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ŚWIĘTO DYWIZJONU
W 22. rocznicę powrotu wojska do Suwałk 10 września swoje święto 

obchodził 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji w koszarach przy ulicy Wojska Polskiego 
można było podziwiać widowiskowe pokazy sprawności żołnierzy, musz-
try oraz sprzętu wojskowego.

W uroczystości wzięli udział między innymi: posłowie na Sejm RP 
Bożena Kamińska i Jarosław Zieliński, senator Anna Maria Anders, 
Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk oraz Zdzisław 
Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach.  Obecni by-
li również Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski i Bogdan Dyjuk , 
członek zarządu Województwa Podlaskiego, samorządowcy z okolicz-
nych powiatów i gmin oraz kilkuset suwalczan.

– My Suwalczanie jesteśmy szczęśliwi i dumni, że jesteście i będzie-
cie z nami w Suwałkach – powiedział Ł. Kurzyna wręczając dowódcy 
jednostki ppłk Waldemarowi Siedleckiemu obraz z wizerunkiem patro-
na Dywizjonu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po części oficjalnej zakończonej defiladą chętni mogli  zobaczyć 
sprzęt jakim dysponuje dywizjon. Były też zabawy dla dzieci i wojskowa 
grochówka do wszystkich.

„SĄSIEDZI PRZY STOLE”
Kucharze z Suwałk, litewskiego Alytusa oraz rosyjskiego Gusjewa  ry-

walizowali w Międzynarodowym Konkursie Kulinarnym „Sąsiedzi przy 
stole” w Parku Konstytucji 3 Maja. Kucharze przygotowali m.in. polskie 
kołduny i pierogi z baraniny, litewskie zrazy z borowikami i rosyjskie bli-
ny z różnymi dodatkami.

Zmaganiom kucharzy towarzyszyły warsztaty kulinarne prezentu-
jące sposoby przyrządzania potraw z wykorzystaniem różnych gatun-
ków kasz. 

Był też konkurs na przygotowanie  deseru „Pogodne Suwałki”, jar-
mark produktów regionalnych i jadła regionalnego, degustacja potraw 
przygotowanych przez uczestników konkursu oraz występy zespołów 
folklorystycznych z Polski, Litwy i Rosji.
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ROCZNICA SOWIECKIEJ 
AGRESJI

17 września w Suwałkach w południe sygnałem syren rozpoczęły 
się obchody 77 rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Pod  Pomnikiem 
Żołnierzy Września wydarzenia z września 1939 roku w wystąpieniach 
przypomnieli: prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, wiceminister 
spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, poseł Bożena 
Kamińska. Modlitwę za Ojczyznę i w intencji poległych odmówił ks. 
Kazimierz Gryboś. W uroczystości wzięli udział również m.in. kombatan-
ci, radni, samorządowcy, żołnierze 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii 
Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, służby munduro-
we, młodzież szkolna oraz przedstawiciele suwalskich organizacji, in-
stytucji i firm.

17 września 1939 roku na wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej wkro-
czyła Armia Czerwona. Ta napaść, nazywana IV rozbiorem Polski, przyniosła 
Polakom represje, 
kolejne wywózki 
i mord w Katyniu. 
Do Suwałk wojska 
sowieckie wkro-
czyły 24 września 
1939 r., by 12 paź-
dziernika wyco-
fać się i przeka-
zać miasto w ręce 
Niemców, na pod-
stawie sowiecko-
niemieckiego po-
rozumienia.

17 września 
obchodzony jest 
również Światowy 
Dzień Sybiraka. 
Delegacje złożyły 
kwiaty pod Pomnikiem Sybiraków na suwalskim cmentarzu parafialnym 
przy ul. Bakałarzewskiej.

VIVA MUSICA
W suwalskiej konkatedrze pw św. Aleksandra odbył się koncert jubile-

uszowy z okazji 20-lecia Suwalskiego Chóru Kameralnego „Viva Musica”.  
Wykonano uroczystą mszę świętą połączoną z koncertem oratoryjnym.

Wykonawcami byli: Marta Wróblewska – sopran, zespół instrumen-
talny w składzie: Lubomir Jarosz – trąbka, Tomasz Kirszling – trąbka, 
Mariusz Bulicz – waltornia, Kornel Majchrzak – waltornia, Łukasz Langer 
– puzon tenorowy, Dariusz Nowakowski – puzon basowy, Suwalski 
Chór Kameralny „Viva Musica”, dyrygent Grzegorz Bogdan (na zdję-
ciu na pierwszym planie). Słuchacze mogli wysłuchać: M.A Charpentier 
– Preludium z „Te Deum laudamus”, G. Bogdan – Lacrimosa, S. Moryto – 
Missa solemnis hommage a Jasquin Desprez na sopran, chór mieszany 
oraz sześć instrumentów dętych blaszanych

Kwiaty składają od lewej: radny Józef  Wiesław 
Murawko, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzi-
sław Przełomiec oraz wiceprzewodniczący Sławo-
mir Jan Szeszko

>>

>>
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ZDANIEM PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski

CZTERDZIEŚCI LAT MINĘŁO
W zespole pokamedulskim nad Wigrami odbyły się obchody 40-lecia istnienia 

Suwalskiego Parku Krajobrazowego – pierwszego parku krajobrazowego w Polsce. 
W jubileuszu uczestniczyli samorządowcy oraz przedstawiciele parków narodo-
wych i krajobrazowych z całej Polski. Były wykłady poświęcone ochronie przyro-
dy, okolicznościowe wystąpienia i  życzenia składane na ręce dyrektora SPK Teresy 
Świerubskiej. 

Więcej o jubileuszu SPK w następnym wydaniu „Dwutygodnika Suwalskiego”.

UTRUDNIENIA 
NA UL. KOŚCIUSZKI

Jeszcze kilka dni, do najbliższego piątku (23 września) mają potrwać utrudnienia 
związane z remontem ul. Kościuszki przeprowadzanym bezkosztowo, w ramach gwa-
rancji. Utrudnienia polegają na wyłączeniu z ruchu  pasa jezdni na odcinku od Placu 
Marszałka J. Piłsudskiego do ul. A. Mickiewicza. Utrudnienia występują również w ob-
rębie skrzyżowań z Placem Marszałka J. Piłsudskiego i ul. A. Mickiewicza. Zarząd Dróg 
i Zieleni w Suwałkach prosi kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zasto-
sowanie się do wprowadzonego oznakowania. 

PLANY I ZAMIERZENIA 
PWSZ

1 września rozpoczęła 
się kadencja nowych władz 
suwalskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej. 
Swoje pomysły na najbliż-
szą przyszłość przedstawiła 
dr Marta Wiszniewska, rek-
tor suwalskiej PWSZ (na zdję-
ciu). Nowe władze uczelni 
zamierzają zacieśnić współ-
pracę z Litwą, Ukrainą, czy 
Białorusią, utworzyć no-
we kierunki kształcenia do-
pasowane do potrzeb ryn-
ku oraz rozszerzyć ofertę 
studiów 30+ i  we współ-
pracy z Urzędem Miejskim 
w Suwałkach  prowadzić 

Uniwersytet Dziecięcy.

W związku z wejściem w życie ustawy o 
„zakazie propagowania komunizmu lub inne-
go ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej” 
– popularnie nazywanej ustawą o dekomuni-
zacji – niektórych Suwalczan czekają zmiany 
nazw ulic przy których mieszkają. Ustawa zo-
stała podjęta 1 kwietnia tego roku, a weszła w 
życie 2 września. Zgodnie z jej zapisami – jako 
samorząd – od tego dnia mamy 12 miesięcy na 
przeprowadzenie zmian nazw ulic.

Rozpoczęliśmy już wstępne analizy doty-
czące tego, które z suwalskich ulic w myśl no-
wej ustawy będą musiały zmienić nazwę bądź 
patronów. Po podjęciu tej uchwały przez Sejm, 
w kwietniu tego roku powołałem do życia spe-
cjalny zespół do opracowywania propozycji 
nazw ulic, placów i rond w Suwałkach w skład 
którego weszli suwalscy Radni ale też i histo-
rycy. Zespół pracuje właśnie nad tym, które z 
nazw ulic będą musiały być zmienione.

Naszym zdaniem na pewno będą to ulice: 
Mariana Buczka, Henryka Mereckiego, i XXX-le-
cia PRL, a także inne ulice ale w tej sprawie za-
sięgniemy opinii Instytutu Pamięci Narodowej. 
Przy powyższych ulicach zameldowanych jest 
(odpowiednio do ww. kolejności): 865, 315 i 243 
osoby. Na szczęście ustawodawca zawarł w do-
kumencie odpowiednie zapisy mówiące o tym, 

że w przypadku zmiany nazwy ulicy jej miesz-
kańcy nie będą musieli ponosić żadnych kosz-
tów związanych z wpisami do ksiąg wieczy-
stych. Ne będzie również potrzeby wymiany 
dokumentów. Oznacza to tyle, że po zmianie 
nazwy ulicy jej mieszkańcy nie poniosą z tego 
tytułu żadnych opłat.

Zespół ds. nazewnictwa ulic pracuje rów-
nież nad listą osób, które zostaną patro-
nami tych ulic, których nazwy będziemy 
musieli zmienić, ale również nowych ulic cho-
ciażby tych, które powstaną na osiedlu przy ul. 
Staniszewskiego. Jedną z takich osób z pewno-
ścią będzie Aleksandra Piłsudska. Jednak osta-
teczna decyzja dotycząca nadawania nazw uli-
com należy do kompetencji Rady Miejskiej w 
Suwałkach. Mam nadzieję, że wyniki naszych 
prac i propozycje co do nazw ulic zostaną za-
akceptowane przez suwalskich radnych. Myślę, 
że potrzebne będą również konsultacje z samy-
mi mieszkańcami. Oczywiście na bieżąco bę-
dę Państwa informował jakie są postępy prac 
w tej sprawie.

>>

>> >>
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W suwalskim Parku Naukowo-Te-
chnologicznym odbyło się  spotkanie z mło-
dymi ludźmi, którzy zakwalifikowali się do pi-
lotażowego projektu Hub of Talents (HoT). To 
nazwa Platformy Startowej, która funkcjonu-
je na terenie dwóch województw: podlaskie-
go oraz warmińsko-mazurskiego. W spotkaniu 

MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY NA START>>

>> PODLASKIE FORUM 
GOSPODARCZE

Trzej prezydenci największych miast podlaskiego: Białegostoku, 
Suwałk i Łomży, Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa 
Podlaskiego spotkali się w Suwałkach ze środowiskiem przedsiębior-
ców z naszego regionu. Tematem przewodnim spotkania był rozwój in-
frastruktury transportowej na terenie województwa podlaskiego.

ZA KRÓTSZĄ DROGĄ DO BIAŁEGOSTOKU
Od samego początku dyskusję i kierunek spotkania zdominował temat 

związany z pomysłem budowy drogi ekspresowej łączącej drogi Via Baltica 
i Via Carpatia na odcinku Ełk–Knyszyn oraz brak jakichkolwiek prac nad po-
prawą stanu drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok–Augustów.

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk stwierdził, że planowane w 
najbliższych latach inwestycje drogowe czy kolejowe omijają północną 
część województwa podlaskiego.

– Nie może być tak, że drugie co do wielkości miasto jakim są Suwałki 
i czwarty pod względem liczebności mieszkańców Augustów są pomi-
jane w planowaniu najważniejszych szlaków komunikacyjnych zarówno 
drogowych jak i kolejowych – powiedział prezydent Suwałk wskazując 
na plany budowy odcinka drogi ekspresowej S16 Ełk–Knyszyn z pomi-

nięciem Suwałk i Augustowa oraz budowę kolejowej magistrali Polski 
wschodniej, która również omija te dwa miasta.

Zdaniem Adama Polińskiego, zastępcy prezydenta Białegostoku, z 
perspektywy ekonomii i poprawy jakości komunikacyjnej bardziej za-
sadnym jest modernizowanie drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok – 
Augustów. Podobne głosy płynęły nie tylko ze strony samorządowców 
(Wojciech Walulik, burmistrz Augustowa, Jarosław Szleszyński staro-
sta powiatu augustowskiego), ale również ze strony obecnych na spo-
tkaniu przedsiębiorców.

– My musimy liczyć kilometry, które pokonują nasze pojazdy. Dziś 
główną osią, po której się one poruszają jest droga Białystok–Suwałki – 
mówili Bogdan Sadowski i Henryk Owsiejew właściciele suwalskich 
przedsiębiorstw.

O DROGOWYCH I LOTNICZYCH PLANACH
W trakcie spotkania zaprezentowano również plany i harmonogram 

dotyczący budowy dróg krajowych i autostrad w najbliższych latach 
(Jerzy Doroszkiewicz, dyrektor GDDKiA w Białymstoku), dróg wojewódz-
kich (Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Białymstoku), oraz infrastruktury kolejowej (Leszek Lulewicz dyrektor 
Departamentu Infrastruktury i Transportu UMWP).

Padła również istotna deklaracja ze strony Bohdana Paszkowskiego, 
Wojewody Podlaskiego w kontekście planów suwalskiego samorządu 
dotyczących budowy pasa startowego w Suwałkach.

– Chciałbym poinformować, że w ciągu kilku tygodni zapadnie decy-
zja dotycząca przekazania Miastu Suwałki brakujących gruntów pod budo-
wę pasa startowego na suwalskim lotnisku, tak by Prezydent Suwałk mógł 
przystąpić do starań o wydanie pozwolenia na budowę pasa, a następnie 
inwestycji – powiedział Bogdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

SUWALSKA OBWODNICA BLIŻEJ
14 września Wojewoda Podlaski wszczął procedurę dotyczącą wyda-

nia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). To jeden z ostat-
nich już etapów formalnych koniecznych do przeprowadzenia przed roz-
poczęciem tej ważnej dla Suwałk drogi.

Wszczęcie procedury wydania ZRIDu oznacza, że najprawdopodob-
niej jeszcze w tym roku zostanie wydane pozwolenie na budowę obwod-
nicy Suwałk.  Firma BUDIMEX, która za niemal 300 milionów złotych ma 
wybudować tę drogę będzie mogła przystąpić do prac od razu po wy-
daniu tego dokumentu.

Wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace przy realizacji suwalskiej 
obwodnicy powinny ruszyć na przełomie 2016 i 2017 roku.

– Joanna Konopko – prezes spółki Prognosis 
– branża IT,
–  Karol Borkowski – prezes spółki Future Trip 
– branża IT,
–  Mariusz Cichocki – prezes spółki Theravibe 
– branża rehabilitacyjna,
– Tomasz Kuś – prezes spółki – Bastion Smaku 
– branża spożywcza,
–  Tomasz Sawicki – prezes spółki – Easy2Wear 
– branża odzieżowa.

– Chciałbym pogratulować młodym przed-
siębiorcom odwagi, życzyć powodzenia w roz-
wijaniu działalności gospodarczej. Ze swojej 
strony jako Prezydent Suwałk deklaruję po-
moc i wsparcie jeżeli takiej by Państwo oczeki-
wali – powiedział Cz. Renkiewicz do młodych 
przedsiębiorców obecnych na konferencji pra-
sowej w PNT PW.

Efektem projektu ma być przygotowanie 
pomysłów do zweryfikowanego rynkowo, ren-
townego i skalowalnego modelu biznesowego. 
Udzielone wsparcie ma pomóc w przeobraże-
niu pomysłów w funkcjonujące prototypy.

uczestniczył Czesław Renkiewicz, prezydent 
Suwałk.

W projekcie mogły wziąć udział osoby, które 
nie ukończyły 35 roku życia i mają innowacyj-
ny pomysł na biznes. W pierwszym etapie mieli 
oni założyć swoje spółki prawa handlowego. W 
Suwałkach w projekcie wezmą udział:
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III Liceum Ogólnokształcące obchodzi 
właśnie 25. rocznicę powstania. 
Z tej okazji rozmawiamy z 
A W-K, 
dyrektorką szkoły.

Pani dyrektor, gdyby miała pani najkró-
cej powiedzieć, co jest waszym – na-
uczycieli i uczniów największym suk-
cesem, czym możecie się pochwalić, to 
co by to było?

– Przede wszystkim należy dokonać istotne-
go uzupełnienia i do nauczycieli i uczniów ko-
niecznie dodać rodziców. Dopiero wtedy mó-
wić możemy o harmonijnej całości. I to właśnie, 
ten fakt, że od tylu już lat pracujemy razem, jest 
naszym największym sukcesem. Możemy i po-
winniśmy się szczycić wynikami nauczania, ro-
snącym poziomem naszych absolwentów, za-
uważalną i z każdym rokiem bardziej widoczną 
bazą dydaktyczną, ale tak naprawdę sukces to 
fakt, że jesteśmy razem i że wspólnie stworzy-
liśmy szkołę, którą się lubi i do której chętnie 
się powraca. 

Jak się tworzy taką szkołę, którą się da 
lubić?

– Pewnie trzeba najzwyczajniej w świe-
cie lubić swoją pracę, uczniów i rodziców, być 
otwartym na ich potrzeby, rozumieć różne śro-
dowiska. W praktyce oznacza to, że musimy ro-
zumieć i szanować różnorodność postaw, po-
glądów i przekonań. Jestem w tej szkole od 

samego początku, a to już ćwierć wieku. 
Zawsze zauważałam tu pośród moich koleża-
nek i kolegów nauczycieli, rodziców i uczniów 
potrzebę takiej szkoły – otwartej i życzliwej. Nie 
tylko ja jestem w szkole tak długo, są i inni, poja-
wiają się już powoli wśród nauczycieli również 
nasi absolwenci. To znak, że tu się dobrze czują, 
że chcą tu być. Siłą naszej szkoły – tak to widzę 
z perspektywy 25 lat – jest to, że razem prze-
żywamy nie tylko sukcesy, których jest sporo, 
ale także razem wychodzimy z kłopotów, któ-
re także się przecież zdarzają.

Osobiście najbardziej cieszy mnie to, że wie-
lu naszych absolwentów odwiedza nas, dzielą 
się swoimi sukcesami, opowiadają o swoich stu-

diach, o pracy, o rodzinie. Czują ciągle ze swo-
ją szkołą więź. A propos pracy – wielu naszych 
uczniów naprawdę dobrze radzi sobie w doro-
słym życiu, co znaczy, że umieliśmy ich dobrze 
do tego przygotować. Myślę, że procentuje tu 
nasz sposób wychowywania oparty na otwar-
tości i zrozumieniu dla różnorodności. I to jest 
nasza największa radość.

Ten rok rozpoczynacie niemal w no-
wym budynku. Szczególnie mocno rzu-
ca się w oczy nowa elewacja.

 – Długo na to czekaliśmy, ale wreszcie się 
udało. Tu koniecznie muszę podziękować na-
szemu samorządowi, bo remont naszej szkoły 
to wydatek ponad dwóch milionów złotych. Był 
jednak konieczny, bo odpadające płytki alumi-
niowe, które spadały z wysokości wielu pięter „lo-
tem koszącym” były prawdziwym zagrożeniem. 
Na szczęście zrozumieli to nasi kochani strażacy 
i płytki zdemontowali, pomógł samorząd i jest 
efekt – szkoła, do której się chce przyjść.

Chyba nie tylko dlatego. Mimo rosną-
cej konkurencji i niżu demograficznego 
liczba uczniów chcących się uczyć w 
waszej szkole jest ciągle duża.

 – To prawda. Cieszy nas to bardzo. To do-
wód, że potrafiliśmy dobrze wykorzystać swój 
czas, że praktycznie z niczego powstała szkoła 
lubiana i potrzebna. Nasze miasto pięknie się 
rozwija, co podkreślają wszyscy nasi goście. 
I my też się rozwijamy. Mogę powiedzieć, że 
udanie wrośliśmy w nasze miasto.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy wie-
lu kolejnych pięknych jubileuszy.

WROŚLIŚMY W NASZE MIASTO

SREBRNY JUBILEUSZ
W PIĄTĄ ROCZNICĘ USTANOWIENIA PATRONA SZKOŁY, 
16 WRZEŚNIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIA-
ŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ALFREDA LITYŃSKIEGO OBCHO-
DZIŁO 25-LECIE ISTNIENIA. BYŁY WYSTĄPIENIA OKOLICZNO-
ŚCIOWE, MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY ORAZ SPOTKANIE 
SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ Z PRZYBYŁYMI GOŚĆMI. 
A WSZYSTKO ZAKOŃCZYŁ BAL ABSOLWENTA.

Zespół Szkół nr 1 składający się z III Liceum Ogólnokształcącego 
i Policealnego Studium Zawodowego, został utworzony 31 lipca 1991 ro-
ku. Dyrektorem został Waldemar Jabłoński, nauczyciel matematyki.  Po-
czątki szkoły były wyjątkowo trudne. Mieściła się w zaniedbanym budyn-
ku przy ul. Wigierskiej 32, przejętym po Pogotowiu Opiekuńczym. Miała 
wspólne liczniki energii elektrycznej z sąsiadującą pralnią, a w budynku 
szkoły mieszkał jeszcze lokator, który „miał wyprowadzić się do końca 
października”. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w któ-
rym uczestniczyło ośmioro nauczycieli i dyrektor, ubolewano nad trud-
nymi warunkami lokalowymi i skromnym wyposażeniem. 

W sierpniu 1994 roku odbyła się oczekiwana przeprowadzka do bu-
dynku przy ul. T. Noniewicza 83. Można powiedzieć, że od tego czasu 
kolejni dyrektorzy szkoły, w miarę pozyskanych środków finansowych, 
podejmowali prace remontowe w budynku dawnego biurowca przy 
Noniewicza 83. 

W tym roku budynek III LO przechodzi gruntowny remont. Kosztem 

ponad 2 milionów złotych realizowana jest kompletna termomoderniza-
cja obiektu wraz z montażem płyt włókno-cementowych w odcieniach 
szarości na elewacji obiektu. Wymieniono również okna na nowe.

Od ubiegłego roku szkolnego III LO jest szkołą z oddziałami dwu-
języcznymi. Kształci się w nim obecnie około 500 uczniów, nie tylko 
z Suwałk, ale z całego regionu. Szkoła prowadzi nabór do sześciu klas 
pierwszych. Pracuje w niej 40 nauczycieli, wielu od samego początku, 
oraz 14 pracowników administracji. W roku szkolnym 2016/2017 w III 
Liceum Ogólnokształcącym im. A. Lityńskiego przeprowadzono nabór 
do klas: politechnicznej, biotechnologicznej (dwujęzyczna), medycznej, 
lingwistycznej (dwujęzyczna), humanistycznej, menadżerskiej.

>>
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n W czasie uroczystości 25-lecia Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku 
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk 
wspólnie z Witoldem Karczewskim preze-
sem IPH wręczył Anatolowi Chomczykowi, 
statuetkę Izby za budowę Hotelu Loft 1898 
w Suwałkach, która została uznana za przed-
sięwzięcie inwestycyjne roku. Wręczone zo-
stały również Odznaki Honorowe za Zasługi 
Dla Rozwoju Gospodarki – jedną z nich otrzy-
mał Henryk Owsiejew – Przewodniczący Rady 
Nadzorczej suwalskiej fi rmy MALOW.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 34-letnie-
go suwalczanina podejrzanego o kradzież ze-
garka z gabloty jednego ze sklepów w cen-
trum Suwałk. Odzyskali też utracone mienie. 
Mężczyzna usłyszał już zarzuty, do których się 
przyznał. Teraz za swoje postępowanie odpo-
wie przed sądem. 

n 28-letni mieszkaniec Augustowa próbo-
wał wręczyć suwalskim policjantom łapówkę, 
w zamian za odstąpienie przez nich od swo-
ich czynności. Augustowianin kierując fordem 
zachowywał się niebezpiecznie na suwalskich 
ulicach. Mężczyzna został zatrzymany i trafi ł 
do policyjnego aresztu. Grozi mu kara nawet 
do 10 lat pozbawienia wolności. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali na ul. 
Wylotowej nietrzeźwego kierowcę z Macedonii, 
który zdecydował się wsiąść za kierownicę tir-a, 
mając ponad 2,1 promila alkoholu w organizmie.
Na dodatek okazało się, że Macedończyk w 
takcie jazdy, uszkodził bramę wyjazdową do 
jednej z posesji. Mężczyźnie zatrzymano pra-
wo jazdy.

n Dowódca  14. Suwalskiego Dywizjonu 
Artylerii Przeciwpancernej ppłk  Waldemar 
Andrzej Siedlecki i Suwalska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna otrzymali Odznaki 
Honorowe Województwa Podlaskiego. Ppłk 
W. A. Siedlecki za upowszechnianie historii 
i tradycji żołnierzy Suwalszczyzny, a SSSE za 
promocję  nowych technologii, wspieranie 
rozwoju talentów i  kształcenia zawodowego.

 n „Kre@tywne Suw@łki 3” – to tytuł dwu-
dniowej prezentacji przygotowanej przez 
Centrum Nauki Kopernik oraz suwalskie 
szkoły ponadgimnazjalne, która odbyła się 
w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-
Wschód. Dzieci i młodzież mogli obejrzeć wy-
stawę „Eksperymentuj!” oraz pokaz „Muzyka 
Centrum Nauki Kopernik”.

6

Ciąg dalszy na str. 7

WYDARZYŁO SIĘ FORUM BIZNESOWE POGRANICZA
Czesław Renkiewicz , Prezydent Suwałk zaprasza przed-

siębiorców oraz przedstawicieli administracji rządowej i sa-
morządowej, Instytucji Otoczenia Biznesu i instytucji zaj-
mujących się szkolnictwem zawodowym i technicznym do 
udziału w Forum Biznesowym Pogranicza organizowanym w dniach 
3-4 listopada w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach. 

Współorganizatorem Forum jest Park Naukowo-Technologiczny 
Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o. oraz Suwalska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A.

Forum będzie nowym cyklicznym wydarzeniem poświęconym transgranicznej współpracy 
gospodarczej partnerów z Polski, Litwy, Białorusi i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Głównym te-
matem tegorocznego forum będzie współpraca w zakresie branży drzewno-meblarskiej, któ-
ra w Polsce Północno-Wschodniej i Suwałkach stanowi kluczową część gospodarki lokalnej.

Patronat honorowy nad niniejszym wydarzeniem konferencyjnym udzielił Wojewoda Podlaski 
oraz Marszałek Województwa Podlaskiego. Partnerem merytorycznym Forum jest Wydział 
Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rejestracja elektro-
niczna dostępna jest na stronie: www.park.suwalki.pl 

Patronat medialny nad Forum sprawuje „Dwutygodnik Suwalski”.

>>

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
Rozpoczęła się już finansowana z suwalskiego budżetu 

miejskiego akcja szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców 
Suwałk powyżej 70 roku życia.

Wszyscy ponad siedemdziesięcioletni suwalczanie, któ-
rzy chcą się zaszczepić przeciwko grypie, powinni zgłaszać się 
do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRYMUS” Sp. z 
o.o., mieszczącego się przy ul. Waryńskiego 27. Koszt szczepie-
nia to jedynie 10 zł.

Na szczepienie należy się zarejestrować osobiście w siedzibie NZOZ „PRYMUS”, bądź telefo-
nicznie: (87) 563-08-13 lub (87) 563-08-14.

>>

AMAZONKI ZAPRASZAJĄ
Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka zaprasza wszystkie kobiety w trakcie lub po 

leczeniu raka piersi na zajęcia we wtorki o 19.15 – aerobik w Klubie Fitness „Guarana” 
ul. Dmowskiego 2 oraz w czwartki o 20.00 – gimnastyka rehabilitacyjna na małej ha-
li OSiR ul. Wojska Polskiego 2.

Organizowane będą również spotkania z psychologiem dr Wojciechem Chmielewskim, 21.09. 
o godz. 17.00 w Centrum Trójki ul. Kościuszki 71. Bliższe informacje pod nr tel. 691-845-258, 512-077-
617. Zajęcia dofi nansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. 

>>

GŁOSUJMY NA CZARNĄ HAŃCZĘ
Do 29 wrzenia można głosować na Czarną Hańczę  w konkursie na Rzekę Roku 2016 organi-

zowanym przez Klub Gaja. 
Głosować można na stronie internetowej: www.rzekaroku.pl 
Wystarczy wybrać z paska na dole Czarną Hańczę, kliknąć kropelkę z napisem „Głosuję” i po-

dać swój adres e-ma-
il. Na adres przyjdzie 
wiadomość z linkiem, 
w który należy kliknąć 
żeby głos był ważny. W 
Suwałkach 2016 r. zo-
stał ogłoszony Rokiem 
Czarnej Hańczy. Rzece 
poświęcone są kon-
certy, konkursy i wy-
stawy.

>>
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WYDARZYŁO SIĘ
n Po raz 23 Wigierski 

Park Narodowy zorgani-
zował akcję „Sprzątania 
Świata”. Jej uczestnicy 
sprzątali śmieci na te-
renie parku. Tegoroczne 
Sprzątanie Świata‘2016 
odbywało się pod hasłem przewodnim 
„Podaj dalej… drugie życie odpadów”.

n Z uczelniami w Doniecku, Zaporożu, 
Lwowie i Kijowie będzie współpracowa-
ła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Suwałkach. Rektor PWSZ Marta 
Wiszniewska podpisała porozumienia z 
ukraińskimi ośrodkami naukowymi.

n Policjanci z Suwałk zatrzymali trzech 
mężczyzn podejrzanych o pobicie 38-latka 
przy ul. Północnej. Wszyscy sprawcy w wie-
ku 20, 21 i 23 lat usłyszeli już zarzuty. 

n 20 mieszkańców bloku przy ulicy 
Moniuszki trzeba było ewakuować po po-
żarze w piwnicy budynku. Cztery zastępy 
straży pożarnej szybko ugasiły pożar. 

n Suwalski Szpital Wojewódzki im. dr. Lud-
wika Rydygiera pozytywnie przeszedł wery-
fikację rzetelności i znalazł się w gronie pla-
cówek, z którymi Agencja Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji podpisała umowę do-
tycząca współpracy w zakresie wyceny świad-
czeń medycznych. Szpital jako jedyny z wo-
jewództwa podlaskiego i jeden z 20 w kraju 
rozpoczął współpracę z Agencją. 

n Radni wojewódzcy na sesji Sejmiku 
dyskutowali o przyszłości suwalskiego PKS-
u i pozostałych PKS-ów w podlaskiem, któ-
re od stycznia mają być połączone w jedno 
przedsiębiorstwo.

n W ramach programu Seniorzy budują 
MOST, w Suwałkach gościła redakcja porta-
lu Senior Białystok. Białostoczanie spotkali 
się z Suwalską Radą Seniorów.

n W suwalskiej Piwiarni Warki odbył się pół-
finałowy koncert Rockowań – Wojewódzkiego 
Przeglądu Zespołów Rockowych, organizowa-
nego przez białostocki WOAK. Zagrali:  Gaz 
Blues Grupa, F.B.I, Stay Away, Othermind, 
Ostrov, Within Mystery oraz zespół 
Corruption.

UWAGA! LOKALNE INICJATYWY
Do 30 września można składać wnioski w trybie inicjatywy lokalnej i Lokalnych Inicjatyw 

Inwestycyjnych. Realizacja wniosków przyspieszy wykonanie zadań poprawiających warunki ży-
cia mieszkańców lub warunki prowadzenia działalności usługowej i przemysłowej  w Suwałkach 
poprzez realizację inwestycji współfinansowanej przez Miasto i Inicjatora.

Wnioski mogą być skła-
dane przez podmioty go-
spodarcze, spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe. 
W ramach wyżej wymie-
nionej inicjatywy możliwa 
jest realizacja na terenie 
Suwałk takich zadań jak:

– budowa i remont: ulic, 
chodników, parkingów,

– budowa obiektów 
i tworzenie terenów spor-
towych, rekreacyjnych,

– innych mieszczących się w ramach zadań własnych miasta lub wpływających w zasadniczym 
stopniu na wizerunek i funkcjonowanie Miasta.

Wnioski o realizację inwestycji należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 w pokoju nr 4. Szczegółową informację można uzyskać na www.um.su-
walki.pl lub pod numerem telefonu (87) 562-82-85 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.

NOWE WYZWANIA 
XXV Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „Forum” od-

będzie się w Suwałkach. Jej uczestnicy od 
21 do 23 września będą dyskutowali o 
„Nowych wyzwaniach dla pracowników 
socjalnych”. Odwiedzą też instytucje po-
mocy społecznej na Litwie. Patronat 
honorowy nad konferencją sprawu-
ją: Minister Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej, Marszałek Województwa 
Podlaskiego i Prezydent Miasta Suwałki. 

Patronat medialny nad konferencją 
sprawuje „Dwutygodnik Suwalski”.

>>

>>

„SPORT DLA SENIORA” 
Polska Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Suwałkach  zorganizo-

wał imprezę sportowo-rekreacyjną w Gawrych Rudzie pod nazwą „Sport dla Seniora” dla 100 osób, 
która była częściowo dofinansowana przez Prezydenta Miasta Suwałk.

Wielką pomocą w przebiegu w/w spotkania wykazali się: Pani Maria Lauryn z Suwalskiej 
Rady Seniora – animator kultury, choreograf, która była też koordynatorem zmagań sportowych. 
Ponadto pomagali: Patrycja Falana – animator kultury, Wiesław Murawko – radny, animator spor-
tu, Kamil Lauryn – radny, trener i sportowiec klubu Wigry, animator sportu.

Zebrani chętnie uczestniczyli 
w wielu kategoriach sportowych 
a zdobywcy I, II i III miejsca zosta-
li uhonorowani dyplomami.

Spotkanie, mimo niezbyt 
sprzyjającej pogody upłynęło 
przy muzyce i pieczeniu kieł-
basek na ognisku w bardzo mi-
łej atmosferze.

TADEUSZ CHLUDZIŃSKI
Przewodniczący Polskiego 

Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów w Suwałkach

>>
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W OSTATNIĄ SOBOTĘ RODZINNY 
OGRÓD DZIAŁKOWY MARII KONOP-
NICKIEJ  OBCHODZIŁ ŚWIĘTO DZIAŁ-
KOWCA. WŚRÓD GOŚCI ZAPROSZO-
NYCH BYLI: PREZYDENT SUWAŁK 
CZESŁAW RENKIEWICZ, WICEPRE-
ZES ZO PODLASKIEGO ANDRZEJ GIA-
RO,  STANISŁAW PASZKOWSKI CZŁO-
NEK PREZYDIUM ZO. WITAJĄC GOŚCI 
ORAZ ZGROMADZONYCH DZIAŁKOW-
CÓW, PREZES ROD MARII KONOPNIC-
KIEJ ANDRZEJ DERLUKIEWICZ PO-
WIEDZIAŁ, ŻE W PRZYSZŁYM ROKU 
ZMIENI SIĘ NAZWA I CHARAKTER 
ŚWIĘTA. 

Obchodzone będą dożynki zamiast święta 
działkowca, zorganizowane będą konkursy na 
najładniejszą działkę,  najsmaczniejsze ciasta i 
nalewki. Prezydent Cz. Renkiewicz zadeklaro-
wał pomoc samorządu dla działkowców w po-
staci puli środków finansowych do poprawy in-
frastruktury ogrodów działkowych. 

Spotkanie było także okazją do podzię-
kowań i wręczenia dyplomów i nagród rze-
czowych dla wyróżniających się działkow-
ców. Wśród nagrodzonych było małżeństwo 
Stefania i Aleksander Kisłowscy. Ich dział-

ka, którą uprawiają od 1975 roku zachwyca 
wszystkich. Jest tu część rekreacyjna, warzyw-
niak, szklarnia i nawet niewielki ogród w stylu 
francuskim. Co trzeba zrobić by mieć tak pięk-
ną działkę? Pani Stefania (77 lat) odpowiada 
z rozbrajającą szczerością – ciężko pracować 
i odpoczywać, ale w ogródku trzeba wszystko 
robić na bieżąco. Należymy do pokolenia pra-
cusiów, ale dzięki temu mamy własne, bez kon-
serwantów przetwory: soki, konfitury, mrożo-
ne i suszone owoce i warzywa. By być zdrowym 
warto uprawiać sport. Od dwudziestu lat, gdy ty-
ko  przeszłam na emeryturę pięć dni w tygodniu 
chodzę na basen. O  6 rano przepływam 40 dłu-
gości basenu czyli kilometr. Dlatego jestem w tak 
dobrej kondycji.

Zamiejscowe Biuro w Suwałkach Okręgu 
Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców 
skupia Rodzinne Ogrody Działkowe: Borówka, 
Jaćwingów, Marii Konopnickiej, Malinka, 
Malwa, Hańcza oraz w gminie Suwałki – Oaza 
i Leśny, oprócz tego ogrody działkowe w 
Augustowie, Lipsku, Sejnach, Bakałarzewie, 

Puńsku i Szypliszkach. Łącznie rodzinne ogro-
dy działkowe zajmują 168 ha i uprawia je 3800 
rodzin. Przeciętnie ogrody mają 250-300 dzia-
łek o powierzchni 400-500 m2. Największym 
ogrodem jest suwalski ROD „Malwa” z ponad 
800 działkami.

– Nie trzeba nikogo prze-
konywać o bardzo waż-
nej roli, jaką pełnią ogrody 
działkowe. To miejsce rekre-
acji i wypoczynku dla wie-
lu suwalczan. To także „zie-
lone płuca” miasta, które są 
bardzo ważne dla funkcjo-
nowania ekosystemu – podkreślił wiceprezes 
Okręgu Podlaskiego PZD zamiejscowego  Biura 
w Suwałkach – Andrzej Giaro (na zdjęciu).

Popyt na działki jest bardzo duży, czy 
to z rynku wtórnego czy na działki nowe. 
Przykładem może być ROD Oaza w podsu-
walskim Kukowie. W czerwcu dokonano uro-
czystego otwarcia nowej części ROD „Oaza”.  
474 działki rozeszły się jak przysłowiowe cie-
płe bułeczki.

DZIAŁKOWCY ŚWIĘTUJĄ>>

Stefania i Aleksander Kisłowscy i ich ogród 
w stylu francuskim

Zrelaksowaniu działkowcy z ROD Marii Konopnickiej

Z ROSYJSKIEGO PIECA
Biblioteka Publiczna 

im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach za-
prasza na spotka-
nie „Kuchnia rosyjska 
na Suwalszczyźnie” z 
Olgą Pogorzelską, 
29 września 2016 r. 
(czwartek) o godz. 
17.00, ul. Emilii Plater 
33A, Sala im. Jadwigi 
Towarnickiej.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Podlaskiego. 283/2016

>>
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SPOTKANIE 
Z T. WANDZELEM

Spotkanie z  Tomaszem Wandzelem – au-
torem książek „Dom w chmurach”, „Hycel” 
i „Grzeczna dziewczynka” odbyło się w Sali 
im. J. Towarnickiej w Bibliotece Publicznej 
im. M. Konopnickiej.

Tomasz Wandzel od najmłodszych lat 
był zapalonym turystą górskim. W 1998 ro-
ku stracił wzrok. Poza pracą zawodową jest 
niezależnym radnym, pomysłodawcą wielu 
projektów społecznych. Przygodę z litera-
turą rozpoczął od pisania opowiadań oraz 
krótkich form dziennikarskich nagradzanych na licznych ogólnopol-
skich konkursach literackich. W 2011 roku opublikował swoją debiutanc-
ką powieść pt. „Dom w chmurach”. Kolejne powieści autora to: „Hycel” 
i „Grzeczna dziewczynka”.

Spotkanie zrealizowano przy wsparciu
Województwa Podlaskiego.

Przed pięcioma laty, 11 września, w 
Suwałkach, zmarł Stanisław Józef Woś, wy-
bitny artysta fotografik, malarz, grafik książko-
wy. „Kocham fotografowanie. – Wyznawał w 
jednej z rozmów – Jestem zwariowany na punk-
cie pięknego aparatu fotograficznego, jego ta-
jemniczej, magicznej skrzyneczki. (…) Człowiek 
wyposażony w ten magiczny przedmiot idzie i na-
gle dostrzega przed sobą widok niezwykły; rozstę-
pują się chmury i światło zalewa dolinę, nad któ-
rą unoszą się mgły. I to fotografuje, zatrzymuje. 
To jest właśnie fascynujące”. Ale – dopowiadał w 
innym miejscu – „najważniejszy jest jednak wy-
miar ludzki wszystkich działań. W każdej dziedzi-
nie tkwi człowiek…”. 

Jak mało który znakomity twórca, Stanisław 
J. Woś posiadał dar niezwykły – pozostawia-
nia cząstki siebie w innych. Stworzył wiele dzieł 
sztuki, ale wartością bezcenną jest też to, że wpły-
wał na wielu, którzy go znali, nie tylko tych, któ-
rzy zajmowali się fotografią. Wskazał, gdzie jest 
„Drzewo”, „Niebo” i „Kamień” (tytuły zainspiro-
wanych przez niego wystaw) i wiodąc rozmowy 
istotne na poddaszu swojej pracowni przy ulicy
T. Kościuszki 106/7, a także prezentując swoje 
zdjęcia. W tym zajmowaniu się innymi nie prze-
słonił jednak nikogo (i niczego), wielu więc poszło 
udanie własną drogą, czerpiąc ze źródła. 

nad kamieniami” / przystając w cieniu drzewa / 
lub patrząc w przestrzeń”, to tu „śledził płynące 
obłoki / wypatrywał ślady pozostawione / przez 
człowieka i czas”, to tu realizował swoje „tęsk-
noty i marzenia”, tu – „szukał światła”. Stąd re-

prezentował polską fotografię w całym 
kraju, w Europie i na innych konty-

nentach. Do miasta nad Czarną 
Hańczą przyciągał świat war-

tości. Interesował się przede 
wszystkim tematem pejzażu, jego 

znaczeniem symbolicznym. W latach 1985–
1995 prowadził w Suwałkach znany i ceniony 
w kraju Klub Fotograficzny „PAcamera”. Należał 
do Związku Polskich Artystów Fotografików. 
Wykładał w Warszawskiej Szkole Fotografii. 

PRO MEMORIAM

Był autorem ponad pięćdziesięciu wy-
staw indywidualnych, Z powodzeniem upra-
wiał malarstwo i rysunek. Dużo w ostatnich la-
tach zajmował się projektowaniem graficznym 
książek. Ostatnią z książkowych publikacji fo-
tografii Stanisława J. Wosia był cykl dziesięciu 
barwnych zdjęć pn. „Dziesięć kroków w tajem-
nicę”, które zamieścił w książce „Warto zapytać 
o kulturę”: obraz – media – dialog (Białystok – 
Sejny 2010). Prezentację, której układ w druku 
sam zaprojektował, ujął w klamrę dwóch swo-
ich wierszy; zamykający ma tytuł „Dobrze”

Otwieram oczy
i widzę przed sobą
piękną dolinę
zieloną i zalaną słońcem
schodzę powoli w dół
po łagodnym zboczu
zanurzam się
w wysokich trawach
słyszę ich szelest
i w oddali ptasi świergot
pachnie dookoła życiem
jest mi lekko
z każdym krokiem
jestem coraz bliżej
uśmiecham się
bo śni mi się
że to nie jest sen

Po śmierci Stanisława J. Wosia na stronie inter-
netowej ZPAF zamieszczono informację, że zmarł 
„wybitny twórca, wrażliwy na piękno otaczającego 
świata artysta fotograf, malarz, grafik, pedagog. 
Klasyk polskiej fotografii” . 

ZBIGNIEW  FAŁTYNOWICZ

>> Jestem 
zwariowany na punkcie 

pięknego aparatu fotograficznego, 
jego tajemniczej, magicznej 

skrzyneczki. 

Stanisław 
Józef  Woś wybitny twórca, 

wrażliwy na piękno otaczającego świata 
artysta fotograf, malarz, grafik, pedagog. 

Klasyk polskiej fotografii

Fot. R. Krupiński

W Suwałkach zamieszkał w 1981 roku. Czarna 
Hańcza stała się jego rzeką, chociaż światło uj-
rzał w Dolinie Dolnego Sanu, na Podkarpaciu. 
W Suwałkach i na Suwalszczyźnie „pochylał się 

„SZYBUJ Z ORŁAMI” 
Już po raz trzeci Fundacja ART–S.O.S przyznała stypendia, które ma-

ją wspierać młodych i utalentowanych artystów. Stypendia w Saloniku 
Muzycznym Fundacji odebrali: Grzegorz (fortepian) uczeń VI klasy 
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Suwałkach, Sebastian (or-
gany) student I roku Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie, Gabriel (akordeon) student III roku Akademii Muzycznej 
im. Grażyny Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Fundacja ART–S.O.S poszukuje partnerów do wspierania młodych, uta-
lentowanych artystów.

>> >>
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 SUWALSKI OŚRODEK KULTURY
ZAPRASZA NA:

n wystawę Ostrołęckiego Towarzystwa 
Fotograficznego w Galerii Fotografii 
PAcamera, ul. T. Noniewicza 71. Wystawa 
czynna do 20 listopada;

n spotkania teatralne „Za kurtynką” – spektakl w wykonaniu Teatru Ka 
z Warszawy; spektakle w piątek, 30.09. godz. 8.30, 10.30 (grupy zorga-
nizowane) i sobotę 1.10, godz. 10.00 w Sali im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła 
II 5. Bilety: 15 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu;

n dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym na ilustrację 
do baśni tanecznej „Alicja w Krainie Czarów”, inspirowaną książką Lewisa 
Carrolla. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 26.09. Prace na-
leży przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu SOK, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki, z dopiskiem „Alicja w Krainie 
Czarów – konkurs plastyczny SOK 2016”.

n na ostatni w tym roku Pchli Targ – 25.09. (niedziela), godz. 9.00-
13.00, parking za SOK-iem;

MUZEUM OKRĘGOWE ZAPRASZA NA:
n Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – prelekcja P. Kalisza; po-

kaz filmu „Inka. Zachowałam się jak trzeba” reż. A. Gołębiewski – 27.09 
(wtorek) godz. 17.00. 

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
 GALERIA ANDRZEJA STRUMIŁŁO,

ul. Kościuszki 45
 zaprasza na:

n wystawę Litwina 
Giedriusa Sziukszcziu-
sa (Giedrius Šiukščius)  
pn. „Aluzje”.

PIWIARNIA WARKA ZAPRASZA NA:
n imprezę STAND UP TIME czyli dwie godziny stand-up’u. W pro-

gramie wystąpi 8 komików z całej Polski: Rafał Banaś, Łukasz Lotek 
Lodkowski, Karol Modzelewski, Wiolka Walaszczyk, Jacek Stramik, 
Olka Szczęśniak, Michał Leja, a całość poprowadzi Rafał Pacześ. Początek 
25.09. godz. 19.00. Program przeznaczony dla widzów dorosłych.

CINEMA LUMIERE zaprasza na filmy:
– do 22 września – „Kosmiczna jazda. Hau hau 

mamy problem!” (anim./przyg.), „Kamienne pięści” (dramat/ sportowy), 
„Smoleńsk” (dramat), „Jak zostać kotem” 
(komedia), „Sługi Boże” (krym./thriller), 
„Bridget Jones 3” (komedia, „Blair Witch” 
(horror);

– 21 września godz. 19.00 – „Plan Maggie” 
(komedia) – babskie wieczory;

– od 23 września – „Sekretne życie zwie-
rzaków domowych – 2D+3D (komedia 
anim.); „Siedmiu wspaniałych’ (western);

– 27 września – „Geniusz” (dramat/
biograf.) – Kino konesera;

– od 30 września – „Ostatnia rodzina” 
(biograf.), „Żywioł. Deepwater Horizon” 
(dramat);

– 6 październik – „Śmietanka towarzyska” 
– kino seniora.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ 
W SUWAŁKACH ZAPRASZA: 

n na wystawę grafik „Wybrukowane” Joli Grabowskiej w sali im. Jadwi-
gi Towarnickiej w budynku Biblioteki 
przy ul. E. Plater 33A. Prezentowana 
wystawa jest zapisem wrażeń, co-
dziennych okruchów rzeczywisto-
ści przetworzonych i utrwalonych 
na kliszy graficznej. „Wybrukowane” 
na papierze za pomocą wklęsłodru-
ku (akwaforta/akwatinta) moty-
wy pochodzą ze spacerów ulicami 
miasta – są to fragmenty szyldów, 
znaków, bruku, przejść dla pieszych, 
bram, murów czy studzienek kana-
lizacyjnych. 

J. Grabowska jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. 
Z urodzenia suwalczanka. Zajmuje się malarstwem, grafiką, fotografią. 

Brała udział w ok. 30 wystawach malarstwa, grafiki oraz fotografii. 
Spotkanie z J. Grabowską rozpocznie się 6 października o godz. 17.00 

przy ul. E. Plater 33A;
n dzieci do udziału w za-

jęciach z języka francuskie-
go, robotyki i kreatywności 
w „Smykałce” w budynku 
Biblioteki przy ul. E. Plater 
33 A. Zgłoszenia udziału 
w zajęciach przyjmowane 
są w Pracowni „Smykałka” 
i telefonicznie (87) 565-62-46 
wew. 24. 

Harmonogram zajęć:
– wtorek – język francuski dla początkujących (bez ograniczeń wieko-

wych) – godz. 16.30-17.30;
– środa – robotyka – dzieci 6-12 lat – 16.30– 17.30;
– czwartek– buduję sam– dzieci 6-12 lat – 13-17.30;
– piątek – kreatywność – dzieci 2-12 lat – 16.30-17.30;
– soboty familijne – godz. 9.00-14.30.
n dzieci szkół podstawo-

wych do udziału w konkur-
sie fotograficznym „Wakacje 
nad Czarną Hańczą”. Termin 
wysłania zdjęć: 30 wrze-
śnia 2016 r. Informacje o kon-
kursie można uzyskać pod 
numerem telefonu: 87 565-
62-46 wew. 13, 15 lub 17 lub 
adresem: metodyka@bpsuwalki.pl

n uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w 
konkursie plastycznym „Zaginiony zielnik Elizy Orzeszkowej”.  Ter-
min zgłoszeń: 30 września 2016 r. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się 
w październiku w Bibliotece. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną 
powiadomieni. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem te-
lefonu: 87 565-62-46 wew. 17 lub adresem: metodyka@bpsuwalki.pl

n wspólnie z Cinema Lumiere w 
Suwałkach do udziału w akcji „Zanim 
obejrzysz film, wypożycz i przeczy-
taj książkę”. Zdobądź kupon zniżkowy 
na bilety do kina. 

Filmy objęte akcją: „Julieta”, „Bridget 
Jones 3”, „Dziewczyna z pociągu” 
i „Inferno”.

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE
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Tegoroczny Festiwal Fantastyki będzie nie tylko sporą gratką dla miłośników 
fantasy, ale też nie lada wyzwaniem dla osób, które chcą uruchomić swój fanta-
styczny potencjał twórczy. Oprócz możliwości uczestnictwa w wydarzeniu w cha-
rakterze widza, obserwatora bądź gracza przewidzieliśmy sporo możliwości twór-
czego zanurzenia się w świecie wyobraźni.

W programie festiwalu znalazły się atrakcje dla wszystkich miłośników fanta-
styki. Dla dzieci młodszych propo-
nujemy film animowany TYDZIEŃ 
MAMI FATALE wyświetlany na du-
żym ekranie oraz familijne plene-
rowe spotkanie ze sztuką z cyklu 
Art Plast. Nieco starszych i cał-
kiem dorosłych chcielibyśmy za-
interesować Festiwalem Dawnych 
Komputerów i Gier, gdzie czekać na 
nich będzie dwanaście stanowisk 
z m.in. Atari 2600, Commodore 
64, NES oraz Sega Mega Driver. 
Fundacja DKiG.

Sercem festiwalu, tradycyjnie, 
będzie oblegany przez miłośni-
ków gier strategicznych i innych 
GAMESROOM, realizowany w part-
nerstwie z wydawnictwem REBEL, a organizowany już po raz trzeci przez suwal-
ski Salon Gier Planszowych GRATOSFERA.

Jak co roku nieodłączny-
mi partnerami Suwalskiego 
Ośrodka Kultury w organizacji 
Festiwalu Fantastyki są Biblioteka 
Publiczna im. Marii Konopnickiej 

oraz Stowarzyszenie Bibliofil, które zapraszają na 
Obłędną Herbatkę u Kapelusznika, (czyli konkurs ku-
linarny na fantastyczny deser pod hasłem Gałęziste, 
połączony z poczęstunkiem – mile widziane cieka-
we przebranie). Miłośników książek fantasy i młode ta-
lenty pisarskie zachęcamy do udziału w warsztatach 
z dreszczykiem, podczas których wspólnie z pisarzem 
Arturem Urbanowiczem (na zdjęciu), autorem powie-
ści „Gałęziste”, stworzymy opowieść grozy.

W tegorocznym programie debiutuje warsztatowa 
produkcja fantastycznego filmu, czyli dwudniowe warsz-
taty, na których stworzymy animowaną historię fantasy. 

Nad realizacją plastyczną filmu będzie czuwał Mieczysław Iwaszko, naszym part-
nerem w tym działaniu jest suwalskie MIDICENTRUM, uczestnictwo jest bezpłatne, 
ale obowiązują wcześniejsze zgłoszenia na adres pawel.bydelski@soksuwalki.eu. 
Zapraszamy też do przesyłania ciekawych, ale niezbyt długich historyjek (bajek), 
które możemy zaanimować, najlepsza ma szansę pojawić się na ekranie!

W bloku kultury japońskiej po-
znamy najnowsze filmy animowa-
ne, odmiany anime, jakie królują w 
tym roku. Ponadto konkurs ślepe 
openingi i endingi.

W związku z tegoroczną pre-
mierą filmu „Fantastyczne zwierzę-
ta i jak je znaleźć” przygotowaliśmy 
konkurs wiedzy o Harrym Potterze. 
Zapraszamy do udziału wszystkich 
fanów chłopca, który przeżył.

Gwoździem programu będzie 
niemy film z 1922 roku NOSFERATU 
– SYMFONIA GROZY, z dubbingiem 
i muzyką na żywo w wykonaniu 
grupy Niemy Movie, czyli praw-
dziwa artystyczna uczta z dresz-
czykiem.

PROGRAM FESTIWALU FANTASTYKI 
„PORTAL PÓŁNOCNY WSCHÓD” 2016

23.09.2016 PIĄTEK
9.00-17.00 – ANTYKWARIAT POD SZMARAGDOWYM SMOKIEM, 

Filia nr 3 Biblioteki Publicznej w Suwałkach, ul. 
Północna 26 (wstęp wolny)

10.00-11.10 – Film animowany TYDZIEŃ MAMI FATALE, Sala im. 
A. Wajdy SOK, ul. Jana Pawła II 5 (bilety – 7 zł)

12.00-19.00 – FESTIWAL DAWNYCH KOMPUTERÓW I GIER, Sala 
prób 0.27 SOK, ul. Jana Pawła II 5 (wstęp wolny)

12.00-19.00 – GAMESROOM, Patio SOK, ul. Jana Pawła II 5 
(wstęp wolny)

14.00-19.00 – WARSZTATY: HISTORIE KREDĄ MALOWANE, plac 
przed budynkiem SOK, ul. Jana Pawła II 5 

14.00-19.00 – WARSZTATY: PRODUKCJA FANTASTYCZNEJ 
HISTORII ANIMOWANEJ (wstęp wolny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy: pawel.bydelski@soksuwalki.eu), 
Sala Kameralna SOK, ul. Jana Pawła II 5

17.00-19.00 – BLOK KULTURY JAPOŃSKIEJ: przegląd najnowszych 
anime, Sala 1.21 SOK, ul. Jana Pawła II 5 (wstęp wolny)

19.00-20.30 – Projekcja filmu NOSFERATU – SYMFONIA GROZY 
– Niemy Movie, Sala im. A. Wajdy SOK, ul. Jana Pawła 
II 5 (bilety 20 zł)

24.09.2016 SOBOTA
9.00-15.00 – ANTYKWARIAT POD SZMARAGDOWYM SMOKIEM, 

Filia nr 3 Biblioteki Publicznej w Suwałkach, ul. 
Północna 26 (wstęp wolny)

10.00-18.00 – FESTIWAL DAWNYCH KOMPUTERÓW I GIER Sala 
prób 0.27 SOK, ul. Jana Pawła II 5 (wstęp wolny)

10.00-18.00 – GAMESROOM Patio SOK, ul. Jana Pawła II 5 (wstęp 
wolny)11.00-13.00 – Familijne Plenerowe Spotkanie 
ze Sztuką ART. PLAST – LUSTERECZKO, plac Marii 
Konopnickiej (wstęp wolny)

11.00-15.00 – MIDICENTRUM – zajęcia na wyjeździe, SOK, ul. 
Jana Pawła II 5 (wstęp wolny)

13.00-14.00 – SPEKTAKL pt. SEN w wykonaniu Teatru Lustro w 
reż. Grażyny Filipowicz-Karp, Sala im. A. Wajdy SOK, ul. 
Jana Pawła II 5 (wstęp wolny)

13.00-15.00 – BLOK KULTURY JAPOŃSKIEJ: konkurs wiedzy o 
Harrym Potterze, Sala 1.21 SOK, ul. Jana Pawła II 5 
(wstęp wolny)

12.00-18.00 – WARSZTATY: HISTORIE KREDĄ MALOWANE, plac 
przed budynkiem SOK, ul. Jana Pawła II 5 

11.00-19.00 – WARSZTATY: PRODUKCJA FANTASTYCZNEJ 
HISTORII ANIMOWANEJ (wstęp wolny, obowiązują 
wcześniejsze zapisy: pawel.bydelski@soksuwalki.eu), 
Sala Kameralna SOK, ul. Jana Pawła II 5

14.30-15.45 – WARSZTATY: Tworzenie opowieści grozy z 
Arturem Urbanowiczem, autorem powieści „Gałęziste”, 
Sala 0.28 SOK, ul. Jana Pawła II 5 (wstęp wolny)

16.00-19.00 – OBŁĘDNA HERBATKA 
U KAPELUSZNIKA – konkurs 
kulinarny z degustacją przy 
herbatce, Foyer I piętro SOK, ul. 
Jana Pawła II 5 (wstęp wolny)

16.00-16.45 – BLOK KULTURY JA-
POŃSKIEJ: przegląd reklam ja-
pońskich, Sala 1.21 SOK, ul. Jana 
Pawła II 5 (wstęp wolny)

17.00-18.30 – BLOK KULTURY JAPOŃSKIEJ: Konkurs ślepe endingi 
i openingi, Sala 1.21 SOK, ul. Jana Pawła II 5 (wstęp 
wolny)

FESTIWAL FANTASTYKI „PORTAL PÓŁNOCNY WSCHÓD” 2016
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WYDARZENIA SPORTOWE
DOBRY WYSTĘP J. MENDAK

Piąte i siódme miejsce wywalczyła suwalczanka Joanna Mendak w 
swoim czwartym występie na Igrzyskach Paraolimpijskich. Z poprzed-
nich Paraolimpiad suwalska pływaczka wracała z medalami, tym razem 
rywalki okazały się szybsze. W Rio de Janeiro J. Mendak zajęła piątą loka-
tę na 50 m st. dowolnym S13 z czasem 28,35 sek. Wygrała Ukrainka Anna 
Stecenko z czasem 27,34 sek., który jest rekordem świata w tej konkuren-
cji. Suwalczanka z czasem 1:08,37 była siódma na 100 m stylem motylko-
wym S-13. Słabiej suwalska pływaczka spisała się na 100 m st. dowolnym, 
gdzie zajęła 11 miejsce w eliminacjach i nie awansowała do finału.

DWIE PORAŻKI WIGIER
Piłkarze suwalskich Wigier przegrali dwa kolejne mecze w I lidze. 

Najpierw w Suwałkach niespodziewanie wysoko 1:4 ulegli Pogoni 
Siedlce. Gola dla Wigier strze-
lił Kamil Adamek w 59 min., 
a dla gości bramki zdobyli: 
Wrzesiński w 15 i 59 min. oraz 
Gołębiewski w 17 min. i Bajdur 
w 55 min. Również porażką za-
kończył się kolejny mecz suwal-
skiej drużyny w Nowym Sączu 
z Sandecją. Wigry przegrały 1:
2, a gola dla zespołu z Suwałk 
strzelił Kamil Adamek w 21 
min. Dla rywali bramki zdoby-
li: Grzegorz Baran w 33 min. i 
Maciej Korzym w 68 min.  

Po 9 kolejce Wigry z 16 pkt 
zajmują trzecie miejsce w tabe-

li. W najbliższą sobotę (24 wrze-
śnia) o godz. 19.00 w Suwałkach Wigry zagrają mecz ligowy z Górnikiem 
Zabrze. Wcześniej we wtorek z tą samą drużyną Wigry zagrają w Zabrzu 
w 1/8 Pucharu Polski.

ŚLEPSK PRZED SEZONEM  
Siatkarze pierwszoligowego Ślepska Suwałki wystąpili w dwóch tur-

niejach. W silnie obsadzonym turnieju w Radomiu przegrali po 0:3 z 
szóstym zespołem Plus Ligi Cerad Czarni Radom i ukraińskim Barkom-
Kazhany Lwów. W turnieju w Ostrołęce Ślepsk pokonał 3:1 pierwszoli-
gowca SKS Hajnówka i 3:0 drugoligową Energę Ostrołęka. W najbliższy 
weekend Ślepsk zagra w Memoriale Józefa Gajewskiego w Suwałkach. 
23 września o godz. 17.15 w hali OSiR Ślepsk zmierzy się z KPS Siedlce. W 
Memoriale wystąpi jeszcze łotewski zespół Biolar Jelgava.

TURNIEJ W BADMINTONIE
W  hali I LO w Suwałkach odbył się MALOW Ogólnopolski Turniej 

Juniorów oraz POGODNE SUWAŁKI Ogólnopolski Turniej Młodzika. W 
zawodach startowali zawodnicy z SKB oraz z Białegostoku i Olsztyna. 
Spośród suwalczan wygrali: Michał Sobolewski (singiel juniorów), Natalia 
Owsiejew (singiel juniorek), Sobolewski/ Krukowski (gra podwójna ju-
niorów), Owsiejew/ Jaroszczuk (mikst juniorów), Grzegorz Hołub (singiel 
młodzików), Ciepielewski/ Hołub (gra podwójna młodzików), Siłkowska/ 
Grosz (gra podwójna młodziczek).

MEDALE W ZAPASACH I SUMO
Pięć brązowych medali wywalczyli trenujący pod okiem Andrzeja 

Koncewicza zawodnicy LMUKS Olimpik Suwałki. Trzy na rozegranych w 
Bielawie Krajowych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS w zapasach, dwa w 
Lublinie w Mistrzostwach Polski Młodziczek w sumo. 

W Bielawie na najniższych stopniach podium stawali Karolina 
Zakrzewska w kat. do 52 kg, Gabriela Gorszewska do 57 kg w zapa-
sach kobiet oraz w zapasach w stylu wolnym w kat. do 70 kg Konrad 
Wasilewski.

W Mistrzostwach Polski w sumo brązowe krążki zdobyła Natalia 
Maciejunas w kat. 45 kg oraz Karolina Zakrzewska w kat 55 kg.

D. MAZUR MECENASEM 
SUWALSKIEGO SPORTU

Dariusz Mazur, prezes SKS Wigry Suwałk 
odebrał z rąk Czesława Renkiewicza, prezy-
denta Suwałk i jego zastępcy Ewy Sidorek 
tytuł Mecenasa Suwalskiego Sportu.

Dariusz Mazur to wieloletni prezes 
SKS Wigry Suwałki. Pod jego rządami 
drużyna awansowała z II do I ligi piłkar-
skiej. Oprócz drużyny suwalskich Wigier 

wspiera również inne dyscypliny sportowe w Suwałkach, a także wiele 
innych działań.

SUKCES ŻEGLARZY
Drugie miejsce na rozegranych w Piszu Regatach o Puchar Jeziora Roś 

wywalczyła załoga UKŻ Grot OSiR Suwałki w składzie Julia i Michalina 
Hościłowicz. Regaty w Piszu były zakończeniem i podsumowaniem se-
zonu klasy CADET, w którym Julia i Michalina stanęły „na pudle” zdoby-
wając II miejsce w klasyfikacji Pucharu Polski klasy CADET w kategorii 
dziewcząt. W rywalizacji klubów UKŻ Grot OSiR zajął drugie miejsce w 
klasyfikacji open i trzecie w klasyfikacji dziewcząt.

TURNIEJ TENISOWY
24 tenisistów wystartowało w drugiej edycji turnieju tenisowego 

Pogodne Suwałki Cup. Zwycięzcami turnieju zostali: Robert Usarek i 
Wiktoria Cherubin, którzy w finale pokonali 9:1 Pawła Czernialisa i  Ma-
rię Kuczyńską-Szulcbacher. 

Przed turniejem wręczono nagrody dla najlepszych zawodników cy-
klu Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk. Rywalizację w sin-
glu wygrał Robert Usarek (instruktor Szkoły Tenisa Champion), który 
wyprzedził suwalczanina Adama Cąkałę i Filipa Olszewskiego (Szkoła 
Tenisa Champion). W grze podwójnej najlepsi okazali się Robert Usarek/ 
Karol Szymański z Suwałk. 

NARODOWY DZIEŃ BADMINTONA
SKB Litpol-Malow Suwałki przegrał 0:3 z UKS Hubal Białystok w rozegra-

nym na Stadionie Narodowym w Warszawie, w ramach Narodowego Dnia 
Badmintona meczu o Klubowy Puchar Polski. W meczu grali tylko mężczyź-
ni, a w programie było jedno spotkanie w singlu i dwa mecze deblowe.

Stowarzyszenie AKTYWNI SUWALCZANIE wystąpiło  jako amatorzy bad-
mintona  podczas Narodowego Święta Badmintona. W deblu mężczyzn “A” 
drugie miejsce wywalczyli Kamil Turonek z Tomaszem Kamińskim.  Drugie 
miejsce w singlu open wywalczył  Zbigniew Jasiulewicz. Na  trzecim stop-
niu podium stanęli w deblu 60-70 Bogdan Pieklik/Grzegorz Chodkiewicz. 
Na czwarty miejscu uplasowały się suwalskie deblistki Joanna Gabruś i 
Anna Kamińska, które w początkowym etapie turnieju wyeliminowały dru-
gi suwalski debel pań Joannę Szyszko i Martę Buraczewską. Na podium w 
grze mieszanej na drugim miejscu stanął kolejny suwalczanin – Piotr Ołów 
z sekcji SKB Suwałki.

Fot. Marta Orłowska
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GŁOSOWANIE W SPRAWIE  SUWALSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK ROZPOCZNIE SIĘ 
26 WRZEŚNIA 2016 R. I POTRWA DO 9 PAŹDZIERNIKA 2016 R. GŁOSOWAĆ MOŻNA BĘDZIE INTERNETOWO 

NA STRONIE WWW.UM.SUWALKI.PL LUB WRZUCAJĄC KARTY DO URN USTAWIONYCH W UM I AQUAPARKU

 KARTA DO GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH W SPRAWIE 
SUWALSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK

Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Miasto Suwałki.
Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie jeden „mały” i maksymalnie jeden „duży” projekt poprzez postawienie 

znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”, należy wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także 
podpisać zawarte na karcie oświadczenie, w przypadku głosowania osoby małoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

Zasady głosowania:
– można tylko raz wziąć udział w głosowaniu,
– głosowanie odbywa się poprzez wybranie z listy zweryfikowanych projektów, jednego lub dwóch projektów, w tym maksy-

malnie jednego z grupy „małych” projektów o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł i maksymalnie jednego z grupy projektów „du-
żych” o wartości powyżej 100 tys. zł do 700 tys. zł, poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
 – na karcie nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej niż jeden projekt w każdej z dwóch grup,
 – mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu,
 – imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie są nieczytelne,
 – numer PESEL jest niepoprawny,
 – oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane, 
 – brakuje wymaganej zgody opiekuna prawnego,
 – dokonano modyfikacji karty.

Dane głosującego:
Imię i Nazwisko:  ..............................................................................................................

PESEL

ODDAJĘ SWÓJ GŁOS na: 

LP. NAZWA „MAŁEGO” PROJEKTU SZACUNKOWY 
ZWERYFIKOWANY KOSZT

WYBÓR

1. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego  99 972,00 zł

2. Plac zabaw (przy ul. Putry 5) 84 661,00 zł

3. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej 
– etap I

98 954,00 zł

4. Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) 99 075,00 zł

5. Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał 
ulic Andersa i Putry)

99 879,00 zł

6. Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu 
pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowa-
niem przyległego terenu

90 000,00 zł

7. Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A 
w Suwałkach

99 000,00 zł

8. Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika i wykonaniem dodatkowej 
infrastruktury (oświetlenie, zieleńce i zadrzewienie) przy blokach 
A. Wierusza-Kowalskiego 23a i 23b

98 000,00 zł

9. Budowa ogrodzenia (piłkochwytu) boiska na osiedlu „Zielona Górka” 24 300,00 zł
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LP. NAZWA „DUŻEGO” PROJEKTU SZACUNKOWY 
ZWERYFIKOWANY KOSZT

WYBÓR

1. Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneń-
skiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych)

699 842,00 zł

2. Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu 
Szkół nr 9

590 000,00 zł

3. Plac postojowy (Osiedle II, między bl. 4A, 15, 16, 17, 21, ARES) 260 000,00 zł

4. Suwałki Bike Park (tereny nad rzeką Czarna Hańcza – Bulwary) 688 800,00 zł

5. Wymiana nawierzchni chodników, parkingów i dojazdów na nawierzchnię 
z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego (od strony garaży) w Suwałkach

404 758,00 zł

6. Bezpieczna droga dojazdowa do Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Malwa” ul. Sianożęć w Suwałkach

450 000,00 zł

7. Aktywna młodzież. Budowa boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej 
(ul. Witosa 4A)

419 919,00 zł

8. Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do garaży zlokalizowanych 
przy ulicy Moniuszki w Suwałkach

600 000,00 zł

9. Droga wewnętrzna oraz przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego, dł. 300 m 168 000,00 zł
10. Wykonanie parkingu przy przychodni w Suwałkach przy ulicy Młynar-

skiego 9
268 000,00 zł

11. Rodzinny park rekreacji (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką 
przed Nowosądecką i Łódzką)

698 500,00 zł

12. Utwardzenie nawierzchni dojazdowej do 78 garaży położonych przy 
rogu ulic Świerkowa/Modrzewiowa wraz z wykonaniem oświetlenia, 
ustawieniem słupów i lamp oświetleniowych oraz wymianą ogrodzenia

292 581,00 zł 

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu in-
westycji.

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Miasta Suwałk, a wszystkie informacje podane w Karcie do głoso-
wania są prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 
poz. 2135 z późn.zm.).

Administratorem danych jest Prezydent Miasta Suwałki z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 1. Dane osobowe przetwarzane 
są wyłącznie w celu realizacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, 
której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w konsultacjach społecznych w spra-
wie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 

Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych miastu rejestrów, 
ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych infor-
macji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

Podpis osoby głosującej: ………………………………………

Zgoda opiekuna prawnego na głosowanie przez osobę małoletnią na projekt w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 
na 2017 rok

Ja, niżej podpisany (-na) ………………………………............……. (PESEL ……………...........………...) 
zamieszkały (-ła) …………………………………………...............…... oświadczam, że jestem opiekunem prawnym 

zamieszkałego (-łej) ……………………………………………………….. oraz że wyrażam zgodę na głosowanie przez niego (-nią) 
na projekty umieszczone na karcie do głosowania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i małoletniego (-ej) ……………………...............……….….. 
..dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2135 z późn.zm.). 

Podpis opiekuna prawnego: ............................................................
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Pani
Monice Podziewskiej
Naczelnikowi Wydziału Budżetu i Finansów 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i Jej Rodzinie
wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci 

OJCA
składają 

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach26

8/
20

16

Pani
Grażynie Herbaczewskiej

Kierownikowi Biura Rady Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

i Jej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

BRATA
składają 

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach27

1/
20

16

Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, 

Gen. Z.  Podhorskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową i Grabową 
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 oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje się 
do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr XXII/267/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 17.08.2016 r. przyjęta została „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Gen. Z. Podhorskiego, 
Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową i Grabową w Suwałkach”.

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

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

277/2016

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu ograniczonego ulicą Bakałarzewską, zachodnią granicą miasta,

ulicą Zastawie oraz byłą bocznicą kolejową w Suwałkach

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje 
się do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr XXII/268/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 17.08.2016 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu ograniczonego ulicą Bakałarzewską, zachodnią granicą miasta, ulicą Zastawie 
oraz byłą bocznicą kolejową w Suwałkach”.

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

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

278/2018

BEZPIECZNA DROGA 
DO SZKOŁY

Wraz z pierwszym dzwonkiem przed suwalskimi 
szkołami pojawiły się patrole Straży Miejskiej w ramach 
akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Strażnicy patrolo-
wali okolice pla-
cówek oświa-
towych oraz 
pomagali dzie-
ciom i młodzie-
ży w bezpiecz-
nym dojściu do 
szkoły.

Przed rozpo-
częciem roku 
szkolnego straż-
nicy wspólnie z 
przedstawicie-
lami Zarządu Dróg i Zieleni oraz suwalskimi policjan-
tami skontrolowali stan ulic i chodników w sąsiedztwie 
szkół, zwracając uwagę na prawidłowość oznakowania 
przejść dla pieszych, stan techniczny sygnalizatorów 
świetlnych oraz barierek zabezpieczających.

>>

„DwuTygodnik
Suwalski”

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

tel. 87 566 28 25; 
dwutygodnik@bpsuwalki.pl

ul. E. Plater 33 A
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OGŁOSZENIE

Na podstawie zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Suwałkach z dnia 17 kwietnia 2013 r.

(w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej sposób i tryb gospodarowa-
nia składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością ZDP 

w Suwałkach)
Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach oferuje do sprzedaży:

I. Używane wyposażenie w Stacji Kontroli Pojazdów

Lp Składnik rzeczowe Rok Ilość
(szt) 

Nr inwentarzowy Cena (zł)

1. Analizator spalin Oliwer 
K-90

1996 1 ZDP-6-66-664/9 1 000,00

2. Miernik poziomu dźwięku 
AS – 120

1998 1 ZDP-6-66-664/10 200,00

3. Dymomierz Oliver D-60 1998 1 ZDP-6-66-664/11 1 000,00
4. Opóźnieniomierz 

Braketest LWS-2 
2000 1 ZDP-6-66-664/3 700,00

5. Linia badania zbieżności 
AREX AV01 (bez atestów)

1998 1 ZDP-6-66-664/12 1 000,00

6. Przyrząd do legalizacji 
nieszczelności instalacji 
gazowej  PBK – 1

2000 1 ZDP-6-66-664/13 200,00

7. Urządzenie do ustawiania 
świateł TECHNIK 2400 D

1998 1 ZDP-6-66-664/14 150,00

8. Skaner OBD AMX -550 2004 1 ZDP-6-66-664/15 2 000,00

9. Szarpak US 350 1996 1 ZDP-6-66-664/5 100,00

10. Przyrząd do kontroli lu-
zu układu kierownicze-
go LUZ-1

1998 1 ZDP-w-IX/poz.1 100,00

11. Tester do przejrzystości 
szyb ANX 710

2004 1 ZDP-w-IX/poz.5 1 000,00

II. Pozostałe składniki

Lp Składnik rzeczowe Rok Ilość 
(szt.) 

Nr inwentarzowy Cena (zł)

1. Samochód ŻUK A-07 1995 1 ZDP-7-74-741/1 1 900,00

2. Betoniarka 150 l 2000 1 ZDP-w-VII/poz.2 150,00

1. Składniki będące przedmiotem niniejszego ogłoszenia można oglądać w 
dniach 27 i 28.09.2016 r. w godzinach 09.00-13.00 w siedzibie jednostki (ul.Ogro-
dowa 57, 16-400 Suwałki).

2. Zainteresowanych nabyciem do dnia 29.09.2016 r. do godziny 15.00 za-
praszamy do złożenia ofert w siedzibie jednostki z wyszczególnieniem skład-
ników i z zaoferowaną ceną jednostkową. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 
30.09.2016 r.

3. Przy sprzedaży decydującą przesłanką będzie najwyższa cena. W przy-
padku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje taką samą cenę jednost-
kową dla tego samego składnika prawo zakupu będzie miał oferent, którego 
oferta wpłynie wcześniej (decyduje data i godzina wpływu).

4. Przystąpienie oferenta do zakupu składnika rzeczowego jest jedno-
znaczne z tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym składników 
majątku. 

5. Oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z 
oględzin.

6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zapła-
ty zaoferowanej kwoty w terminie 7 dni oraz do niezwłocznego odebrania za-
kupionych składników.

Dodatkowe informacje na temat składników można uzyskać:
Pan Henryk Olszewski, tel. (87) 565 70 85, 607 521 054,
                                   adres e-mail: stacja@zdp.suwalki.pl

274/2016

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 
10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. 
z 2016 roku, poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, iż 
Prezydent Miasta Suwałk wydał na wniosek Prezydenta Miasta 
Suwałk właściwego zarządcy drogi z dnia 03.10.2016 r. znak: 
I.7011.17.37.2016.IS – decyzję nr 5/2016 z dnia 14 września 2016 
r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udziele-
nia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na rozbudowie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach 
na odcinku od skrzyżowania z drogą do Sobolewa do granic 
administracyjnych miasta Suwałki wraz z budową i przebudo-
wą infrastruktury technicznej (droga powiatowa nr 1149B) w 
zakresie robót budowlanych obejmujących: 
– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz istnie-

jącego uzbrojenia terenu, kolidujących z rozbudową ulicy,
– budowę nowej jezdni ulicy o szerokości 7,0 m o nawierzchni 

z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR4,
– wykonanie rowu przydrożnego odwadniającego po lewej stro-

nie ulicy, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m o na-

wierzchni z betonu asfaltowego po prawej stronie ulicy,
– budowę 5 zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami 

przystankowymi oraz dojściami,
– przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidual-

nych wraz z przepustami, zgodnie z planem zagospodaro-
wania terenu, 

– budowę oświetlenia ulicznego po prawej stronie ulicy,
– budowę kanału technologicznego po prawej stronie ulicy,
– budowę niekolizyjnego odcinka sieci telekomunikacyjnej,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-

owane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy 
(czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy in-
nych dróg publicznych:
a) dowiązanie wysokościowe projektowanej jezdni ul. 

Stanisława Staniszewskiego z proj. nawierzchnią ulicy 3KD, 
na działkach nr geod. 33921/4, 33920/33,

b) budowa fragmentów ciągu pieszo-rowerowego na dział-
kach nr geod. 33920/33, 33921/4. 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości 
jest zlokalizowana na nieruchomościach oznaczonych dział-
kami o nr geod.: 

a) działkach stanowiących pas drogi powiatowej nr 1149B:
• 33941 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki) (granice istniejące-

go pasa drogowego ww. drogi),
• 32926 (obręb nr 0008, Miasto Suwałki) (granice istniejące-

go pasa drogowego ww. drogi),
b) działkach w całości przeznaczonych do przejęcia pod pro-

jektowaną rozbudowę drogi:
33920/14, 33921/5 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki),
c) działkach powstałych w wyniku podziału, wchodzących 

w granice projektowanego pasa drogowego ulicy: 33916/1, 
33917/1, 33918/1, 33919/1, 33932/1, 33933/11, 33934/1, 33935/
1, 33938/1, 33939/1, 33958/1, 33957/1, 33956/1, 33952/1, 33950/
1 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki) 32927/1, 32934/21, 32934/
23, 32934/24, 32934/19, 32934/17, 32934/15, 32935/1 (obręb nr 
0008, Miasto Suwałki),

d) działkach stanowiących teren do czasowego zajęcia, 
niezbędny podczas realizacji inwestycji o nr geod.: 33921/4, 
33920/33 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki), zgodnie z zatwier-
dzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1, pok. 3. 

276/2016
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SZYBKA POŻYCZKA

Teraz również prowizja tańsza o 50%

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ

Suwałki, ul. Krótka 4 (plac Marii Konopnickiej)
Tel. 504-746-983 / 875-630-604 207/2016

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

świętej pamięci 

Ryty Nawrockiej
związanej od dziesięcioleci 

ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Suwalszczyzny, 
pełniącej funkcję skarbnika, a ostatnio członka komisji

rewizyjnej, znającej jak nikt Suwałki i Suwalszczyznę 
i bardzo im oddanej.

Koleżanki i koledzy 
ze Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny

264/2016

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Miasto Suwałki realizuje projekt
pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach” 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020, Osi prio-
rytetowej V – „Gospodarka 
niskoemisyjna”, Działania 

5.3. – „Efektywność energe-
tyczna w sektorze mieszka-
niowym i budynkach uży-

teczności publicznej”. 
Cel: „Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym”.

Zakres projektu obejmuje kompleksową modernizację energe-
tyczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. 
Przytorowej 8 w Suwałkach. Prace budowlane będą polegały na wy-
mianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i alu-
miniową, ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachów, 
regulacji instalacji c.o. i c.w.u., wymianie opraw na energooszczędne, 
wykonaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacją w sali sportowej, 
przystosowaniu budynku do wymogów ppoż. i wykonaniu instala-
cji systemu sygnalizacji alarmu i pożaru. Ponadto w ramach projek-
tu zostanie wykonany remont schodów, daszków i elementów ze-
wnętrznych.  

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycz-
nej w budynkach szkolnych, co przyczyniać się będzie do poprawy 
efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Realizacja pro-
jektu przyniesie znaczną redukcję zapotrzebowania na energię oraz 
redukcję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.

Termin realizacji projektu: grudzień 2014 – grudzień 2016
Całkowita wartość projektu: 1 704 463,83 zł, w tym koszty kwali-

fikowalne: 1 418 769,75 zł.
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 922 200,29  zł. 269/2016

DORADCA KLIENTA
Firma PRO DOMO Sp. z o.o. 
oferuje pożyczki do domu. 

W związku z rozwojem firmy poszukujemy kandydatów 

na stanowisko DORADCA KLIENTA. 

Nie wymagamy doświadczenia, przeszkolimy od podstaw. 
Oferujemy wysokie wynagrodzenie prowizyjne, elastyczny czas pra-
cy, bezpłatne szkolenie, sprzęt służbowy, materiały reklamowe oraz 
wsparcie doświadczonej kadry menadżerskiej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 511 961 028
CV prosimy wysyłać na adres: kwaszkiewicz@eprodomo.pl

Przyjazna pożyczka

G O T Ó W K O W A
Dziś dzwonisz i masz gotówkę 

Doradca przyjedzie do Ciebie 

ZADZWOŃ:   511 961 028

Miasto Suwałki realizuje projekt 
pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół 

Technicznych w Suwałkach”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V – „Gospodarka ni-
skoemisyjna”, Działania 5.3. – „Efektywność energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej”.
Cel: „Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym”.

Zakres projektu obejmuje kompleksową modernizację energetycz-
ną dwóch budynków Zespołu Szkół Technicznych położonych przy ul. 
Sejneńskiej 33 i 35 w Suwałkach. Prace budowlane polegają m.in. na 
wymianie części zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu 
ścian zewnętrznych i fundamentowych, ociepleniu stropodachów, re-
gulacji instalacji c.o. i c.w.u. wraz z poprawą izolacji na rurach, wymia-
nie opraw na energooszczędne, wykonaniu wentylacji mechanicznej 
z rekuperacją w sali sportowej. Ponadto wykonany zostanie remont 
schodów, daszków i elementów zewnętrznych oraz oddymianie klatek 
schodowych, a także roboty budowlane związane z remontem dachu 
i elewacji budynku garażowego.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycz-
nej w budynkach szkolnych Zespołu Szkół Technicznych, co przyczy-
niać się będzie do poprawy efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym. Realizacja projektu przyniesie znaczną redukcję zapo-
trzebowania na energię oraz redukcję zanieczyszczeń do środowi-
ska naturalnego.

Termin realizacji projektu: grudzień 2014 – grudzień 2016
Całkowita wartość projektu: 2 635 033,44 zł w tym koszty kwalifi-

kowalne: 2 444 276,04 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 1 588 779,33 zł
270/2016

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny
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PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 

dzierżawę nieruchomości gruntowych z 
przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzier-
żawę nieruchomości gruntowych stanowią-
cych własność Miasta Suwałki.

1. działka ozn. nr geod: 35199 o powierzch-
ni 5,0912 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 
9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o 
pow. 5,0912 ha. Termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodar-
ki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest 
obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 1 018 zł (słownie: jeden tysiąc 
osiemnaście złotych).

Wadium w wysokości 102 zł (słownie: sto 
dwa złote).

2. działka ozn. nr geod: 34094 o powierzch-
ni 0,8830 ha, położona w Suwałkach, obręb 
nr 9, sklasyfikowana jako grunty zadrzewio-
ne i zakrzewione na gruntach klasy VI o pow. 
0,3886 ha, pastwiska trwałe na gruntach kla-
sy VI o pow. 0,3249 ha, grunty orne klasy VI 
o pow. 0,1538 ha, rowy–pastwiska trwałe na 
gruntach klasy VI o pow. 0,0157 ha. Termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 
2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do ko-
rzystania z przedmiotu dzierżawy według za-
sad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przed-
miotowej działki brak jest obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 177 zł (słownie: sto siedem-
dziesiąt siedem złotych).

Wadium w wysokości 18 zł (słownie: osiem-
naście złotych).

3. działki ozn. nr geod: 34091/1, 34091/2, 
34091/3, 34078, 34079 o łącznej powierzch-
ni 6,3475 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 
9, sklasyfikowane jako łąki trwałe na gruntach 
klasy V o pow. 0,2352 ha, łąki trwałe na grun-
tach klasy VI o pow. 0,0959 ha, nieużytki o pow. 
0,0196 ha, pastwiska trwałe na gruntach kla-
sy VI o pow. 4,9301 ha, grunty orne klasy VI o 
pow. 1,0667 ha. Termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do korzystania z przedmio-
tu dzierżawy według zasad racjonalnej gospo-
darki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 1 270 zł (słownie: jeden tysiąc 
dwieście siedemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 127 zł (słownie: sto 
dwadzieścia siedem złotych).

4. działka ozn. nr geod: 34107/2 o powierzch-
ni 2,5775 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 
9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach 
klasy V o pow. 2,3695 ha, nieużytki o pow. 
0,2080 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 

lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobo-
wiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospo-
darki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 516 zł (słownie: pięćset szes-
naście złotych).

Wadium w wysokości 52 zł (słownie: pięćdzie-
siąt dwa złote).

5. działka ozn. nr geod: 22723 o powierzch-
ni 2,5495 ha, położona w Suwałkach, obręb 
nr 4, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na 
gruntach klasy V o pow. 0,4687 ha, pastwiska 
trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,1673 ha, 
grunty orne klasy IVb o pow. 0,4663 ha, grun-
ty orne klasy V o pow. 0,4472 ha. Termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzy-
stania z przedmiotu dzierżawy według za-
sad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przed-
miotowej działki brak jest obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 510 zł (słownie: pięćset dzie-
sięć złotych).

Wadium w wysokości 51 zł (słownie: pięćdzie-
siąt jeden złoty).

6. część działki ozn. nr geod: 34105 o po-
wierzchni 1,6638 ha, położonej w Suwałkach, 
obręb nr 9, sklasyfikowanej jako łąki trwałe na 
gruntach klasy VI o pow. 0,4246 ha, pastwiska 
trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3228 ha, 
grunty orne klasy VI o pow. 0,9164 ha. Termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 
2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do ko-
rzystania z przedmiotu dzierżawy według za-
sad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przed-
miotowej działki brak jest obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 333 zł (słownie: trzysta trzy-
dzieści trzy złote).

Wadium w wysokości 33 zł (słownie: trzydzie-
ści trzy złote).

7. działka ozn. nr geod: 31235 o powierzch-
ni 2,5993 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 
3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o 
pow. 2,5993 ha. Termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodar-
ki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest 
obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 520 zł (słownie: pięćset dwa-
dzieścia złotych).

Wadium w wysokości 52 zł (słownie: pięćdzie-
siąt dwa złote).

8. część działek ozn. nr geod: 32835 i 32836 
o łącznej powierzchni 3,5300 ha, położonych 
w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowanych ja-
ko grunty orne klasy VI o pow. 0,3760 ha, grunty 
orne klasy V o pow. 2,9956 ha, grunty orne klasy 

IVb o pow. 0,1584 ha. Termin dzierżawy na okres 
do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodar-
ki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest 
obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 706 zł (słownie: siedemset 
sześć złotych).

Wadium w wysokości 71 zł (słownie: siedem-
dziesiąt jeden złoty).

9. działka ozn. nr geod: 34033 o powierzch-
ni 0,4941 ha, położona w Suwałkach, obręb 
nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na grun-
tach klasy VI o pow. 0,3678 ha, pastwiska trwa-
łe na gruntach klasy VI o pow. 0,1263 ha. Termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 
2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do ko-
rzystania z przedmiotu dzierżawy według za-
sad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przed-
miotowej działki brak jest obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 99 zł (słownie: dziewięćdzie-
siąt dziewięć złotych).

Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dzie-
sięć złotych).

10. działka ozn. nr geod: 22589 o powierzch-
ni 1,3226 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 
4, sklasyfikowana jako grunty orne klasy IVb o 
pow. 1,3226 ha. Termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodar-
ki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzenne-
go rejonu Szwajcaria Wschód zatwierdzonym 
uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opubliko-
waną  w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 
dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmio-
towa działka zawiera się w konturze o symbolu 
39R,ZN – tereny upraw polowych, zieleni śród-
polnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 265 (słownie: dwieście sześć-
dziesiąt pięć złotych).

Wadium w wysokości 27 zł (słownie: dwadzie-
ścia siedem złotych).

11. działka ozn. nr geod: 31264 o powierzch-
ni 2,5695 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 
3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o 
pow. 2,5695 ha. Termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodar-
ki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest 
obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 514 zł (słownie: pięćset czter-
naście złotych).

Wadium w wysokości 51 zł (słownie: pięćdzie-
siąt jeden złoty).

12. działki ozn. nr geod: 5/4, 6/2, 7/2, 8, 10, 
11/2, 12/2, 13/2, 33, 35, 36, 37/2, 39/2, 34 o 
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łącznej powierzchni 1,4300 ha, położone na terenie 
Gminy Suwałki, Obręb Dubowo Drugie, sklasyfikowa-
ne jako grunty orne klasy V o pow. 0,5300 ha, grunty 
orne klasy VI o pow. 0,5100 ha, nieużytki o pow. 0,3900 
ha. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej go-
spodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Położone są w obszarze spełniają-
cym rolę odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 
wynosi 286 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć 
złotych).

Wadium w wysokości 29 zł (słownie: dwadzieścia 
dziewięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 
2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umo-
wy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
 – wpłacenie wadium w podanej wysokości na każ-

dą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank 
Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 10 październi-
ka 2016 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana 
na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium pod-
lega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu;

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

– 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 osoby 
prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z reje-
stru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych no-
tarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentują-
cych podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczest-
ników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przy-
najmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium 
zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umo-
wy dzierżawy w terminie określonym przez organi-
zatora przetargu. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca 
się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
• do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego 

przeprowadzenia.
Dodatkowych informacji dotyczących prze-

targu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, tele-
fon 87 562 80 38.  267/2016

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza przetarg ustny nieograniczo-

ny na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej z przeznaczeniem

na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w 
dzierżawę nieruchomości gruntowej sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa.

1. działka ozn. nr geod: 32803/2 o 
powierzchni 3,5493 ha, położona w 
Suwałkach-Dubowo I, obręb nr 8, skla-
syfikowana jako grunty orne klasy V o 
pow. 2,8865 ha, grunty orne klasy VI o 
pow. 0,6462 ha, nieużytki o pow. 0,0166 
ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobo-
wiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonal-
nej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej 
działki brak jest obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu 
dzierżawnego wynosi 710 zł (słownie: 
siedemset dziesięć złotych).

Wadium w wysokości 71 zł (słownie: sie-
demdziesiąt jeden złoty).

Przetarg odbędzie się w dniu 07 paź-
dziernika 2016 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. A. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać 
się z projektem umowy dzierżawy – do 
wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, po-
kój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fi-
zyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetar-
gu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wyso-
kości na ww. działkę na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 
1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. 
Oddział w Suwałkach do dnia 04 paź-
dziernika 2016 r. W tym dniu kwota wa-

dium musi być uznana na rachunku 
Urzędu. Dowód wniesienia wadium pod-
lega przedłożeniu komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetar-
gu, pisemnego oświadczenia o zapozna-
niu się z treścią ogłoszenia o przetargu, 
przedmiotem przetargu oraz projektem 
umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetar-
gu osoby fizycznej – osobiste stawien-
nictwo w dniu przetargu z dowodem 
tożsamości lub reprezentowanie przez 
pełnomocnika na podstawie pełnomoc-
nictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetar-
gu osoby prawnej – przedłożenie aktual-
nego wypisu z rejestru, właściwych peł-
nomocnictw sporządzonych notarialnie, 
dowodów tożsamości osób reprezentu-
jących podmiot.

  Przetarg będzie ważny bez względu na 
liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie je-
go pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z 
uczestników zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej, 
które nie może wynosić mniej niż 1% ce-
ny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpła-
cone wadium zalicza się na poczet czyn-
szu dzierżawnego.

  Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy dzierżawy 
w terminie określonym przez organizato-
ra przetargu. 

Pozostałym uczestnikom przetargu 
wadium zwraca się niezwłocznie prze-
lewem.

Organizator przetargu bez podania 
przyczyn może:

• do chwili rozpoczęcia przetargu odstą-
pić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących 
przetargu udziela Wydział Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami i Rol-
nictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, te-
lefon 87 562 80 38. 262/2016

INFORMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy gospodaro-
wania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki, 
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 
12.09.2016 r. do dnia 3.10.2016 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, opublikowany na stronie internetowej www.zbm.su-
walki.pl oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 8/2016 z dnia 12 wrze-
śnia 2016 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu. 266/2016
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PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 

dzierżawę nieruchomości gruntowych z 
przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w 
dzierżawę nieruchomości gruntowych stano-
wiących własność Miasta Suwałki.
1. działka ozn. nr geod: 32821 o powierzchni 
2,2427 ha, położona w Suwałkach – Dubowo 
I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne 
klasy V o pow. 1,7751 ha, grunty orne klasy VI o 
pow. 0,4676 ha. Termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodar-
ki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest 
obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 449 zł (słownie: czterysta 
czterdzieści dziewięć złotych).

Wadium w wysokości 45 zł (słownie: czter-
dzieści pięć złotych).
2. część działek ozn. nr geod: 32835 i 32836 
o łącznej powierzchni 3,4834 ha, położonych 
w Suwałkach – Dubowo I, obręb nr 8, sklasy-
fikowanych jako grunty orne klasy IVb o pow. 
0,1742 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,4820 ha, 
grunty orne klasy V o pow. 2,8273 ha. Termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 
2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do ko-
rzystania z przedmiotu dzierżawy według za-
sad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przed-
miotowych działek brak jest obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 697 zł (słownie: sześćset dzie-
więćdziesiąt siedem złotych).

Wadium w wysokości 70 zł (słownie: siedem-
dziesiąt złotych).
3. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzch-
ni 0,0600 ha, położonej w Suwałkach, przy ul. 
Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania 
z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonal-
nej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej dział-
ki brak jest obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 12 zł (słownie: dwanaście 
złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden 
złoty).
4. część działki ozn. nr geod: 22519 o po-
wierzchni 0,0300 ha, położonej w Suwałkach, 
przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowa-
nej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0300 
ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany bę-
dzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy 
według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. 
Dla przedmiotowej działki brak jest obowią-
zującego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 6 zł (słownie: sześć złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden 
złoty).
5. działka ozn. nr geod: 20744 o powierzchni 
0,3461 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 
2, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o 
pow. 0,3461 ha. Termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodar-
ki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest 
obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 69 zł (słownie: sześćdziesiąt 
dziewięć złotych).

Wadium w wysokości 7 zł (słownie: siedem 
złotych).
6. działki ozn. nr geod: 24821/1, 24821/2, 24821/
3, 24821/4 o łącznej powierzchni 2,7383 ha, po-
łożone w Suwałkach, obręb nr 10, sklasyfikowa-
ne jako lasy na gruntach klasy VI o pow. 0,4189 
ha, nieużytki o pow. 0,1343 ha, pastwiska trwa-
łe na gruntach klasy VI o pow. 0,9110 ha, grun-
ty orne klasy VI o pow. 1,2741 ha. Termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzy-
stania z przedmiotu dzierżawy według za-
sad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przed-
miotowych działek brak jest obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 548 zł (słownie: pięćset czter-
dzieści osiem).

Wadium w wysokości 55 zł (słownie: pięć-
dziesiąt pięć złotych).
7. działka ozn. nr geod: 31190 o powierzchni 
3,5091 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 
3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o 
pow. 3,5091 ha. Termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodar-
ki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest 
obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 702 zł (słownie: siedemset 
dwa złote).

Wadium w wysokości 70 zł (słownie: siedem-
dziesiąt złotych).
8. działka ozn. nr geod: 31946/1 o powierzchni 
3,5639 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 7, 
sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 
0,0871 ha, grunty orne klasy VI o pow. 3,4768 ha. 
Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 wrze-
śnia 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do 
korzystania z przedmiotu dzierżawy według za-
sad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z 
obowiązującym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego terenu położonego 
za Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach zatwierdzony uchwa-
łą nr XII/127/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 28 października 2015 r. opublikowaną w Dz. 
Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 23 listopa-

da 2015 r., poz 3745 część przedmiotowej dział-
ki zawiera się w konturze o symbolu 29R – tere-
ny rolne bez prawa zabudowy, a pozostała część 
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego terenu poło-
żonego w rejonie lotniska w Suwałkach zatwier-
dzony uchwałą nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. opubliko-
waną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 
13 maja 2014 r., poz.1915. zawiera się w konturze o 
symbolu 5KD – ulica wyznaczająca pas drogi pu-
blicznej klasy „Z” –  zbiorcza.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 713 zł (słownie: siedemset 
trzynaście złotych).

Wadium w wysokości 71 zł (słownie: siedem-
dziesiąt jeden złoty).
9. działki ozn. nr geod: 22561, 22562, cz. 22614 
o łącznej powierzchni 7,7468 ha, położone w 
Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowane jako nie-
użytki o pow. 0,1384 ha, lasy o pow. 0,0007 ha, 
grunty orne klasy VI o pow. 0,6962 ha, grunty or-
ne klasy IVb o pow. 0,4304 ha, grunty orne kla-
sy V o pow. 1,9411 ha, pastwiska trwałe na grun-
tach klasy V o pow. 0,2787 ha, pastwiska trwałe na 
gruntach klasy VI o pow. 4,2613 ha. Termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania 
z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonal-
nej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązują-
cym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w 
Suwałkach zatwierdzony uchwałą nr XXIV/252/
2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierp-
nia 2012 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, 
przedmiotowe działki zawierają się w konturze o 
symbolu 39R,ZN – tereny upraw polowych, ziele-
ni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 1 549 zł (słownie: jeden tysiąc 
pięćset czterdzieści dziewięć złotych).

Wadium w wysokości 155 zł (słownie: sto 
pięćdziesiąt pięć złotych).
10. część działki ozn. nr geod: 22614 o po-
wierzchni 0,3750 ha, położonej w Suwałkach, 
obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty or-
ne klasy V o pow. 0,3750 ha. Termin dzierża-
wy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzy-
stania z przedmiotu dzierżawy według za-
sad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z 
obowiązującym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego rejonu Szwajcaria 
Wschód w Suwałkach zatwierdzony uchwałą 
nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz. 
Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 18 wrze-
śnia 2012 r., poz. 2603, przedmiotowa działka 
zawiera się w konturze o symbolu 39R,ZN – te-
reny upraw polowych, zieleni śródpolnej, la-
sów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 75 zł (słownie: siedemdzie-
siąt pięć złotych).

Wadium w wysokości 8 zł (słownie: osiem 
złotych).
11. działka ozn. nr geod: 22618 o powierzch-
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ni 3,2388 ha, położona w Suwałkach, obręb 
nr 4, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI 
o pow. 1,0537 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 
0,1181 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,0670 
ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany bę-
dzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy 
według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego re-
jonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwier-
dzony uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opubli-
kowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 
z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmio-
towa działka zawiera się w konturze o symbolu 
39R,ZN, 40R,ZN – tereny upraw polowych, zie-
leni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu 
dzierżawnego wynosi 648 zł (słownie: sześć-
set czterdzieści osiem złotych).

Wadium w wysokości 65 zł (słownie: sześć-
dziesiąt pięć złotych).
12. działka ozn. nr geod: 33922 o powierzchni 
3,0816 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 8, 
sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 
0,0691 ha, grunty orne klasy VI o pow. 3,0125 
ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 
30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany 
będzie do korzystania z przedmiotu dzierża-
wy według zasad racjonalnej gospodarki rol-
nej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzenne-
go rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego 
w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XL/
440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
25 września 2013 r. opublikowaną w Dz. Urz. 
Województwa Podlaskiego z dnia 02 paździer-
nika 2013 r., poz. 3559 przedmiotowa działka 
zawiera się w konturze o symbolu 83ZN – te-
reny zieleni nieurządzonej o funkcji izolacyjnej 
z dopuszczeniem użytkowania rolniczego lub 
zagospodarowania w formie ogrodów.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 616 zł (słownie: sześćset szes-
naście złotych).

Wadium w wysokości 62 zł (słownie: sześć-
dziesiąt dwa złote).
13. działka ozn. nr geod: 33787 o powierzchni 
3,1197 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 9, 
sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 
2,2969 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,8228 
ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany bę-
dzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy 
według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego tere-
nu położonego w ciągu ulicy klasy „G” łączącej 
ulicę Utratę z Sejneńską w Suwałkach zatwier-
dzonym uchwałą nr XXII/191/08 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. opubliko-
waną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego nr 
283 z dnia 19 listopada 2008 r., poz. 2826 przed-
miotowa działka zawiera się w konturze o sym-
bolu 17R – tereny upraw rolniczych z zakazem 
zabudowy, 20R/KD – w zakresie przeznacze-
nia podstawowego tereny rolnicze z zakazem 

zabudowy. W zakresie przeznaczenia dopusz-
czalnego przewiduje się możliwość alterna-
tywnej lokalizacji drogi głównej 1 KD wraz ze 
wszystkimi obiektami technicznymi niezbęd-
nymi do jej funkcjonowania.

  Cena wywoławcza rocznego czynszu 
dzierżawnego wynosi 624 zł (słownie: sześć-
set  dwadzieścia cztery złote).

Wadium w wysokości 62 zł (słownie: sześć-
dziesiąt dwa złote).

Przetarg odbędzie się w dniu 07 paź-
dziernika 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. 
Mickiewicza 1 w sali nr 146.

  Przed przetargiem należy zapoznać się 
z projektem umowy dzierżawy – do wglądu 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizycz-
ne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wysoko-
ści na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 
0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w 
Suwałkach do dnia 04 października 2016 r. W 
tym dniu kwota wadium musi być uznana na 
rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium 
podlega przedłożeniu komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pi-
semnego oświadczenia o zapoznaniu się z 
treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem 
przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu 
osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu 
przetargu z dowodem tożsamości lub reprezen-
towanie przez pełnomocnika na podstawie peł-
nomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetar-
gu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego 
wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw 
sporządzonych notarialnie, dowodów tożsa-
mości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na licz-
bę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozy-
tywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestni-
ków zaoferuje co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej, które nie może 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpła-
cone wadium zalicza się na poczet czynszu 
dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchyle-
nia się uczestnika, który wygrał przetarg od za-
warcia umowy dzierżawy w terminie określo-
nym przez organizatora przetargu. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wa-
dium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przy-
czyn może:

• do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić 
od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących prze-
targu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 
1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38. 261/2016

Ogłoszenie o wynajmie lokali 
użytkowych na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych 
w Suwałkach TBS sp. z o. o. 

ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem 
na okres do trzech lat lokali użytkowych stano-
wiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skar-
bu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: 

1. Ludwika Waryńskiego 9 o powierzch-
ni użytkowej 72,85 m2 – wywoławcza wy-
sokość stawki czynszu 7,00 zł/m2 netto, wa-
dium  760,00 zł.

Lokal położony na parterze, przeznaczo-
ny na cele biurowe, usługowe, handlowe lub 
inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony 
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyj-
ną oraz centralnego ogrzewania. 

2. Teofila Noniewicza 91:
– lokal o powierzchni użytkowej 17,60 m2 

– wywoławcza wysokość stawki czynszu – 
15,00 zł/m2 netto, wadium 390,00 zł,

– lokal o powierzchni użytkowej 21,70 m2 
– wywoławcza wysokość stawki czynszu – 
15,00 zł/m2 netto, wadium 490,00 zł,

Lokale położone są na I piętrze przezna-
czone są na cele usługowe, handlowe, biu-
rowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, 
wyposażone w instalację elektryczną, wod-
no-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.  

Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2016 r. 
(środa) o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu 
Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS 
Sp. z o.o. – ul. Wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach prze-
targu oraz projekt umowy najmu dostęp-
ne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki 
ul. Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie inter-
netowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe 
informacje można uzyskać telefonicznie pod 
nr 87 563 50 51, 52 lub 58. 265/2016

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
działając na podstawie art. 35 ust.1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 

2015 r, poz. 1774 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że 

w dniu 06 września 2016 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywie-
szony został na okres 21 dni (od 06.09.2016 
r. do 27.09.2016 r.) wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 279/2016 z dnia 
06 września 2016 roku). Dotyczy sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej działek położonych 
w Suwałkach przy ul. Białostockiej. 263/2016

n Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760  40/2016

USŁUGI

Ogłoszenia drobne
tel. 87 566-28-25; 
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NASZA FOTOZAGADKA
Szanowni Czytelnicy, pokazujemy fragment rozpoznawalnego 

powszechnie budynku lub miejsca. Waszym zadaniem jest rozpo-
znanie tego fragmentu i prawidłowe jego określenie. Może tak się 
zdarzyć, że całość poszukiwanego budynku lub miejsca będzie w ak-
tualnym wydaniu DwuTygodnika. 

Tradycyjnie mamy nagro-
dę dla osóby, która jako 
pierwsza nadeśle prawi-
dłową odpowiedź. Będzie 
to bilet ufundowany przez 
Cinema Lumiere Suwałki. 

Nagrodę za rozwiąza-
nie fotozagadki z nr „18 
DTS” otrzymała:  Jolanta 
Kozłowska z Suwałk.

Na odpowiedzi czeka-
my do 3 października. 

Na jakiej ulicy znajdu-
je się obiekt zamieszczony 
w puzlu? 

Odpowiedzi prosimy 
przesyłać pocztą na ad-

res redakcji bądź na adres internetowy:  kontakt@dwutygodnik-
suwalski.pl

CHŁODNYM
OKIEM

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

www.cinema-lumiere.pl

suwalki@cinema-lumiere.pl

Telefon – rezerwacje, kasa: (87) 618 20 23

Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 
Redakcja: Suwałki, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl; znajdziesz nas również na 

facebooku: Dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. Redagują: Stanisław Kulikowski (redaktor naczelny), Jarosław Filipowicz (sekretarz redakcji), Marek Buczyński oraz 
współpracownicy. Opracowanie komputerowe: Agnieszka Bieryło. Reklamy i ogłoszenia: Katarzyna Myszukiewicz.
Druk: „Caro”, ul. Szpitalna 43, 16-400 Suwałki. Nakład: 5.000 egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. Tekstów niezamówionych nie zwraca się. 
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Na osiedlu, powiedzmy X, admini-
strowanym przez jedną z suwalskich 
spółdzielni mieszkaniowych, powstał 
spór o to jak zagospodarować wol-
ny placyk. Jedna pani powiedziała, że 
najlepiej będzie, jeśli się tu postawi ła-
weczki, bo miło tu, cicho i spokojnie. Ale 
wtedy druga pani powiedziała, że niech 
no tylko staną tu ławeczki, spokój i cisza 
znikną bezpowrotnie, bo wraz z ławecz-
kami pojawią się młodzi ludzie, którzy 

obsiądą ławeczki z piwem w ręku. A jak oni się przy tym zachowują, jak 
hałasują i przeszkadzają żyć, to przecież drodzy sąsiedzi już bardzo do-
brze wiedzą. Bo tu już była ławeczka, a nawet dwie, jednakże, na życzenie 
jeszcze innej pani, zostały w swoim czasie owe ławeczki usunięte.

Wtedy pojawił się kierownik osiedlowej administracji spółdzielczej i 
powiedział, że najlepiej by tu było postawić kilka urządzeń do ćwiczeń 
pod chmurką, bo taki placyk w sam raz się do tego nadaje. Bo to i cisza, 
i spokój, i ładne otoczenie. No to wtedy pani pierwsza, pani druga i pani 

trzecia naprawdę się mocno zdenerwowały i utworzyły komitet do spraw 
zwalczania idei placyku ćwiczeń na świeżym powietrzu. Na razie zbierają 
podpisy sąsiadów pod protestem przeciwko siłowni, co idzie im całkiem 
dobrze i pewnie wygrana będzie po ich stronie. Za to nie będzie ani ła-
weczki, ani urządzeń do ćwiczeń. „Nic nie będzie”,  jak powiadał kiedyś 
klasyk z Białegostoku.

Na osiedlu, powiedzmy Y, administrowanym, itd. itp. był sobie pla-
cyk zabaw dla dzieci. Był tu od zawsze, wszyscy to pamiętają, co nie zna-
czy, że wszystkim się podobał. Przeważyło zdanie, że placyk zabaw już 
nikomu nie jest potrzebny, bo przecież dzieci dawno dorosły i pojecha-
ły w świat, zaś placyk służy – oczywiście dobrze się państwo domyśla-
cie! – młodym ludziom, którzy z piwem w rękach, itd. itp. Placyk zlikwi-
dowano. I wszystko by było jak trzeba, gdyby nie fakt, że – skoro dzieci 
dorosły – pojawiły się wnuki, które odwiedzają swoich dziadków, a pla-
cyku zabaw już nie ma… 

Podobno powstała idea przywrócenia placyku zabaw, no bo jakże to 
tak, wnuki są i to i placyk zabaw być musi. I tak, krok po kroku, demokra-
cja osiedlowa nam rozkwita. 

STANISŁAW KULIKOWSKI

WSZYSTKIM NIE DOGODZISZ, ALE …

DYŻURY KONSULTACYJNE

członków Suwalskiej Rady Seniorów 
we wrześniu i październiku (10.00-13.00)

20 września – Włodzimierz Marczewski 
27 września – Barbara Grabowska
4 października – Bożenna Maskowicz 

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie 

po uzgodnieniu telefonicznym: 780 540 089

WTOREK Z RADNYM

W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przeka-
zać im swoje uwagi i pomysły.

We wtorek 20 września zapraszają Irena B. Schabieńska z Prawa 
i Sprawiedliwości oraz Sławomir J. Szeszko z Bloku Samorządowego. 
Natomiast 27 września na suwalczan czekają Andrzej Turowski 
z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” oraz Piotr Wasiukow z Bloku 
Samorządowego. Na spotkanie z radnymi 4 października zapra-
szają Bogdan Bezdziecki z Prawa i Sprawiedliwości oraz Andrzej 
P. Chuchnowski z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”.

Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w biurze Rady Miejskiej
w pokoju 146 na pierwszym piętrze ratusza.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w 
każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym 
piętrze Urzędu Miejskiego.
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Nieczyszczony od prawie 30 lat Zalew 
Arkadia ma szansę przejść  gruntowne po-
rządki.  Spuszczona zostanie woda, a muł bę-
dzie wywieziony. Czy tak się stanie na wrze-
śniowej sesji Rady Miejskiej zadecydują 
suwalscy radni.

Stosowane  dotąd bieżące czyszczenie 
Zalewu Arkadia już nie wystarczy. Nabrzeża są 
zniszczone, a zbiornik mocno zamulony i zanie-
czyszczony. Do tego bardzo szybko zalew zara-
sta. W tym roku dodatkowo pojawił się problem 
sinic, co spowodowało, że kąpielisko z którego 
korzystały tysiące suwalczan, było przez całe la-
to  nieczynne. Dlatego władze miejskie podjęły 
decyzję  by uporządkować zalew.

– Na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej będę wnioskował by 
radni przyjęli poprawkę do te-
gorocznego budżetu miejskiego 
polegającą na wprowadzeniu 
nowego zadania inwestycyjne-
go – czyli oczyszczenia Zalewu 
Arkadii – mówi Czesław 

Renkiewicz, prezydent Suwałk. Po tym ogłosi-
my przetarg w formule „projektuj  i wykonaj”. 

Firma, która wygra przetarg będzie musiała 
po pierwsze,  spuścić wodę z zalewu i odłowić 

ryby. Następnie opracować dokumentację wy-
konawczą i wtedy przystąpi do prac. Wstępne 
szacunki wskazują, że na dnie zalewu może za-
legać ok 33 000 m3 mułu i osadu. To około 2 
tys. pojazdów ciężarowych pokładu ziemnego 
do wywiezienia. Chciałbym by wszystkie prace 
łącznie z napełnieniem Zalewu Arkadia nową 
wodą skończyły się wiosną przyszłego roku.

Władze miasta  prowadzą rozmowy z 
Polskim Związkiem Wędkarskim, by ten na eta-
pie spuszczania wody z zalewu, odłowił ryby i je 

ZALEW ARKADIA DO REMONTU
przechował, a wiosną ponownie zarybił zalew. 
Jest to ważne, gdyż Zalew Arkadia jest cennym 
łowiskiem dla wielu suwalskich wędkarzy. 

Przy okazji czyszczenia Zalewu Arkadia 
prezydent Cz. Renkiewicz chce zrealizo-
wać odkładaną od wielu lat budowę most-
ku na wyspę. Według wstępnych analiz i wy-
liczeń taki most może kosztować ok 250 tys. 
zł. Dzięki temu otworzy się dostęp do wyspy 
i stworzy się kolejne miejsce do rekreacji nad 
Zalewem Arkadia. 

Już po raz dwudziesty w Suwałkach podsumowano konkurs „Gdzie te 
piękne ogrody i kwieciste balkony”.  W pierwszym konkursie zgłosiło się 
12 uczestników, w tym roku aż 168 suwalczan, suwalskich firm i instytu-
cji. To najlepsze uzasadnienie organizacji tego konkursu.

Każdego roku  przybywa  w mieście ogrodów przydomowych, ukwie-
conych balkonów. Korzystnie zmienia się otoczenie zakładów pracy. 
Bardzo duże znaczenie wychowawcze, kształtujące postawę szacunku do 
zieleni ma dbałość o nią na terenach placówek oświatowych.  Wszystkie 
te zabiegi wpływają pozytywnie na estetykę naszego miasta.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu,  komisja konkursowa pod 
przewodnictwem radnego Karola Korneluka przyznała nagrody  w po-
szczególnych kategoriach m.in.:

n zieleń na terenie placówek oświatowych 
I miejsce –  Przedszkole nr 8 z Oddziałem Integracyjnym, ul. Putry 
II miejsce – Przedszkole nr 2, ul. Waryńskiego 

III miejsce – Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II, 
ul. Sejneńska 

n zieleń na terenach zakładów pracy o powierzchni zieleni do 1000 m2 
I i II miejsca nie przyznano; III miejsce – Stowarzyszenie Aktywności 

Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” – Suwalski Klub Seniora, 
ul. Chopina 

n zieleń na terenach zakładów pracy o powierzchni zieleni powy-
żej 1000 m2 

I i II miejsca nie przyznano; III miejsce (ex aequo)– DPS „Kalina”, ul. 
Pułaskiego, Parafia pw. Św. Kazimierza Królewicza, ul. Witosa 

n zieleń przy obiektach handlowych i gastronomicznych  
I i II miejsca nie przyznano; III miejsce (ex aequo) – Naleśnikarnia „Pod 

Chmurką”, ul. Kościuszki; Myjnia Samochodowa „ECO-CAR” ul. Staszica.

Laureaci otrzymali upoważnienia do zakupów  na kwoty od 250 do 
750 zł. Pozostali uczestnicy  otrzymają upoważnienia do zakupów na kwo-
tę 100 zł. Nagrody zostały także ufundowane przez sklepy ogrodnicze:  
Centrum Ogrodnicze „ILEX”, OGRÓD ZAJKO, Centrum Ogrodnicze „Świat 
Roślin”. Łączna kwota nagród w 2016 r. wyniosła 26 950 zł.

„GDZIE TE PIĘKNE OGRODY I KWIECISTE BALKONY”

Najwięcej, bo aż 77 uczestników zgłosiło się w kategorii „zieleń na 
balkonach i tarasach”

Przy wręczaniu nagród panowały piknikowe klimaty

Jeden z ostat-
nich poło-
wów ryb przed 
spuszczeniem 
wody z Zale-
wu Arkadia 

>>

>>



DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 
Kilkuset suwalczan Dzień Bez Samochodu spędziło na rowerach. 

Przejechali ulicami Suwałk trasę z parkingu przy markecie Kaufl and do 
Parku Konstytucji 3 Maja. Wśród nich znaleźli się m.in. prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec 
i podinsp. Jacek Tarnowski, komendant policji w Suwałkach.
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Zdobądź swój piewszy indeks! 
Rekrutacja od 20 sierpnia! 

ILOŚĆ MIEJSC

OGRANICZONA!

ILOŚĆ MIEJSC

W programie studiów między innymi:
Zawody medyczne – Jak zostać lekarzem?
Nauka jazdy z użyciem symulatora ambulansu.
Obsługa sprzętu medycznego.
Języki obce w medycynie.
Warsztaty chirurgiczne.
Udział w symulacjach medycznychi wiele innych!

Kierunki oraz wiek studentów:
Dr Dolittle 6-7 lat
Dr House 8-13 lat 

Studia już od października! 
Zajęcia odbędą się w co drugą sobotę w godzinach 9.00-13.00

Opłaty: 
Opłata za cały rok akademicki to 

460 zł + 100 zł opłata rekrutacyjna 
(cena dotyczy 17 spotkań).

Rabat dla osób, które zapiszą więcej niż dwójkę dzieci!
Rabat dla osób, które uczestniczyły w półkoloniach!
Możliwość rozłożenia opłaty w ratach!

Miejsce prowadzenia zajęć:
Laboratorium Symulacji Medycznych
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

25
6/

20
16

GABINET DERMATOLOGICZNY

Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ
Suwałki, ul. KLONOWA 40 lok. 3U

wtorek i piątek od 15.00

ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)
poniedziałek i czwartek od 15.00

Rejestracja telefoniczna

Tel. 606-766-788
www.dermatolog-suwalki.pl 254/2016

W parku odbył się minifestyn, na którym można było wyregulować ro-
wer przez specjalistów, bezpłatnie oznakować rower, zmierzyć ciśnienie i 
poziom cukru we krwi, a najmłodsi mogli wziąć udział w grach i zabawach 
sprawnościowych z nagrodami. W ten sposób od wielu lat samorząd za-
chęca suwalczan do aktywnego i zdrowego trybu życia.

W czasie festynu trzy osoby wygrały rowery ufundowane przez 
Prezydenta Miasta Suwałki.

Na czele peletonu rowerzystów przedstawiciele władz miejskich 
i służb mundurowych

Każdy mógł za 
darmo wyre-
gulować swój 
rower

Na trasie slalomu rowerowego zorganizowanego przez strażników 
miejskich


