorstw 
dotkniętych skutkami Covid-19. Będą to po-
życzki na pokrycie bieżących kosztów prowa-
dzenia działalności gospodarczej (statutowej) 
mikroprzedsiębiorcy oraz organizacji poza-
rządowej, oraz dofinansowania części kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej przed-
siębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrud-
niającemu pracowników. A także dofinansowa-
nia części kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek 
na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsię-
biorcy, oraz małego i średniego przedsiębiorcy. 
Będą też dofinansowania części kosztów wyna-
grodzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia spo-
łeczne dla organizacji pozarządowych lub pod-
miotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie oraz kościelnych osób prawnych, a tak-
że nowa forma pomocy wprowadzona pod ko-
niec grudnia 2020 roku – jednorazowa dotacja 
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mikroprzedsiębior-
cy i małego przedsiębiorcy.

– Jakie jest zainteresowanie?
– Zainteresowanie otrzymaniem pomocy  

w ramach tarczy antykryzysowej od samego 
początku jej realizacji jest ogromne. Wystarczy 
wspomnieć, że do tej pory udzieliliśmy ponad 
4200 pożyczek. Dofinansowaniami objęliśmy 
ponad 3200 pracowników, a do końca grudnia 
2020 wypłaciliśmy ponad 36 milionów na po-

moc lokalnym przedsiębiorcom. W roku 2021 
wpłynęło ponad 200 wniosków o pomoc fi-
nansową. Poza pomocą lokalnym przedsiębior-
com, urząd pozyskał ponad 6 milionów złotych 
na tzw. aktywne formy – czyli pomoc osobom 
bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pra-
cy. W ramach powyższej kwoty planujemy or-
ganizację szkoleń indywidualnych, staży, prac 
interwencyjnych, udzielanie dotacji na działal-
ność gospodarczą, czy finansowanie doposaże-
nia/wyposażenia stanowiska pracy. Planujemy 
rozpocząć pierwsze działania już od lutego. 
Zachęcam do obserwowania naszej strony in-
ternetowej suwalki.praca.gov.pl 

– Czy można już wejść do budynku PUP, 
żeby załatwić swoją sprawę?

– Urząd jest otwarty, ale z pewnymi ogra-
niczeniami. Mając na uwadze bezpieczeństwo 
naszych klientów oraz pracowników, każda wi-
zyta musi być wcześniej umówiona telefonicz-
nie na konkrety dzień i godzinę. Co bardzo 
cieszy – ubiegły rok nauczył nas tego, że posia-
dając podpis kwalifikowany, czy profil zaufany 
wiele spraw możemy załatwić zdalnie poprzez 
Internet. I coraz więcej osób z takiej formy ko-
munikacji z urzędem korzysta. Korespondencję 
w wersji papierowej można zostawić w skrzyn-
ce podawczej ustawionej na parterze budynku. 
O rozpoczęciu naboru wniosków na organiza-
cję stażu czy prac interwencyjnych, będziemy 
informować na naszej stronie internetowej. 
Natomiast przedsiębiorców zainteresowanych 
otrzymaniem pomocy w ramach tarczy anty-
kryzysowej zachęcam do odwiedzenia naszej 
strony www, gdzie w zakładce „Tarcza antykry-
zysowa” opisana jest konkretna pomoc i spo-
sób jej pozyskania. 

– Dziękujemy za rozmowę.

SuwalSki ryNek pracy 2021
RóżNi eksPeRCi PRzewiDUJą, że skUtki PaNDemii oDCzUJemy PRzeDe wszystkim Na RyNkU PRaCy. statystyki 
ogólNokRaJowe JeDNak Nie PotwieRDzaJą tyCh PRogNoz. Rok 2020 zakońCzył się z Dość Niską stoPą bezRo-
boCia w kRaJU Na Poziomie 6,1%. 

>>

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

1 tys.

2 tys.

2,5 tys.

2,1 tys.

1,6 tys.
1,5 tys.

1,4 tys.

1,8 tys.

Bezrobotni w Suwałkach 

roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych  
w suwalskim urzędzie pracy wyniosła 2419 
osób (z czego 1814 osób stanowiły osoby z tere-
nu miasta Suwałki). Co jest ciekawe, w tym trud-
nym dla wszystkich roku 2020, ponad 2100 osób 
wyrejestrowało się z urzędu z powodu podjęcia 
pracy. Dla porównania, w 2019 roku wyłączono  
z ewidencji 1984 osoby z tytułu zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej. Co przyniesie nam 
rok 2021, trudno przewidzieć. Uzależnione jest 
to przede wszystkim od sytuacji pandemicznej 
w kraju i od tego, kiedy zacznie wracać wycze-
kiwana przez wszystkich normalność. Skutki 
lockdownu gospodarczego zapewne będzie-
my odczuwać jeszcze przez kilka lat. Na szczę-
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SuwalSki fiNał wośp
Już w najbliższą niedzielę (31 stycznia) odbędzie się 29. Finał 

wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy. Będzie on inny niż do-
tąd. a to za sprawą ograniczeń obowiązujących w pandemii koro-
nowirusa. o tym jak będzie wyglądał suwalski finał tegorocznej 
wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy rozmawiamy ze zbigniewem 
Szyperkiem, szefem sztabu woŚp w Suwałkach.

– Jaki będzie program finału 29. edycji 
wośP w suwałkach?

– Jeśli chodzi o imprezy towarzyszące, nie-
stety z wiadomych przyczyn z udziałem publicz-
ności nic dziać się nie będzie. Organizowany jest 
koncert, który będzie transmitowany w przy-
jaznych mediach on-line (TVS24). Suwalski 
Ośrodek Kultury dołączył do tego wydarze-
nia, za co dzięki ogromne. Fundacja Zwierzęta 
Niczyje planuje wspólny spacer z psiakami, 
oczywiście przy zachowaniu społecznego dy-
stansu. Jak co roku, będzie miał miejsce rów-
nież, trochę w innej formule bieg, oraz Marsz 
Policz się z Cukrzycą. Planujemy pod szyldem 
WOŚP turniej badmintona i zimowy spływ kaja-
kowy. Z Orkiestrą zagrają też strażacy z Raczek, 
harcerze z okolic Rutki-Tartak, przyjaciele z 4x4 i ich niezawodne maszyny.

– Czy pojawią się wolontariusze wośP z puszkami na ulicach 
naszego miasta? 

– Zarejestrowanych mamy 100 wolontariuszy. Mam nadzieję, że każ-
dy chętny znajdzie puszkę, do której będzie mógł wrzucić. Mama mi kie-
dyś mówiła, że dzielić się można nawet jedną jagodą, a my podzielmy się 
forsą. Pomagając jesteśmy w stanie dać komuś szansę na zachwyty nad 
cudami tego świata, a cuda tego świata warte są tego.

– w jaki sposób można sprawdzić, gdzie w naszej okolicy znaj-
duje się puszka? 

– W Suwałkach na pewno będzie można zobaczyć ludzi z puszkami 
w centrum miasta oraz na Osiedlu Północ. Na ul. Chłodnej spotkać bę-
dzie można Białą Damę. Kochani ludzie, wyjdźcie na spacer w niedzielę 
31 stycznia, a wolontariusza z puszką na pewno spotkacie. Planowane są 
też wizyty wolontariuszy z puszkami w mniejszych miejscowościach na-
szego pięknego regionu. Dodatkowe informacje pojawią się również na 
profilach społecznościowych.

– Co jeszcze można zrobić by wspomóc orkiestrę? 
– Przede wszystkim dobra myśl i dobre słowo. Ważny jest też szacunek 

dla ludzi, którzy poświęcają swój czas oraz radość ze wspólnego działa-
nia na rzecz lepszej przyszłości. Poza tym są aukcje i e-skarbonki. Można 
oczywiście wysyłać sms-y, czy robić przelewy bankowe na konto WOŚP. 
Szukajcie informacji na profilach społecznościowych.

– Czy tak jak przed rokiem relacja z suwalskiego finału wośP 
pojawi się na ogólnopolskiej antenie tVN?

– Najprawdopodobniej będzie to miało miejsce.

– Dziękujemy za rozmowę.

>>

BaŚń o wężowym Sercu
Jakuba Szelę na pewno znacie, ale 

pewnie niekoniecznie chcielibyście czytać  
o nim książkę. Jednak Radosław Rak poku-
sił się o zaczerpnięcie historii chłopa sprzed 
ponad półtora wieku, który z pomocą po-
bratymców pogromił ludność ziemiańską. 
Tak powstała „Baśń o wężowym sercu albo 
wtóre słowo o Jakóbie Szeli”. Brzmi jak dla 
koneserów? Nic bardziej mylnego.

Postać Szeli posłużyła między innymi 
do wskazania głębokiego poczucia nie-
sprawiedliwości i rosnącego gniewu, któ-
re przez lata karmiły chęć zemsty i zmia-
ny swego podłego losu przez ówczesnych 
chłopów. A zatem uczuć, które odczuwa człowiek i obecnie. 

Każdy rozdział rozpoczyna się od „powiadają, że”. Pełno tu także lu-
dowego folkloru, pogańskich wierzeń, cudownej, ale i niebezpiecznej 
przyrody. Realność miesza się z magią i oniryzmem. Postacie historycz-
ne z wiedźmami i czartami. Czyta się więc, jakby się słuchało klechdy ja-
kiejś, gawędy zajmującej. 

Tekst rojny od odniesień do Bułhakowa, Mickiewicza, Leśmiana, 
Reymonta czy wreszcie Tolkiena i Sapkowskiego. Jakże przyjemnie to 
wychwytywać. 

Powiadają, że nagrody zasłużone i przeczytać trzeba. Ale różne rze-
czy ludzie plotą... Sprawdzić sami musicie.

Kamila Sośnicka

bIblIOtekarz
POleca

Wieloletni szef suwal-
skiego sztabu WOŚP  
Bogdan Pieklik (z lewej) 
i jego następca Zbigniew 
Szyperek

dzięki wielkiej orkiestrze Świątecznej pomocy 
do suwalskich placówek medycznych zakupiono 
sprzęt medyczny za kwotę:

3 284 184 zł
Sprzęt trafił do: Szpitala wojewódzkiego im. l. rydygiera,  

zespołu opieki paliatywnej im. Jana pawła ii, 
Szpitala psychiatrycznego oraz do ośrodka Sportu i rekreacji 

w Suwałkach i urzędu miejskiego w Suwałkach.

fotografie w galerii
Do połowy lutego w Galerii Jednego Obrazu można oglądać fotogra-

fie suwalskiego artysty Wiesława Szumińskiego. To część większego cy-
klu zatytułowanego „Staroobrzędowcy – modlitwa ciszy”, który prezen-
towany jest w sejneńskiej jesziwie (obok synagogi). Cykl jest opowieścią 
o starowierskich mogiłkach rozsianych między pagórkami Suwalszczyzny 
i ziemi sejneńskiej.

– To już 150. ekspozycja w zabytkowym suwalskim budynku na ro-
gu ulicy T. Kościuszki i Placu Marszałka J. Piłsudskiego, w którym mieści 
się Galeria Jednego Obrazu. Szczęśliwie, z racji swego unikatowego po-
łożenia, galeria jest czynna przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, 
oferując kontakt ze sztuką niezależnie od zmieniających się pandemicz-
nych obostrzeń – przypomina Mieczysław Iwaszko, prowadzący w SOK 
Pracownię Sztuk Pięknych, opiekun GJO. 

Pierwotnie budynek ten służył jako rogatka miejska. Później kilkukrot-
nie zmieniał swo-
je przeznaczenie. 
Od 2008 r. obiekt 
pełni funkcję ga-
lerii Suwalskiego 
Ośrodka Kultury, 
w której prezen-
towane są prace 
artystów zarów-
no lokalnych, jak 
i spoza regionu.

>>

Fot. SOK
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SyStem kolejkowy
W suwalskim Urzędzie Stanu Cywilnego zaczął działać system kolej-

kowy. Interesanci mogą poprzez rezerwację internetową ze strony ht-
tps://bezkolejki.eu/uscsuwalki lub poprzez kliknięcie przycisku „bez 
kolejki” znajdującego się na głównej stronie www urzędu miejskiego 
(www.um.suwalki.pl) wybrać i zapisać się na konkretny dzień i godzi-
nę w celu załatwienia spraw w USC. Przydatną funkcją dla interesantów 
będzie możliwość podglądu aktualnego stanu kolejki w Urzędzie Stanu 
Cywilnego: https://bezkolejki.eu/uscsuwalki – zakładka „podgląd kolejki”.

Osoby nie korzystające z internetu, bezpośrednio odwiedzające 
urząd, mogą pobrać bilet z biletomatu i w ten sposób zapisać się do ko-
lejki. Biletomat ustawiony jest bezpośrednio przed wejściem do pokoju 
nr 15 (parter budynku Urzędu Miasta Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1), sys-
tem rejestruje interesanta, który wybiera rodzaj sprawy (urodzenia, mał-
żeństwa, zgony oraz odpisy aktów stanu cywilnego) wskazuje liczbę osób 
oczekujących oraz informuje graficznie i głosowo o numerze stanowiska, 
na którym nastąpi obsługa zarejestrowanego petenta.

Suwalski Urząd Miejski prosi o przesłanie uwag w zakresie funkcjono-
wania systemu, które pozwolą na jego najlepsze dopasowanie i skonfi-
gurowanie do potrzeb. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailo-
wy lub pod numer telefonu 87 562 80 16. Uwagi można kierować na adres 
e-mail: usc@um.suwalki.pl

To kolejny wydział w suwalskim ratuszu, w którym działa system ko-
lejkowy. W ubiegłym roku takie rozwiązanie wprowadzono w Wydziale 
Komunikacji.

>>

SpółdzielNia BiBliotece
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa wyremontowała podłogę  

w Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej przy ul. Klonowej 41 A.  
Bez tego część pomieszczeń bibliotecznych trzeba byłoby wyłączyć  
z użytkowania.

Ze względu na wymogi obowią-
zujące w stanie pandemii konieczne 
było usunięcia wykładzin dywano-
wych z przestrzeni wykorzystywa-
nych do zajęć  z dziećmi. Po usunię-
ciu wykładziny z pomieszczeń przy 
ul. Klonowej 41A okazało się, że płyt-
ki podłogowe są popękane i stwa-
rzają zagrożenie dla dzieci w stre-
fie przeznaczonej dla nich. Dzięki 
pomocy Suwalskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i wsparciu radnego 
Andrzeja Turowskiego mieszkań-
cy tej części miasta będą mogli ko-
rzystać ze wszystkich pomieszczeń 
Filii nr 2 znajdujących się w zaso-
bach SSM. 

półkoloNie w Sp 11
Od 11 do 15 stycznia suwalska Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza była organizatorem 
półkolonii zimowych z motywem szachowym. Ze względu na ogranicze-
nia obowiązujące w czasie epidemii trzeba było ograniczyć liczebność gru-
py do 12 dzieci z klas I-IV. Kadrę półkolonii stanowili: kierownik – dyrektor  
SP nr 11 Piotr Zieliński oraz wychowawcy Paweł Jaroch i Anna Kosakowska-
Jaroch. Fundacja Jaćwież opłaciła dzieciom obiady oraz drobne upomin-
ki. Dzieci otrzymały również certyfikaty uczestnictwa w półkoloniach.

juBileuSzowa wyStawa
Z okazji 30-lecia dzia-

łalności Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Su- 
wałkach przygotował wy-
stawę prezentującą historię 
i rozwój Ośrodka. Do 2017 
roku działał on pod nazwą 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Prezentacja wy-
stawy planowana była na li-
stopad 2020 r. z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego. Ale 
uniemożliwiła to pandemia 
wirusa COViD-19. W otwar-
ciu wystawy 20 stycznia 2021 r. uczestniczyli: Roman Rynkowski, za-
stępca prezydenta  Suwałk i Leszek Lewoc, dyrektor suwalskiego MOPR.

muzeum NieczyNNe
Do odwołania nieczynne dla zwiedzających są suwalskie placów-

ki muzealne: Muzeum Okręgowe przy ul. T. Kościuszki 81 oraz Muzeum 
im. Marii Konopnickiej przy ul. T. Kościuszki 31 ze względu na ogranicze-
nia wprowadzone z powodu epidemii COViD-19. Obie placówki są niedo-
stępne dla zwiedzających od 7 listopada ubiegłego roku.

>>

>>

>>

>>
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nieSygnalizowany cioS

Restauracja „Rozmarino”, wcześniej znana jako Pizzeria „Rozmarino”, 
działa w Suwałkach od 27 lat. Tak jak cała branża gastronomiczna, przeży-
wa obecnie najpoważniejszy kryzys w swojej wieloletniej historii. 

– Z ubiegłorocznego wiosennego lockdownu wyszliśmy prawie 
obronną ręką. Z myślą o nowym sezonie turystycznym i naszych go-
ściach dokonaliśmy termomodernizacji i remontu obiektu. Od połowy 
maja do jesieni działaliśmy w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Staraliśmy 
się zrobić jak największy obrót, niestety pokrył on jedynie 50% kosztów. 
Następny, nieoczekiwany cios otrzymaliśmy 24 października, kiedy w pią-
tek ogłoszono, że od soboty restauracje będą działały tylko na wynos. 
Nikogo nie interesowało, że mieliśmy przygotowane zapasy na weeken-
dowe działania. Zostaliśmy po prostu zamknięci z dnia na dzień. Mam pół 
piwnicy produktów spożywczych, które się zmarnowały. Straty to kilka ty-
sięcy złotych. Nie mam pretensji do sposobu walki z pandemią, ale jako 
przedsiębiorcę boli mnie to, że określone działania przeprowadza się bez 
uprzedzenia. Straciliśmy spotkania świąteczne naszych gości, spotkania 
firmowe – opowiada współwłaściciel restauracji Piotr Bagiński. 

W listopadzie i grudniu 2020 ro-
ku obroty Restauracji „Rozmarino” 
były o 72% niższe niż przed rokiem. 
Teraz restauracja osiąga przychody 
tylko z cateringu, który miał pomóc 
przetrwać trudny czas polskim fir-
mom gastronomicznym.

– Zamówienia cateringu świą-
tecznego również nie osiągały wy-
sokich wyników. Mimo to nie zwal-
niałem pracowników, licząc że 
sytuacja wróci do normalności. 
Jestem małym przedsiębiorcą, za-
trudniam 26 osób, ich wynagrodzenie miesięczne to 70 tys. zł. Część z nich 
zwolniła się sama szukając perspektywicznego miejsca pracy, lepszych 
zarobków. Na ich miejsce zatrudniłem nowych pracowników. Zamierzam 
złożyć wniosek o wsparcie mojej firmy z Tarczy 6.0. Już wiem, że nie otrzy-
mam jako wsparcia dopłaty 2 tys. zł do wynagrodzeń nowych pracowni-
ków zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia 
wniosku. Jak wyliczyła księgowa mogę liczyć jedynie na 28 tys. zł dotacji za 
dwa miesiące. Działamy dalej i nie załamujemy rąk – deklaruje P. Bagiński.

restauracja „rozmarino” przyjmuje zamówienia na swoje produk-
cje na stronie www.rozmarino.pl lub pod tel. 87 566 67 77. można je 
odbierać osobiście lub pracownik restauracji dowiezie je do klienta.

naJgorSza nieprzewidywalnoŚć

W Suwałkach działa 8 hoteli oraz kilka kolejnych hosteli i pensjona-
tów. Wszystkie one przeżywają bardzo trudne chwile związane z wstrzy-
maniem prowadzonej działalności. Przed rokiem nikt nie przewidywał te-
go, co wydarzyło się w marcu 2020 roku.

– Początek bardzo dobrze rokował, mieliśmy dużo planów inwestycyj-
nych, dużo rezerwacji. Nasze założenia i plany runęły w połowie marca, 
kiedy to byliśmy zmuszeni zamknąć obiekt, odwołać rezerwacje, uspo-
kajać naszych Gości i przekładać terminy uroczystości. Jak tylko ogłoszo-
no, że ponownie możemy zacząć działać w reżimie sanitarnym, byliśmy 
na to gotowi. Chcieliśmy być pewni, że będzie bezpiecznie. Wierzyliśmy, 

czy przetrwają?
Do końCa styCzNia Polski RząD PRzeDłUżył obowiązUJąCe ogRaNiCzeNia. teJ DeCyzJi obawiało się wielU 
PRzeDsiębioRCów, JeDNak NaJbaRDzieJ oDCzUła to bRaNża gastRoNomiCzNa. Jeżeli obowiązUJąCe ogRaNiCze-
Nia DziałalNośCi w sektoRze gastRoNomiCzNo-hotelaRskim zostaNą UtRzymaNe w koleJNyCh miesiąCaCh, 
eksPeRCi szaCUJą, że Co Piąta fiRma Nie PRzetRwa Na RyNkU DłUżeJ Niż około miesiąCa. sPRawDziliśmy Jak sy-
tUaCJa wygląDa w sUwałkaCh.

Restauracja „Rozmarino” przy ul. T. Kościuszki 75

Piotr Bagiński współwłaściciel 
Restauracji „Rozmarino”

Hotel „LOFT 1898” przy ul. Gen. K. Pułaskiego 24K

Jam Session w Rozmarino, lipiec 2018 r.



26.01.2021

DwuTygoDnik SuwalSki

my budynek, prowadzimy prace, na które przeważnie nie było czasu: 
pranie wykładzin, firan itp. Uruchamiamy nowe pomysły, testujemy je. 
Skorzystaliśmy także wiosną z pomocy „tarczy”, dzięki której można było 
zachować zatrudnienie na obecnym poziomie i uregulować opłaty stałe, 
które każdy z obiektów, nawet zamkniętych musi ponosić. Od momen-
tu wprowadzenia bonu turystycznego, zanotowaliśmy wzrost w poby-
tach rodzinnych, jednak w naszym przypadku, nie był on znaczący – do-
daje A. Chomczyk. 

wciąż maJą nadzieJę

Mimo wszystko suwalscy hotelarze wierzą, że jeszcze będzie prze-
pięknie i normalnie.

 – Wydaje nam się, że ludzie będą spragnieni podróży, Suwalszczyzna 
jest miejscem gdzie chce się wracać, także ze względu na stosunkowo 
mały ruch turystyczny, zawsze kojarzymy się z naturą, z powrotem do ko-
rzeni. Myślę, że turyści to też doceniają i będą wracać. Certyfikaty bezpie-
czeństwa są jak najbardziej pożądane, ale to obsługa obiektu musi także 
przyczynić się do tego, dbać o wszystkie aspekty związane z czystością 
i tym samym dać naszym Gościom poczucie bezpieczeństwa – deklaru-
je A. Chomczyk. 

– Z uwagi na kameralny rozmiar hotelu goście nie stykają się ze sobą. 
Jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo i odpowiedni dystans oso-
bom korzystającym z naszych usług. Obserwujemy spore zapotrzebo-
wanie na noclegi, goście stosują się do restrykcji sanitarnych, w zasadzie 
nie zaobserwowaliśmy gości, którzy baliby się korzystać z miejsc hotelo-
wych. Być może takie osoby po prostu zostają w domu. Jesteśmy w pełni 
gotowi do pracy i świadczenia usług i zapraszamy naszych gości do na-
szego lokalu jak tylko będzie to możliwe. Niecierpliwie czekamy na go-
ści! – zaprasza L. Sadowska.
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że jak pokażemy naszym gościom, że trzymamy się wytycznych, dbamy  
o absolutnie wszystko, przełoży się to na obłożenie. I tak też po części było,  
w sezonie było zadowalająco. Po tym czasie dostaliśmy ponowną „niespo-
dziankę”, że nawet osoby w podróżach służbowych nie mogą korzystać  
z noclegu. Dlatego też podjęliśmy ponownie decyzję o zamknięciu obiek-
tu z końcem grudnia. Roku 2020 nie można przyrównać do żadnego in-
nego, jeszcze nigdy tak nie było i mam nadzieję, że nie będzie. Najgorsza 
w tym wszystkim jest nieprzewidywalność – ocenia Anatol Chomczyk  
z suwalskiego Hotelu „LOFT 1898”. 

Podobnie było w innym suwalskim hotelu „Akvilon”. Rok 2020 zapo-
wiadał się doskonale. Wszystko zmieniło się w marcu.

– Spadek rezerwacji w 2020 r. wyniósł oko-
ło 29%.Bardzo trudną sytuacją zarówno dla nas, 
jak i przede wszystkim dla naszych klientów,  
z którymi mieliśmy podpisane umowy na organi-
zację przyjęć okolicznościowych w naszej restau-
racji, był brak możliwości organizowania  przyjęć 
od marca do czerwca, oraz od połowy paździer-
nika do teraz. Dołożyliśmy wszelkich starań aby 
przełożone przyjęcia mogły zostać zrealizowa-
ne w innych terminach. Pary Młode otoczyli-
śmy wsparciem, razem szukaliśmy rozwiązań, 
aby ich wymarzony dzień przebiegł bezpiecz-

nie pod względem epidemiologicznym, zgodnie z wytycznymi a zara-
zem, tak by był niezapomniany i wyjątkowy – informuje Lilianna Sadowska  
z AKVILONU (na zdjęciu).

niewyStarczaJąca pomoc

Suwalscy hotelarze zgodnie podkreślają, że olbrzymie znaczenie ma 
zaangażowanie ich pracowników. Dla właścicieli hoteli najważniejsze było 
utrzymanie jak największego zatrudnienia, w czym miały pomóc kolejne 
tzw. tarcze antykryzysowe, które okazały się niewystarczające.

– W kwietniu skorzystaliśmy ze świadczenia postojowego. W pozosta-
łych okresach ze zmniejszoną ilością rezerwacji w hotelu zostały odświe-
żone pokoje, recepcja i sala restauracyjna. Wykorzystaliśmy ten czas na 
gruntowne porządki i reorganizację. Jednak w czwartym kwartale nie by-
liśmy w stanie zatrudniać załogi w pełnym składzie i dokonaliśmy małej 
redukcji zatrudnienia. W 2020 r. skorzystaliśmy ze świadczenia postojowe-
go, dotacji z PUP (za maj i czerwiec) oraz Subwencji Polskiego Funduszu 
Rozwoju. Bardzo nam to pomogło, jednak nie rozwiązało wszystkich pro-
blemów finansowych w AKVILONIE. Nasz hotel jest kameralnym, butiko-
wym obiektem. Z naszych usług korzystają głównie goście biznesowi,  
w związku z tym np. bon turystyczny nie wpłynął na pobudzenie popytu 
na nasze usługi hotelowe – oceniła L. Sadowska.

– Zmieniliśmy troszkę nasze myślenie o zajmowanych stanowiskach 
i podzieliliśmy się pracą w różnych działach: konserwujemy i odświeża-

Hotel „Akvilon” przy ul. T. Kościuszki 4

Aukcja prac suwalskich plastyków w Hotelu „LOFT 1898” w czerwcu 2018 r.
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perła SuwalSzczyzny
Pokamedulski klasztor nad Wigrami zawsze tętnił życiem, poza liczny-

mi turystami, przebywały tu osoby pragnące wyciszenia wewnętrznego 
czy też ugruntowania własnej wiary np. na rekolekcjach. Odbywały się tu 
liczne działania kulturalne.

– Pokamedulski klasztor w Wigrach, który działa w sferze religijnej, kul-
turalnej noclegowej i gastronomicznej, również odczuł znaczny kryzys, 
jak wiele ośrodków tego typu. Należy jednak podkreślić, że gdyby nie po-
moc państwa, kurii diecezjalnej i Gminy Suwałki, skutki mogłyby być trud-
niejsze. W wakacje doświadczyliśmy przyjazdu ogromnej liczby turystów 
do naszego Ośrodka. Powodem tego było pozostanie większości Polaków 
w kraju. Dzięki dużej popularyzacji turystyki krajowej wielu z odwiedza-
jących było u nas po raz pierwszy, co nas bardzo ucieszyło. Zapewne bę-
dą chcieli powrócić, aby spędzić wakacje na pięknej Suwalszczyźnie z tak 
wieloma atrakcjami. Idealnie byłoby, gdyby czas urlopów i wakacji był 
realizowany od maja do października, a nawet w okresie jesienno-zimo-
wym, wtedy nie byłoby takiego natłoku w jednym czasie, co miało miejsce  
w ubiegłym roku – opowiada ksiądz Jacek Nogowski (na zdjęciu) – pre-
zes Fundacji Wigry Pro.

nie tylko z Bożą pomocą
Fundacja Wigry Pro, tak jak inni w branży ga-

stronomiczno-hotelarskiej stara się przetrwać 
ten trudny czas, z możliwie jak najmniejszymi 
stratami. Tutaj też najważniejsze jest utrzyma-
nie miejsc pracy.

– Fundacja, jak większość przedsiębiorstw 
działających w branży kulturalno-turystycznej 
również wystąpiła z wnioskami o pomoc z tarcz 
antykowidowych, zwolnienia z ZUS, czy prze-
sunięcia rat kredytowych. I chociaż nie udało 
się nam skorzystać ze wszystkich opcji pomocowych, to pomimo tego 
utrzymaliśmy miejsca pracy, wierząc, że przyszłość jest optymistyczna. 
Staramy się z całych sił, aby Perła Suwalszczyzny przetrwała ten kryzys, 
który w moim mniemaniu jest krótkotrwały – ma nadzieję ks. J. Nogowski.

przygotowuJą Się na normalnoŚć
Na szczęście remonty zespołu pokamedulskiego nad Wigrami  prze-

biegają zgodnie z planem. Jesienią 2020 r. zakończył się remont 10 ere-
mów tarasu górnego wraz z wieżą zegarową i kawiarnią. Mamy nadzieję, 
że na rozpoczęcie sezonu w maju będziemy mogli podziwiać odnowio-
ny Pokamedulski Klasztor Wigierski. 

– Pokoje tematyczne w tej chwili nie są dostępne z racji kwarantanny, 
ale mamy nadzieję, że od wiosny poprawi się sytuacja w kraju i wszystko 
zacznie pomału wracać do normy, więc jesteśmy przygotowani na kolejny 
sezon. Recepcja również działa cały rok i udziela informacji oraz zapisuje 
rezerwacje, więc można się kontaktować (tel. 508 146 007). Niedługo uru-
chomimy możliwość również rezerwacji on-line naszej oferty, co w znacz-

ny sposób ułatwi komunikację. Nasz nowy portal będzie uruchomiony od 
lutego 2021 (www.nawigry.pl), a poza tym nasz obiekt to nie tylko poko-
je tematyczne, ale również piękne miejsca do zwiedzania dla turystów. 
Od nowego sezonu jesteśmy już przygotowani do pokazania Klasztoru 
w całej okazałości. Goście będą mogli zwiedzać już Eremy Górne, któ-
re będą udostępnione jako muzeum przedstawiające historię i tradycję 
Kamedułów oraz wieżę, z której rozpościera się piękny widok na całą wy-
spę wigierską. Będzie można wypić kawkę i skosztować specjały wigier-
skie w kawiarni pod wieżą – zaprasza prezes Fundacji Wigry Pro.

Kuchnia wigierska, która słynie ze swej oryginalności (z dań regional-
nych, kamedulskich i papieskich) funkcjonuje przez cały rok z pewnymi 
ograniczeniami wynikającymi z obostrzeń w całym kraju (jest możliwość 
zamawiania posiłków na wynos, tel. 789 190 068).  

– Na koniec chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy 
nas wspierają (materialnie i duchowo) i pomagają utrzymać klasztor. 
Dziękujemy również mediom za patronat i przekazywanie wszelkich in-
formacji o wydarzeniach z wigierskiego wzgórza. Zespół poklasztorny jest 
czynny przez cały rok i posiada bogatą ofertę kulturalną i noclegową, na-
wiązującą do symboliki, tradycji i zwyczajów ojców kamedułów, włącz-
nie z kuchnią kamedulską, regionalną, papieską oraz turnusami wycisza-
jącymi. W ciągu roku można skorzystać z różnych rekolekcji, warsztatów, 
wystaw rękodzieła, wernisaży, koncertów, festiwali, filmów plenerowych, 
spotkań autorskich oraz corocznego jarmarku wigierskiego czy święta 
siei. Przez Wigry przebiegają dwa szlaki papieskie, szlak św. Jakuba, Szlak 
Miłosierdzia do Wilna i szlak rowerowy Green Velo. Każdy znajdzie coś dla 
siebie, dlatego serdecznie zapraszamy (informacje na stronie: www.fun-
dacja.wigry.pro oraz www.nawigry.pl) – zachęca ks. J. Nogowski.
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Koncert Suwalskiego Chóru KameralnegoViva Musica pod dyrekcją Grzego-
rza Bogdana w wigierskim kościele w lipcu 2020 r.

Zespół pokamedulski nad Wigrami w zimowej szacie
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wydarzenia Sportowe
ŚlepSk malow walczy o óSemkę

Jeden punkt wywalczyli siatkarze Ślepska Malow Suwałki w dwóch 
meczach rozegranych w 2021 roku. Ich rywalami były czołowe polskie 
drużyny Plus Ligi. Najpierw po walce i z niewielką pomocą sędziów siat-
karze Ślepska Malow Suwałki przegrali 1:3 (24:26, 24:26, 25:23, 23:25) z 
ZAKSĄ w Kędzierzynie-Koźlu. Zdecydowanym faworytem meczu był 
niepokonany dotąd lider Plus Ligi czyli ZAKSA. Na boisku okazało się, że 
Ślepsk Malow był równorzędnym rywalem dla rywala. I gdyby nie po-
moc sędziego Marcina Weiner dla lidera w końcówce czwartego seta, 

nie wiadomo jakim wynikiem zakończyłby się ten 
mecz. Sędzia odgwizdał błąd techniczny przy od-
biciu piłki przez Joshua Tuanigę, chociaż wcześniej 
przy podobnych zagraniach siatkarzy ZAKSY nie za-
uważał takich błędów technicznych. Dziwne, że ten 
sam arbiter M. Weiner sędziował również kolejny 
mecz Ślepska Malow z VERVĄ, gdzie też nie zabra-
kło kontrowersji w końcówce seta, gdy odgwizda-
no błąd techniczny po zagraniu Tomasa Rousseaux 
(na zdjęciu), chociaż chwilę wcześniej sędziowie nie 
zauważyli podobnego zagrania siatkarza VERVY. 

W meczu w Warszawie Ślepsk Malow przegrał 2:3 (26:28, 25:19, 28:26, 
22:25, 13:15). I to był pierwszy punkt wywalczony przez suwalski zespół 
 w meczach z warszawską drużyną w Plus Lidze. Spotkanie było wyrówna-
ne i trwało ponad 2,5 godziny. Bardzo dobry mecz rozegrał T. Rousseaux, 
który zdobył 27 pkt oraz J. Tuaniga, który wywalczył 6 pkt. Punkty dla 
Ślepska Malow zdobywali też: Patryk Szwaradzki – 11, Sebastian War- 
da – 10, Marcin Waliński, Bartłomiej Bołądź i Cezary Sapiński – po 7 i Jakub 
Rohnka – 1. W czasie rozgrzewki kontuzji doznał Andrea Takvam.

W 19 meczach Ślepsk Malow wywalczył 27 pkt i zajmuje dziewiątą 
lokatę w tabeli Plus Ligi. Przed suwalskim zespołem kolejne trzy trud-
ne mecze na wyjazdach. Pierwszy już w środę (27 stycznia) o nietypo-
wej godzinie 15 zagra w Zawierciu z Aluronem CMC Wartą. Będzie to 
niezwykle ważny mecz w walce o czołową ósemkę Plus Ligi. Następnie 
siatkarze Ślepska Malow zagrają 1 lutego w Bełchatowie ze Skrą i 5 lutego  
w Jastrzębiu z Jastrzębskim Węglem.

wigry przygotowuJą Się
Piłkarze suwalskich Wigier przygotowują się do rundy wiosennej  

II ligi. Rozegrali już dwa sparingi. W pierwszym w Siedlcach przegrali 0:2  
z ekstraklasową Wisłą Płock. W drugim w Nowym Dworze Mazowieckim 
zremisowali 2:2 z trzecioligowym Świtem. Gole dla Wigier strzelili: Adrian 
Karankiewicz w 2 min. i Kamil Adamek w 7 min. Suwalska drużyna za-
grała w składzie: Jan Balawejder (od 46 min. Piotr Słowikowski) – Michał 
Orzechowski (od 46 min. Bartosz Gużewski), Adrian Piekarski (od 65 min. 
F. Kozłowski), Adrian Karankiewicz (od 65 min. E. Brito), Filip Kozłowski (od 
30 min. Christian Suski), Elso Brito (od 30 min. Dawid Liszka), Bartlomiej 
Babiarz (od 46 min. Patryk Czułowski), Mateusz Sowiński (od 46 min. 
zawodnik testowany), Denis Gojko (od 46 min. Wojciech Łada), Cezary 
Sauczek, Kamil Adamek (od 46 min. zawodnik testowany). Kolejny mecz 
sparingowy piłkarze suwalskich Wigier maja zaplanowany na 30 stycz-
nia w Białymstoku, gdzie zagrają z Jagiellonią II.

Piłkarze suwalskich Wigier wykorzystali zimową aurę na integracyjny kulig 
klubowy   Fot. Wigry Suwałki

W składzie suwalskiej drużyny nastąpiły zmiany. Nowym piłkarzem 
Wigier został 19-letni Mateusz Sowiński. Ofensywny pomocnik został 
wypożyczony na pół roku z pierwszoligowej Korony Kielce. Do zespo-
łu dołączył też Michał Orzechowski. 19-latek trafił do Suwałk na zasadzie 
półrocznego wypożyczenia. W ostatnim sezonie, prawy obrońca repre-
zentował barwy pierwszoligowej Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Nowym 
piłkarzem Wigier został także Patryk Mularczyk. 22-letni pomocnik trafił 
do Suwałk na zasadzie transferu definitywnego. Związał się on z klubem 
dwuletnią umową z opcją przedłużenia o kolejny rok. W ostatnim sezo-
nie reprezentował barwy Zagłębia Sosnowiec. Czwartym nowym pił-
karzem jest lewy obrońca Elso Brito. Reprezentant Republiki Zielonego 
Przylądka urodził się w Rotterdamie, gdzie zaczynał swoją przygodę  
z piłką. W barwach miejscowego Excelsior rozegrał 7 spotkań w Eredivisie, 
czyli najwyższej lidze w Holandii. 26-latek związał się z Wigrami pół-
rocznym kontraktem, z opcją przedłużenia o kolejny rok. Grający dotąd  
w Wigrach Josip Solijć przeszedł do Resovii Rzeszów, a Oskar Furst od-
szedł do Zawiszy Bydgoszcz. 

Wraz z początkiem 
przygotowań do nowej 
rundy, nastąpiły zmia-
ny w sztabie szkolenio-
wym suwalskich Wigier. 
Nowym asystentem tre-
nera Dawida Szulczka 
został Arkadiusz Szczer- 
bowski. 24-latek od kil-
ku lat jest związany z su-
walskim klubem. Pracę 
rozpoczynał w AP Wigry 
Suwałki. Do sztabu do-
łączył również znany 
kibicom z w ystępów  
w Wigrach Adam Po- 
mian. 29-letni suwalczanin będzie pełnił funkcję trenera ds. przygoto-
wania motorycznego. Obaj trenerzy dalej będą pracować w Akademii 
Piłkarskiej Wigry Suwałki. Wraz z nowym rokiem, z Wigrami pożegnał się 
Waldemar Warchoł. 

Dariusz Mazur nie jest już prezesem klubu Wigry Suwałki. Na posiedze-
niu Rady Nadzorczej Spółki Wigry Suwałki S.A. 13 stycznia 2021 r. zosta-
ła przyjęta rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Dariusza Janusz Mazura.  
W zarządzie spółki pozostają Kamil Makarewicz i Marek Wołągiewicz, któ-
ry jest także dyrektorem klubu.

BadmintoniŚci zagraJą w Suwałkach
W trzeciej rundzie badmintonowej ekstraligi 30 stycznia (sobota) 

drużyna SKB Litpol-Malow rozegra mecze w suwalskiej hali OSiR przy 
ul. Wojska Polskiego 2. Niestety bez udziału publiczności ze względu 
obowiązujące ograniczenia. A rywalami lidera tabeli Lotto Ekstraliga 
Badmintona będzie przedostatni w tabeli MKS Spartakus Niepołomice. 
Mecz rozpocznie się o godz. 10. Natomiast o godzinie 17 rozpocznie mecz 
SKB Litpol-Malow z wiceliderem tabeli UKS Hubal Białystok. Obie druży-
ny wywalczyły dotąd po 14 pkt, a zatem zwycięzca tego meczu będzie 
liderem tabeli ekstraligi po trzeciej rundzie.

Adam Pomian rozegrał w barwach Wigier  
46 meczów, sześciokrotnie wpisując się na listę 
strzelców  Fot. Wigry Suwałki

Liderzy badmintonowej ekstraklasy z trenerem Jerzym Dołhanem (pierw-
szy z lewej)  Fot. SKB Litpol-Malow
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>>
Wkrótce w usłudze Twój e-PIT zostaną udostępnione dla podatników 

zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38. Z tytułu rozliczenia po-
datkowego za 2020 rok podatnicy mogą wskazać w zeznaniu podatko-
wym organizację pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przeka-
zany 1% ich należnego podatku. Wystarczy po wyliczeniu zobowiązania 
podatkowego za 2020 r., czyli w ostatnich rubrykach zeznania podatko-
wego wpisać nazwę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego or-
ganizacji, na rzecz której chcemy przekazać określoną kwotę do wysoko-
ści 1% należnego podatku. Resztę zrobi urząd skarbowy.

1 % dla SuwalSkich orgaNizacji

lp. nazwa organizacji nr. krS

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

i Słabowidzących „Cross” 
46079

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

Poniżej przedstawiamy wy-
kaz suwalskich organizacji pożyt-
ku publicznego, na które można 
przekazać 1% należnego podat-
ku. Organizacje te prowadzą szereg społecznie użytecznych działań na 
rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdro-
wia, edukacji, organizacji wypoczynku, sportu i kultury. Zachęcamy do 
przekazywania 1% należnego podatku dla suwalskich organizacji pożyt-
ku publicznego.
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informacja o uchwaleniu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego re-

jonu ulicy łąkowej w Suwałkach
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 paź-

dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 
283, 284, 322, 471, 1378) podaje się do publicz-
nej wiadomości, że Uchwałą nr XXVI/338/2020 
w Suwałkach z dnia 13.11.2020 r. przyjęty został 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego rejonu ulicy Łąkowej w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią 
oraz pisemnym podsumowaniem dokumentu 
można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w 
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pok. nr 139  
w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-
16.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumen-
tu umieszcza się: w publicznie dostępnym wy-
kazie danych na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 
Internecie pod adresem: http://bip.um.suwal-
ki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w 
prasie lokalnej.  10/2021

oBwieSzczenie prezydenta miaSta 
Suwałk

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) zwanej 
dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępo-
wania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 
256 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim 
w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie ad-
ministracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk 
z dnia 11.01.2021 r., znak: I.7011.07.4.2019/2021.EŁ, 
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i 
udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji dro-
gowej polegającej na budowie odcinka drogi publicz-
nej od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do osiedla 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
w Suwałkach i infrastrukturą techniczną w zakresie 
robót budowlanych obejmujących: 
– budowę nowej jezdni ulicy począwszy od ul. 

Prymasa Stefana Wyszyńskiego o nawierzchni z 
kostki betonowej na obciążenie ruchem KR 2 za-
kończonej placem nawrotowym z dwoma zjazda-
mi publicznymi na działkę nr 25794 oraz na dział-
kę 22714/2 (po podziale 22714/4),

– budowę ciągu pieszo– rowerowego z kostki betono-
wej po zachodniej stronie ulicy,

– budowę obustronnych zatok parkingowych dla sa-
mochodów osobowych na 62 miejsca postojowe i 
3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych,

–  budowę dwóch zjazdów indywidualnych jako bliź-
niaczy na działkę nr 22715/2 (po podziale 22715/4) 
oraz na działkę nr 22718 (po podziale 22718/2),

– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami 
do wpustów deszczowych wraz ze studniami ma-
gazynująco-rozsączającymi,

– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem la-
tarni oświetleniowych, 

– budowę kanału technologicznego,
– zagospodarowanie zielenią,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-
westycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych:

a) przebudowę skrzyżowania ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego z budowanym odcinkiem drogi pu-
blicznej na działkach nr 22697/2, 22707/1, 22714/1, 
22715/1 w zakresie:
–  rozbiórki istniejących elementów komunikacyj-

nych kolidujących  z  budową  ulicy,
–  budowę skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego,
–  budowę obustronnych ciągów pieszo-rowero-

wych wraz z pasem zieleni, 
–  umocnienie skarpy i dna rowu płytami betonowymi 

ażurowymi na działce nr 22715/1, 22707/1, 22697/2,
2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) budowa nowego odcinka kablowej linii oświe-

tleniowej na działkach nr 22697/2, 22707/1, 22714/1, 
22715/1,

b) budowa kanału technologicznego na działkach 
nr 22697/2, 22715/1,

c) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia tech-
nicznego,

3) budowy lub przebudowy zjazdów:
a) wysokościowe dowiązanie przyległej działki o 

nr 22707/2 do projektowanego pasa drogowego 
drogi publicznej,

4) budowy i przebudowy urządzeń wodnych:
a) budowa przepustu na istniejącym rowie na dział-

kach nr geod. 22715/1, 22714/1, 22707/1, 22697/2,
b) budowę cieku podchodnikowego  na działkach 

nr 22715/1 i 22697/2.
Inwestycja zlokalizowana jest w części na dział-

kach o nr: 22715/2, 22718, 22714/2 (obręb nr 0004, 
Miasto Suwałki) oraz elementy niezbędne dla re-
alizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowa-
nym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) 
w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg 
publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbro-
jenia terenu, budowy lub przebudowy zjazdów, bu-
dowy lub przebudowy urządzeń wodnych na nieru-
chomościach oznaczonych działkami o nr:  22697/2, 
22714/1, 22707/1, 22707/2, 22715/1, (obręb 0004, 
Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru  
nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 22715/2, 
22718, 22714/2 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w 
granice projektowanego pasa drogowego drogi: 
22715/3, 22718/1, 22714/3 (obręb nr 0004, Miasto 
Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pa-
sem drogowym drogi: 22715/4, 22718/2, 22714/4 
(obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według załączone-
go projektu  podziału.  

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podzia-
łu w całości jest zlokalizowana na nieruchomości 
oznaczonej działkami nr: 22715/3, 22718/1, 22714/3 
(działki po zatwierdzeniu projektów podziału) (ob-
ręb nr 0004, Miasto Suwałki), oraz elementy nie-
zbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza 
projektowanym pasem drogowym drogi w zakresie 
budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, 
budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej, 
budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie 
terenu) na nieruchomościach oznaczonych działka-
mi nr: 22697/2, 22714/1, 22707/1, 22707/2, 22715/1, 
(obręb 0004 Miasto Suwałki).

działki objęte podziałem przejmowane pod 
pas drogowy drogi publicznej: Obręb nr 0004 
Miasto Suwałki:
– 22714/2 o pow. 0,1846 ha dzielona na działki: 

22714/3 o pow. 0,0886 ha (przeznaczona pod dro-
gę publiczną) i 22714/4 o pow. 0,0960 ha (w do-
tychczasowym władaniu), 

– 22715/2 o pow. 0,5655 ha dzielona na działki: 
22715/3 o pow. 0,1224 ha (przeznaczona pod dro-
gę publiczną) i 22715/4 o pow. 0,4431 ha (w do-
tychczasowym władaniu), 

– 22718 o pow. 2,3278 ha dzielona na działki: 22718/1 
o pow. 0,3696 ha (przeznaczona pod drogę pu-
bliczną) i 22718/2 o pow. 1,9582 ha (w dotychcza-
sowym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym 
materiałem dowodowym w Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 
140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przed-
miotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publi-
kacji niniejszego obwieszczenia. Z uwagi na wyłą-
czenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie 
Miejskim do czasu zakończenia tej sytuacji, nie ma 
możliwości osobistego zapoznania się z aktami spra-
wy bez uprzedniego umówienia się drogą telefo-
niczną lub mailową.  29/2021

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.) podaje do publicznej wiadomości, 
że w dniu 19 stycznia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 19.01.2021 r. do 09.02.2021 r.) wykaz w sprawie 
przyjęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w dro-
dze przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 20/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku).   31/2021

przygarniJ przyJaciela 
ze SchroniSka 

„Sianożęć”
W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy 

zdjęcia i krótkie opisy psów czekających na dom, 
które teraz przebywają w suwalskim schronisku 
przy ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta w schronisku są 
otoczone opieką weterynaryjną, zaszczepione, 
odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach 11-16, w sobotę 11-14. 
www.e-schronisko.pl

tel. 606 493 823
Nieśmiała, stroniąca 
od aparatu 
fotograficznego czarna 
czteroletnia suka szuka 
rodziny, 
która otoczy ją opieką 
i miłością.

Piękna łaciata trzyletnia suczka 
z klapniętymi uszkami będzie aktywnym 
towarzyszem zabaw w terenie.
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ogłoSzenie 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego rejonu ulicy raczkowskiej w Suwałkach
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszy-
mi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach 
uchwały Nr XXVII/362/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go rejonu ulicy Raczkowskiej 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 5 marca 2021 r.

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

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

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

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporzą-
dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmia-
nami) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. 
c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku praw-
nego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie pra-
wa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępo-
wania administracyjnego.

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

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia 

przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje 
Pani/Panu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cof-
nięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie interne-
towej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem: 
http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotycza-
ca-przetwarzania-danych-osobowych.html oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury  
i Gospodarki Przestrzennej pok. 139.   19/2021
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informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu kopalni Sobolewo w Suwałkach

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 
283, 284, 322, 471, 1378) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr 
XXVI/339/2020 w Suwałkach z dnia 13.11.2020 r. przyjęty został „Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu kopalni Sobolewo w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowa-
niem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, 
pok. nr 139  w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00, od wtorku 
do piątku 7.30 – 15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicz-
nie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.
um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach,  
ul. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.    11/20201

panu michałowi Budzik
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

oJca 
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
22/2021

„Nie umiera ten,
kto pozostaje w sercach i pamięci”

Z ogromnym żalem żegnamy zmarłego
ŚP.

Janusza tadeusza 
cichmińskiego

rodzinie i BliSkim
wyrazy serdecznego współczucia

składają Zarząd i Pracownicy
Volkswagen Group Polska

30/2021

panu zbigniewowi 
andruszkiewiczowi

Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci 

matki
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
32/2021
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oBwieSzczenie prezydenta miaSta Suwałk

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 
§ 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie 
Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zosta-
ło wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk 
z dnia 07.01.2021 r., znak: I.7011.10.02.2018/2021.EŁ, w sprawie zatwierdzenia pro-
jektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej po-
legającej na rozbudowie drogi gminnej nr 101269 B ulica Krzywólka w Suwałkach 
na odcinku od posesji nr 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza wraz z rozbiórką i 
budową infrastruktury technicznej w zakresie robót budowlanych obejmujących: 
– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz istniejącego uzbroje-

nia terenu kolidujących z rozbudową ulicy,
– budowę jezdni o szerokości 6,0 m z konstrukcją nawierzchni przystosowaną do 

przenoszenia obciążenia ruchem KR3, 
– budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidu-

alnych, 
– budowę obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz ścież-

ki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego po stronie południowej ulicy,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do wpustów deszczo-

wych,
– budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz hydrantami p.poż.,
– budowę i rozbudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej,
– przebudowę tłoczni ścieków oraz odcinka rurociągu tłocznego kanalizacji sa-

nitarnej,
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,
– budowę sieci energetycznej kablowej SN i nN wraz ze złączami kablowymi, 
– budowę kanału technologicznego,
– budowę sieci telekomunikacyjnej, 
– przestawienie dwóch istniejących kapliczek,
– rozbiórkę istniejących ogrodzeń kolidujących z rozbudową ww. drogi,
– rozbiórkę istniejącej napowietrznej linii energetycznej nN,
– rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R1) na działkach nr geod. 20925, 

20923/2 (po podziale 20923/6),
– rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R2) na działce nr geod. 21000 (po 

podziale 21000/1),
– rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R3) na działkach nr geod. 20968/4 

(po podziale 20968/12),
– rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R4) na działce nr geod. 20970/6 

(po podziale 20970/9),
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz elementy niezbędne dla re-

alizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbudowywanym pasem drogowym ww. 
drogi gminnej (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) rozbiórka napowietrznej sieci energetycznej nN na działkach nr 20918/9, 

20921/1, 20922/1, 20926 (po podziale 20926/2), 20927 (po podziale 20927/2), 
20928/1, 20928/2 (po podziale 20928/4), 20929, 20930, 20949/1, 20949/9, 20968/1 
(po podziale 20968/7), 20968/2 (po podziale 20968/9), 20998 (po podziale 
20998/2), 21000 (po podziale 21000/2), 21001 (po podziale 21001/2), 21002 (po po-
dziale 21002/2), 21006, 21007, 21009 (po podziale 21009/2), 21010, 21011, 21013/2 
(po podziale 21013/4), 21014/2, 21015/1,

b) budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN na działkach nr 20921/1, 
20922/1, 20923/3 (po podziale 20923/9), 20928/1, 20929, 20949/1, 20949/9, 20951/3 
(po podziale 20951/8), 20968/1 (po podziale 20968/7), 20968/2 (po podziale 20968/9), 
20970/2 (po podziale 20970/8), 20998 (po podziale 20998/2), 21001 (po podziale 
21001/2), 21002 (po podziale 21002/2), 21006, 21007, 21008 (po podziale 21008/2), 
21010, 21011, 21013/1, 21013/2 (po podziale 21013/4), 21014/2, 21015/1,

c) budowę przyłącza wodociągowego na działce nr 20923/3 (po podziale 
20923/9), 

d) budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem na dział-
ce nr geod. 20924/2 (po podziale 20924/5),

2) budowy i przebudowy urządzeń wodnych:
a) budowa wylotu do rzeki Czarnej Hańczy na działce nr geod. 20924/2 (po po-

dziale 20924/5), 20918/2 (koryto rzeki Czarnej Hańczy),
3) rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dal-

szego użytkowania:
a) rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R1) na działkach nr geod. 20923/2 

(po podziale 20923/7),
b) rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R2) na działce nr geod. 21000 

(po podziale 21000/2),
c) rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R3) na działkach nr geod. 20968/4 

(po podziale 20968/13),
d) rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R4) na działce nr geod. 20970/6 

(po podziale 20970/10).
przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:
– działkach stanowiących pas drogi gminnej nr 101269B (ul. Krzywólka):

gmina miasto Suwałki, obręb 0002 miasto Suwałki: 20996/1 i 20925,
– działkach objętych podziałem przejmowanych pod pas drogowy drogi gmin-

nej nr 101269B (ul. Krzywólka):
gmina miasto Suwałki, obręb 0002 miasto Suwałki: 20920/2, 20922/2, 

20922/3, 20922/6, 20928/2, 20923/1, 20923/2, 20923/3, 20926, 20927, 20951/2, 
20954, 21000, 20951/3, 20951/4, 20998, 20956, 21001, 20958/1, 20958/2, 21002, 
20968/1, 20968/2, 20968/3, 20968/5, 20968/4, 20969, 21013/2, 20970/2, 20970/6, 
20997, 21016, 21008,21009, 20999, 21053/2, 20924/2, 

– działkach stanowiących teren do czasowego zajęcia, niezbędny podczas re-
alizacji inwestycji:

gmina miasto Suwałki, obręb 0002 miasto Suwałki: 20918/9, 20921/1, 
20922/1, 20923/2 (po podziale 20923/7), 20923/3 (po podziale 20923/9), 20924/2 
(po podziale 20924/5), 20918/2 (koryto rzeki Czarnej Hańczy), 20926 (po podzia-
le 20926/2), 20927 (po podziale 20927/2), 20928/1, 20928/2 (po podziale 20928/4), 
20929, 20930, 20949/1, 20949/9, 20951/3 (po podziale 20951/8), 20968/1 (po po-
dziale 20968/7), 20968/2 (po podziale 20968/9), 20968/4 (po podziale 20968/13), 
20970/2 (po podziale 20970/8), 20970/6 (po podziale 20970/10), 20998 (po podzia-
le 20998/2), 21000 (po podziale 21000/2), 21001 (po podziale 21001/2), 21002 (po 
podziale 21002/2), 21006, 21007, 21008 (po podziale 21008/2), 21009 (po podzia-
le 21009/2), 21010, 21011, 21013/1, 21013/2 (po podziale 21013/4), 21014/2, 21015/1.

Numery działek podlegających podziałowi: 20920/2, 20922/2, 20922/3, 20922/6, 
20928/2, 20923/1, 20923/2, 20923/3, 20926, 20927, 20951/2, 20954, 21000, 20951/3, 
20951/4, 20998, 20956, 21001, 20958/1, 20958/2, 21002, 20968/1, 20968/2, 20968/3, 
20968/5, 20968/4, 20969, 21013/2, 20970/2, 20970/6, 20997, 21016, 21008,21009, 
20999, 21053/2, 20924/2, Obręb nr 0002 Miasto Suwałki. 

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa dro-
gowego drogi gminnej nr 101269B: 20920/6, 20922/7, 20922/9, 20922/11, 20928/3, 
20923/4, 20923/6, 20923/8, 20926/1, 20927/1, 20951/5, 20954/1, 21000/1, 20951/7, 
20951/9, 20951/10, 20998/1, 20956/1, 21001/1, 20958/3, 20958/5, 20958/6, 21002/1, 
20968/6, 20968/8, 20968/10, 20968/14, 20968/12, 20969/1, 21013/3, 20970/7, 
20970/9, 20997/1, 21016/1, 21008/1, 21009/1, 20999/3, 21053/4, 20924/4, Obręb nr 
0002 Miasto Suwałki, według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi gminnej 
nr 101269B: 20920/7, 20922/8, 20922/10, 20922/12, 20928/4, 20923/5, 20923/7, 
20923/9, 20926/2, 20927/2, 20951/6, 20954/2, 21000/2, 20951/8, 20951/11, 20998/2, 
20956/2, 21001/2, 20958/4, 20958/7, 21002/2, 20968/7, 20968/9, 20968/11, 20968/15, 
20968/13, 20969/2, 21013/4, 20970/8, 20970/10, 20997/2, 21016/2, 21008/2, 21009/2, 
20999/4, 21053/3, 20924/3, 20924/5 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załą-
czonego projektu podziału. 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest 
na nieruchomościach oznaczonych działkami nr 20996/1, 20925 (obręb nr 0002, 
Miasto Suwałki) (granice istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 101269B) 
oraz na działkach nr geod.: 20920/6, 20922/7, 20922/9, 20922/11, 20928/3, 20923/4, 
20923/6, 20923/8, 20926/1, 20927/1, 20951/5, 20954/1, 21000/1, 20951/7, 20951/9, 
20951/10, 20998/1, 20956/1, 21001/1, 20958/3, 20958/5, 20958/6, 21002/1, 20968/6, 
20968/8, 20968/10, 20968/14, 20968/12, 20969/1, 21013/3, 20970/7, 20970/9, 
20997/1, 21016/1, 21008/1, 21009/1, 20999/3, 21053/4, 20924/4 (obręb nr 0002, 
Miasto Suwałki).

działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej: 
obręb nr 0002 miasto Suwałki:
– 20920/2 o pow. 3,4695 ha dzielona na działki: 20920/6 o pow. 0,0356 ha (prze-

znaczona pod drogę gminną) i 20920/7 o pow. 3,4339 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20922/2 o pow. 0,3020 ha dzielona na działki: 20922/7 o pow. 0,0041 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20922/8 o pow. 0,2979 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20922/3 o pow. 0,3022 ha dzielona na działki: 20922/9 o pow. 0,0056 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20922/10 o pow. 0,2966 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20922/6 o pow. 2,0875 ha dzielona na działki: 20922/11 o pow. 0,0008 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20922/12 o pow. 2,0867 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20928/2 o pow. 1,7422 ha dzielona na działki: 20928/3 o pow. 0,0112 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20928/4 o pow. 1,7310 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20923/1 o pow. 0,6612 ha dzielona na działki: 20923/4 o pow. 0,0067 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20923/5 o pow. 0,6545 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20923/2 o pow. 0,4782 ha dzielona na działki: 20923/6 o pow. 0,0052 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20923/7 o pow. 0,4730 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20923/3 o pow. 0,2968 ha dzielona na działki: 20923/8 o pow. 0,0034 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20923/9 o pow. 0,2934 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20926 o pow. 1,0047 ha dzielona na działki: 20926/1 o pow. 0,0601 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 20926/2 o pow. 0,9446 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 20927 o pow. 0,5512 ha dzielona na działki: 20927/1 o pow. 0,0192 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 20927/2 o pow. 0,5320 ha (w dotychczasowym władaniu), 
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– 20951/2 o pow. 0,0891 ha dzielona na działki: 20951/5 o pow. 0,0001 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20951/6 o pow. 0,0890 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20954 o pow. 1,7293 ha dzielona na działki: 20954/1 o pow. 0,0076 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 20954/2 o pow. 1,7217 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21000 o pow. 0,9744 ha dzielona na działki: 21000/1 o pow. 0,0078 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 21000/2 o pow. 0,9666 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 20951/3 o pow. 0,1130 ha dzielona na działki: 20951/7 o pow. 0,0042 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20951/8 o pow. 0,1088 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20951/4 o pow. 4,8085 ha dzielona na działki: 20951/9 o pow. 0,0040 ha (przezna-
czona pod drogę gminną), 20951/10 o pow. 0,0059 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 20951/11 o pow. 4,7986 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 20998 o pow. 1,6400 ha dzielona na działki: 20998/1 o pow. 0,0392 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 20998/2 o pow. 1,6008 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 20956 o pow. 1,9214 ha dzielona na działki: 20956/1 o pow. 0,0049 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 20956/2 o pow. 1,9165 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21001 o pow. 1,0178 ha dzielona na działki: 21001/1 o pow. 0,0088 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 21001/2 o pow. 1,0090 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 20958/1 o pow. 0,1247 ha dzielona na działki: 20958/3 o pow. 0,0079 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20958/4 o pow. 0,1168 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20958/2 o pow. 4,1361 ha dzielona na działki: 20958/5 o pow. 0,0118 ha (przezna-
czona pod drogę gminną), 20958/6 o pow. 0,0059 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 20958/7 o pow. 4,1184 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21002 o pow. 1,3091 ha dzielona na działki: 21002/1 o pow. 0,0008 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 21002/2 o pow. 1,3083 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 20968/1 o pow. 0,0116 ha dzielona na działki: 20968/6 o pow. 0,0077 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20968/7 o pow. 0,0039 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20968/2 o pow. 0,0123 ha dzielona na działki: 20968/8 o pow. 0,0086 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20968/9 o pow. 0,0037 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20968/3 o pow. 0,0027 ha dzielona na działki: 20968/10 o pow. 0,0019 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20968/11 o pow. 0,0008 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20968/5 o pow. 0,0118 ha dzielona na działki: 20968/14 o pow. 0,0092 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20968/15 o pow. 0,0026 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20968/4 o pow. 0,0129 ha dzielona na działki: 20968/12 o pow. 0,0096 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20968/13 o pow. 0,0033 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

– 20969 o pow. 2,5247 ha dzielona na działki: 20969/1 o pow. 0,0209 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 20969/2 o pow. 2,5038 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 21013/2 o pow. 0,6130 ha dzielona na działki: 21013/3 o pow. 0,0016 ha (przezna-
czona pod drogę gminną) i 21013/4 o pow. 0,6114 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),

– 20970/2 o pow. 0,1524 ha dzielona na działki: 20970/7 o pow. 0,0051 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20970/8 o pow. 0,1473 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

– 20970/6 o pow. 2,6910 ha dzielona na działki: 20970/9 o pow. 0,0096 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 20970/10 o pow. 2,6814 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

– 20997 o pow. 0,2664 ha dzielona na działki: 20997/1 o pow. 0,0238 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 20997/2 o pow. 0,2426 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 21016 o pow. 0,1198 ha dzielona na działki: 21016/1 o pow. 0,0022 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 21016/2 o pow. 0,1176 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 21008 o pow. 0,0102 ha dzielona na działki: 21008/1 o pow. 0,0005 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 21008/2 o pow. 0,0097 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 21009 o pow. 0,0111 ha dzielona na działki: 21009/1 o pow. 0,0015 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 21009/2 o pow. 0,0096 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 20999 o pow. 0,0936 ha dzielona na działki: 20999/3 o pow. 0,0010 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 20999/4 o pow. 0,0926 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 21053/2 o pow. 0,1611 ha dzielona na działki: 21053/4 o pow. 0,0040 ha (prze-
znaczona pod drogę gminną) i 21053/3 o pow. 0,1571 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

– 20924/2 o pow. 0,9745 ha dzielona na działki: 20924/4 o pow. 0,0454 ha (przezna-
czona pod drogę gminną), 20924/3 o pow. 0,4965 ha (w dotychczasowym włada-
niu) i 20924/5 o pow. 0,4326 ha (w dotychczasowym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym  
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwa-
gi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publika-
cji niniejszego obwieszczenia. Z uwagi na wyłączenie obsługi interesantów w tu-
tejszym Urzędzie Miejskim do czasu zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości 
osobistego zapoznania się z aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się dro-
gą telefoniczną lub mailową. 

 28/2021

ogłoSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego kwartału ograniczonego 
ulicami: Sejneńską, 100-lecia niepodległości, Sianożęć 

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 2020 r. poz. 293 z późniejszy-
mi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach 
uchwały Nr XXV/360/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwarta-
łu ograniczonego ulicami: Sejneńską, 100-lecia Niepodległości, Sianożęć  
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 dnia 5 marca 2021 r.

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

* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-
ne 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 reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 
tel. 87 562-80-00, adres e-mail: org@um.suwalki.pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePU-
AP: /UMSuwalki/esp.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporzą-
dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmia-
nami) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. 
c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku praw-
nego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie pra-
wa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępo-
wania administracyjnego.

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

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

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

21/2021
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ogłoszenia „dtS” , tel. 87 566-28-25, 
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

ogłoSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego 
ulicami: Stanisława Staszica, Szymona konarskiego, łanową 

i granicami działek: 30612, 30613, 30614 w Suwałkach
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszy-
mi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach 
uchwały Nr XXVII/358/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
ograniczonego ulicami: Stanisława Staszica, Szymona Konarskiego, Łanową 
i granicami działek: 30612, 30613, 30614 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 5 marca 2021 r.

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

*W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-
ne 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 reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 
tel. 87 562-80-00, adres e-mail: org@um.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePU-
AP: /UMSuwalki/esp.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporzą-
dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmia-
nami) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. 
c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku praw-
nego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie pra-
wa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępo-
wania administracyjnego.

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

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

5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie interne-
towej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem: 
http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-prze-
twarzania-danych-osobowych.html oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej pok. 139.   20/2021

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

informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części rejonu ulicy Szwajcaria 

w Suwałkach

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378) podaje się do publicznej wiadomo-
ści, że Uchwałą nr XXVI/340/2020 w Suwałkach z dnia 13.11.2020 r. przyję-
ty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej 
części rejonu ulicy Szwajcaria w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowa-
niem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, 
pok. nr 139  w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00, od wtor-
ku do piątku 7.30 – 15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicz-
nie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.
um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach,  
ul. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.   9/2021
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Lodowisko w Parku Konstytucji 3 Maja (przed drugą wojną świa-
tową był tam ogród miejski) wspomina halina górska:

 „Tam w muszli grała orkiestra i tam mój brat na łyżewkach. 
Lodowisko było zamknięte, za bilecikami, wszystkie aleje były wylane  
i to wszystko. Jak dziś pamiętam, mój brat w takim białym swetrze z gol-
fem i w spodenkach był. No, aż się chciało patrzeć. I tam właśnie mło-
dzież w czasie zimy miała zajęcie i znajomości zawierała. Ja byłam za 
mała do tego. Ale wiem, że się wybierali tam całym towarzystwem.” 

Suwalczanie na ślizgawce w ogrodzie miejskim (obecnie Park Konstytucji  
3 Maja)   Fot. ze zbiorów Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

O jeździe na łyżwach w Suwałkach sprzed lat opowiedział antoni 
obermiller: 

„U nas w Suwałkach przy szkołach średnich wszędzie były lodowiska, 
oczywiście robione przez uczniów. Nikt tam nie pomagał. Było ogólne 
lodowisko w parku przy muszli, ale to już robiła ochotnicza straż. I też 
tam były rozgrywane mecze hokejowe między drużynami: na przykład 
ogólniakiem a mechanicznym albo ogólniakiem a handlową szkołą.” 

Suwalska drużyna hokejowa na stadionie lekkoatletycznym 
 Ze zbiorów Antoniego Obermillera

Przed laty często jeżdżono po Czarnej Hańczy. Tę niebezpieczną 
zabawę wspomina lucyna grabińska:

„Przeważnie jeździliśmy po rzece Czarnej Hańczy, całymi kilometra-
mi, jak od Wojska Polskiego zaczynałam, gdzie jest hotel Hańcza, bo tam 
mieszkałam; to całymi kilometrami jeździliśmy właśnie, robiliśmy róż-
nego rodzaju wyścigi. Było bardzo niebezpiecznie, bo w tym czasie czę-
sto tam wybierano lód. Zimy były mroźne, bardzo mroźne. Lód na rze-
kach był gruby, ale do browaru suwalskiego był potrzebny, bo robiono 

piwo w browarze przy rzece Czarnej Hańczy. Furmankami przyjeżdżano i ten lód 
wykrajano, całe takie tafle i wożono tymi furami do browaru. Ale załóżmy, rzeka 
z wieczora czy za nocy popadał śnieg, nie widać zupełnie tych przerębli, a tu wy-
ścigi, nie? I tu był problem.”

Zabawy na suwalskiej Górze Agaty we wspomnieniach andrzeja 
chuchnowskiego:

„Boże, co myśmy wyrabiali na tych śniegach! Pamiętam, jak wyszliśmy które-
goś razu na górkę koło „Agaty” i zeszliśmy z drogi, jak się zapadliśmy w ten śnieg, 
nie wiedzieliśmy, że go aż tyle. Boże, ale się wystraszyliśmy. Kilku nas było, na szczę-
ście nie wszyscy poszli, we trzech myśmy w to wparowali. Opadliśmy z tym śnie-
giem i potem nie wiadomo, jak człowiek spanikował od razu, w którą stronę ucie-
kać, którą przechodzić. Ta „Agata” była tą górą naszą zimową, bo tam wszyscy się 
spotykaliśmy, prawie z całego miasta. Sprzęt mieliśmy taki, że lepiej nie mówić, 
bo bardzo dużo było robionego w domu, czyli narty, zaginanie czubków… potem 
szlifowanie tego, żeby równo było, żeby ten rowek był… Sami to wszystko wyko-
nywaliśmy i któryś zawsze jakiegoś stolarza znał i coś tam pomagał.”

O zabawach, których na pewno nie powinno się naśladować, opowiedział 
tadeusz kolter:

„U nas na podwórku była studnia jeszcze na korbę, pobierało się wodę wiader-
kiem… Pamiętam taką kiedyś przygodę, że w zimę dla któregoś z kolegów ktoś po-
wiedział, żeby do korby językiem dotknął. No i ten język przymarzł. Bo to był me-
tal mocno schłodzony… no i później nie mogliśmy go siłą oderwać… ktoś wpadł 
na pomysł, że trzeba do domu lecieć, po wodę ciepłą i polać...”

Do zimy stulecia z przełomu roku 1978 i 1979 we wspomnieniach powra-
ca marianna łozowska:

„Byliśmy wtedy na zabawie sylwestrowej i pan wojewoda Eugeniusz 
Złotorzyński był cały czas przy radiu, bo wtedy nie było telefonów komórkowych 
i starał się zawrócić pociąg z węglem, który gdzieś przepadł. Nie dotarł do Suwałk 
cały pociąg węgla, a Suwałkom groziła całkowita awaria ogrzewania, ponieważ 
jak nie dołoży się do centralnego ogrzewania opału, czyli węgla, to wszystkie ka-
loryfery przy ogromnym mrozie pękają. Więc pamiętam, że cały czas przez radio 
nawet szukano tego transportu węgla. Wreszcie go znaleziono, prawdopodob-
nie w Czeremsze za Białymstokiem. Najpierw chciano przywieźć tylko jeden wa-
gon węgla, ale jeden wagon, to jest nic, ale wreszcie cały pociąg dotarł do Suwałk 
i Suwałki nie zostały zamrożone.”

***
Więcej wspomnień o suwalskich zimach sprzed lat znaleźć można na 

stronie internetowej Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej Biblioteki 
Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach: www.digi.bpsuwalki.pl

w Połowie styCzNia zima PRzyPomNiała o sobie. PRzez kilka DNi i NoCy temPeRatURy sPaDły PoNiżeJ -20°C, 
a PRzy gRUNCie Nawet Do -30°C. wywołało to wsPomNieNia o DawNyCh sUwalskiCh zimaCh, gDy takie waRUNki 
PaNowały PRzez kilkaDziesiąt DNi każDego RokU. oPowiaDaJą o NiCh NaJstaRsi mieszkańCy sUwałk.

SuwalSkie zimy>>

Archiwalne
zdjęcie Suwałk
(obecnie 
ulica ks. Kazi-
mierza
Hamerszmita)
ze zbiorów 
rodziny 
Państwa 
Roszkowskich
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centrum obsługi nieruchomości

międzynarodowy koncern obrotu nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

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

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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proSimy 
o pomoc!

pragniemy, 
aBy Bartek 

odzySkał zdrowie
i pełnoSprawnoŚć.

Bartek ma krótszą nogę i zrotowaną miednicę oraz problemy 
z kręgosłupem. Cały czas jest rehabilitowany.

***
Aby uniknąć operacji wydłużenia nogi chcemy poddać go specjalnej 
rehabilitacji Yumeiho.

***
Na rehabilitację potrzebne są pieniądze – min. 30 tys. 

Pieniądze zbierane są na: zrzutka.pl
www.zrzutka.pl/m9dxan

Odzyskać zdrOwie i pełnOsprawnOść Bartka tO nasz cel!!!

bartOSz SadłOWSkI, 

12 lat

www.zrzutka.pl/m9dxan

Dziękujemy
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158 roczNica 
powStaNia 
StyczNiowego

Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
„Garnizon Suwałki” oddali hołd powstańcom stycz-
niowym przy pomniku na Górze Szubienicznej  
w Suwałkach, gdzie stracono kilkunastu po-
wstańców.


