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Pomnik Dzieci 
nienaroDzonych

W poniedziałek 18 maja z inicjatywy Leszka Lewoca dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach odsłonięto po-
mnik Dziecka Nienarodzonego na terenie cmentarza parafialnego. 
Uroczystości towarzyszył pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem, 
który rozpoczął się mszą świętą odprawioną w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego (kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa). Następnie na 
cmentarzu parafialnym w Suwałkach złożono do grobu ciała ośmior-
ga dzieci.

Cztery razy w roku w Suwałkach odbywa się pochówek dzieci zmar-
łych przed narodzeniem. Od 2016 r. w 17 zorganizowanych pochówkach 
godne miejsce na cmentarzu znalazło 411 dzieci utraconych. W tym roku 
pogrzeby odbędą się jeszcze 18 września i 11 grudnia.
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W setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły (późniejszego papieża Jana 
Pawła II) Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk ze swoim zastępcą Ewą 
Sidorek oraz Zdzisławem Przełomcem, przewodniczącym Rady Miejskiej 
złożyli kwiaty pod suwalskim pomnikiem Jana Pawła II.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Do 
historii przeszedł jako papież Jan Paweł II. Zmarł 2 kwietnia 2005,  
a dziewięć lat później został ogłoszony świętym. W poprzednim wy-
daniu „DwuTygodnika Suwalskiego” przypomnieliśmy jego związki  
z Suwałkami i Suwalszczyzną.

Pamiętali 
o Janie Pawle ii

>> muzeum otwarte
Wirtualną Nocą Muzeów swoją działalność wznowiło suwalskie 

Muzeum Okręgowe. W czasie Nocy Muzeów można było obejrzeć zaka-
marki i tajemnice skrywane w Muzeum im. M. Konopnickiej, odbyć spacer 
ulicami miasta oraz  poznać najciekawsze eksponaty muzealne.

Suwalskie Muzeum udostępniło ponownie wystawy dla zwiedzają-
cych. Do odwołania Muzeum Okręgowe i Muzeum im. Marii Konopnickiej 
są czynne:

–  do 30.06.2020 r. – od wtorku do piątku i w niedzielę w godzinach 
9-16;

– od 1.07. do 31.08.2020 r. – od wtorku do piątku i w niedzielę w go-
dzinach 10-17.

Regulamin zwiedzania Muzeum Okręgowego w Suwałkach i Muzeum 
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w okresie stanu epidemii Covid–19 
jest dostępny na stronie: www.muzeum.suwalki.pl

>>

czytaJmy razem
Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej  

w Suwałkach zaprasza do grupowego głośne-
go czytania swoich ulubionych bajek lub wierszy. 
Spotkajcie się, przeczytajcie i nagrajcie film. Potem 
przyślijcie nagranie do biblioteki (digi@bpsuwalki.pl).  
Bibliotekarze zrobią z tego zupełnie nową, wspólną 
opowieść, a zwycięzca (dziecko w rodzinie, 7-13 lat) 
wygra udział w „Nocowaniu w Bibliotece”. Więcej na: www.bpsuwalki.pl 

sOK wciąż zdalnie
Z okazji Dnia Matki Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza 26 maja  

o godz. 19 na retransmisję koncertu „Miłość Ci wszystko wybaczy” 
Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, The Consonance Trio i Kasi Garłukiewicz. 
Retransmisja na kanale YouTube. Koncert odbył się 8 marca 2019 r. w SOK-u.

>>

>>
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Dzień Matki to wyjątko-
we święto, obchodzone prawie 
na całym świecie i warto o nim 
pamiętać!

Święto to przypomina nam, 
jak ważne są nasze Mamy, oraz 
że każdej Mamie należy się 
okazanie szacunku, miłości  
i podziękowania za trud wło-
żony w wychowanie.

Wiele mieszkanek Suwałk 
to Mamy, dlatego też z okazji 
Dnia Matki chciałbym zło-
żyć wszystkim Mamom najlep-
sze życzenia zdrowia, radości, 
dumy ze swoich pociech, cier-
pliwości niezbędnej w trudzie wychowania dzieci oraz wiele radości  
i powodów do uśmiechu, nie tylko w tym wyjątkowym dniu.

Na świecie Dzień Matki jest obchodzony w różny sposób i w różnych 
terminach, w Polsce przypada 26 maja. Tego dnia Mamy są zwykle ob-
darowywane przez swoje dzieci kwiatami, własnoręcznie przygotowa-
nymi laurkami i innymi drobnymi prezentami. Dzieci, niezależnie od 
wieku, wyrażają swoją miłość najpiękniej jak tylko potrafią. Zwyczajem 
było, że w przedszkolach czy szkołach dzieci organizowały z okazji  
tego dnia występy czy przedstawienia. 

W dzisiejszych czasach związanych z pandemią tzw. koronawiru-
sa Wasza rola jest jeszcze ważniejsza. Z powodu zamkniętych żłobków, 
przedszkoli i szkół przejęłyście na siebie nie tylko opiekę nad dziećmi 
ale również ich edukację czy wsparcie psychologiczne. Wiele dzieci nie 
rozumie dlaczego muszą zostać w domu i nie mogą spotkać się ze swo-
imi kolegami i koleżankami. Rola rodzica już dawno nie była tak waż-
na i odpowiedzialna jak obecnie. Dlatego też do życzeń chciałbym do-
łączyć podziękowania za to, że jesteście tak wytrwałe i pogratulować 
Wam siły, której potrzebujecie na co dzień, by pogodzić tyle obowiązków. 

Mam nadzieję, że Wasze dzieci się Wam za to odwdzięczą, a ich 
obecność doda motywacji i otuchy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.

Radni wRacają 
Do Pracy stacJonarneJ 

Najbliższa sesja suwalskiej Rady Miejskiej odbędzie się w sposób tra-
dycyjny. Po kwietniowych zdalnych obradach, tym razem rajcowie spoty-
kają się w Parku Naukowo-Technologicznym by wziąć udział w XXII sesji. 
Do udziału w niej zaproszona została minimalna liczba osób, wyłącznie 
bezpośrednio związanych z tematyką obrad. Sesja tradycyjnie transmi-
towana będzie on-line. Radni zajmą się tematyką zdrowotną, oświatą i fi-
nansami oraz sprawami gospodarki przestrzennej i usług komunalnych.

Radni przyjmą m.in. sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2019 r. oraz przyjmą nowy program na 2020 r. Zapoznają 
się także z realizacją w roku ubiegłym „Programu szczepień przeciw-
ko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk” i rozpa-
trzą projekt uchwały dotyczący kontynuacji tych szczepień również  
w tym roku. Radni przyjmą sprawozdanie z realizacji Programu współpra-
cy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. oraz przyjmą 
propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji w 2021 roku. 
Rozpatrzony zostanie również projekt uchwały w sprawie Regulaminu 
Cmentarza Komunalnego oraz ustalenia cennika opłat. Radni zajmą się 
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zdaniem
prezydenta

>> też 3 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: tere-
nu w rejonie ulic Bulwarowej i Zacisze, terenu położonego u zbiegu ulic  
gen. W. Sikorskiego i Grunwaldzkiej oraz terenu ograniczonego uli-
cami: gen. K. Pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową, Grabową i gen.  
Z. Podhorskiego.

Sesja odbędzie się 27 maja 2020 r. Początek o godz. 12.00. Transmisja 
on-line na stronie: www.um.suwalki.pl 

dyżuRy w Ratuszu
Przyjęcia mieszkańców Suwałk przez Prezydenta Miasta Suwałk i je-

go zastępców w sprawach skarg i wniosków będą odbywały się, tak jak 
wcześniej tj. w każdy wtorek (od 26 maja) w godzinach od 14 do 16 po 
uprzedniej rejestracji. Rejestrację lub zgłoszenia przyjęcia interesanta  
w sprawie skarg i wniosków prowadzi sekretariat prezydenta, pok. 
nr. 102, ul. A. Mickiewicza 1. Rejestracji lub zgłoszenia można doko-
nać telefonicznie – (87) 562 81 02 lub elektronicznie pod adresem:  
sekretariat@um.suwalki.pl, bądź osobiście (pok. nr 102).

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy lub przyjęcia w wyznaczo-
nym dniu są niemożliwe, interesanci przyjmowani są w następnym dniu 
roboczym w godzinach od 14 do 16.

Przyjęcie interesan-
tów przez prezydenta 
Czesława Renkiewicza 
i jego zastępcę Łukasza 
Kurzynę odbywać się bę-
dzie w pok. 101 przy ul.  
A. Mickiewicza 1. Przyjęcie 
interesantów przez za-
stępcę Ewę Sidorek odby-
wać się będzie w pok. 109 
przy ul. T. Noniewicza 71A.

Spotkania odbywać 
się będą z zachowaniem 
niżej wskazanych zasad obsługi i zachowania rygorów sanitarnych:

• osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i no-
sa (maseczką, szalikiem, apaszką, itp.), dezynfekcji rąk lub używania rę-
kawiczek jednorazowych,

• prezydent i jego zastępcy również zobowiązują się do noszenia ma-
seczki lub przyłbicy ochronnej, częstej dezynfekcji rąk lub noszenia rę-
kawiczek ochronnych,

• interesanci będą przyjmowani przez prezydenta Suwałk i jego za-
stępców pojedynczo. Osoby oczekujące na korytarzu powinny zacho-
wywać bezpieczne odległości min. 1,5 metra,

• jeżeli osoba wykazuje ewidentne objawy choroby prezydent Suwałk 
oraz jego zastępcy mają prawo odmówić obsługi i poprosić petenta o za-
łatwienie sprawy drogą korespondencyjną lub elektroniczną,

• jeżeli spawa pozwala na załatwienie jej drogą elektroniczną lub ko-
respondencyjną należy w pierwszej kolejności korzystać z takiego roz-
wiązania.

>>
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kosztowna Pomoc
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w związku z sytuacją epide-

miczną i jej wpływem na działalność handlowców w marcu zarządzeniem 
prezesa Dariusza Przybysza, wprowadziło na targowiskach miejskich zwol-
nienia i obniżki czynszu płaconego przez część z tych podmiotów.

Spółka PGK w marcu udzieliła wsparcia podmiotom gospodarczym 
na kwotę 14 516 zł, a w kwietniu 33 109 zł. Dodatkowo wstrzymano po-
bierania opłaty na parkingu targowiska.

– Nasze działania oraz proces uwalniania gospodarki z restrykcji epi-
demicznych, przyniosły oczekiwane efekty. O ile w marcu zawiesiły 
działalność podmioty prowadzące 30 lokali handlowych na targowisku,  
a w kwietniu takich lokali było 35, to obecnie jedynie 5 podmiotów nie 
rozpoczęło działalności gospodarczej, z czego 3 z przyczyn innych niż 
pandemia. Liczba osób odwiedzających zarówno jedno jak i drugie tar-
gowisko wróciła do poziomu ubiegłorocznego, co pozwala na założenie, 
że obroty handlowców są zadawalające. Oznacza to, że wygasły przy-
czyny wspierania przez PGK podmiotów handlowych – mówi Dariusz 
Przybysz prezes PGK.

PGK rozważa uchylenie Zarządzenia przyznającego zniżki i zwolnie-
nia z czynszu za wynajem lokali Spółki lub dzierżawę gruntu pod loka-
le handlowców z końcem maja. Odrębną kwestią jest powrót do poboru 
opłaty parkingowej na targowisku przy ul. 1 Maja.
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Ks. prałatowi 
KazimierzOWi GryBOSiOWi  

Proboszczowi Rzymskokatolickiej Parafii Konkatedralnej 
pw. św. Aleksandra w Suwałkach

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCa
składają 

117/2020

Czesław Renkiewicz 
Prezydent Miasta Suwałk

oraz 
Pracownicy Urzędu Miejskiego

Zdzisław Przełomiec 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Suwałkach
wraz z Radnymi 

zmiany W funKCJOnOWaniu 
SuWalSKieGO ratuSza

W urzędzie miejskim zostały wprowadzone nowe zasady ob-
sługi petentów pozwalające na wejście interesanta do urzędu  
i bezpośrednią obsługę w pomieszczeniach wydziałów z jednocze-
snym zachowaniem niżej wskazanych zasad obsługi i zachowania 
rygorów sanitarnych:

n osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust  
i nosa (maseczką, szalikiem, apaszką, itp.), dezynfekcji rąk lub używania 
rękawiczek jednorazowych,

n w pomieszczeniu może przebywać jeden obsługiwany interesant, 
a osoby oczekujące na korytarzu powinny zachowywać bezpieczne od-
ległości min. 1,5 metra,

n pracownicy obsługujący bezpośrednio petenta zobowiązani są do 
noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej, częstej dezynfekcji rąk lub 
noszenia rękawiczek ochronnych, 

n należy zachowywać dystans pomiędzy pracownikami urzędu  
a petentem na min. 1,5 metra,

n petent może przebywać wyłącznie w miejscach obsługi klienta, nie 
może przekraczać miejsc wyznaczonych, powinien stosować się do po-
leceń pracowników Urzędu,

n zostaje wyznaczona łazienka i toaleta dla petentów urzędu (na par-
terze budynku bezpośrednio przy recepcji), a inne łazienki zostają wy-
łączone (zamknięte) z obsługi petentów,

n wejście do urzędu odbywa się jednym wejściem głównym, gdzie 
osoby zainteresowane otrzymają informację o dostępie do danego po-
koju i zasadach obsługi,

n jeżeli osoba wykazuje ewidentne objawy choroby, pracownik urzędu 
ma prawo odmówić obsługi, zgłosić ten fakt na recepcji urzędu, poprosić 
petenta o załatwienie sprawy drogą korespondencyjną lub elektroniczną,

n jeżeli sprawa pozwala na załatwienie jej drogą elektroniczną lub 
korespondencyjną, należy w pierwszej kolejności korzystać z takiego 
rozwiązania,

n wejście dla klientów zewnętrznych baru odbywa się wyłącznie od 
strony ul. T. Kościuszki,

n przy recepcji urzędu znajdują się termometry elektroniczne.  
W przypadkach wątpliwości o stanie zdrowia urzędnika lub petenta na-
leży z nich korzystać,

n osoby chcące złożyć sprawnie i szybko korespondencję (bez po-
twierdzenia odbioru) mogą  korzystać ze skrzynki podawczej umiej-
scowionej przy recepcji w holach głównych urzędu.

eugeniuszowi 
pietruszkiewiczowi

i rodzinie
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

CÓrKi
składają koleżanki i koledzy

z „Krajobrazów” i „Gazety Współczesnej”
122/2020

więcej dzieci 
Coraz więcej dzieci przychodzi do suwalskich przedszkoli i żłobków, 

ale wciąż prawie 400 miejsc w przedszkolach i ponad 30 miejsc w żłob-
ku jest wolnych. 21 maja  w suwalskich przedszkolach było 228 dzieci na 
625 udostępnionych miejsc, a w żłobku było 64 dzieci na 97 udostęp-
nionych miejsc. Pierwszego dnia po przerwie spowodowanej epidemią  
w żłobku pojawiło się 42 dzieci, a w suwalskich przedszkolach – 81 dzieci.

>>
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CzytelniCy pytaJą WydarzyłO Się

Bez fOntann
Do redakcji DwuTygodnika Suwalskiego dzwonili mieszkańcy miasta z pytaniem: kiedy wreszcie 

w mieście zostaną uruchomione fontanny? 4 maja zniesiono kolejny etap ograniczeń w przemiesz-
czaniu się, odblokowując parki dla spacerujących i odpoczywających.

Na pytanie odpowiada Leszek Andrulewicz, prezes Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach.

– Główny Inspektor Sanitarny zakazał uruchamiania fontann, zdrojów ulicznych, 
poidełek i kurtyn wodnych. Pismo w tej sprawie trafiło 21 kwietnia do jednostek sa-
morządu terytorialnego w całej Polsce. Tak będzie do czasu ustania epidemii. Jak 
czytamy w piśmie, fontanny są źródłem aerozolu wodno-powietrznego, który może 
nieść ze sobą zanieczyszczenie i być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa.

Fontanny są ważnym elementem naszego miejskiego krajobrazu. To, że one obecnie nie dzia-
łają nie zwalnia nas od przeglądów technicznych. Chodzi o to, by niezwłocznie po zniesieniu za-

kazu je uruchomić. Mamy dwie wła-
sne fontanny w Parku Konstytucji  
3 Maja i przy ulicy Alfreda Wierusza-
Kowalskiego. Zgodnie z umowami 
opiekujemy się także fontannami 
Suwalskiego Ośrodka Kultury i ZDiZ 
na Placu Marii Konopnickiej.

Przy okazji zwracam się z ape-
lem do mieszkańców miasta. Pijmy 
bez obaw naszą wodę z kranu. Jest 
ona smaczna, czysta, zawiera skład-
niki mineralne, jest bezpieczna bio-

logicznie. Sanepid bada ją 6-7 razy w roku, a nasze przedsiębiorstwo kilkanaście. Woda pochodzi 
wyłącznie z 21 studni głębinowych, z poziomu 40-80 metrów. 

mOje miastO suwałKi 2030
Prezydent Miasta Suwałk ogłosił konkurs na najlepszą pracę pisemną „Moje miasto Suwałki 2030”. 

Konkurs jest adresowany do uczniów i studentów. Prace powinny dotyczyć wizji rozwoju miasta 
Suwałki do roku 2030. Prace mogą dotyczyć różnych obszarów tematycznych, np.: gospodarka i roz-
wój, ekonomia i finanse, edukacja, sport, ochrona środowiska, kultura, turystyka, problematyka spo-
łeczna, jakość życia, innowacyjność, aktywność zawodowa, infrastruktura. Organizator liczy na nowe 
pomysły na rozwój miasta oraz sposoby i kierunki działań, które mają przyczynić się do jego rozwoju.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
a) i kategoria – pełnoletni uczniowie uczący się w szkole średniej, której organem prowadzą-

cym jest Miasto Suwałki;
b) ii kategoria – studenci studiujący na uczelniach wyższych w Polsce.
Forma pracy to forma pisemna do 20 000 znaków bez spacji. Praca powinna być napisana  

w formacie A4 i zapisana w edytowalnym pliku: doc. lub docx. Prace można zgłaszać od 1 czerwca  
do 30 września 2020 r. Nagrody: w dwóch kategoriach konkursowych za zajęcie I miejsca 1 000 zł 
brutto, za zajęcie II miejsca 750 zł brutto, za zajęcie III miejsca 500 zł brutto. 

Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie 
_s/zarzadzenie-nr-210-2020-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-prezydenta-miasta-suwalk-na-naj-
lepsza-prace-pisemna-moje-miasto-suwalki-2030-.html 

Dane do kontaktu: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, email: rfz@um.suwalki.pl, tel. 
87 562 81 35. 

>>

n Hala Sportowo-Widowiskowa Suwałki 
Arena uzyskała 1 987 głosów i zajęła trze-
cie miejsce w głosowaniu na Top Inwestycję 
Komunalną 2020. Konkurs wygrało Kieleckie 
Centrum Kształcenia Zawodowego, które uzy-
skało blisko tysiąc głosów więcej.

n Suwalscy kryminalni zatrzymali 28-latka, 
który od kilku miesięcy ukrywał się przed or-
ganami ścigania. W miejscu przebywania męż-
czyzny mundurowi zabezpieczyli również nar-
kotyki. Teraz najbliższy rok suwalczanin spędzi 
w areszcie.

n Suwalski termometr znalazł się w no-
wym miejscu – na budynku SOK od strony ul. 
Chłodnej. Został tam przeniesiony z kamienicy 
na rogu ul. Chłodnej i Kościuszki. Teraz termo-
metr powinien wskazywać prawidłową tem-
peraturę bo znalazł się w cieniu i na wysokości 
dwóch metrów nad gruntem.
n Mapa inter- 

aktywna oraz 
folder szlaku  
M a r i a m p o l –
Suwałki są już  
dostępne. Za- 
ch ę c a my d o 
obejrzenia na 
stronie: www.
dwutygodnik-
s u w a l s k i . p l 
Mapa i folder 
powstały w ramach realizacji przez Miasto 
Suwałki projektu „Kultura i sztuka w miastach 
pogranicza polsko-litewskiego jako atrakcja 
turystyczna”.

n Policjanci ostrzegają przed wyłudzeniami 
z wykorzystaniem systemu płatności mobil-
nych (BLIK). Kolejni suwalczanie powiadomili 
funkcjonariuszy o kilku przypadkach kradzie-
ży pieniędzy z konta za pomocą wyłudzonych 
kodów płatności. Oszuści podszywali się pod 
znajomych na portalach społecznościowych  
i zwracali się z pilną prośbą o pożyczkę. Za po-
mocą wyłudzonego kodu do płatności mobil-
nej okradli kilka kont. 

n Na jednej z suwalskich ulic policjanci za-
trzymali 27-letniego kierowcę passata, któ-
ry prowadził samochód będąc pod wpływem 
środków odurzających. Dodatkowo munduro-
wi ustalili, że nie posiada on uprawnień do kie-
rowania pojazdem. 

n 19 maja przy ul. Szpitalnej, suwalczanie 
uniemożliwili dalszą jazdę samochodem nie-
trzeźwej kierującej. 46-latka jechała węży-
kiem i wjechała na miejsce dla karetek pogoto-
wia. Została przekazana policjantom. Okazało 
się, że miała ponad 2,5 promila alkoholu w or-
ganizmie. 

n Z jeziora Hańcza wydobyto ciało płetwo-
nurka, który  nurkował wspólnie z kolegą. Ciało 
płetwonurka znaleziono na głębokości 45 me-
trów. Miał on 47 lat i pochodził z województwa 
mazowieckiego.
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trzeci 
w PoDlaskim

Suwalski szpital jako trzeci w województwie 
podlaskim, po Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej i Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym w Białymstoku, będzie już niedługo 
wykonywał testy na obecność koronawirusa.

Dzięki sponsorom, w tym także suwal-
skim przedsiębiorcom, udało się pozyskać 
milion złotych na remont i doposażenie 
Zakładu Mikrobiologii suwalskiego Szpitala 
Wojewódzkiego (fot powyżej).

Zakupiono dwa analizatory laboratoryjne, 
z których jeden jest już w Suwałkach. Umożliwi 
to badania bez przerw, gdy jedno z urządzeń 
ulegnie awarii. Będzie można wykonać na do-
bę od kilkunastu do kilkudziesięciu badań na 
obecność koronawirusa na potrzeby szpita-
la, a także osobom prywatnym i innym pod-
miotom z regionu. Laboratorium Zakładu 
Mikrobiologii zostanie wyposażone w nowo-
czesne centrale wentylacyjne i klimatyzacyj-
ne, by spełniały współczesne wyśrubowane 
standardy bezpieczeństwa. Prace budowla-
ne idą szybkim tempem, więc dyrekcja szpi-
tala liczy na zakończenie prac na przełomie 
maja i czerwca, a nie jak planowano w poło-
wie czerwca.

 15 maja Miasto Suwałki złożyło oświadczenie o odstąpieniu od umo-
wy z firmą PRASKO Construction Sp. z o.o., która była głównym wykonaw-
cą budowy ul. 100-lecia Niepodległości (1,5 km droga z tunelem pod to-
rami i mostem na Czarnej Hańczy, która połączy ul. Utratę i Sejneńską). 
Inwestycja miała zakończyć się do 15 maja 2020 roku. Prace objęte umo-
wą nie zostały wykonane. Odstąpienie od tej umowy złożył również wy-
konawca. 

Warszawska spółka wystawiła suwalski samorząd do wiatru. By do-
kończyć inwestycję Miasto Suwałki będzie musiało przeprowadzić in-
wentaryzację całej budowy i ogłosić przetarg na niedokończone pra-
ce. W celu przyspieszenia zakończenia inwestycji, część prac wykona 
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. Inwestycja powinna zakończyć się 
do września 2020 r.

ul. 100-lecia niePOdległOści bez wyKOnawcy

>>

Już nie szacunki, a konkretne dane. W cią-
gu czterech pierwszych miesięcy 2020 roku do-
chody Miasta Suwałki z podatku dochodowego 
PIT spadły o 3,6 mln zł w porównaniu do iden-
tycznego okresu w roku 2019. A to oznacza ko-
nieczność ograniczenia wydatków z budżetu 
miejskiego. To efekt pandemii tzw. koronawi-
rusa oraz jego wpływu na gospodarkę.

SpuStOSzOne 
finanSe SamOrządÓW

Wsz ystk ie polsk ie samor z ądy notu-
ją gwałtowne spadki dochodów. Jak podaje 
„Rzeczpospolita” wpływy z PIT w okresie sty-
czeń-kwiecień spadły o 13% w porównaniu  
z 2019 r., a w samym kwietniu – o ok. 40%. 
Jeszcze gorzej było z CIT – spadek o 30%  
w okresie styczeń-kwiecień i aż o 60-90% w sa-
mym kwietniu. Wpływ na spadek dochodów  
z tych dwóch podatków mógł mieć nie tylko 
kryzys, ale też przesunięty termin rozliczenia 
czy możliwość odroczenia zaliczek PIT, wpro-
wadzone przez jedną z rządowych tzw. tarcz 
antykryzysowych. Mniejsze są też wpływy  
w podatku od nieruchomości, wpływy z wy-
najmu lokali użytkowych czy sprzedaży bile-
tów komunikacji miejskiej.

mnieJSze WpłyWy 
dO SuWalSKieJ KaSy

Z niepokojem obserwujemy dane, któ-
re wskazują, że realizacja dochodów wła-
snych Suwałk uległa znacznemu pogorszeniu.  
W marcu do kasy miejskiej z tytuły udzia-
łów w podatku PIT wpłynęło ponad 625 tys. 
zł mniej niż w marcu 2019 r. W kwietniu kwo-
ta ta była już o wiele wyższa. To aż 3,4 mln zł 
mniej w porównaniu do kwietnia 2019. Maleją 
również wpływy z podatku od nieruchomości 
oraz te, które są pobierane przez miejskie jed-
nostki – głównie Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Przykładowo każdy miesiąc przestoju suwal-
skiego Aquaparku to ubytek dochodów na po-
ziomie 320 000 zł.

mnieJ pieniędzy dO pOdziału
Rząd przygotował projekt tzw. tarczy anty-

kryzysowej dla samorządów. Jednak nie wia-
domo, kiedy i w jakim kształcie tarcza dla sa-
morządów wejdzie w życie, dlatego na razie 
muszą one radzić sobie same. Konieczne są 
nadzwyczajne rozwiązania. Takie jak zwięk-
szenie subwencji ogólnej dla samorządów, by 
zrekompensować straty, czy zawieszenie limi-
tów na zaciąganie długów do końca 2023 r.  
Samorządy dokonują przeglądu wydatków bie-
żących i inwestycyjnych, aby wprowadzić moż-
liwe oszczędności. Pod nóż idą też lokalne in-
westycje, samorządy przekładają planowane 
remonty i modernizacje, zachowując przede 
wszystkim inwestycje z dofinansowaniem unij-
nym bądź z budżetu państwa.

Podobnie jest w Suwałkach. Zmniejszenie 
dochodów własnych w budżecie miejskim 
wiązać się będzie z rezygnacją bądź ogranicze-
niem niektórych zaplanowanych wydatków. 
Dlatego już wcześniej podjęto decyzję o za-
wieszeniu wprowadzenia podwyżek wynagro-
dzeń w miejskich jednostkach budżetowych 
oraz instytucjach kultury, a także wstrzyma-
no realizację niektórych inwestycji zaplanowa-
nych do realizacji na ten rok. Szerzej pisaliśmy 
o tym w nr 9 „DwuTygodnika Suwalskiego.” 

mniej Pieniędzy 
w suwalskieJ kasie

>>
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sbO 2021
Do piątku (29 maja) można składać wnioski 

do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 
przyszły rok. Fundusz podobnie jak w latach 
poprzednich wynosi 2,6 mln zł i zostanie roz-
dysponowany na trzy części:

• 1,9 miliona złotych przeznaczono na du-
że projekty o wartości od 120 do 900 tysię-
cy złotych;

• 0,6 miliona złotych na projekty małe o war-
tości do 120 tysięcy złotych;

• 0,1 miliona złotych na projekty kulturalne 
lub społeczne o wartości do 20 tysięcy złotych.

W tym roku głosowanie na zgłoszone pro-

>>
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz sta-

nowczo zdementował pogłoski, które pojawi-
ły się w mediach na temat rzekomych planów 
likwidacji lub przekazania w ręce organizacji 
pozarządowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego przy ul. Przytorowej. SOSW 
to jedna z najważniejszych suwalskich placó-
wek oświatowych. Za dwa lata świętować bę-
dziemy jubileusz 70-lecia istnienia Ośrodka  
i cieszyć się z jego niepodważalnych osiągnięć.

tyle SamO KlaS
W roku szkolnym 2019/2020 w suwalskim 

SOSW jest 39 oddziałów. Liczba uczniów to 
182 osoby z niepełnosprawnością w stopniu 
umiarkowanym i 15 uczniów niepełnospraw-
nych intelektualnie w stopniu głębokim reali-
zujących zajęcia rewalidacyjno-wychowaw-
cze. Pracuje z nimi 107 nauczycieli.

W nowy roku szkolnym w placówce utrzy-
mana będzie taka sama liczba oddziałów, jak 
obecnie. Na rok szkolny 2020/2021 placówka 
ma zatwierdzone także 39 oddziałów, w tym 6 
przedszkolnych i 3 internackie. Pracę znajdzie 
tam 106 nauczycieli.

WOlne mieJSCa W SOSW 
Na nowy rok szkolny są jeszcze wolne miej-

sca. Dotąd do Ośrodka zgłosiło się 161 dzie-
ci z niepełnosprawnością w stopniu umiar-
kowanym i 13 uczniów niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu głębokim, realizują-
cych zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

Ośrodek dysponuje jeszcze wolnymi miej-
scami na nowy rok szkolny: w przedszkolu  
– 6 miejsc, w szkole podstawowej – 18 miejsc, 
szkole przysposabiającej do pracy – 6 miejsc, 
branżowej szkole I stopnia – 18 miejsc i w inter-
nacie – 3 miejsca.

inWeStyCJe W SOSW
SOSW jest jedną z najlepiej wyposażonych 

placówek w Suwałkach. W ostatnim czasie za-
kupiono tam sprzęt na potrzeby uczniów nie-
pełnosprawnych dzięki realizacji m.in. pro-
jektów współfinansowanych ze środków UE. 
Także dzięki współpracy Ośrodka i suwalskie-
go Urzędu Miejskiego zrealizowano 5 projek-
tów rozwojowych za ok. 2,5 mln zł.

– Deklaruję, że dopóki jestem Prezydentem 
Miasta Suwałk na pewno nie dojdzie do likwi-
dacji tej jednostki. Nie przeszło mi to przez myśl 

nawet przez chwilę. Z całą stanowczością stwier-
dzam, że będzie ona istniała. Nie planuję również 
przekazania placówki w ręce organizacji poza-
rządowej – stanowczo zapewnił Cz. Renkiewicz.

Suwalski samorząd nie oszczędza na osobach 
niepełnosprawnych. Inwestuje w bazę, wyposa-
żenie, pomoce dydaktyczne, ale też w kapitał 
ludzki – nauczycieli. W Ośrodku zatrudnionych 
jest obecnie 145 pracowników (107 nauczycieli  
i 38 pracowników administracji i obsługi). W tym 
roku na działalność SOSW w suwalskim budżecie 
miejskim zaplanowano o prawie 10% więcej pie-
niędzy niż w 2018 r. (2020 r. – 11 168 426 zł; 2018 r.  
– 10 184 929 zł).

niKt nie chce liKwidOwać sOsw

jekty rozpocznie się miesiąc wcześniej niż  
w latach ubiegłych. Potrwa od 14 września do 
2 października, a 26 października zostaną opu-
blikowane wyniki.

– Zachęcam Suwalczan do korzystania  
z SBO. To przydatne narzędzie zwłaszcza te-
raz w czasach koronawirusa, kiedy jesteśmy 
zmuszeni by rezygnować z wielu inwestycji. 
Budżet obywatelski jest obowiązkiem i na pew-
no będzie realizowany – informuje Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Rozpoczęły się już działania związanych  
z wykonaniem inwestycji, które zakwalifiko-
wały się do tegorocznej edycji SBO. Ogłoszono 
już przetarg na budowę parkingów przy ul. 
Sportowej. Zostanie ogłoszone postępowanie 
na wykonanie hali pneumatycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 6. Zarząd Dróg i Zieleni przy-
stąpi niebawem do budowy schodów przy  
ul. Polnej. Więcej na: www.um.suwalki.pl

Europejski
Dzień Logopedy
w SOSW 
obchodzono 
na początku marca 

>>

Pomoc 
uczniom

Miasto Suwałki pozyskało 1,18 mln zł 
na realizację dodatkowych zajęć w Szkole 
Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra 
Hamerszmita.

W SP nr 4 od września 2020 r. będą pro-
wadzone dodatkowe zajęcia rozwijające m.in. 
kompetencje cyfrowe (robotyka, programowa-
nie). Zorganizowane zostaną również zajęcia 
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi (arteterapia, zajęcia korekcyjno-kom-
pensacyjne, logorytmika, zajęcia logopedycz-
ne, zajęcia z kreatywności). Zdolni uczniowie 
otrzymają stypendia. Nauczyciele będą mie-
li możliwość udziału w studiach podyplomo-
wych i szkoleniach, które zostaną sfinansowane 
w ramach projektu. Zakupione zostaną pomo-
ce dydaktyczne do zajęć, w tym laptopy i sprzęt 
multimedialny. Wyposażona zostanie także pra-
cownia matematyczno-przyrodnicza na łączną 
kwotę ponad 450 tys. zł.

kasa na szPital
Suwalski Szpital Wojewódzki otrzyma dodat-

kowo ponad 1 mln zł na walkę z Covid-19. Za 
te pieniądze szpital doposaży oddział zakaź-
ny w m.in. defibrylator, łóżka szpitalne, apara-
ty do dializ. Jednak większość środków ma być 
przeznaczona na zakup środków ochrony oso-
bistej. To efekt zwiększenia budżetu Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-
Ukraina 2014-2020. 

>>

>>

Suwalska „czwórka” zmieni się nie do poznania. 
Trwa budowa nowego skrzydła budynku SP 4
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SKąd taKa 
GWałtOWna zapaŚĆ?

Lic zba punk tów sprzedaż y alkoholu  
w Suwałkach od lat pozostaje na zbliżonym 
poziomie (177 punktów w 2019 r.; w 2018 r. by-
ło ich 186, a w 2017 r. – 185). Nie zmieniły się 
też znacząco przepisy prawa dotyczące prze-
ciwdziałania alkoholizmowi. Jedyną znaczącą 
zmianą było wprowadzenie w połowie 2018 r.  
ograniczenia sprzedaży alkoholu w suwal-
skich sklepach i stacjach benzynowych w go-
dzinach od 23 do 6. Wnioskowała o to m.in. su-
walska policja. Jak pokazują dane suwalskiej 
Komendy Miejskiej Policji za 2019 r. nie widać 
pozytywnego wpływu tej decyzji na stan pro-
blemów alkoholowych w Suwałkach, a wręcz 
przeciwnie. 

W 2019 r. policja zatrzymała 164 nietrzeź-
wych kierujących, a rok wcześniej było ich 
zaledwie 78. W 2019 r. policjanci 1 465 razy 
interweniowali w związku ze spożywaniem al-
koholu w miejscach publicznych, a rok wcze-
śniej takich interwencji było tylko 816.

nieSKuteCzna prOHiBiCJa? 

Z danych suwalskich Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika, że inter-
wencje policji związane ze spożywaniem al-
koholu w miejscach publicznych należą do 
najczęstszych w miejscach, gdzie przed wpro-
wadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alko-
holu działały sklepy nocne. Nie brak wśród 
tych zgłoszeń informacji o spożywaniu alko-
holu w godzinach obowiązywania nocnej pro-
hibicji w Suwałkach. Według stanu na 18 ma-
ja w okolicach Placu Marii Konopnickiej było 
6 zgłoszeń – wszystkie związane ze spożywa-

niem alkoholu. W okolicach ul. T. Kościuszki by-
ły 4 zgłoszenia i wszystkie związane ze spoży-
waniem alkoholu w miejscu publicznym. Przy 
ul. Nowomiejskiej – 6 zgłoszeń, z tego 3 zwią-
zane ze spożywaniem alkoholu.

WięCeJ nietrzeŹWyCH 
W „WytrzeŹWiałCe”

W porównaniu do 2018 r. wyraźnie zwięk-
szyła się też liczba pobytów nietrzeźwych  
w suwalskim Pogotowiu dla Osób Nie - 
trzeźwych. W 2019 było 1 656 pobytów nie-
trzeźwych, a rok wcześniej było mniej o 247 

więcej nietRzeźwych pobytów. W ubiegłym roku w suwalskim 
Pogotowiu dla Osób Nietrzeźwych zanoto-
wano więcej pobytów pijanych mężczyzn i ko-
biet. Na szczęście nie przybyło nietrzeźwych 
nieletnich. W 2019 r. w suwalskiej placówce 
przebywało 2 nietrzeźwych nastolatków.

WięCeJ na alKOHOl

Ze sprawozdania z realizacji Miejskiego 
Programu Prof ilak t yki i  Rozwiąz y wania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Suwałkach za 2019 r. wynika, że 
w sklepach i gastronomii sprzedano alkohol  
o wartości 121 836 733,39 zł czyli o ok. 9,5 mln zł  
więcej niż przed rokiem. Suwalczanie spo-
żywają przede wszystkim alkohol zakupiony  
w sklepach, a znacznie rzadziej w restaura-
cjach i barach. Wartość alkoholu sprzedanego 
w gastronomii jest siedemnaście razy niższa 
niż w sklepach. Na wartość sprzedaży alkoholu 
w suwalskich sklepach znaczący wpływ mają 
Litwini, dla których ceny w polskich sklepach 
są wciąż konkurencyjne. Przed ograniczenia-
mi wprowadzonymi z powodu koronowirusa 
nie brakowało w suwalskich sklepach klientów  
z Litwy z kartonami zakupionego alkoholu.

piWa naJWięCeJ

Suwalczanie najwięcej piją piwa. W 2019 r. 
ponad połowa wszystkich pieniędzy wydawa-
nych na alkohol była przeznaczana na zakup 
piwa i alkoholi do 4,5% zawartości alkoholu. 
Ponad 38% pieniędzy wydawanych na alko-
hol w Suwałkach była przeznaczana na zakup 
wódki i alkoholi powyżej 18% zawartości alko-
holu. Najmniej suwalczanie piją wina i alkoho-
li powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu. 
Na te napoje wydają ok. 11% wszystkich pie-
niędzy przeznaczanych na alkohol. I tutaj nie 
następują większe zmiany od kilku lat.

Niepokojące daNe wyNikają ze sprawozdaNia z realizacji Miejskiego prograMu rozwiązywaNia probleMów 
alkoholowych i przeciwdziałaNia NarkoMaNii w suwałkach za 2019 r. w porówNaNiu do 2018 r. o poNad 100% 
wzrosła liczba Nietrzeźwych kierujących i o prawie 80% wzrosła liczba iNterweNcji policyjNych zwią-
zaNych ze spożywaNieM alkoholu w Miejscach publiczNych. o 18% zwiększyła się też liczba pobytów Nie-
trzeźwych w pogotowiu dla osób Nietrzeźwych w suwałkach. 

piwo i napoje 
do 4,5% 

zawartości 
alkoholu 

wino i napoje 
od 4,5% do 

18% zawartości 
alkoholu

wódka i napoje 
powyżej 18% 

zawartości 
alkoholu

Wartość sprzedaży 
napojów alkoholowych 
w 2019 r. w Suwałkach

61 959 837 zł

 46 482 151 zł

13 394 744 zł

W maju suwalski Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego rozpoczął 
przeprowadzanie państwowych egzaminów teoretycznych i praktycz-

nych z  zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności, zapew-
niających bezpieczeństwo dla osób egzaminowanych jak i pracowników 
WORD-u. Wznowiono też działalność szkoleniową. Orientacyjny czas 
oczekiwania na egzaminy: kategoria B – 9 dni, kategoria C i C+E – 9, kate-
goria A – 8, a egzaminy teoretyczne na wszystkie kategorie – 1 dzień. Przy 
zapisywaniu się na egzamin WORD zaleca formę telefoniczną lub e-mailo-
wą, unikając przyjścia osobiście. Tel. 87 566 44 62 lub 87 563 16 60 wew.: 
13 lub 14, kom.: 512 323 454 lub przez serwis: info-car.pl

WORD prowadzi szkolenie on-line dla kierowców naruszających prze-
pisy ruchu drogowego obniżające ilość punktów karnych. Szkolenie 
prowadzone jest w formie wideokonferencji. Uczestnik otrzymuje nie-
zbędne wsparcie techniczne oraz instrukcję „krok po kroku” umożliwia-
jącą wzięcie udziału w szkoleniu. Zapisy telefonicznie – Wydział szkoleń:  
87 563 16 60 wew. 22 i 23, poniedziałek-piątek, w godzinach 7.30-15.30, 
mailowo: szkolenia@word.suwalki.pl lub word@word.suwalki.pl

wORd znOwu egzaminuje i szKOli>>
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30 lat suwalskiego samorządu miejskiego

27 maja 1990 roku odbyły się 
pierwsze wybory do Rady Miejskiej 
w Suwałkach. Napiszemy więcej 
o tych wyborach, pierwszej sesji 
i początkach I kadencji, bo wów-
czas jeszcze nie istniał „Tygodnik 
Suwalski” i nie wszystkie ówcze-
sne wydarzenia są powszechnie 
znane. Działalność suwalskiego 
samorządu w następnych kaden-
cjach była obszernie opisywana na 
łamach „Tygodnika Suwalskiego”, 
a następnie „DwuTygodnika 
Suwalskiego”. Samorządowe wy-
darzenia sprzed 30 lat na łamach 
„Tygodnika Suwalskiego” w 2000 
roku opisał Jerzy Broc.

W pierwszych wyborach do 
suwalskiej Rady Miejskiej uczest-
niczyło zaledwie 36% upraw-
nionych wyborców. Najwięcej 
z nich zagłosowało na Suwalski 
Komitet Obywatelski – 8 071 gło-
sów (23 radnych w 32 osobowej 
Radzie Miejskiej). Na Stronnictwo 
Demokratyczne zagłosowało 1 475 
osób (5 radnych), a na Konfederację 
Polski Niepodległej – 1 197 gło-
sów (4 radnych). Pozostałych 6 star-
tujących komitetów wyborczych 
nie zdobyło żadnego mandatu 

radnego. Teraz nikt z wybranych 
wówczas radnych nie działa już 
w samorządzie. Najwięcej (ponad  
1 000 głosów) uzyskał znany su-
walski lekarz Jerzy Lasota i on zo-
stał wybrany na pierwszej sesji 
przewodniczącym Rady Miejskiej.  
A obrady rozpoczęły się odśpiewa-
niem hymnu narodowego i powita-
niem przez radnego – seniora Jana 

I kadencji zmienił się też przewod-
niczący Rady: J. Lasotę zastąpiła 
Danuta Iwaszko.

W nr 24 z 2000 r. „Tygodnika 
Suwalskiego” J. Broc wyliczył waż-
niejsze dokonania w czasie pierw-
szej kadencji suwalskiego samo-
rządu miejskiego, w tym m.in.: 
zlikwidowanie „dzikiego” handlu 
ulicznego, utworzenie bazaru miej-
skiego w dawnej bazie PKS oraz 
przeniesienie targowisk na ulicę 
Bakałarzewską i na teren pokosza-
rowy (wywołało to ożywioną dys-
kusję); zbudowanie kompostow-
ni; rozpoczęcie budowy trzeciego 
stopnia oczyszczalni ścieków; pod-
jęcie decyzji o przeniesieniu dwor-
ca PKS na ul. Utrata; położenie 
sztucznej nawierzchni na stadio-
nie lekkoatletycznym; zakończe-
nie budowy pływalni OSiR; posta-
wienie słupów ogłoszeniowych 
„Chmielewskiego” i przystanków 
autobusowych „Poźniaka”; kilka ki-
lometrów ulic, w tym dwupasmo-
wej ul. gen. Z. Podhorskiego; roz-
poczęcie przebudowy ul. Utrata; 
skomunalizowanie przedsię -
biorstw: PEC, PWiK, PGK, ZBM i po-
wołanie Straży Miejskiej. 

samorząd terytorialny ma w polsce bogatą tradycję sięgającą czasów przedrozbiorowych, zachował też swoje znaczenie  
w ii rzeczpospolitej i dotrwał do 1950 r., tracąc jednak na znaczeniu po ii wojnie światowej. w prl został zastąpiony przez rady 
narodowe, które nie pochodziły z demokratycznych wyborów. dopiero po zmianach ustrojowych odrodził się samorząd terytorialny. 

Urbanowicza. Powodzenia radnym 
życzył ks. Kazimierz Hamerszmit. 
Na pierwszej sesji radni wybrali 
Prezydenta Miasta Suwałk. Został 
nim Zdzisław Chmielewski, który 
uzyskał 31 głosów na 32 możliwe. 
Po kilkunastu miesiącach zastąpił 
go Leszek Poźniak, który jako je-
dyny prezydent Suwałk został wy-
brany w drodze konkursu. W czasie 

Po pierwszych wyborach samorządowych w 1990 r. jedną z pierwszych decyzji 
suwalskiej Rady Miejskiej było utworzenie „Tygodnika Suwalskiego”. 
Pierwsze zdjęcie na łamach „TS” z sesji Rady Miejskiej ukazało się dopiero pod 
koniec pierwszej kadencji – 17 listopada 1993 r.

Szanowni Suwalczanie

Wprowadzona 30 lat temu reforma samorządowa zniosła rady narodo-
we, oddzielając samorząd terytorialny od administracji rządowej i ustana-
wiając, iż wspólnotę samorządową tworzy ogół mieszkańców. 8 marca 1990 
roku Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie gminnym, zawierającą najważ-
niejsze uregulowania dotyczące działalności gminy, jej zadania własne oraz 
ustanawiając Radę Miejską organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. 

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze całkowicie wolne wybory do  
samorządu terytorialnego. Datę tę przyjmuje się za formalny początek  
samorządności w Polsce. To jedno z najważniejszych wydarzeń odrodzonej  
III Rzeczypospolitej. Po raz pierwszy od wielu lat samorząd zbliżył się do  
obywatela i jego potrzeb, pełniąc wobec niego rolę służebną.

Jesteśmy dumni z powstałego przed 30 laty samorządu, niezależnie od 
tego, w jaki sposób się go teraz przedstawia. Gdyby nie reforma samorzą-
dowa, to Rzeczpospolita – czy miejska, czy wiejska – wyglądałaby zupełnie  
inaczej. Jubileusz samorządu jest więc świętem wszystkich Polaków, którzy 
skorzystali na tej transformacji ustrojowej.

Święto samorządu terytorialnego obchodzone jest w tym roku w spo-
sób wyjątkowo skromny. Niezależnie jednak od okoliczności, które stworzy-
ła nam epidemia koronawirusa, jubileusz powinien służyć temu, by uświa-
damiać sobie, że na przestrzeni trzech dekad udało się zbudować wspólnie 
rzecz niesamowitą – naszą Małą Ojczyznę. 

Oczywiście, jubileusz powinien służyć również refleksji nad tym co powin-
no się jeszcze udoskonalić lub zrobić inaczej. Mamy świadomość wielu wy-
zwań, które są przed nami. Widzimy szereg niepokojących zjawisk, jak mi-

gracje wewnętrzne, czyli proces przeprowadzania się do dużych miast lub 
za granicę, co postrzegamy w kategoriach nierównomiernego rozwijania 
się kraju. Niepokoi nas nie tylko kwestia demografii, ale też i to, jak będzie 
wyglądał  rozwój gospodarczy po pandemii? Widzimy szereg rzeczy, któ-
re można by poprawić, jak chociażby kwestia wykluczenia transportowego.

Samorząd to nie tylko doskonała absorpcja środków unijnych, choć  
pamiętać należy, że jako suwalski samorząd pozyskaliśmy w ciągu 16 lat  
z funduszy unijnych ponad 600 mln zł. Samorządność od 1990 roku to  
także budżety obywatelskie, to ruchy miejskie, to władza blisko obywatela, 
to podstawa demokracji. 

Praca w samorządzie to służba, którą należy wypełniać z wielką odpowie-
dzialnością, mając na uwadze dobro publiczne, więc dobro każdego miesz-
kańca. Osoby zaangażowane w działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa 
na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia łączy jedno – troska o lepsze jutro. 

W imieniu własnym, ale także naszych poprzedników sprawujących 
urząd Prezydenta Miasta Suwałk oraz osób wypełniających mandat radne-
go wszystkich ośmiu kadencji, chcielibyśmy Państwu bardzo serdecznie po-
dziękować za dobre rady, życzliwość i wspólny wysiłek budowania wspól-
noty Suwalczan. Mamy nadzieję, że  wraz z Radą Miejską obecnej kadencji, 
przy wsparciu pracowników Urzędu Miejskiego, innych instytucji samorzą-
dowych, organizacji biznesowych i społecznych oraz obywateli – uda się ra-
zem pokonać wszelkie przeciwności i dalej wspólnie skutecznie działać dla 
dobra Miasta Suwałk i jego mieszkańców.

Prezydent Miasta Suwałk Przewodniczący Rady Miejskiej

trudne początki suwalskiego samorządu
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i KadenCJa 1990-1994
Jerzy Lasota – Przewodniczący Rady Miejskiej 
(1990-1991)
Danuta Iwaszko – Przewodnicząca Rady 
Miejskiej (1991-1994)
Dariusz Maciej Ambrosiewicz
Grzegorz Augustynowicz
Marian Chmielewski
Zdzisław Chmielewski
Zenon Dziedzic
Zbigniew Jan Filipkowski
Zenon Gościewski
Piotr Hołdyński
Jarosław Piotr Kabza
Grzegorz Kochanowicz
Zdzisław Szczepan Kolenkiewicz
Stanisław Kowalczyk
Witold Ludwik Kowalczyk
Franciszek Józef Koza
Tadeusz Krzywicki
Grzegorz Andrzej Kubaszewski
Wiesław Józef Lelusz
Aleksy Lewszuk
Ryszard Łapiński
Jerzy Maciągowski
Gustaw Orłowski
Czesław Osewski
Sławomir Antoni Paszkowski
Jerzy Wojciech Pelczarski
Janusz Płoński
Mieczysław Potapa
Zygmunt Franciszek Rybka
Andrzej Bogdan Skalski
Tadeusz Szturgulewski
Krzysztof Jan Szulc
Eugeniusz Tański
Jan Urbanowicz
Adam Wigierski
Jarosław Zieliński

ii KadenCJa 1994-1998
Piotr Marian Luto – Przewodniczący Rady 
Miejskiej
Maria Bogucka
Jarosław Kiejstut Bolanowski 
Jerzy Stefan Broc 
Tadeusz Chołko 
Zbigniew Roman De-Mezer 
Zygmunt Filipowicz 
Marek Aleksander Giedrojć 
Zenon Gościewski 
Mieczysław Jerzy Grnyo
Ryszard Gurban
Danuta Iwaszko 
Włodzimierz Jankowski 
Tadeusz Stanisław Jasiński 
Mieczysław Jurewicz
Grzegorz Kalejta
Antoni Kisło
Tadeusz Kłaczkowski 

Stanisław Bolesław Kochański
Marek Tomasz Korzun
Leszek Kowalewski 
Marian Krupiński 
Maria Jolanta Lauryn
Leszek Lewoc 
Zygmunt Lutyński 
Andrzej Łapiński
Ryszard Łapiński
Stanisław Franciszek Mierzejewski
Antoni Olfier 
Ryszard Ołów
Stanisław Jan Romotowski
Stanisław Skindzier 
Andrzej Janusz Soroka 
Piotr Szmulik 
Ewa Szulc-Pachut 
Tadeusz Szymańczyk 
Henryk Usowicz 
Czesław Wielgat 
Grzegorz Wołągiewicz 
Józef Zawadzki 
Piotr Ludwik Zieliński 

iii KadenCJa 1998-2002
Andrzej Kolenkiewicz – Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
Krzysztof Bargłowski 
Maria Bogucka 
Jerzy Stefan Broc 
Tadeusz Chołko 
Aleksander Czuper 
Barbara Dąbrowska-Szmulik 
Zbigniew Roman De-Mezer 
Stefan Dojnikowski 
Stanisław Dziemian 
Zbigniew Jan Filipkowski 
Wiesław Gołaszewski 
Mieczysław Jerzy Grnyo 
Józef Bonifacy Hryniewicki 
Tadeusz Stanisław Jasiński 
Mieczysław Jurewicz 
Grzegorz Kalejta 
Barbara Alicja Klimiuk 
Maria Jolanta Lauryn 
Andrzej Mirosław Matusiewicz 
Grzegorz Misiewicz 
Eligiusz Władysław Myszkowski 
Ryszard Ołów 
Gustaw Orłowski 

Jan Kazimierz Orłowski 
Czesław Osewski 
Zdzisław Przełomiec 
Maria Raczkowska 
Henryk Romańczuk 
Stanisław Sieczkowski 
Andrzej Bogdan Skalski 
Tadeusz Sobolewski 
Edmund Soboń 
Tadeusz Szymańczyk 
Mieczysław Urbanowicz 
Zbigniew Izydor Walendzewicz 
Grzegorz Wołągiewicz 
Zdzisław Wronowski 
Stanisław Zaborowski 
Jarosław Zieliński

iV KadenCJa 2002-2006
Mieczysław Jurewicz – Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
Krzysztof Bargłowski 
Tomasz Jan Bilbin 
Waldemar Kazimierz Brzeziński 
Marek Domagała 
Barbara Dzikielewska-Galanek 
Grzegorz Gorlo
Zdzisław Koncewicz
Stanisław Kulikowski
Zdzisław Kuś
Maria Jolanta Lauryn
Zygmunt Lewkowicz
Andrzej Mirosław Matusiewicz
Eligiusz Władysław Myszkowski
Krzysztof Ołowniuk 
Jan Kazimierz Orłowski
Czesław Ludwik Paluch
Zdzisław Przełomiec
Maria Raczkowska
Jarosław Schabieński
Stanisław Sieczkowski
Sławomir Jan Szeszko
Jadwiga Szukiłowicz
Tadeusz Szymańczyk
Andrzej Turowski 
Mieczysław Urbanowicz
Zbigniew Izydor Walendzewicz
Jan Wiszniewski
Grzegorz Wołągiewicz
Tadeusz Franciszek Zamaro 
Jarosław Zieliński

Suwalscy radni ośmiu kadencji oraz zaproszeni goście w czasie inauguracji obchodów 300-lecia Suwałk – 2 marca 2020 roku

radni rady
miejskiej 
w suwałkach
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V KadenCJa 2006-2010
Włodzimierz Marczewski – Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
Lechosław Bołtrukanis
Waldemar Kazimierz Brzeziński
Wanda Lewoc-Chrostowska 
Roman Dębski
Bożenna Dunat
Mieczysława Halina Gajewska
Grzegorz Gorlo
Mieczysław Jurewicz
Zdzisław Koncewicz
Stanisław Kulikowski
Andrzej Mirosław Matusiewicz
Marzena Nalepa
Krzysztof Ołowniuk 
Adam Ołów
Ryszard Ołów
Ryszard Perkowski
Anna Ruszewska
Ewa Beata Sidorek
Stanisław Sieczkowski
Zdzisław Walerian Siemaszko
Sławomir Szeszko 
Tadeusz Szymańczyk
Mieczysław Urbanowicz
Andrzej Turowski
Tadeusz Franciszek Zamaro

Vi KadenCJa 2010-2014
Andrzej Paweł Chuchnowski – Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
Agnieszka Barszczewska
Zbigniew Roman De-Mezer
Grzegorz Gorlo
Dorota Anna Jabłońska 
Adam Kacprzyk
Józef Dariusz Kimera 
Zdzisław Koncewicz
Janusz Aleksander Krzesicki
Stanisław Kulikowski
Włodzimierz Marczewski
Adam Ołowniuk
Krzysztof Ołowniuk
Leszek Perkowski
Zdzisław Przełomiec
Anna Ruszewska
Agnieszka Dorota Rzatkowska
Stanisław Sieczkowski
Jadwiga Mariola Szczypiń

Sławomir Jan Szeszko
Bożena Topczyłko
Krzysztof Tumialis
Andrzej Turowski
Tadeusz Franciszek Zamaro 

Vii KadenCJa 2014-2018
Jadwiga Mariola Szczypiń – Przewodnicząca 
Rady Miejskiej  (2014-16)
Zdzisław Przełomiec – Przewodniczący Rady 
Miejskiej (2016-18)
Bogdan Bezdziecki
Andrzej Paweł Chuchnowski 
Zbigniew Roman De-Mezer 
Adam Gorlo
Grzegorz Gorlo 
Zbysław Wojciech Grajek 
Tadeusz Czerwiecki
Dorota Anna Jabłońska 
Jacek Juszkiewicz
Bożena Maria Kamińska 
Zdzisław Koncewicz 
Karol Korneluk 
Stanisław Kulikowski 
Kamil Lauryn 
Andrzej Łuczaj 
Wojciech Malesiński 
Józef Wiesław Murawko
Wojciech Pająk 
Anna Ruszewska 
Irena Bożena Schabieńska
Janusz Witold Skowroński

Sławomir Jan Szeszko 
Zdzisław Stanisław Ścięgaj
Andrzej Turowski 
Piotr Wasiukow

Viii KadenCJa 2018-2023
Zdzisław Przełomiec – Przewodniczący Rady 
Miejskiej
Bogdan Bezdziecki
Sylwester Cimochowski
Tadeusz Czerwiecki
Zbigniew Roman De-Mezer
Anna Maria Gawlińska
Krystyna Gwiazdowska
Jacek Juszkiewicz
Mariola Brygida Karpińska
Kamil Klimek
Zdzisław Koncewicz
Karol Korneluk
Jarosław Józef Kowalewski 
Stanisław Kulikowski
Kamil Lauryn
Jacek Niedźwiedzki
Adam Ołowniuk
Wojciech Pająk
Jacek Roszkowski
Anna Ruszewska
Jarosław Schabieński
Sławomir Sieczkowski
Andrzej Turowski
Marek Lech Zborowski-Weychman

Suwalscy radni ośmiu kadencji oraz zaproszeni goście w czasie inauguracji obchodów 300-lecia Suwałk – 2 marca 2020 roku

Rada Miejska w Suwałkach VIII kadencji z prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem, skarbnikiem 
Wiesławem Stelmachem i sekretarzem Mariuszem Klimczykiem
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WiCeprezydenCi  

miaSta

piotr Hołdyński – Wiceprezydent Miasta I kadencji

Wojciech malinowski – Wiceprezydent Miasta I kadencji

alicja Barbara Klimiuk – Wiceprezydent Miasta I i II kadencji

Cezary Stanisław Ostrowski 

– Wiceprezydent Miasta II kadencji

mieczysław Jerzy Grnyo 

– Wiceprezydent Miasta II i III kadencji

mieczysław Jurewicz – Wiceprezydent Miasta III kadencji

maria Jolanta lauryn – Wiceprezydent Miasta III kadencji

zaStępCy  prezydenta  miaSta

Włodzimierz marczewski 

– Zastępca Prezydenta Miasta IV kadencji

andrzej turowski – Zastępca Prezydenta Miasta IV kadencji

mariusz Klimczyk – Zastępca Prezydenta Miasta IV

         i V kadencji

Czesław renkiewicz 

– Zastępca Prezydenta Miasta V kadencji

władze suwałk w latach 1990-2020
Zdzisław 
Chmielewski,
Prezydent 
Miasta Suwałk
I kadencji 
w latach 
1990-1991

Leszek 
Stanisław 
Poźniak, 
Prezydent 
Miasta Suwałk
I kadencji
w latach 
1991-1994

Grzegorz 
Wołągiewicz, 
Prezydent 
Miasta Suwałk
II i III 
kadencji 
w latach 
1994-2002

Józef 
Gajewski,
Prezydent 
Miasta Suwałk
IV i V 
kadencji 
w latach 
2002-2010

Wiesław 
Stelmach, 
Pełniący 
Funkcję 
Prezydenta 
Miasta
Suwałki 
w 2010 roku

Czesław 
Renkiewicz, 
Prezydent 
Miasta Suwałk
VI, VII i VIII 
kadencji
od 2010 roku

marek Buczyński 

– Zastępca Prezydenta Miasta V i VI kadencji

łukasz Kurzyna 

– Zastępca Prezydenta Miasta VI, VII i VIII kadencji

ewa Beata Sidorek 

– Zastępca Prezydenta Miasta VII i VIII kadencji

SKarBniCy  miaSta

Czesław Osewski – Skarbnik Miasta I kadencji

Wojciech malinowski – Skarbnik Miasta I kadencji

danuta dubnicka – Skarbnik Miasta I i II kadencji

edward Krzysztof zabaryło – Skarbnik Miasta II i III kadencji

Wiesław Stelmach 

– Skarbnik Miasta III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji

SeKretarze  miaSta

elżbieta Giedrojć – Sekretarz Miasta I kadencji

zygmunt rybka – Sekretarz Miasta I i II kadencji

adam Karczewski – Sekretarz Miasta II, III, IV, V, VI i VII kadencji

mariusz Klimczyk – Sekretarz Miasta VII i VIII kadencji
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Wydarzenia SpOrtOWe
WiGry pOWraCaJą dO Gry

Za tydzień (2 czerwca o godz. 20) piłkarze suwalskich Wigier po prze-
rwie spowodowanej koronowirusem rozegrają pierwszy mecz I ligi.  
W Niecieczy zmierzą się z Bruk-Bet Termaliką. Kolejny mecz rozegrają  
w Suwałkach, niestety bez udziału publiczności. 5 czerwca o godz. 15.30 
przy ul. Zarzecze 26 zmierzą się z Miedzią Legnica. W obu spotkaniach nie 
będą faworytami, a każda zdobycz punktowa będzie sukcesem Wigier. 
Przypomnijmy, że po rozegraniu 22 meczów z dorobkiem 19 pkt suwal-
ski zespół zajmuje siedemnastą lokatę w tabeli I ligi.

Niestety nie obejrzymy meczu suwalskich Wigier na sportowych an-
tenach Polsatu w najbliższych trzech kolejkach. Zaplanowane za to są 
transmisje kolejnych meczów suwalskiej drużyny. Na sportowych ka-
nałach Polsatu transmitowane będą mecze z: GKS Tychy (w Suwałkach  
18 czerwca o godz. 20.40) i Stomilem (w Olsztynie 21 czerwca o godz. 
15.10). Transmisja meczu z GKS Tychy będzie pierwszą przeprowadzoną 
z suwalskiego stadionu od dwóch sezonów.

Podopieczni Pawła Crettiego już w komplecie przygotowują się do wznowienia 
rozgrywek I ligi

OSir BardzieJ dOStępny
Suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji coraz bardzie dostępny. W po-

przednim wydaniu „DTS” informowaliśmy o otwarciu bieżni na stadio-
nie lekkoatletycznym przy ulicy Wojska Polskiego 17 oraz udostępnieniu 
stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze 26. Ponadto udostępniono korty 
tenisowe ze sztuczną nawierzchnią nad Zalewem Arkadia i ceglane przy 
stadionie lekkoatletycznym. 

Od kilku dni zwiększono limity osób, które mogą ćwiczyć na otwar-
tych obiektach sportowych:

• na stadionie lekkoatletycznym, boiskach piłkarskich i do siatków-
ki plażowej oraz skateparku będzie mogło przebywać maksymalnie  
14 osób (+ 2 trenerów);

• na otwartym pełnowymiarowym boisku piłkarskim przy ul. Zarzecze 
26 – limit zwiększono do 22 osób (+ 4 trenerów).

Można już organizować zajęcia w obiektach zamkniętych. W salach  
i halach sportowych równocześnie może ćwiczyć:

• mała hala sportowa przy ul. Wojska Polskiego 2 – 16 osób + 2 trenerów;
• duża hala sportowa przy ul. Wojska Polskiego 2 – 32 osoby + 3 trenerów;
• mała hala w „Suwałki Arenie” – 16 osób + 2 trenerów;
• duża hala w „Suwałki Arenie” – 32 osoby + 3 trenerów.

Czynna jest również wypożyczalnia rowerów w budynku pływalni 
OSiR przy ul. Wojska Polskiego 2.

„bOn na szKOlenie” 
finiszuJe

Ponad 2 lata temu rozpoczął się nabór uczestników do największego 
w historii województwa projektu edukacyjnego, którego celem jest po-
moc w podwyższeniu kwalifikacji ponad 2,5 tys. mieszkańcom subregio-
nu suwalskiego. Wart jest on ponad 30 mln. zł. Projekt zwany powszech-
nie „Bonem na szkolenie” realizowany jest w partnerstwie samorządów 
powiatowych i Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”. Jego adresatami 
są dorośli mieszkańcy ościennych powiatów oraz miasta Suwałki, którzy 
mogą otrzymać 90 proc. wartości wybranego szkolenia, np. studiów po-
dyplomowych, kursów językowych lub komputerowych oraz kompeten-
cji ogólnych, bądź zawodowych. 

O realizacji projektu „Bon na Szkolenie” rozma-
wiamy z Agnieszką Bucewicz, doradcą zawodowym 
z Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego  
w Suwałkach:
– co to jest ten bon na szkolenie?

– „Bon na szkolenie” jest to partnerski program 
skierowany do osób dorosłych, które z własnej ini-
cjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji  
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i języków ob-
cych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności.
– ilu suwalczan skorzystało dotąd z bonów na szkolenie? 

– W sumie z bonów na szkolenie skorzystało 860 osób mieszkających 
w Suwałkach. Największym zainteresowaniem cieszyły się kursy z zakre-
su podstawowej obsługi komputera, kursy językowe, zwłaszcza język an-
gielski na poziomie podstawowym oraz kursy zawodowe: kursy z zakresu 
kadr i księgowości, kursy na prawo jazdy kat. C, C+E i D. 
– kto może jeszcze wziąć w nim udział i od czego powinno się 
zacząć?

– Teraz projekt zgodnie z regulaminem, będzie realizowany do końca 
czerwca 2020 r. Ponieważ wyczerpaliśmy środki finansowe i jesteśmy na 
końcowym etapie projektu, to nie prowadzimy już rekrutacji do projektu. 
Chciałabym jednak dodać, że będzie kontynuacja tego projektu. Po roz-
poczęciu rekrutacji, każdy, nawet osoby które już skorzystały, będą miały 
szansę skorzystać z dofinansowania na podniesienie swoich kompetencji. 
– dziękujemy za rozmowę.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na 
stronie: www.bonnaszkolenie.pl oraz pod numerem te-
lefonu: 87 566 42 29. Projekt „Rozwój kompetencji kadr 
subregionu suwalskiego” jest realizowany w ramach 

działania 3.2 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” RPO 
Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.

>>

SprOStOWanie
W poprzednim papierowym wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego” 

błędnie podpisaliśmy zdjęcie Mateusza Poniatowskiego jako Huberta 
Chmielaka. Obu Panów przepraszamy. Właściwe fotografie zamieszcza-
my poniżej.

Hubert Chmielak  fot. z profilu FB
Mateusz Poniatowski

 fot. ze zbiorów J. Jutkiewicza
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prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż następujących 
nieruchomości niezabudowanych, stanowiących 

własność miasta Suwałk:
1. oznaczona działkami nr 33915/36 i 33920/23  

o łącznej powierzchni 0,1051 ha, niezabudowana, po-
łożona w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa. Dział-
ka nr 33915/36 o powierzchni 0,0641 ha wchodzi w 
skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr 
SU1S/00006299/7, natomiast działka nr 33920/23 o 
powierzchni 0,0410 ha wchodzi w skład nieruchomości 
oznaczonej księgą wieczystą SU1S/00007957/5. Działki 
o łącznej powierzchni 0,1051 ha przeznaczone są do 
sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jedno-
rodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabu-
dowy zawarte są w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje 
się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na 
planie 14 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga 
wewnętrzna 14 KDW jest nie urządzona, uzbrojona w 
sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 119 000 zł brutto (słownie: sto 
dziewiętnaście tysięcy złotych).

Wadium: 11 900 zł (słownie: jedenaście tysięcy dzie-
więćset złotych).

2. oznaczona działką nr 33920/22 o powierzchni 
0,0956 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy 
ul. Bolesława Prusa, wchodząca w skład nieruchomości 
oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00007957/5. 
Działka przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabu-
dowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę 
komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi 
wewnętrznej, oznaczonej na planie 14 KDW. Obecnie 
wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 14 KDW 
jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wod.-kan. 

Cena wywoławcza: 108 000 zł brutto (słownie: sto 
osiem tysięcy złotych).

Wadium: 10 800 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiem-
set złotych).

3. oznaczona działką nr 33920/21 o powierzchni 
0,0956 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy 
ul. Bolesława Prusa, wchodząca w skład nieruchomości 
oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00007957/5. 
Działka przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabu-
dowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę 
komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi 
wewnętrznej, oznaczonej na planie 14 KDW. Obecnie 
wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 14 KDW 
jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wod-kan.

Cena wywoławcza: 108 000 zł brutto (słownie: sto 
osiem tysięcy złotych).

Wadium: 10 810 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiem-
set dziesięć złotych).

4. oznaczona działką nr 33920/20 o powierzchni 
0,0957 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy 
ul. Bolesława Prusa, wchodząca w skład nieruchomo-
ści oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00007957/5. 
Działka przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabu-
dowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunika-
cyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, 

oznaczonej na planie 14 KDW. Obecnie wydzielona geo-
dezyjnie droga wewnętrzna 14 KDW jest nie urządzona, 
uzbrojona w sieć wod-kan. (słownie: sto osiem tysięcy 
złotych),

Cena wywoławcza: 108 000 zł brutto (słownie: sto 
osiem tysięcy złotych).

Wadium: 10 820 zł (słownie: jedenaście tysięcy 
osiemset dwadzieścia złotych).

5. oznaczona działką nr 33920/19 o powierzchni 
0,0957 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy 
ul. Bolesława Prusa, wchodząca w skład nieruchomości 
oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00007957/5. 
Działka przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabu-
dowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę 
komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi 
wewnętrznej, oznaczonej na planie 14 KDW. Obecnie 
wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 14 KDW 
jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wod-kan.

Cena wywoławcza: 108 000 zł brutto (słownie: sto 
osiem tysięcy złotych).

Wadium: 10 830 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiem-
set trzydzieści złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 roku 
o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwał-
kach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 26.

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

rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 
5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w 
Suwałkach do dnia 25 czerwca 2020 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzę-
du. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu 
stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników prze-
targu;
– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego 

oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o 
przetargu oraz przedmiotem przetargu;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej 

– przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych 
pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów 
tożsamości osób reprezentujących podmiot;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fi-

zycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z 
dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez peł-
nomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzo-
nego notarialnie;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze 

współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody dru-
giego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem 
notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związ-
ku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z 
majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne 
oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeń-
skim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed 
przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż 
nie pozostają w związku małżeńskim.

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

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi na-
bywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu 
udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1, telefon (87) 562-81-41.  115/2020

„Gdzie te pięKne OGrOdy 

i KWieCiSte BalKOny”

prezydent miasta Suwałk 
ogłasza XXiV edycję konkursu 
pn. „Gdzie te pięKne OGrOdy 

i KWieCiSte BalKOny” 

Obiekty oceniane będą w siedmiu kate-
goriach:

• Balkony, tarasy,
• Zieleń na terenie placówek oświatowych,
• Ogródki przydomowe przy budynkach wie-

lorodzinnych (zabudowa blokowa),
• Ogródki przydomowe przy domach wolno-

stojących i w zabudowie szeregowej,
• Zieleń na terenie zakładów pracy do 1000 m2  

powierzchni zagospodarowanej zielenią,
• Zieleń na terenie zakładów pracy powy-

żej 1000 m2 powierzchni zagospodarowanej 
zielenią,

• Ogrody działkowe wytypowane przez 
Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

na laureatÓW KOnKurSu CzeKaJą 
naGrOdy WynOSząCe Od 250 dO 750 
zł. pOzOStali uCzeStniCy OtrzymaJą 
naGrOdy pOCieSzenia W WySOKOŚCi 
100 zł.

Regulamin konkursu oraz formularze zgło-
szeń do udziału w konkursie dostępne są:

• w portiernii Urzędu Miejskiego w Su-
wałkach, ul. A. Mickiewicza 1

• na stronie internetowej Zarządu Dróg  
i Zieleni w Suwałkach: www.zdiz.suwalki.pl

• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach www.um.suwalki.pl

Szczegółowych informacji dotyczą-
cych konkursu udziela Jolanta tama,  
tel. 87 565 99 37, tel. kom. 502 738 710, pok. 
nr 5 zarządu dróg i zieleni w Suwałkach,  
ul. Sejneńska 84.

Formularze zgłoszeń należy składać do 19 
czerwca 2020 r. w niżej wymienionych miej-
scach:

• w kancelarii Urzędu Miejskiego, pok. nr 5,  
ul. A. Mickiewicza 1,

• w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni  
w Suwałkach, ul. Sejneńska 82.

Zgłoszenia można także przysłać na adres: 
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, 16-400 
Suwałki, ul. Sejneńska 82.
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prezydent miaSta SuWałK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmia-
nami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 maja 2020 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywie-
szony został na okres 21 dni (od 14.05.2020 r. do 04.06.2020 r.) wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do  sprzedaży (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 197/2020 z dnia 14 maja 2020 roku).   112/2020

pWiK w Suwałkach prosi o zamieszczenie poniższej informacji 
oraz załącznika:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością na podstawie badań wykonanych przez labo-
ratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (sprawozdanie z 
dnia 06.05.2020 r. informuje, że jakość i skład wody dostarczanej odbiorcom 
przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania określone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. ( Dz. U. 2017 poz.2294). 
  113/2020

W załączeniu
• Ocena jakości wody

prezydent miasta Suwałk
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Miasta Suwałki, oznaczonej działkami nr 24618/2 o powierzchni 0,0980 ha 
i 24616/7 o powierzchni 0,0118 ha, niezabudowanymi, położonymi w Su-
wałkach przy ul. Zwrotniczej, posiadającymi urządzone księgi wieczyste nr 
SU1S/00019965/1 i SU1S/00007956/8. Na działkach zlokalizowana jest sieć 
ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu 
sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remon-
tu, konserwacji, modernizacji i rozbudowy. Ponadto zlokalizowane są sieci: 
energetyczna, wodociągowa i telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany 
będzie do znoszenia tych sieci i udostępnienia wejścia na grunt w przypad-
ku ich awarii, remontu czy konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z 
nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny 
za zgodą właściciela sieci. Działki o łącznej powierzchni 0,1098 ha przezna-
czone są do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego Nr 48 zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/130/2011 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2011 roku.

Cena wywoławcza: 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).
Wadium: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z 

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

Poprzednie przetargi odbyły się w dniu 7 października 2019 roku oraz 24 
lutego 2020 roku i zakończyły się wynikami negatywnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 26.

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pe-
kao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 18 czerwca 2020 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników 
przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie 
aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych 
notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste sta-
wiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie 
przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego nota-
rialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków 
– przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nierucho-
mości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związ-
ku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego 
zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające  
w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed 
przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają  
w związku małżeńskim.

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

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

dezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Su-
wałkach przy ul. Mickiewicza 1, telefon (87) 562-81-41.  116/2020

infOrmaCJa
prezes zarządu Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o. 
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej 
w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 
21.05.2020 r. do dnia 10.06.2020 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.
zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.
monitorurzedowy.pl wykaz nr 7/2020 z dnia 20 maja 2020 r. nieruchomości 
przeznaczonej do najmu.  118/2020

Ogłoszenie
o wynajmie lokalu użytkowego na okres do 3 lat

zarząd Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o. o. ogłasza 
publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użyt-
kowego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego w Su-
wałkach przy ulicy Teofila Noniewicza 71 A – lokal położony na parterze o 
powierzchni użytkowej 351,20 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 
– 7,50 zł/m2 netto, wadium 3 890,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele gastronomiczne, wyposażony w insta-
lację elektryczną, wodno+kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody, wentylację grawitacyjną, mechaniczną oraz instalację ppoż. 

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł/m2. 
Lokal jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym. 
Przetarg odbędzie się w dniu 05.06.2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sie-

dzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. 
Wigierska 32 w sali konferencyjnej (poziom – 1). 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu 
dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 
2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl  
i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58.    119/2020
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O B W i e S z C z e n i e
prezydenta miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 
256) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezy-
denta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 01.04.2020 r., znak: 
I.7011.05.3.2018/2020.IS, decyzję nr 4/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację in-
westycji drogowej polegającej na budowie ulic 1KD (ul. Chorwacka), 2KD (ul. 
Francuska), 6KDW (ul. Włoska, ul. Hiszpańska, ul. Węgierska) wraz z uzbroje-
niem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowy-
mi w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:

1) budowa ulicy 1KD (ul. Chorwacka) w zakresie:
– budowy jezdni o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej z 

placem do zawracania po stronie zachodniej, 
– budowy skrzyżowania z ulicą 2 KD i 6 KDW,
– budowy obustronnych chodników z betonowej kostki brukowej i drogi 

rowerowej z betonu asfaltowego,
– budowy zjazdów indywidualnych,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami wraz z budową se-

paratora koalescencyjnego i budową komór rozsączających, 
– budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami wraz z budową 

tłoczni ścieków sanitarnych,
– budowy uzupełniających odcinków sieci wodociągowej wraz z odgałęzie-

niami i hydrantami p.poż.,
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– przełożenia kolidującego odcinka sieci światłowodowej (od SK-1 proj. do 

SKR1 istn.),
– regulacji wysokościowej istniejących ZKP,
– zagospodarowanie zielenią,
– wycinki drzew,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza pro-

jektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:
a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:

– budowa fragmentów jezdni i chodnika (działka nr 35340),
b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:
– budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej 

(działki nr 31921/2 (po podziale 31921/3), 31919/3, 31919/4, 31916, 31919/1, 
31926),
– budowa odcinka sieci wodociągowej (działki nr 31921/2 (po podziale 

31921/3), 31919/4, 35340,
– budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, kablowej linii oświetleniowej 

z ustawieniem latarni oświe-tleniowej oraz kanału technologicznego (działka 
nr 35340),

c) budowa zjazdów:
– wysokościowe dowiązanie zjazdów z ul. 1 KD (ul. Chorwacką) na działkach 

nr: 31924/2 (po podziale 31924/28), 31924/1 (po podziale 31924/26), 35224/2, 
35224/4, 35362, 35363, 35369, 35370, 35371, 35372, 35332, 35333, 35138, 
35139, 35140, 35326, 35325 wraz z wykonaniem makroniwelacji terenu poło-
żonego w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego pasa drogowego ulicy 
1KD z uwagi na duże zróżnicowanie wysokościowe (działki nr 35364, 35368, 
35329, 35331, 31921/2 (po podziale 31921/3), 35328, 35327),

2) budowa ulicy 2KD (ul. Francuska) w zakresie:
– budowy jezdni o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej na 

odcinku od ul. Zastawie do ul. 1 KD (ul. Chorwacka), 
– budowy zjazdów indywidualnych,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, 
– budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami,
– budowy uzupełniających odgałęzień sieci wodociągowej i hydrantami 

p.poż.,
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– regulacja wysokościowa istniejących ZKP,
– zagospodarowanie zielenią

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

a) budowa i przebudowa zjazdów:
– wysokościowe dowiązanie zjazdów (makroniwelacja) z ul. 2 KD (ul. Fran-

cuska) na działkach nr: 31924/8, 31924/7, 35206, 35209, 
3) budowa ulicy 6KDW (ul. Włoska, ul. Hiszpańska, ul. Węgierska) w zakresie:

– budowy jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na ul. Hisz-

pańskiej, od ul. Zastawie do skrzy-żowania z ul. 1 KD (ul. Chorwacka), zaś na 
pozostałych ulicach Włoskiej i Węgierskiej jezdnie o nawierzchni z kostki be-
tonowej, 

– budowy zjazdów indywidualnych,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, 
– budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami,
– budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i hydrantami p.poż.,
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– regulacja wysokościowa istniejących ZKP,
– przełożenie kolidującego odcinka sieci światłowodowej,
– zagospodarowanie zielenią
– wycinkę drzew,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza pro-

jektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:
a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
– przebudowa ulicy Zastawie w zakresie korekty geometrii skrzyżowania i 

dowiązania wysokościowego wraz z budową fragmentów chodnika (działki 
nr 31926, 35290),

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:
– budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej (działki nr 31926, 35290, 

31923/12),
– budowa kanału technologicznego (podłączenie) (działka nr 35290),
c) budowa i przebudowa zjazdów:
– wysokościowe dowiązanie zjazdów z ul. 6 KDW (ul. Włoska) na działkach 

nr: 35214, 35131, 35210 wraz z makroniwelacją terenu w obrębie pasa drogo-
wego ulicy 6 KDW:

• (ul. Włoska) na działkach nr: 35296, 35216, 35132, 35133, 35125, 35209 
(obręb 0007, Miasto Suwałki),

• (ul. Węgierska) 35314, 35319, 35304, 35324, 35323, 35322, 31921/2 (po 
podziale 31921/3) (obręb 0007, Miasto Suwałki),

• (ul. Hiszpańska) 35311, 35310, 35309, 35308, 35307, 35306, 35305, 35304, 
35296, 35297, 35298, 35299, 35300, 35301, 35302, 35303, 35322, 35327, 
35321, 35328 (obręb 0007, Miasto Suwałki).

przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:
1) budowa ulicy 1KD (ul. Chorwacka)
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 

31923/11, 35330 (w całości granice istniejącego pasa drogowego), w części 
na działkach 35394, 31924/25 (działki stanowią granice pasa drogowego) oraz 
w części na działkach nr: 31924/2, 31924/1, 31921/2 (obręb nr 0007, Miasto 
Suwałki), 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza 
projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie przebudowy infra-
struktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczo-
nych działkami o nr: 31921/2 (po podziale 31921/3), 31916, 31919/1, 31926, 
31919/3, 31919/4, 31924/2 (po podziale 31924/28), 31924/1 (po podziale 
31924/26), 35224/4, 35224/2, 35362, 35363, 35369, 35370, 35371, 35372, 
35332, 35333, 35138, 35139, 35140, 35326, 35325, 35364, 35368, 35329, 
35331, 35328, 35327, 35340 (obręb 0007, Miasto Suwałki), według obowiązu-
jącego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 31924/2, 31924/1, 31921/2 (ob-
ręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego 
pasa drogowego ulicy 1KD (ul. Chorwacka): 31924/29, 31924/27, 31921/4, 
31921/5 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu po-
działu.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym ulicy 1KD 
(ul. Chorwacka): 31924/28, 31924/26, 31921/3 (obręb nr 0007, Miasto Suwał-
ki), według załączonego projektu podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego: 
31923/11, 35330 (granice istniejące-go pasa drogowego) (obręb nr 0007, 
Miasto Suwałki).

Działki, które w części znajdują się w granicach projektowanego pasa dro-
gowego ulicy 1KD (ul. Chorwacka) i nie podlegają podziałowi o nr 35394, 
31924/25 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) (w całości położone w granicach 
pasa drogowego ulic). 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokalizowana 
na nieruchomości oznaczonej działkami nr geod.: 31923/11, 35330 (w całości 
w granicach istniejącego pasa drogowego), 35394, 31924/25 (działki stanowią 
granice pasa drogowego), 31924/29, 31924/27, 31921/4, 31921/5 (działki po za-
twierdzeniu projektów podziału) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza 
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maSz prOBlem z alKOHOlem?
CHCeSz przeStaĆ piĆ?

anOnimOWi alKOHOliCy CzeKaJą

WyKaz mitinGÓW Grup aa interGrupy

„pOJezierze”

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

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

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

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

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

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

lipSK:
n „Odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00 79/2020

Wyrazy współczucia

małgorzacie pawłowskiej
z powodu śmierci

mamy
aleKSandry przyBySz

(2 maja 2020 r. w Warszawie)

uczestniczki seminariów i plenerów plastyków amatorów 
organizowanych przez suwalskie instytucje kultury 

w latach dziewięćdziesiątych XX w.

składa 
dyrekcja Muzeum Okręgowego w Suwałkach

wraz z redakcją
„Suwalskiego słownika biograficznego”

111/2020

projektowanym pasem drogowym ul. Chorwackiej w zakresie budowy lub 
przebudowy dróg innych kategorii, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu, budowy i przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nierucho-
mościach oznaczonych działkami o nr geod.: 31921/2 (po podziale 31921/3), 
31916, 31919/1, 31926, 31919/3, 31919/4, 31924/2 (po podziale 31924/28), 

31924/1 (po podziale 31924/26), 35224/4, 35224/2, 35362, 35363, 35369, 
35370, 35371, 35372, 35332, 35333, 35138, 35139, 35140, 35326, 35325, 
35364, 35368, 35329, 35331, 35328, 35327, 35340 (obręb 0007, Miasto Suwał-
ki), według obowiązującego katastru nieruchomości.

2) budowa ulicy 2KD (ul. Francuska)
Inwestycja jest zlokalizowana w części na działkach nr: 31924/25, 31923/10 

(istniejący pas drogowy) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), 
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza pro-

jektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy i przebudowy 
zjazdów (czasowe zajęcie) na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 
31924/8, 31924/7, 35206, 35209 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Działki, które w części znajdują się w granicach projektowanego pasa dro-
gowego ulicy 2KD (ul. Francuska) i nie podlegają podziałowi o nr 31924/25, 
31923/10 (granice istniejącego pasa drogowego) (obręb nr 0007, Miasto Su-
wałki). 

3) budowa ulicy 6KDW (ul. Włoska, ul. Hiszpańska, ul. Węgierska) 
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 

35205/6, 35205/3 (granice istniejącego pasa drogowego), 35320 (w całości 
przeznaczona pod budowę ulicy), w części na działce nr: 31923/10 (działka 
pasa drogowego) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza 
projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebu-
dowy dróg innych kategorii, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 
budowy i przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie) na nieruchomościach ozna-
czonych działkami nr: 31926, 35290, 31923/12, na działkach nr: 35214, 35131, 
35210, 35296, 35216, 35132, 35133, 35125, 35209 (ul. Wło-ska); na działkach 
nr: 35314, 35319, 35304, 35324, 35323, 35322, 31921/2 (po podziale 31921/3) 
(ul. Wę-gierska), na działkach nr: 35311, 35310, 35309, 35308, 35307, 35306, 
35305, 35304, 35296, 35297, 35298, 35299, 35300, 35301, 35302, 35303, 
35321, 35327, 35328, 35322 (ul. Hiszpańska) (obręb 0007, Miasto Suwałki).

Numer działki, która w całości wchodzi w granice projektowanego pasa 
drogowego: 35320 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego: 
35205/6, 35205/3 (granice istniejącego pasa drogowego) (obręb nr 0007, Mia-
sto Suwałki).

Działki, które w części znajdują się w granicach projektowanego pasa dro-
gowego ulicy 6KDW i nie podlegają podziałowi o nr 31923/10 (obręb nr 0007, 
Miasto Suwałki) (w całości położona w granicach pasa drogowego ulic). 

Inwestycja w całości jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej dział-
kami nr: 35205/6, 35205/3 (granice istniejącego pasa drogowego), 35320, w 
części na działce nr: 31923/10 (działka pasa drogowego) (obręb nr 0007, Mia-
sto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza pro-
jektowanym pasem drogowym ul. 6KDW w zakresie budowy lub przebudowy 
dróg innych kategorii, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy 
i przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach ozna-
czonych działkami nr: 31926, 35290, 31923/12; na działkach nr: 35214, 35131, 
35210 35296, 35216, 35132, 35133, 35125, 35209 (ul. Włoska); na działkach nr: 
35314, 35319, 35304, 35324, 35323, 35322, 31921/2 (po podziale 31921/3) (ul. 
Węgierska); na działkach nr: 35311, 35310, 35309, 35308, 35307, 35306, 35305, 
35304, 35296, 35297, 35298, 35299, 35300, 35301, 35302, 35303, 35321, 
35327, 35328, 35322 (ul. Hiszpańska) (obręb 0007, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
Obręb nr 0007 Miasto Suwałki:
– 31924/1 o pow. 1,0230 ha dzielona na działki: 31924/27 o pow. 0,0538 ha 

(przeznaczona pod drogę gminną) i 31924/26 o pow. 0,9692 ha (w dotychcza-
sowym władaniu),

– 31924/2 o pow. 1,0229 ha dzielona na działki: 31924/29 o pow. 0,0509 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 31924/28 o pow. 0,9720 ha (w dotychcza-
sowym władaniu),

– 31921/2 o pow. 4,0575 ha dzielona na działki: 31921/4 o pow. 0,4872 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną), 31921/5 o pow. 0,1512 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną) i 31921/3 o pow. 3,4191 ha (w dotychczasowym włada-
niu).

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

darki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A 
Mickiewicza 1, pok. 140. 
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Ogłoszenia „dtS” tel. 87 566-28-25  
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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O B W i e S z C z e n i e
prezydenta miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 
10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 
256) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, 
wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, 
właściwego zarządcy drogi, z dnia 06.04.2020 r., 
znak: I.7011.11.9.2019/2020.IS, decyzję nr 3/2020 
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na rozbudowie drogi powiatowej nr 2449B ulica 
Ignacego Krasickiego w Suwałkach z przebudo-
wą skrzyżowania z DW 652 ul. gen. Władysława 
Sikorskiego oraz przebudową i budową infra-
struktury technicznej w zakresie robót budowla-
nych obejmujących: 

• rozbiórkę istniejących elementów komuni-
kacyjnych oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z 
rozbudową ulicy,

• budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej na 
obciążenie ruchem KR4 z budową wyspy kanali-
zującej na wlocie do ronda na skrzyżowaniu z ul. 
gen. Władysława Sikorskiego,

• budowę pasa wyłączenia o szerokości 3,0 m 
ze zjazdem publicznym na działkę nr 30251/10 
(po podziale nr 30251/12),

• budowę ciągu pieszo-rowerowego po 
wschodniej stronie ulicy,

• budowę fragmentu chodnika ze ścieżką ro-
werową w obrębie skrzyżowania z ul. gen. Włady-
sława Sikorskiego,

• budowę dwóch zjazdów na działki nr 
30210/3, 30210/5,

• budowę kanału technologicznego,
• budowę sieci kanalizacji deszczowej z przy-

kanalikami,
• budowę oświetlenia ulicznego,
• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
• wycinkę drzew,

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

 1) budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych:

– przebudowa skrzyżowania typu rondo na ul. 
gen. Władysława Sikorskiego w zakresie:

a) dowiązania wysokościowego projektowanej 
jezdni ul. Ignacego Krasickiego z jezdnią ul. gen. 
Władysława Sikorskiego wraz z budową fragmen-
tu wyspy kanalizującej, 

b) budowy fragmentów drogi rowerowej i 
chodnika z pasem rozdziału po stronie północnej 
ronda,

c) budowy wysp kanalizujących wraz z przej-
ściem dla pieszych w obrębie ronda (strony 
wschodnia i zachodnia),

d) zagospodarowania zielenią, 
na działkach nr 30210/4, 30211/3, 30231/5, 

30252, 30253, 30254 w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 652, 

 2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu:

– przebudowa odcinka kablowej linii oświetle-
niowej (działki nr 30231/5, 30254),

– budowa kanału technologicznego (działki nr 
30231/5, 30252, 30253, 30254),

– budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej 
(działka nr 30210/4, 30231/5),

– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia te-
renu.

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomo-
ści oznaczonej działkami nr: 30231/3 (istniejący 
pas drogowy drogi powiatowej nr 2449B) i w czę-
ści na działce nr: 30251/10 (obręb nr 0003, Miasto 
Suwałki)

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej 
inwestycji usytuowane poza projektowanym 
pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w 
zakresie budowy lub przebudowy innych dróg 
publicznych, budowy lub przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej 
działkami nr: 30210/4, 30211/3, 30231/5, 30252, 

30253, 30254 (pas drogowy drogi wojewódzkiej 
nr 652) (obręb 0003, Miasto Suwałki). 

 Numery działek podlegających podziałowi: 
30251/10 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w 
granice projektowanego pasa drogowego ww. 
ulicy: 30251/11 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki), 
według załączonych projektów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza 
pasem drogowym: 30251/12 (obręb nr 0003, 
Miasto Suwałki), według załączonych projektów 
podziału. 

 Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podzia-
łu w całości zlokalizowana jest na nieruchomości 
oznaczonej działkami nr: 30231/3 (istniejący pas 
drogowy drogi powiatowej nr 2449B) i na działce 
nr: 30251/11 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki) po 
zatwierdzeniu podziału,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej 
inwestycji usytuowane poza projektowanym 
pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w 
zakresie budowy lub przebudowy innych dróg 
publicznych, budowy lub przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczo-
nej działkami nr: 30253, 30254, 30252, 30211/3, 
30231/5, 30210/4 (pas drogowy drogi wojewódz-
kiej nr 652) (obręb 0003, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod 
pas drogowy drogi powiatowej nr 2449B:

Obręb nr 0003 Miasto Suwałki:
– 30251/10 o pow. 1,6097 ha dzielona na dział-

ki: 30251/11 o pow. 0,0064 ha (przeznaczona pod 
drogę powiatową) i 30251/12 o pow. 1,6033 ha (w 
dotychczasowym władaniu).

Zgodnie z zatwierdzonym projektem budow-
lanym.

z decyzją tą strony mogą zapoznać się w 
Wydziale architektury i Gospodarki prze-
strzennej urzędu miejskiego w Suwałkach, 
16-400 Suwałki, ul. a mickiewicza 1, pok. 140.

120/2020

informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów pokoszarowych 

przy ulicy Wojska polskiego 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 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr XVIII/240/2020 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.02.2020 r. przyjęty został „Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części terenów pokoszarowych przy ulicy 
Wojska Polskiego w Suwałkach”.

Jednocześnie informuje się, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowa-
niem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Su-
wałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, w godzinach pracy: poniedziałek 8.00-16.00, 
wtorek-piątek: 7.30-15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicznie 
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. A. Mickiewicza 1 (I pię-
tro) oraz w prasie lokalnej.  109/2020

informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu Osiedla Klasztorna 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 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że 
Uchwałą nr XX/258/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18.03.2020 
r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego re-
jonu Osiedla Klasztorna w Suwałkach”.

Jednocześnie informuje się, że z jego treścią oraz pisemnym podsu-
mowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Suwałkach przy ulicy A. Mickiewicza 1, w godzinach pracy: 
poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30.

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

110/2020
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Wiedza, WSparCie, KOmpetenCJe
ZSCKR w Suwałkach to szkoła należąca do ogólnopolskiej 

Sieci Szkół Rolniczych. Organem prowadzącym szkoły jest 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oferujemy bogatą ofertę kształcenia 
w dwóch typach szkół: Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia.

Stawiamy na wszechstronny rozwój ucznia w oparciu o praktyczną 

zespół Szkół Centrum Kształcenia rolniczego 
im. Wincentego Witosa w Suwałkach, ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki, 
tel. 87 567 90 81, faks: 87 567 90 81, email: sekretariat@zs7.edu.pl;
www.zs7.edu.pl

Najstarsi suwalczanie tego nie 
pamiętają. Otóż 12 maja mieliśmy 
gwałtowne opady śniegu w Su- 
wałkach. Wcześniej opady bywa-
ły w kwietniu i na początku maja. 
Przed trzema laty śnieg padał 10 
maja, ale 12 maja śniegu jeszcze 
nie było. W ostatnich miesiącach 
doświadczamy anomalii pogodo-
wych. Grudzień 2019 r. był jednym 
z trzech najcieplejszych miesięcy 
zimowych od 1951 r. Zimy nie by-
ło też w styczniu i lutym tego roku. 

O przewidy waniu pogody 
i jej anomaliach a także specyfi-
ce pracy meteorologa – rozma-
wiamy z Szymonem Ogórkiem, 
dyżurnym synoptykiem IMGW 
w Centralnym Biurze Prognoz 
Meteorologicznych. IMGW-PIB jest 
ogólnopolską służbą hydrologicz-
no-meteorologiczną, która od 101 
lat prognozuje pogodę, przepro-
wadza analizy i badania.

– czy brak zimy w styczniu  
i lutym i opady śniegu 12 ma-
ja, to wciąż anomalia, czy już 
powinniśmy się do tego przy-
zwyczaić?

–  Oczywiście daje się już na wła-
sne oczy obserwować zmiany kli-
matu. Ostatnie lata pod tym wzglę-
dem były rekordowe. Warunki 
klimatyczne nam się zmieniają, ale 
ich wpływ na częstość wystąpie-
nia poszczególnych zjawisk to do-
mena, którą badają klimatolodzy.

– a zatem coraz trudniej pro-
gnozować pogodę?

zmienia się Klimat

naukę zawodu oraz rozwój kompetencji społecznych, dzięki czemu nasi 
absolwenci świetnie radzą sobie na rynku pracy.

teCHniKum: technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki • tech-
nik rolnik • technik weterynarii • technik architektury krajobrazu • technik 
żywienia i usług gastronomicznych.

BranŻOWa SzKOła i StOpnia: kucharz • mechanik operator po-
jazdów i maszyn rolniczych.

Dodatkowe uprawnienia i kursy: prawo jazdy kategorii B i T; nauka pra-
cy maszynami rolniczymi; kurs obsługi kombajnu zbożowego i sieczkarni; 
kurs kelnerski, barmański, sommelierski, baristy, carvingu.

Bazę dydaktyczną szkoły stanowią: sale do przedmiotów ogólno-
kształcących, pracownie praktycznej nauki zawodu: obsługa konsumen-
ta, technologii gastronomicznej, architektury krajobrazu, produkcji rol-
niczej, warsztaty mechanizacyjne, hala sportowa, park maszynowy oraz 
samochody do nauki jazdy.

Szkoła umożliwia uczniom zamieszkanie w Internacie. Uczniowie ma-
ją do dyspozycji: dwuosobowe pokoje z łazienką, całodobową opiekę wy-
chowawców, pomieszczenia do nauki i rekreacji (stołówka, kuchnia, świetli-
ca, hole, siłownia, możliwość korzystania ze szkolnej hali sportowej). Opłata, 
to koszt wyżywienia (brak opłat za zamieszkanie i korzystanie z mediów).

–  Prognozowanie pogody, jak 
niemal każda inna dziedzina, zmie-
nia się pod wpływem nowych roz-
wiązań technologicznych. W po-
równaniu do sytuacji sprzed 20-30 
lat wzrosło znaczenie kompute-
rów oraz różnego rodzaju aplikacji 
wspomagających pracę synoptyka. 
Przybyło też rozwiązań i produk-
tów meteorologicznych, nad któ-
rymi pracują np. osoby związane 
z meteorologią satelitarną i rada-
rową. Dzięki temu łatwiej jest mo-
nitorować pogodę – mamy moż-
liwość na bieżąco obserwować 
przemieszczanie się strefy opa-
dów, rozwój zachmurzenia lub pre-
cyzyjnie lokalizować wyładowania 
atmosferyczne. Pozwala to jeszcze 
szybciej reagować na zagrożenia  
i ostrzegać przed nimi ludność oraz 
wybrane służby i instytucje.

Przy prognozowaniu korzy-
stamy z własnego doświadczenia, 
które zwłaszcza w tym zawodzie 
jest nieocenione, ale synopty-
kom pomagają nowoczesne mo-
dele numeryczne. Na podstawie 
skomplikowanych równań mate-
matycznych i z wykorzystaniem 
danych pochodzących z obserwa-
cji meteorologicznych, komputery 

z bardzo dużą mocą obliczeniową 
wyliczają, jaki będzie stan atmosfe-
ry w niedalekiej przyszłości.  

– większość z nas sprawdza 
pogodę w internecie. czy jest 
to dobre źródło informacji? 

–  Aplikacje, zwłaszcza te dar-
mowe, dostarczają głównie nie-
przetworzonych danych z ame-
rykańskiego modelu. Brakuje 
nadzoru człowieka, który mógł-
by łatwo porównać dane mo-
delowe z danymi rzeczywistymi  
i tym samym poprawić jakość pro-
gnoz. Zachęcamy do korzystania 
ze stron IMGW (pogodynka.pl), na 
których znajdziecie Państwo nie 
tylko prognozy stworzone przez 
naszych synoptyków. Synoptycy 
dokonali wszelkich starań, żeby 
prognozy były jak najdokładniej-
sze. Na stronie znajdziemy rów-
nież ostrzeżenie o groźnych zjawi-
skach pogodowych, bieżące dane 
obserwacyjne, w tym dane rada-

rowe i satelitarne oraz odnośniki 
do serwisów dedykowanych, np. 
poświęconych rolnictwu, klima-
towi Polski czy też warunkom na 
Morzu Bałtyckim.

– jakie będzie tegoroczne lato?
–  Synoptyk prognoz meteo-

rologicznych pracuje nad precy-
zyjną prognozą krótko i średnio-
terminową, czyli odpowiednio do 
2 i 7 najbliższych dni. Prognozami 
sezonowymi zajmują się inni spe-
cjaliści, specyfika tej pracy jest in-
na, choćby nie trzeba prowadzić 
monitoringu bieżącej sytuacji po-
godowej. Prognozy długotermi-
nowe w dużej mierze oparte są na 
modelowaniu oraz statystyce kli-
matologicznej. Daleko sięgająca 
wiązka czasu pozwala określić je-
dynie tendencję z jaką będziemy 
mieli do czynienia w najbliższych 
tygodniach czy miesiącach.

– dziękujemy za rozmowę.

W poprzednim wydaniu dwutygodnika Suwalskiego  zamieściliśmy informator  o ofercie suwalskich techników. ponieważ informacje 
z zespołu Szkół Centrum Kształcenia rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach otrzymaliśmy zbyt późno, prezentujemy je teraz.



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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wsPieraJmy 
suwalskie kino!

Suwalskie kino Cinema Lumiere zaprasza do wzięcia udziału w akcji 
#wspieramykinapolskie! Polskie lokalne kina mocno odczuły skutki epi-
demii. Akcja ta ma zachęcić jak największą liczbę  Polek i Polaków do ku-
pienia e-biletu na przyszłe seanse. 

Jak możesz przyłączyć się do akcji? To proste! Wejdź na stronę www.
wspieramy-kina.pl, wybierz z listy swoje ulubione kino i kup dowolną 
liczbę biletów do wykorzystania w dowolnym czasie, na dowolny seans. 
Liczy się każdy zakup i każdy bilet. 

>>

suwalki@cinema-lumiere.pl


