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o tym dNiu Nigdy 
Nie zapomNimy

27 września w Suwałkach odbędą się Obchody Dnia Polskiego 
Państwa Podziemnego.

Program:
8.00 – msza święta  

w kościele pw. św.  
Wojciecha (ul. Szkol- 
na 9)

9.0 0 – uroc z ystość  
pod pomnikiem 41. 
Pułku Piechoty AK 
(sk we r A l e k sa nd r y 
Kujałowicz prz y ul. 
Sejneńskiej)

– hymn państwowy
– wystąpienie prezydenta Suwałk Czesława renkiewicza i gości
– Polskie Państwo Podziemne – rys historyczny andrzeja 

Chuchnowskiego 
– modlitwa
– złożenie wieńców i wiązanek kwiatów.

Organizatorzy: Suwalski Obwód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  
i  Prezydent Miasta Suwałk

koNkurs 
jedNego wiersza

Zakończył się XXIV Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza.  
21 września w I Liceum Ogólnokształcącym odbyło się uroczyste 
podsumowanie, a zwycięzcy odebrali nagrody. 

Był krótki koncert, recytacje wierszy i pamiątkowe zdjęcie. 
Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna rosicka – uczennica I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku,  
II miejsce przypadło aleksandrze Drobiszewskiej – uczennicy 
Technikum nr 4 w Suwałkach, III miejsce zajęła Zuzanna Berezecka 
– uczennica Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. 
Witolda Urbanowicza w Suwałkach.

Łącznie oceniano 31 wierszy. Pomysłodawcą konkursu i od 24 
lat autorem jest marian malinowski, nauczyciel I LO w Suwałkach.

Dyrektor I LO Dorota Jabłońska gratuluje wygranej Katarzynie Rosickiej, 
uczennicy z Białegostoku

w roczNicę agresji
Kombatanci, poczty sztandarowe suwalskich szkół i instytucji, mieszkańcy 

Suwałk spotkali się 17 września, w kolejną rocznicę napaści Armii Czerwonej 
na Polskę we  wrześniu 1939 roku. Tradycyjnie liczne delegacje złożyły kwia-
ty pod Pomnikiem  Żołnierzy Września. Wśród nich były wieńce od władz sa-
morządowych  miasta, mieszkańców, zakładów pracy, organizacji i instytucji.

Po odegraniu hymnu państwowego przemówienie wygłosił Czesław Renkiewicz, pre-
zydent Suwałk. Przypomniał okoliczności zbrojnej napaści, zajęcie Suwałk przez 
czerwonoarmistów. 

Do Suwałk wojska sowieckie  wkroczyły 24 września. Pozostały w naszym 
mieście do pierwszej dekady października 1939 roku. Według relacji miesz-
kańców, oficjalna ceremonia przekazania miasta Niemcom odbyła się przy 
udziale generalicji obu stron 12 października na placu u stóp Kościoła św. 
Aleksandra.

Pod Pomnikiem Żołnierzy Września ponownie zabrakło wojska i służb 
mundurowych, bowiem w tym samym czasie uczestniczyły one w uroczy-
stościach w Parku Konstytucji 3 Maja. Wziął w nich udział Jarosław Zieliński, 
wiceminister MSWiA.

porozumieNie dla dróg
Jedenaście firm i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przy 

ul. Bakałarzewskiej podpisało z suwalskim samorządem specjalne porozumie-
nie, na mocy którego do ich firm zostanie wybudowana droga dojazdowa  
o nawierzchni asfaltowej wraz z kompletną infrastrukturą techniczną: kanali-
zacją i oświetleniem. Inwestycja będzie realizowana w 2018 roku.

Po d p i s a n e p o r oz u -
mienie zakłada, że przed-
siębiorcy na rzecz miasta 
przekażą w formie darowi-
zny potrzebne do budo-
wy drogi grunty będące ich 
własnością. Szacunkowa 
wartość wszystkich nieru-
chomości to ok 180 tys. zł. 
Ponadto wpłacą do miej-
skiej kasy 150 tys. zł. Środki 
te mają zostać przeznaczo-
ne na pokrycie kosztów 
związanych z budową dro-

gi. Szacunkowa jej wartość określona została na 330 tys. zł.
– To porozumienie to wręcz książkowy przykład czegoś, co nazywam spo-

łeczną odpowiedzialnością biznesu. W mojej ocenie to porozumienie to bar-
dzo dobra inicjatywa godna naśladowania – ocenia Czesław renkiewicz, 
prezydent Suwałk.

W ramach inwestycji powstanie droga dojazdowa do firm prostopadła do 
ul. Bakałarzewskiej. Będzie miała nawierzchnię asfaltową, kanalizację desz-
czową i oświetlenie. Do każdej z firm zostanie wykonany wjazd oraz wyko-
nane będą trawniki.

>>
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ZDaniem PreZyDenta

>> będą kolejNe mieszkaNia
Nowy blok socjalny powstanie w Suwałkach. Przetarg na budowę 

budynku, wartego blisko 4,5 mln zł ogłosił właśnie miejscowy Zarząd 
Budynków Mieszkalnych TBS sp. z o.o. 35% wartości inwestycji stano-
wi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, które pozyska-
ło Miasto Suwałki.

– Budowa bloku socjalnego w Suwałkach to kolejny punkt w procesie re-
alizacji polityki mieszkaniowej miasta – powiedział Czesław renkiewicz, 
prezydent Suwałk.

Blok powstanie przy ul. M. Reja. Będzie to czterokondygnacyjny, pod-
piwniczony, trzyklatkowy budynek, w kształcie litery L, mieszczący 28 lo-
kali socjalnych i lokal usługowy na parterze. W ramach inwestycji zostanie 
również zagospodarowany teren wokół budynku – powstanie 31 miejsc 
parkingowych, drogi dojazdowe, chodniki, plac zabaw, oświetlenie, tere-
ny zielone. Inwestycja ma zostać zakończona w lutym 2019 r.

Ruszają już pierwsze prace związane z budo-
wą w Suwałkach zupełnie nowych dróg: prze-
bicie ulicy Leśnej do ulicy Utrata, remont ul. 
Sejneńskiej i przebicie ulicy Sejneńskiej do ulicy 
Utrata z nowym mostem i tunelem pod torami 
oraz budowa Armii Krajowej na odcinku od uli-
cy Pułaskiego do ulicy Północnej. Rozpoczęte 
prace widać przy ul. Utrata na wysokości aresz-
tu śledczego oraz na ul. Sejneńskiej. Na te inwe-
stycje udało nam się pozyskać rekordowe w skali 
naszego miasta dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego naszego wojewódz-
twa. Mowa o kwocie ponad 59 milionów złotych.

Podpisane zostały już umowy na te roboty, 
a place budowy przekazane poszczególnym 
wykonawcom. Teraz wszystko w ich rękach bo 
prace budowlane muszą zakończyć się jesie-
nią 2018 r. To największe do tej pory inwesty-
cje drogowe w Suwałkach planowane z tak du-
żym rozmachem. 

Miasto Suwałki wykazywało zawsze dużą 
aktywność dotyczącą pozyskiwania zewnętrz-
nych środków finansowych na inwestycje. Tym 
razem pobiliśmy, można powiedzieć swego ro-
dzaju rekord. Nie pamiętam by tak duże środ-
ki finansowe trafiły do Suwałk z dofinansowania  
w ramach dostępnych środków Unii  Europejskiej.

 W przypadku poszczególnych inwestycji 
dofinansowanie wyniesie:

35 603 007,75 zł na przebudowę drogi wo-
jewódzkiej nr 653 (przebudowa ul. Sejneńskiej 
od granic administracyjnych miasta do torów 
wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do  
ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)

Projekt obejmuje dwa zadania:
– Zadanie 1: przebudowa ul. Sejneńskiej 

usytuowanej w ciągu drogi wojewódzkiej  
Nr 653 na odcinku o dł. ok. 1922 m tj. od ulicy 
Młynarskiej do granicy administracyjnej mia-
sta Suwałki. 

Inwes t ycj ę  w y ko na O l e ck i e  Pr ze d - 
siębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. za 
kwotę 15.491.660,21 złotych.

– Zadanie 2: budowa nowej drogi klasy G  

na odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata  
(dł. 1.512,72 m) wraz z budową tunelu pod li-
nią kolejową Suwałki-Sokółka i mostu na rzece 
Czarna Hańcza, rozbudowa ulicy Utrata na od-
cinku od ul. Staniszewskiego do ul. Mereckiego 
oraz budowa odcinka ulicy Staniszewskiego 
(łącznik do Płociczna).

Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Ro- 
bót Inżynieryjno-Budowlanych EXPORT-PRIBEX 
Sp. z o.o. za kwotę 24.097.773,19 złotych.

13 257 505,54 zł na przebudowę układu ko-
munikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 655 (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od 
ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z bu-
dową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)

Inwes t ycj ę  w y ko na O l e ck i e  Pr ze d - 
siębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. za 
kwotę 16.571.309,87 złotych.

10 312 317,19 złotych na przebudowę ukła-
du komunikacyjnego w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 655 (odcinek od ul. Pułaskiego do  
ul. Północnej).

Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Ro- 
bót Inżynieryjno-Budowlanych EXPORT-PRIBEX 
Sp. z o.o. za kwotę 12.889.753,99 złotych.

Szacunkowa wartość wszystkich 3 inwe-
stycji to prawie 79 milionów zł, wkład Unii 
Europejskiej to ponad 59 milionów zł, a wkład 
własny Miasta to ponad 19 milionów złotych.

porodówka po remoNcie 
Po trzydziestu latach blok porodowy na oddziale ginekologiczno-po-

łożniczym w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach przeszedł gruntowny 
remont. 20 września dokonano symbolicznego otwarcia nowoczesnego  
bloku porodowego zmodernizowanego za prawie 1,6 miliona złotych. 

Po remoncie powstały  trzy sale porodowe.  Mogą tu się odbywać po-
rody rodzinne. Sale posiadają klimatyzację, instalacje medyczne oraz no-
woczesny monitoring, dzięki czemu poprawią się warunki zarówno do 
porodu, jak i pracy  personelu medycznego.

Szpital pozyskał pieniądze  na remont w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020. Większość pieniędzy pochodzi 
z Unii Europejskiej, a wkład własny 15 % zapewnił Urząd Marszałkowski 
w Białymstoku. 

Na zdjęciu od prawej wicemarszałek Anna Naszkiewicz, członek Zarządu wo-
jewództwa Bogdan Dyjuk, dyrektor szpitala Adam Szałanda i Andrzej Żyliń-
ski, ordynator oddziału

>>
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ulica jak Nowa
Zakończyła się przebudowa ul. Młynarskiego na Osiedlu Północ. 

W sumie inwestycja kosztowała prawie 4,5 mln zł i była współfinanso-
wana przez budżet miejski, suwalskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji oraz Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową. Dzięki współpra-
cy i porozumieniu udało się dostosować ulicę o długości 1700 metrów do 
wymaganych standardów, powstało 416 nowych miejsc parkingowych.

Przebudowa trwała trzy lata i była podzielona na trzy etapy, które 
realizowały dwie firmy suwalski REM-BUD Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z Gołdapi.

– Ta inwestycja to bardzo dobry przykład współpracy. Dzięki porozu-
mieniu między miastem, suwalskimi wodociągami i Suwalską Spółdzielnią 
Mieszkaniową udało nam się przebudować ulicę Młynarskiego. Mam na-
dzieję, że to nie koniec współpracy miasta ze spółdzielnią i razem uda 
nam się przebudować kolejne miejsca w Suwałkach – powiedział w trak-
cie symbolicznej prezentacji zakończonej inwestycji Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk.

Jako symbol zakończonej inwestycji prezydent Cz. Renkiewicz Suwałk 
wspólnie ze Zdzisławem Przełomcem, Przewodniczącym Rady Miejskiej 
oraz Krzysztofem Mażulem Prezesem SSM i Ireneuszem Butkiewiczem 
Prezesem REM BUD posadzili dąb.

Wiecej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

jubileusz 
rzemieślNików

70-lecie działalności świętował Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców 
w Suwałkach. To najstarsza organizacja społeczno-zawodowa w mieście. 
Cech zrzesza dziewięćdziesiąt zakładów rzemieślniczych działających  
w dwunastu branżach zawodowych, a dzięki jego działalności młodzi lu-
dzie mają szansę na pracę w wyuczonym zawodzie.

C e c h  R z e m i o s ł 
Różnych przekształcił się 
w Cech Rzemieślników  
i Przedsiębiorców. Z oka-
zji jubileuszu było spo-
tkanie w Parku Naukowo-
Technologicznym, na 
którym nie zabrakło oko-
licznościowych wystą-
pień, odznaczeń, gratu-
lacji i podziękowań.

– Życzę Wam w dniu  
Waszego święto wszyst-
kiego najlepszego i ko-
lejnych wspania ł ych 
lat działalności  – po-
w i e d z i a ł   C z e s ł a w 

renkiewicz, prezydent Suwałk, który na ręce Cechu przekazał herb 
miasta.

W uroczystości wzięli udział: poseł Jarosław Zieliński, wiceminister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł Bożena Kamińska, Bohdan 
Paszkowski, Wojewoda Podlaski i Jadwiga mariola Szczypiń, Podlaski 
Kurator Oświaty.
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Koledze Radnemu

Piotrowi Wasiukow
z powodu śmierci

taty
wyrazy współczucia

składają Koleżanki i Koledzy z Bloku Samorządowego

232/2017

Radnemu

Panu Piotrowi Wasiukow
Radnemu Rady Miejskiej w Suwałkach

i całej 

rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

oJCa
składają

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

229/2017

Radnemu

Piotrowi Wasiukow
z powodu śmierci

oJCa
wyrazy współczucia

składają Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej 
w Suwałkach

226/2017

WtoreK Z raDnym
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 26 września zapraszają Bogdan Bezdziecki oraz tadeusz 

Czerwiecki z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast 3 października na suwal-
czan czekają andrzej P. Chuchnowski i Zbigniew r. De-mezer z Klubu 
Radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 10 października za-

praszają grzegorz gorlo oraz Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości.
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 każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

Andrzej Lewkowicz, starszy Cechu Rzemieślni-
ków i Przedsiębiorców
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>>
n Wigierski Park Narodowy już po raz 24. 

zorganizował akcję „Sprzątania Świata’2017”, 
w której uczestniczyła przede wszystkim mło-
dzież szkolna. Tegoroczna akcja odbywała się 
pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”.

n Suwalscy policjanci w czasie akcji „Smog” 
skontrolowali 73 pojazdy. Ze względu na zły 
stan techniczny pojazdów mundurowi za-
trzymali 5 dowodów rejestracyjnych. Ponadto 
skontrolowano trzeźwość 161 kierujących. Tym 
razem wszyscy wykazali się odpowiedzialno-
ścią i byli trzeźwi. 

n Kilkadziesiąt kundelków i piesków podwór-
kowych można było podziwiać na I Wystawie 
Psów Nierasowych w Parku Konstytucji 3 Maja. 
To inicjatywa miejscowej Fundacji Zwierzęta 
Niczyje, która od lat opiekuje się bezpańskimi 
psami i kotami. 

n Już po raz czwarty w Suwałkach odbywał 
się Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Teatr”, 
którego komisarzem jest andrzej Strumiłło. 
Uczestniczyli w nim artyści z Ukrainy, Białorusi, 
Litwy oraz Polski. Efekty ich pracy w postaci du-
żych rzeźb w kamieniu obejrzeć będzie można 
na suwalskich ulicach i placach.

n Odbył się 5 Integracyjny Piknik Centrum 
Trójki połączony z Międzynarodowym Dniem 
Osób Niesłyszących. Uczestniczyli w nim 
m.in. prezydent Suwałk Czesław renkiewicz  
i przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach 
Zdzisław Przełomiec. W czasie pikniku zapre-
zentowały się suwalskie organizacje pozarzą-
dowe oraz suwalskie chóry. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch 
mężczyzn (39- i 40-latka), przy których zna-
leźli znaczną ilość narkotyków, z których moż-
na byłoby przygotować ponad 7 tysięcy dzia-
łek dealerskich. Za posiadanie znacznej ilości 
środków odurzających grozi suwalczanom na-
wet do 10 lat więzienia.

 n marcin Szukiłowicz i tomasz Sidłowski 
odpowiedzialni za przeszło 70 kilometrów su-
walskich ścieżek rowerowych i ciągów pie-
szo-rowerowych spotkali się z suwalczanami. 
Mieszkańcy zwracali uwagę m.in. na zbyt duże 
uskoki, które uniemożliwiają swobodne zjeż-
dżanie rowerem, niewystarczająca liczbę sto-
jaków rowerowych oraz potrzebę poprawy wa-
runków jazdy rowerem nad Zalewem Arkadia.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 18-latka, 
podejrzewanego o kradzież sprzętu elektro-
nicznego oraz pieniędzy z mieszkania znajo-
mej swojej dziewczyny. Mężczyzna odwiedził 

Jaka ona będzie? – pytamy o to dr martę 
Wiszniewską, rektora suwalskiej pWsz. 

– Ta najbliższa przyszłość to ponad dwa ty-
siące studentów, którzy rozpoczną rok aka-
demicki na trzech wydziałach. Kilkunastu kie-
runkach studiów. Wydział Ochrony Zdrowia 
zapewnia studia na kierunku ratownictwo me-
dyczne, pielęgniarstwo, kosmetologia i bezpie-
czeństwo wewnętrzne. Wydział Politechniczny 
to zarządzanie i inżynieria produkcji, bu-
downictwo i transport. Wreszcie Wydział 
Humanistyczno-Ekonomiczny, który zapewnia 
naukę na kierunkach finanse i rachunkowość, 
ekonomia, pedagogika i filologia.
podkreślacie – jako władze uczelni, że 
suwalska pWsz to uczelnia proponująca 
takie kierunki studiów, których ukończe-
nie pozwala absolwentom zdobyć dobre 
wykształcenie i – co bodaj najważniejsze 
– dobrą pracę.

– Tak właśnie jest. Od jakiegoś czasu bardzo 
mocno współpracujemy z Parkiem Naukowo-
Technologicznym, z suwalskimi przedsiębior-
cami, którzy domagają się od nas, byśmy kształ-
cili naszych studentów na takich kierunkach  
i w takich specjalnościach, które są później 
przydatne w ich przedsiębiorstwach. Potrzeby 
lokalnego rynku są dla nas jednym z najważ-
niejszych priorytetów. Odpowiada to również 
studentom, a to oni są przecież najważniejsi. 
suwalska pWsz stawia więc na prak-
tyczną naukę zawodu?

– Zdecydowanie tak. Mamy dobrą kadrę, 
zaś laboratoria, pracownie i ich wyposażenie 
to naprawdę najwyższy poziom. Stąd nasze na-

stawienie na praktyczność, ćwiczenia, kontakt  
z rzeczywistością. Tego oczekują od nas przy-
szli pracodawcy – przedsiębiorcy.
studia to nie tylko nauka. Co uczelnia 
proponuje swoim studentom prócz pod-
stawowego kształcenia?

– Studenci mają do wyboru liczne koła za-
interesowań, jest świetnie wyposażona siłow-
nia, strzelnica. Sport uważamy za bardzo ważną 
sprawę dla młodego człowieka, więc rozpoczy-
namy ścisłą współpracę z klubami sportowymi. 
Chcemy, by nasza uczelnia znana była również 
z sukcesów sportowych. Jest także nowocze-
sny i bardzo ładny dom studenta dla studen-
tów spoza Suwałk. 
no i jest możliwość uzyskania stypen-
dium. najlepsi mogą liczyć nawet na 
2000 złotych. Czy to wystarczy, by za-
chęcić do studiowania młodych ludzi 
właśnie w suwałkach? przecież wiado-
mo, że uczelnie w całym kraju biją się 
o studentów, bo od tego, czy będą mia-
ły odpowiednią ich liczbę, zależy przy-
szłość tych uczelni. 

– Mamy jedenaście kierunków studiów. Na 
dziewięciu z nich zabrakło miejsc dla chętnych 
kandydatów. To najlepszy dowód na to, że mar-
ka naszej uczelni wzmacnia się, że młodzi lu-
dzie wiążą z nami nadzieję na dobrą przyszłość.  
A my, zarządzający tą uczelnią, zrobimy wszyst-
ko, by była ona coraz bardziej znana, ceniona, 
dobrze spełniająca swoją rolę w rozwoju nasze-
go miasta i regionu.
Życzymy dobrej przyszłości; tej najbliż-
szej i tej dalszej.

***
Uroczysta inauguracja Roku 

Akademickiego 2017/2018  
w dniu 3 października. Godzina  
9.00 msza w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, o godzinie 11.00 w Auli 
im. Bronisława Geremka część 
oficjalna. Wykład inauguracyj-
ny pt. „Sztuczna inteligencja. 
Wyzwanie jutra” wygłosi prof. 
dr hab. Kazimierz Trzęsicki.

NajważNiejszy jest studeNt
Już za kilka dni, 3 października, kolejna inaugura-

cja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej. Dla bardzo wielu młodych suwalczan  
i mieszkańców regionu PWSZ stała się szansą na zdobycie 
wyższego wykształcenia i poszukiwanego zawodu bez 
konieczności podejmowania bardzo kosztownej nauki 
w odległych ośrodkach akademickich. Suwalska uczel-
nia ma za sobą całkiem już sporą historię i spory doro-
bek, choć i trudnych momentów także nie brakowało. 
Dziś jednak, w tak ważnym dla studentów i pracowników 
PWSZ momencie, warto zwrócić uwagę nie tyle na prze-
szłość, co na tę najbliższą i tę dalszą przyszłość. 
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kobietę w jej mieszkaniu na Osiedlu Północ,  
a potem ją okradł.

n Grupy Koniec Listopada oraz Those Who 
Dream By Day wygrały I Ogólnopolski Przegląd 
Zespołów Muzycznych zorganizowany przez 
SOK. Na scenie na placu Marii Konopnickiej 
w czasie letnich koncertów „Na Dywaniku  
u Marii” wystąpiło siedem zespołów. 

n Na jednym z przyblokowych parkingów 
na Osiedlu Północ policjanci znaleźli chłopca  
i dziewczynkę. Kilkuletnie dzieci były wystraszo-
ne, bose i bez kurtek, mimo niskiej temperatu-
ry. Obserwujący interwencję mieszkańcy skiero-
wali policjantów do miejsca zamieszkania dzieci. 
Drzwi do ich domu były otwarte, a wewnątrz spa-
ła kobieta, jej partner oraz 16 miesięczne dziecko. 
Badanie stanu trzeźwości matki dzieci wykazało 
ponad 1,9 promila alkoholu w organizmie, a u jej 
partnera – ponad 3 promile. Nieodpowiedzialni 
dorośli noc spędzili w policyjnym areszcie. Sprawą 
rodziny zajmie się teraz sąd.

n Nie doszło do przestępstwa, a wykroczenia 
w czasie wypadku drogowego w Krzywej ko-
ło Suchowoli, w którym samochód kierowany 
przez żonę wiceministra spraw wewnętrznych i 
administracji Jarosława Zielińskiego uderzył w 
słup elektryczny – uznała białostocka prokura-
tura. I umorzyła postępowanie. Sprawą zajmie 
się teraz policja. Żona wiceministra odpowie je-
dynie za wykroczenie drogowe. Przypomnijmy, 
że po lipcowym wypadku wiceminister  
J. Zieliński na krótko trafił do szpitala w Sokółce.

n Uczniowie suwalskiego III LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego zebrali 11 
paczek zeszytów, kredek, farb, bloków, piór-
ników, wycinanek, temperówek itp. najpo-
trzebniejszych szkolnych rzeczy. Trafiły one 
do dzieci z Rytla na Pomorzu, które najbardziej 
ucierpiały w sierpniowej nawałnicy.

n Na jednym z suwalskich osiedli domów 
jednorodzinnych pijany kierowca jeepa chero-
kee spowodował kolizję i zasnął za kierownicą. 
Okazało się, że 71-latek miał blisko 1,8 promila 
alkoholu w organizmie. 

n Zespół DOTYK z Suwalskiego Ośrodka kul-
tury został laureatem X Międzynarodowego 
Festiwalu „Orfeusz w Italii” w Lido di Jesolo. 
Tancerki ewy niedźwieckiej zajęły I miejsce.

n Pięć firm złożyło oferty w przetargu na bu-
dowę hali widowiskowo-sportowej przy sta-
dionie miejskim w Suwałkach. Inwestor czyli 
suwalski samorząd, przeznaczył na inwesty-
cję 26.935.625 zł. Wszystkie złożone oferty by-
ły wyższe o co najmniej 10 mln zł.

WyDarZyło Się >>

Złote meDale 
Dla urZęDniKóW

Sesja rozpoczęła się od wręczenia Złotych 
Medali za Długoletnią Służbę nadanych przez 
Prezydenta RP zasłużonym pracownikom su-
walskiego ratusza. Odznaczenia otrzymali:

– Jadwiga olbryś, którą znają zapew-
ne wsz ysc y prawdziwi k ibice spor towi  
w Suwałkach. Od 27 lat zajmuje się sprawami 
sportu dzieci i młodzieży, współzawodnictwem 
szkolnym, stypendiami i nagrodami sportowy-
mi oraz sportem wyczynowym i amatorskim. 
Panią Jadwigę często można spotkać na spor-
towych imprezach miejskich;

– maria raczkowska – zajmuje się sprawa-
mi komunikacji, była inicjatorką uruchomie-
nia i systematycznego wdrażania w Suwałkach 
systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców (CEPiK). To z jej inicjatywy w 
Wydziale Komunikacji zostały zainstalowane 
terminale płatnicze umożliwiające klientom do-
konywanie opłat za prawo jazdy lub dowód re-
jestracyjny bezpośrednio przy stanowisku ob-
sługującym mieszkańców;

– Honorata rudnik od kilkudziesięciu 
lat zajmuje się sprawami pomocy społecznej 
oraz problemami niepełnosprawnych i roz-
wiązywaniem problemów alkoholowych w 
Suwałkach. Zajmowała się wprowadzeniem 
karty „Suwalska Rodzina Plus”, która umożliwia 
rodzinom wielodzietnym korzystanie z wielu 

przywilejów i zniżek na różnego rodzaju usługi;
– maria Święcicka od 27 lat zajmuje się ka-

drami Urzędu Miejskiego. Była także członkiem 
zespołu opracowującego regulamin organiza-
cyjny i regulamin wynagradzania w jednost-
ce, wspierając pracę swoją bogatą wiedzą i do-
świadczeniem;

– Zygmunta Szutkiewicza zapewne zna-
ją suwalscy budowlańcy. Od wielu lat nad-
zoruje suwalskie inwestycje. Wiele miejskich 
inwestycji, nadzorowanych przez niego, otrzy-
mało nagrody i wyróżnienia w ogólnopol-
skich konkursach m.in. Kryształową Cegłą na-
grodzono suwalskie Miejskie Centrum Usług 

Publicznych, Kultury i Sportu oraz Salę koncer-
towo-teatralną, za Top Inwestycję Komunalną 
2016 uznano przebudowę stadionu lekkoatle-
tycznego, Top Inwestycją Komunalną 2015 zo-
stała przebudowa Placu Marii Konopnickiej.

WSPółPraCa Z ngo
Suwalscy radni przyjęli program współpra-

cy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.  
Chociaż program będzie obowiązywał od  
1 stycznia przyszłego roku, to już w tym roku 
po przedstawieniu projektu budżetu miejskie-
go na 2018 r. mogą być ogłaszane otwarte kon-
kursy ofert na realizację zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe. Minimalna 
wysokość środków na ten cel w przyszłorocz-
nym budżecie wynosi 3 795 tys. zł. Najwięcej 

sesja z odznaczeniami
odznaCzenia dla długoletniCh praCoWnikóW suWalskiego urzędu 
mieJskiego, śluboWanie noWego radnego, przyJęCie programu Współ-
praCy z organizaCJami pozarządoWymi na 2018 r. oraz programu reWi-
talizaCJi suWałk do 2023 r., a takŻe sześCiu uChWał W spraWie mieJsCo-
WyCh planóW zagospodaroWania przestrzennego to naJWaŻnieJsze 
punkty XXXVi sesJi rady mieJskieJ W suWałkaCh, która obradoWało 
nietypoWo W poniedziałek, a nie Jak zWykle W środę.

Na zdjęciu od lewej: Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Maria Święcicka, Zygmunt Szutkiewicz, 
Maria Raczkowska, Honorata Rudnik, Jarosław Zieliński – wiceminister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Jadwiga Olbryś, Czesław Renkiewicz – Prezydent Suwałk. Z tyłu: Zdzisław Przełomiec – przewod-
niczący Rady Miejskiej, Sławomir Szeszko – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
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Mieszkaniowy rynek wtórny po-
zostaje ciągle najpopularniejszym seg-
mentem dla kupujących nieruchomości  
w naszym mieście. Jego popularność 
może dodatkowo w najbliższym czasie 
rosnąć, z powodu obostrzeń kredyto-
wych i kończącego się programu MDM. 

Zakup mieszkania wciąż jest trakto-
wany jako atrakcyjna forma lokaty kapi-
tału, a znacząca część klientów nie korzy-
sta z kredytu hipotecznego.

Niska rentowność lokat i niepewność 
co do innych form inwestowania wciąż za-
chęcają do lokowania kapitału na rynku 
mieszkaniowym. W rezultacie ponad 60 
proc. wszystkich transakcji jest dokonywa-
nych za gotówkę. Duży popyt na mieszka-
nia jest również stymulowany przez dobrą 
sytuację na rynku pracy, rosnące wynagro-
dzenia oraz rekordowo niskie w Suwałkach 
bezrobocie i dodatni przyrost migracyjny. 
W ostatnich latach coraz lepiej kształtują 
się i zarobki, i styl życia klientów. Często 
zmieniają oni mieszkanie na większe na-
wet po 3-5 latach.

Ceny mieszkań na lokalnym ryn-
ku wtórnym w najbliższym czasie po-
zostaną stabilne. Od kilku kwartałów 
tak naprawdę mamy do czynienia tylko  
z niewielkimi zmianami w tym zakre-
sie. Niezmiennie najdroższymi i najbar-
dziej poszukiwanymi pozostają mieszka-
nia położone w obrębie centrum miasta 
Suwałki o powierzchni 35-50 m² do dru-
giego piętra. Większość nieruchomości  
w innym położeniu naszego miasta utrzy-
ma cenę ze względu na lokalizację, roz-
kład, wykończenie. Za mieszkania prze-
znaczone do remontu i zlokalizowane  
w kamienicach zapłacimy mniej.

Część klientów zawierających trans-
akcję kupna na rynku nieruchomości, 
już po finalizacji, decyduje się na wyna-
jem nabytego już lokalu. Powodzenie ta-
kiego biznesu zależy oczywiście od loka-
lizacji, w jakiej znajduje się nieruchomość 
oraz dobrania odpowiedniego najemcy. 
W ciągu ostatnich miesięcy zaobserwowa-
liśmy, że najliczniejszą grupą okazują się 

firmy poszukujące mieszkań pod wyna-
jem dla swoich pracowników pochodzą-
cych z różnych miast i krajów. Firmowi 
najemcy zazwyczaj stanowią bezpieczne 
źródło płatności, łatwiej jest też spraw-
dzić wiarygodność firmy poprzez KRS 
czy CEIDG. Wynajmując lokal na kwa-
tery dla pracowników możemy zazwyczaj 
liczyć też na większe zyski.

Z analizy transakcji WGN Suwałki  
1 Maja 1 wynika, że za mieszkania z wtór-
nego rynku w Suwałkach należy przecięt-
nie płacić przynajmniej około 3200 zł/m².  
Z danych naszego biura wynika również, 
że jedynie w co dziesiątej sprzedawanej 
ofercie można było wynegocjować nie 
więcej niż 5-proc upustu.

Nieruchomość, która po latach mo-
że nawet stracić nieco na swojej warto-
ści, na zawsze chyba pozostanie mimo 
wszystko dobrem z wyższej półki, które 
jest cennym kierunkiem inwestycyjnym. 
Posiadając kapitał inwestycyjny, któ-
ry możemy przeznaczyć na przykład na 
mieszkanie, warto porządnie rozejrzeć 
się za opcją idealną dla nas. Może być 
tu niezbędna pomoc pracowników biura 
nieruchomości, którzy nie tylko udzie-
lą cennych rad, ale i po przedstawieniu 
oczekiwań co do poszukiwanego lokum, 
z pewnością przyspieszą jej zakup.

co Nowego  Na  ryNku  
mieszkaNiowym

Centrum obsługi nieruchomości
ul. 1 maja 1 tel.87 566 64 14

www.wgn.pl

Wioletta 
Sadłowska, 
Pośrednik 
w Obrocie 
Nieruchomościami 
nr licencji 
zawodowej 20442

22
2/

20
17

pieniędzy zaplanowano na: kulturę fizyczną, 
ochronę zdrowia oraz przeciwdziałanie uza-
leżnieniom, patologiom społecznym oraz 
wspieranie rodzin.

noWy raDny
Ślubowanie złożył nowy 

radny – Zdzisław Stanisław 
Ścięgaj. Zastąpił on Dorotę 
Jabłońską, która zrezygno-
wała z mandatu radnej po 
wygraniu konkursu na sta-
nowisko dyrektora I Liceum 
Ogólnok sz tałcącego im. 
Marii Konopnickiej. Zdzisław 
S. Ścięgaj uzyskał kolejny 
najwyższy wynik na liście 
Prawa i Sprawiedliwości. 

Nowy radny ma 62 lata, jest właścicielem 
prywatnej f irmy, od 1987 roku mieszka w 
Suwałkach.

Program reWitaliZaCJi
Radni uchwalili Zintegrowany Program 

Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-
2023. Odnowa obszarów miejskich ma się kon-
centrować na inwestycjach, których realiza-
cja przyczyni się do rozwiązania problemów 
społecznych i wyprowadzenia ich ze stanu 
kryzysowego. To oznacza, że inwestycje w in-
frastrukturę muszą być podporządkowane ce-
lom społecznym. 

Analizy problemów, m.in. społecznych  
i gospodarczych, przeprowadzone na zlece-
nie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pozwoliły 
wyznaczyć obszar rewitalizacji. Obejmuje on 
centralną część Suwałk pomiędzy rzeką Czarna 
Hańcza, ulicami Waryńskiego, Sejneńską,  
T. Noniewicza i E. Plater. To 151 ha, czyli 2,3 
proc. powierzchni miasta. Obszar ten zamiesz-
kuje ponad 10,5 tys. suwalczan (15,2 proc. 
mieszkańców miasta).

Program rewitalizacji Suwałk był szero-
ko konsultowany z mieszkańcami miasta. 
Znalazło się w nim wiele projektów, m.in. re-
witalizacja bulwarów nad Czarną Hańczą czy 
rewitalizacja i termomodernizacja budynków 
mieszkalnych, a także przedsięwzięcia związa-
ne z ekonomią społeczną, działania na rzecz 
seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci, 
osób zagrożonych ubóstwem czy bezrobo-
ciem i organizacji pozarządowych.

PomoC PoSZKoDoWanym
Suwalscy radni jednogłośnie zagłosowa-

li o pomocy mieszkańcom Gminy Sempólno 
Krajeńskie w województwie kujawsko-pomor-
skim, którzy ucierpieli w czasie sierpniowej na-
wałnicy. Suwalski samorząd zfinansuje zakup 
dwóch przyczep mieszkalnych z infrastruktu-
rą. Będzie to kosztowało 80 tys. złotych

***

XXXVI sesja Rady Miejskiej zakończyła 
się już po oddaniu do druku „DwuTygodnika 
Suwalskiego”, więcej informacji o sesji znajdzie 
się na stronie: www.dwutygodniksuwalski.pl
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o kondycji firmy 
„Dwutygodnik Suwalski” 
rozmawia z prezesem Zarządu 
tomaSZem oDrZyWolSKim. 

– Powstaliśmy w 1976 roku 
jako przedsiębiorstwo państ-
wowe. Od 20 lat funkcjonujemy 
jako przedsiębiorstwo prywatne 
– spółka akcyjna. Początkowo by-
liśmy głownie dostawcą kruszyw 
dla drogownictwa i budownic-
twa. Od lat dziewięćdziesiątych 
nasza oferta wzbogaciła się o bet-
on towarowy, a w latach dwutysię- 

cznych o wyroby betonowe dla 
drogownictwa i budownictwa.  
I obecnie jest to działalność wiodą-
ca naszego przedsiębiorstwa.

Jednak nadal prowadzicie 
wydobycie kruszywa?

– Jest to niezbędny składnik do 
produkcji betonu i wyrobów be- 
tonowych. Mamy trzy zakłady wy-
dobywcze. Dwa w Gminie Suwałki 
– Trzciane i Sianożęć, w którym 
oprócz kopalni kruszywa mamy 
wytwórnię betonu oraz prefab-
rykatów betonowych. Trzeci zakład 
wydobywczy znajduje się w wo-
jewództwie Warmińsko-Mazurskim 
w miejscowości Stożne gmina 
Kowale Oleckie. Od listopada 2014 
roku korzystamy z dwóch bocznic 
kolejowych w Suwałkach i jednej  
w Olecku, dzięki czemu otworzył się 
dla nas rynek krajowy. Nasze kruszy-
wa posłużyły np. do budowy drogi 
ekspresowej S7 w okolicach Nidzicy 
w warmińsko-mazurskim.

dostarczacie także beton na 
suwalską obwodnicę.

– Aby sprostać wymogom  
i zamówieniom naszych klientów 

w mieście jak też w Suwalskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomiczniej 
na dostawy betonu specjalisty-
cznego wysokiej klasy, wybudow-
aliśmy w tym roku Wytwórnię 
Betonu Towarowego znajdującą 
się w SSSE przy ulicy Brylantowej. 
W ciągu godziny pracy wytwór-
ni powstaje 120 metrów sześ-ci-
ennych betonu. Dzięki temu 
mogliśmy zrealizować zamówie-
nie Tanne, spółki – córki Fabryk 
Mebli Forte. A było to prawdzi-
we wyzwanie: 3,5 ha posadz-
ki betonowej, bezspoinowej. 
Do tej realizacji przygotowy-
waliśmy się pół roku, 6 miesięcy 
żmudnych badań technologów  
w Centralnym Laboratorium 
PPMD Kruszbet S.A. ulokowanym  
w  P a r k u  N a u ko w o -Te c h n o - 
l o g i c z n y m  P o l s k a – W s c h ó d  
w Suwałkach. Sukces osiągnęliśmy 
też dzięki dobrze przygotowanej 
k adr ze i  doświadc zeniu ze -
branemu przez lata. Zaowocowało 
to też umową z Budimexem 
budującym obwodnicę Suwałk. 
Dostarczamy tam 5% masy bet-
onowej niezbędnej do realizacji 
tej inwestycji oraz uczestniczymy 

uNiwersalNy betoN
przedsiębiorstWo produkCJi materiałóW drogoWyCh W suWałkaCh kruszbet s.a. W suWałkaCh śWiętoWało 
40-leCie sWego istnienia. zakład zatrudnia  obeCnie 54 osoby.

>>

w dostawach innych materiałów. 
Posiadamy też najnowocześnie-
jszy sprzęt do transportu i układa-
nia masy betonowej. Jako jedyni 
w Suwałkach możemy pompować 
beton do 37 metrów w górę czyli 
na 10 piętro. 

beton jest przyszłością firmy?
– Zdecydowanie tak, uważam, 

że przyszłość f irmy to beton. 
Wiosną br. zorganizowaliśmy 
konferencję na temat dróg bet-
onowych, dla samorządowców 
z powiatów: suwalskiego, sej- 
neńsk ie go,  augus towsk ie go  
i oleckiego. Zaowocowało to re-
alizacjami dwóch dróg w gminie 
Suwałki o łącznej długości ok. 3,5 
km. Startujemy w kolejnych prze-
targach i mamy nadzieję na rea- 
lizację kilku następnych inwesty-
cji drogowych jeszcze w tym roku  
i w kolejnych latach.

drogi betonowe są alternaty-
wą dla asfaltowych?

– Dobrze wykonane w odpo- 
wiednich technologiach – tak. 
Zachętą do budowy dróg beto-

nowy może być obecnie nawet 
do 20% niższy koszt realizacji od 
drogi wykonanej w technologii 
asfaltowej. Także niskie koszty ut- 
rzymania przez podwyższoną  
trwałość. Zakładany okres użyt-
kowania to minimum 30 lat . 
Krótszy czas wykonania. Drogę 
w technologii betonowej realizu-
je się bardzo szybko. Przeciętna 
wydajność budowy to ok. 100 
mb/godz. Ruch pojazdów oso- 
bowych i busów dopuszcza się 
po 24–48 godz. Budowa drogi  
z betonu odbywa się z wyko-
rzystaniem sprzętu przeznaczo-
nego do wykonywania tradycy-
jnych nawierzchni bitumicznych 
(rozściełacze) oraz przez te same 
ekipy wykonawcze. Nawierzchnię 
cechuje wysoka trwałość, moż-
liwość przenoszenia dużych ob-
ciążeń bez zjawiska koleinowania. 
Przyczynia się to do podniesie-
nia bezpieczeństwa użytkowan-
ia drogi. Na drogach z nawierzch-
nią betonową jest o około 30% 
mniej wypadków niż na drogach 
asfaltowych. Ma ona też jaśniejszą 
powierzchnię. Jasny kolor zmnie-
jsza zapotrzebowanie oświetlenia 
powierzchni parkingowych i mag-
azynowych w stosunku do nawie- 
rzchni bitumicznej.
nie wszystkim odpowiada-
ją jasno-szare nawierzchnie 
dróg betonowych.

– Paleta barw w przypadku be- 
tonu jest nieograniczona. Zależna 
jest od zastosowanego kruszy-
wa w mieszance lub użytego bar-
wnika. Stosując bazalt zbliża się 
ona do czerni, stosując gabro do 
jasnoszarego. Niedawno wyko-
nywaliśmy parking przy budyn-
ku Straży Granicznej w Sejnach. 
Życzeniem zamawiającego był 
kolor zielony. Nasz klient nasz 
pan. Wykonaliśmy nawierzchnię 
parkingu w tym kolorze.

Widok z ulicy Reja na obwodnicę Suwałk wykonaną z betonu



26.09.2017

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

9

22 września Studio Piosenki 
„Beciaki” świętowało 25 lat swoich 
urodzin. Na scenie w Suwalskim 
Ośrodku Kultury wystąpili byli  
i obecni wokaliści studia oraz za-
przyjaźnione zespoły taneczne. 
Były też gratulacje i okazały tort.

 Założycielem i ojcem studia 
piosenki jest marek Zborowski-
Weychman, nauczyciel z 35 let-
nim stażem pracy, od 18 lat peł-
niący funkcję dyrektora SP nr 6.  
Z rozbrajającą szczerością wyja-
śnia powstanie nazwy studia pio-
senki. Jako początkujący nauczy-
ciel był wychowawcą I B i stąd 
wzięła się nazwa Beciaki.

– Przez nasze studio przewinę-
ło się ponad 150 osób. Nie wszyscy 
zrobili karierę sceniczną, ale na-
uczyli się pokonywać stres, uwie-
rzyli w siebie i nawiązali wielolet-
nie przyjaźnie – mówił.

 Z muzyką swoją przyszłość 
związali syn Marka Zborowskiego-
Weychmana, Kasper, Katarzyna 
laszkowska, eliza Szyłow, czy 
też Karolina Słabińska.

Akademię Teatralną w Warsza- 
wie właśnie kończy michalina 
łabacz , uhonorowana za firm 
„Wołyń”. Już niebawem zagra li-
cealistkę w drugim sezonie seria-
lu „Belfer”. 

W połowie października roz-
pocznie się kolejny nabór do 
Studia Piosenki „Beciaki”

Obchody Europejskiego Dnia Bez Samochodu odbyły się w nie-
dzielę (24.09) w Suwałkach. Cykliści wyruszyli spod marketu Kaufland 
do Parku Konstytucji 3 Maja. Tu odbył się minifestyn z wieloma atrak-
cjami, m.in. z grami i zabawami sprawnościowymi dla dzieci i mło-
dzieży, quizem wiedzy dla dorosłych z nagrodami. Były porady 
techniczne i regulacja rowerów przez specjalistów, a także bezpłat-

ne znakowanie rowe-
rów przez policjantów. 
Uczestnicy przejazdu 
wzięli też udział w lo-
sowaniu trzech rowe-
rów ufundowanych 
p r z e z  P r e z y d e n t a 
Miasta Suwałk. 

25 lat beciaków

europejski dzień bez samochodu

Rodzinna prezentacja „Beciaków”

Najstarszy i najmłodszy solista „Beciaków”, czyli Kasper Zborowski-Weychman 
(z lewej) i Jakub Walendykiewicz

Piosenką „Arlekin” zespół zajął II 
miejsce na festiwalu w Monachium

Katarzyna Laszkowska (z lewej)  
i Maja Kałęka

Marek Zborowski-Weychman i Mi-
chalina Łabacz

W Suwałkach jest ponad 
70 km ścieżek rowero-
wych oraz ciągów pieszo
-rowerowych Rowerowy peleton bezpiecznie dojechał z osiedla Północ do centrum miasta



26.09.2017

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

10



26.09.2017

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

11



26.09.2017

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

12

29.08.2017

Po raz drugi w plenerze na Kaczym Dołku odbył się finał konkursu 
„Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”, organizowanego przez 
Prezydenta Miasta Suwałk. Uczestnicy XXI edycji konkursu spotkali się  
w sobotę, 16 września. Oprócz gratulacji, nie zabrakło prezentacji arty-
stycznych przygotowanych przez suwalskich seniorów.   

W tegorocznej edycji wzięły udział 184 osoby i instytucje, o 20 wię-
cej niż w poprzednim roku 

n Zieleń w „przedogródkach”
I miejsce – Zofia Ben Brahim
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – Fabian Kryścio

n Balkony, loggie, tarasy
I miejsce – anna Chmielewska
II miejsce – Wioletta Karłowicz
III miejsce (ex aequo) – ewa Zyskowska; Joanna Kordaszewska; teresa 
Huryn; małgorzata Jaworowska; monika meyer

„gdzie te piękNe ogrody i kwieciste balkoNy”

n Ogródki przydomowe przy blokach wielorodzinnych
I miejsce – małgorzata i grzegorz mordas
II miejsce (ex aequo) – Janina Suchocka; aneta niewiarowska
III miejsce (ex aequo) – Janina Siwicka; gabriela Życzkowska

n Ogródki przydomowe przy domach wolnostojących i w zabudo-
wie szeregowej 
I miejsce – Biruta Dźwilewska
II miejsce – Dorota Szczodruch
III miejsce – Krystyna retel

n Zieleń na terenie zakładów pracy o powierzchni do 1000 m2

Nie przyznano nagrody w tej kategorii.
n Zieleń na terenie zakładów pracy o powierzchni powyżej 1000 m2

I miejsce – ośrodek Sportu i rekreacji w Suwałkach – aquapark,  
ul. Jana Pawła II 7
II miejsce – Dom Pomocy Społecznej „Kalina”, ul. Pułaskiego 66
III miejsce – Parafia p.w. Św. Kazimierza Królewicza, ul. Witosa 8

Łączna kwota nagród wyniosła 26.950,00 zł. Wszyscy uczestnicy, któ-
rzy spełnili warunki regulaminu konkursowego otrzymali bony w wy-
sokości 100 zł do zrealizowania w suwalskich sklepach ogrodniczych, 
sponsorujących konkurs. Ponadto swoje nagrody i rabaty ufundowały 
suwalskie centra ogrodnicze: Ilex, Świat Roślin i Ogród Zajko. 

kameralNie i piękNie
Tym razem w sali koncertowej  suwalskiej PSM, w ramach cy-

klu koncertów kameralnych, marlena Borowska – sopran i Šviesé 
Čepliauskaité – fortepian zaprezentowały piękne utwory Karola 
Szymanowskiego. Twórczość i sylwetkę tego wybitnego kompo-
zytora przybliżyła zebranym ewa maria Stąpór. 

Głównym or-
ganizatorem kon- 
certów kameral-
nych „Nowe In- 
terpretacje” jest 
Marlena Borow- 
ska i Suwalskie 
Towarzystwo Mu- 
zyczne im. Emila 
Młynarskiego, zaś 
wspó łorganiza-
torem Bibliote - 
ka Publiczna im. 
Marii Konopnic- 
kiej w Suwałkach.

n Zieleń na terenie placówek oświatowych
I miejsce – Przedszkole nr 8 z Oddziałem Integracyjnym, ul. Putry 4B
II miejsce – Zespół Szkół nr 8, ul. Kościuszki 126
III miejsce – Zespół Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66

n Zieleń przy obiektach handlowych i gastronomicznych I i II miej-
sca nie przyznano
III miejsce – Myjnia Samochodowa „ECO-CAR” – rafał łapiński

>>Nowości w bibliotece
Biblioteka Publiczna im. Marii Ko- 

nopnickiej w Suwałkach w 2017 roku  
otrzymała dofinansowanie z Programu  
B i b l i o t e k i  N a r o d o w e j  w  r a m a c h 
N a r o d o w e g o  P r o g r a m u  R o z w o j u 
Czytelnictwa „Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek”  w w ysokości 
48.000 złotych. 

Ce l e m Pr o g r a m u ,  r e a l i z o w a n e -
go w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Cz y telnictwa na lata 2014 -
2020, jest wzbogacenie i odnowienie 
księgozbiorów polskich bibliotek pu-
blicznych, wzmocnienie bibliotek pu-
blicznych poprzez stały dopływ nowości 
wydawniczych, możliwość systematycz-
nego aktualizowania zasobów, a w kon-
sekwencji zwiększenie oferty czytelni-
czej dla użytkowników bibliotek.

224/2017

>>

Balkon Anny 
Chmielewskiej 

I miejsce przydomowe przy blokach wielorodzinnych
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n na wystawę rzeźb „Refugium” mariola Wawrzusiak w Galerii Sztuki 
Współczesnej Chłodna 20, wystawa czynna do 13.10.;

n wystawę fotografii ,,Świetlne i mroczne” Suwalskiej Grupy Twórczej 
SGT w Galerii PAcamera przy ul. Noniewicza 71, wystawa czynna do 29.10.;

BlaCK PuB Komin ZaPraSZa na: 
n koncert REDROOM „Tajemnica Tour”, 7.10., godz. 20.30. Bilety: 

10zł (Przedsprzedaż w klubie*). „Tajemnica Tour” to dziesięć premiero-
wych koncertów promujących drugi studyjny album zespołu RedRoom 
„Tajemnica”. 

* Bilet kupiony w przedsprzedaży umożliwia zakup płyty w promocyjnej cenie, do 
„Tajemnicy” dołączony będzie również gadżet :-) www.redroom.com.pl

„roZmarino”, ul. T. Kościuszki 75 zaprasza na:
n Goldies Oldies czyli standardy jazzowe 

i swingowe w wykonaniu: Beaty Kierejszy, 
Krzysztofa Krzesickiego, Daniela Dobko, 
tomasza Kierejszy i Zygmunta Zym Szulca 
– 29.09. (piątek) godz. 19.00, rezerwacja miej-
sca 5 zł/osoba;

Cinema lumiere zaprasza na filmy:
– do 28 września – „Lego Ninjago” (komedia 

anim./przyg. – 2D+3D), „Tarapaty” (przyg./famil.), „Nie ma tego złego (ko-
media), „American Assassin” (thriller/akcji), „To” (horror), „Kingsman: Złoty 
Krąg” (komedia/akcji);

– 26 września godz. 18.45 – „Mężczyzna imie-
niem Ove” (komediodramat) – Kino Konesera;

– od 29 września – „Botoks” (thriller/sens.); 
– 4 października godz. 18.00 – Mała 

Akademia BBC Earth (pokaz specjalny)
– od 6 października – „My Little Pony. Film” 

(anim./przyg.), „Wszyscy moi mężczyźni” 
(komedia rom.), „Blade Runner 2049 (thril-
ler/akcji);

– 9 października – „Powidoki” (dramat/bio-
graf. – ostatni film Andrzeja Wajdy w roczni-
cę jego śmierci);

BiBlioteKa PuBliCZna im. m. KonoPniCKieJ  
W SuWałKaCH zaprasza:

n na wystawę fotografii ireny Jarosińskiej ze zbiorów Ośrodka Karta 
„Minimum słów – Teatr Mirona Białoszewskiego” w bibliotece przy  
ul. E. Plater 33A;

n na wystawę fotografii „DwuTygodnika Suwalskiego” z ostatniej wizy-
ty Andrzeja Wajdy w Suwałkach – wystawa czynna do 10.10.; 

n na spotkanie z arturem 
urbanowiczem i promocję 
książki „Grzesznik” w czwartek, 
28.09., godz. 17.00, 
ul. E. Plater 33A, Sala im. 
Jadwigi Towarnickiej. 
Wstęp wolny;

n na spotkanie z andrzejem Kłaczkowskim, autorem tomiku poezji 
zatytułowanego „Wiersze z szuflady II i nowe” 5.10. (czwartek) o godz. 
17.00, ul. E. Plater 33A, Sala im. J. Towarnickiej;

n na wystawę andrzeja Strumiłły, otwarcie 18.10.;
n  w s p ó l n i e  z  C i n e m a  L u m i e r e  

w Suwałkach do udziału w akcji „Przeczytaj 
i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź 
kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon upoważnia do zakupu biletu 
do kina na film 2D (w cenie 17 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: 
„To”, „American Assassin” i „Między nami wampirami”;

muZeum im. marii KonoPniCKieJ W SuWałKaCH, 
ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:

n wystawę czasową „Przez tęskność… o Marii Stanisławie Konopnickiej 
z Wasiłowskich” – ukazującą najważniejsze wątki biograficzne i literac-
kie poetki, ze szczególnym zaakcentowaniem jej związków z rodzin-
nym miastem;

SuWalSKi oŚroDeK Kultury zaprasza na:
n  na spektakl „Pociąg do S.”  

w wykonaniu Weroniki Bogdan  
w roli Córki oraz Joanny łupino- 
w i c z  jako M atk i  w re ż ys er i i 
mirosławy Krymskiej, w cyklu 
Środy Seniora – w Sali Kameralnej 
SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 – 
27.09. (środa), godz. 17.00, bilety: 5 zł; 

n na Dziecięcą Akademię Rękodzieła: TRELE MORELE w Pracownia 
Rękodzieła i Rzemiosła SOK (sala 0.28, parter), ul. Jana Pawła II 5 – 30.09. 
(sobota), godz. 10.00, wstęp: 5 zł w kasie SOK; 

13

zaproszenia suwalskie

w kinie

obrazy codzieNNości 
W suwalskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z natalią 

Fiedorczuk-Cieślak, autorką powieści „Jak pokochać centra handlowe”, 
nagrodzonej Paszportem Polityki za rok 2016.

N. Fiedorczuk-Cieślak z zawodu psychopedagożka, kompozytorka, 
wokalistka i publicystka, pracuje jako animatorka kultury, zajmuje się 
aktywizacją obywatelską w społecznościach lokalnych. „Jak pokochać 
centra handlowe” to jej prozatorski debiut. Opowieść – zapis doświad-
czeń depresyjnej mieszkanki przedmieść Warszawy. Jej doświadczenia 
są znane wielu kobietom, które mimo braku stałego zatrudnienia i pra-
wa do urlopu macierzyńskiego decydują się na dziecko.

>>

(Nie)pełNosprawNi  twórcy
Ponad 200 prac wpłynęło na 

Przegląd Twórczości Artystycznej 
Osób Niepełnosprawnych zor-
ganizowany przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Suwałkach. Jur y 
pod przewodnictwem Andrzeja 
Strumiłło przyznało 21 nagród w 
7 kategoriach. W podsumowa-
niu konkursu uczestniczyli m.in. 
Jarosław Zieliński – wiceminister 
SWiA, Bohdan Paszkowski – wo-
jewoda podlaski oraz Czesław 
Renkiewicz – prezydent Suwałk.

Paulina Grabowska z WTZ Suwał-
ki otrzymała I nagrodę w kategorii 
malarstwo

>>
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Prezydent miasta Suwałk
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta 
Suwałk, oznaczonej działką nr 24626/2 o powierzchni 
0,7648 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wylotowej, po-
siadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00063532/0, 
zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej z częścią admi-
nistracyjno – socjalną. Budynek przeznaczony jest do roz-
biórki na wniosek i koszt nabywcy. Nieruchomość prze-
znaczona jest na cele zabudowy usługowej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
L/554/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.06.2014 
roku. Na nieruchomości znajdują się sieci wodociągowe, ka-
nalizacyjne i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie 
do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatne-
go udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awa-
rii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania wyżej opi-
sanych sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny 
dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami po-
szczególnych sieci. 

Cena wywoławcza: 310 000 zł (słownie: trzysta dziesięć 
tysięcy złotych).

Wadium: 31 000 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy 
złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 27.06.2016 r, 
19.08.2016 r, 21.10.2016 r, 13.02.2017 r. oraz 31.07.2017 r. i 
zakończyły się wynikami negatywnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku 
o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

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

tówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank 
Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 19 października 
2017 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na 
rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem 
przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestni-
ków przetargu;

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycz-
nej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowo-
dem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika 
na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze 
współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugie-
go małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem nota-
rialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku 
odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. 
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiąza-
ne są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do 
przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związ-
ku małżeńskim.

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

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

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, po-
kój nr 141; telefon (87) 562-81-41. 219/2017

ogłoSZenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: m. reja, 
tysiąclecia litwy i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach 
Nr XXIII/288/2016 z dnia 28 września 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po-
między ulicami: M. Reja, Tysiąclecia Litwy i Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 04.10.2017 r. do 03.11.2017 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbę-
dzie się w dniu 12.10.2017 r. w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach, l. mickiewicza 
1, pokój 26 w godzinach od 9.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespon-
dencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2017 r. 216/2017

Prezydent miasta Suwałk
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących wła-
sność miasta Suwałk:

1. oznaczona działką nr 20703/5 o powierzchni 0,1608 ha, położona w Suwałkach przy ul. 
Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00045537/3. Nieruchomość prze-
znaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe wa-
runki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego za-
twierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 136 000 zł brutto (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych).
Wadium: 13 600 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych).
2. oznaczona działką nr 20703/6 o powierzchni 0,1823 ha, położona w Suwałkach przy ul. 

Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00045537/3. Nieruchomość prze-
znaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe wa-
runki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego za-
twierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 153 600 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych).
Wadium: 15 360 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 30 czerwca i 21 sierpnia 2017 roku i zakończy-
ły się wynikami negatywnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie 
urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali nr 146.

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

Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do 
dnia 17 października 2017 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachun-
ku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium 
przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wy-
pisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamo-
ści osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu 
przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie 
pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

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

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podle-
ga zwrotowi.

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

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, po-
kój nr 141; telefon (87) 562-81-41. 218/2017
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W naszym tygodniku publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów i ko-
tów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schroni-
sku przy ul. Sianożęć 3 A.

Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną: za-
szczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 11.00-16.00, w sobotę od 11.00 do 14.00. 

www.e-schronisko.pl

PrZygarniJ PrZyJaCiela 
Ze SCHroniSKa „SianoŻęć”

Pies wilczasty ok. 6 tygodni. 
Brązowy podpalany, ciekawy 

świata. Białe skarpetki, klapnięte 
uszka i czarny nosek.

Ok 9-letnia, pełnolet-
nia suczka czarna pod-
palana, biała kufa (pysz-
czek), spiczaste uszka. 
Spokojna, ufna, zaopie-
kuj się nią, a na pewno 
odwzajemni uczucia.

Piesek czarny podpalany, bia-
łe skarpetki, ok. 6 tygodni. 
Poszukuje dobrego i odpowie-
dzialnego właściciela.

Prezydent miasta Suwałk
ogłasza kolejny przetarg ustny 

nieograniczony
na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stano-

wiących własność miasta Suwałki:
1. oznaczona działką nr 33928/2 o powierzchni 0,1647 ha, położona 

w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projekto-
wanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 29KDW. Obecnie wydzie-
lona geodezyjnie droga wewnętrzna 29KDW jest nie urządzona, uzbrojo-
na jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 131 800 zł brutto (słownie: sto trzydzieści jeden ty-
sięcy osiemset złotych).

Wadium: 13 180 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).

2. oznaczona działką nr 33928/4 o powierzchni 0,1648 ha, położona  
w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projekto-
wanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 29KDW. Obecnie wydzie-
lona geodezyjnie droga wewnętrzna 29KDW jest nie urządzona, uzbrojo-
na jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 131 900 zł brutto (słownie: sto trzydzieści jeden ty-
sięcy dziewięćset złotych).

Wadium: 13 190 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt zło-
tych).

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

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 29 maja, 3 lipca oraz 21 sierp-
nia 2017 r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku o godz. 
12.30 w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 
1 w  sali nr 146.

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 19 października 2017 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargo-
wa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

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

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

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

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

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

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

221/2017

ogłoszenie
o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza pu-
bliczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych 
stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: 

1. teofila noniewicza 91 – lokal o powierzchni użytkowej 21,70 m2 
– wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 
480,00 zł,

Lokal położony na II piętrze przeznaczone są na cele usługowe, handlo-
we, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację 
elektryczną, wodno – kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.  

2. gen. Kazimierza Pułaskiego 26 a:
– lokal o powierzchni użytkowej 35,12 m2 – wywoławcza wysokość staw-

ki czynszu – 11,50 zł/m2 netto, wadium 600,00 zł,
– lokal o powierzchni użytkowej 35,16 m2 – wywoławcza wysokość staw-

ki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 570,00 zł,
– lokal o powierzchni użytkowej 34,75 m2 – wywoławcza wysokość staw-

ki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 570,00 zł,
– lokal o powierzchni użytkowej 17,37 m2 – wywoławcza wysokość staw-

ki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł,
– lokal o powierzchni użytkowej 17,80 m2 – wywoławcza wysokość staw-

ki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł.
Lokale położone są na I piętrze przeznaczone są na cele usługowe, han-

dlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację 
elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2017 r. (wtorek) 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 przetargu oraz projekt umowy naj-
mu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, po-
kój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51 lub 58.   228/2017
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PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWę NIERU-

CHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNICZE.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości grun-

towych stanowiących własność Miasta Suwałki. 
1. działki ozn. nr geod: 22597, 22588/2 o łącznej powierzchni 1,8051 ha, 

położone w Suwałkach przy ul. Czarnoziem i ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego, 
obręb nr 4, sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 1,8051 ha. 
termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca 
zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według za-
sad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w 
Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 
r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 
2012 r., poz. 2603 przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu 
– 39R,ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień, cz. 
działki 22588/2 wchodzi w pas drogi publicznej klasy „G” o symbolu – 2KD.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 722 zł 
(słownie: siedemset dwadzieścia dwa złote).

Wadium w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
2. część działki ozn. nr geod: 22761 o powierzchni 2,8992 ha, położonej 

w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako pastwi-
ska trwałe na gruntach klasy V o pow. 1,0933 ha, pastwiska trwałe na grun-
tach klasy VI o pow. 1,0421 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,3435 ha, lasy na 
gruntach klasy V o pow. 0,3869 ha, lasy na gruntach klasy VI o pow. 0,0247 
ha, rowy o pow. 0,0087 ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przed-
miotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 160 zł 
(słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).
3. działki ozn. nr geod: 34129, 34131, 33983, 33990 o łącznej po-

wierzchni 3,0734 ha, położone w Suwałkach – Sianożęć, obręb nr 9, sklasy-
fikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 2,9091 ha, lasy na gruntach klasy VI 
o pow. 0,0246 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,1144 ha, łąki trwa-
łe na gruntach klasy VI o pow. 0,0110 ha, nieużytki o pow. 0,0143 ha. termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobo-
wiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad ra-
cjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego Miasta Suwałk obejmujący złoża 
kruszywa „Sobolewo A – pole II” i „Sobolewo C” zatwierdzonym uchwałą nr 
XXXVIII/349/2001 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2001 r., opu-
blikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2001 r., nr 
16, poz. 290 działki o nr geod: 33983, 33990 zawierają się w konturze o sym-
bolu 2RP/PE – tereny rolnicze z tymczasowym przeznaczeniem pod tereny 
górnicze. Dla działek o nr geod: 34129, 34131 brak jest obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 229 zł 
(słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia dziewięć złotych).

Wadium w wysokości 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).
4. działka ozn. nr geod: 22604 o powierzchni 1,9543 ha, położona w 

Suwałkach, przy ul. Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowana jako łąki trwałe 
na gruntach klasy V o pow. 0,2026 ha, nieużytki o pow. 1,7157 ha, rowy o pow. 
0,0360 ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy we-
dług zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód 
w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 z dnia 29 sierpnia 
2012 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 18 wrze-
śnia 2012 r., poz. 2603 przedmiotowa działka położona jest w konturze o sym-
bolu 39R,ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 782 zł 
(słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa złote).

Wadium w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
5. działka ozn. nr geod: 22560 o powierzchni 4,2598 ha, położona w 

Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowana jako łąki trwałe 
na gruntach klasy V o pow. 0,4747 ha, nieużytki o pow. 0,4952 ha, pastwiska 
trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2624 ha, pastwiska trwałe na gruntach 
klasy VI o pow. 1,5711 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,0915 ha, grunty or-
ne klasy V o pow. 1,3488 ha, rowy o pow. 0,0161 ha. Termin dzierżawy na 
okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie 

do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodar-
ki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym 
uchwałą nr XXIV/252/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz. Urz. 
Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmioto-
wa działka położona jest w konturze o symbolu 39R,ZN – tereny upraw po-
lowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 704 zł 
(słownie: jeden tysiąc siedemset cztery złote).

Wadium w wysokości 170 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych).
6. działka ozn. nr geod: 20740 o powierzchni 0,6202 ha, położona w 

Suwałkach przy ul. Krzywólka, obręb nr 2, sklasyfikowana jako grunty or-
ne klasy V o pow. 0,5567 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,0635 ha. termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobo-
wiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjo-
nalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązujące-
go miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 248 zł 
(słownie: dwieście czterdzieści osiem złotych).

Wadium w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
7. działki ozn. nr geod: 20772, 20773, 20774, 20775, 20755, 20756 o 

łącznej powierzchni 1,4527 ha, położone w Suwałkach przy ul. Krzywólka, 
obręb nr 2, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,3465 ha, grun-
ty orne klasy VI o pow. 1,1062 ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 
30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmio-
towych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 581 zł 
(słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden złoty).

Wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).
8. część działki ozn. nr geod: 33778 o powierzchni 1,7491 ha, położo-

na w Suwałkach, przy ul. Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty or-
ne klasy V o pow. 1,2553 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,4938 ha. termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobo-
wiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjo-
nalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy klasy „G” 
łączącej ulicę Utratę z Sejneńską w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr 
XXII/191/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. opublikowa-
ną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego nr 283 z dnia 19 listopada 2008 r., 
poz. 2826 część przedmiotowej działki położona jest w konturze o symbolu 
19R – tereny upraw rolnych. Dla pozostałej części działki brak jest obowiązu-
jącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 700 zł 
(słownie: siedemset złotych).

Wadium w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych).
9. działka ozn. nr geod: 30347/7 o powierzchni 17,9319 ha, położona 

w Suwałkach, przy ul. Hugona Kołłątaja, obręb nr 3, sklasyfikowana jako nie-
użytki o pow. 0,5243 ha, grunty orne klasy V o pow. 10,5084 ha, grunty or-
ne klasy VI o pow. 6,8992 ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obo-
wiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tere-
nów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. opubli-
kowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz 
4280 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 25dR-ZL – te-
reny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 7 173 zł 
(słownie: siedem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote).

Wadium w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych).
10. działka ozn. nr geod: 34109 o powierzchni 1,0649 ha, położona w 

Suwałkach – Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na grun-
tach klasy V o pow. 1,0649 ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przed-
miotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 426 zł 
(słownie: czterysta dwadzieścia sześć złotych).

Wadium w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
11. działka ozn. nr geod: 34126 o powierzchni 1,0857 ha, położonej 
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DyŻury KonSultaCyJne

członków Suwalskiej Rady Seniorów we wrześniu 
i październiku

(godz. 10.00-13.00)

26 września – Lucyna Śniecińska
3 października – Ryszard Rogucki
10 października – Kazimierz Jakimowicz

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po 
uzgodnieniu telefonicznym: 780 540 089

w Suwałkach – Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy 
VI o pow. 1,0857 ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 wrze-
śnia 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej 
działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 434 zł 
(słownie: czterysta trzydzieści cztery złote).

Wadium w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
12. działki ozn. nr geod: 34004, 34005, 33837, 33839 o łącznej po-

wierzchni 2,7333 ha, położonej w Suwałkach – Sianożęć, obręb nr 9, sklasy-
fikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,0239 ha, łąki 
trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,3892 ha, nieużytki o pow. 0,2449 ha, ro-
wy o pow. 0,0753 ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 wrze-
śnia 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmioto-
wych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 093 zł 
(słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt trzy złote).

Wadium w wysokości 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych).
13. działka ozn. nr geod: 31250 o powierzchni 1,2602 ha, położona w 

Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty 
orne klasy VI o pow. 1,2602 ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 
30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmio-
towej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 504 zł 
(słownie: pięćset cztery złote).

Wadium w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. o godz. 10.00 
w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. a. mickiewicza 1 
w sali nr 9 (parter).

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierża-
wy – 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 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 16 października 
2017 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, pisemnego oświadczenia o za-
poznaniu 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 reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzone-
go notarialnie;

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

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzy-
gnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej 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 po-
czet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wy-
grał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez 
organizatora 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 przetargu udziela Wydział Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38. 217/2017

Prezydent miasta Suwałk
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32282/21 o powierzchni 0,1180 ha, 
położonej w Suwałkach przy ul. Zamojskiej, posiadającej urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do 
sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej z usługa-
mi nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 roku. Na ww. nie-
ruchomości znajdują się sieci energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie 
do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia 
wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.

Cena wywoławcza: 136 000 zł brutto (słownie: sto trzydzieści sześć 
tysięcy złotych).

Wadium: 13 600 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z 

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

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 27 marca, 29 maja oraz 21 sierp-
nia 2017 roku i zakończyły się wynikami negatywnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku o godz. 12.00 
w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w 
sali nr 146.

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 19 października 2017 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargo-
wa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste sta-
wiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowa-
nie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego 
notarialnie;

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

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

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

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

220/2017
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inFormaCJa
Prezes Zarządu Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o.  
działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm. 
umów gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wła-
sność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, 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 22.09.2017 r. do 
dnia 12.10.2017 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 10/2017 z dnia 
21 września 2017 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu.   228/2017

Przyznacie państwo, że daw-
no już nie było tak pięknej po-
gody, jak w ostatnią sobotę i nie-
dzielę. Po prostu trudno było nie 
iść na spacer, nie posiedzieć na 
ławeczce, nie popatrzeć na to,  
jak pięknie wygląda nasze mia-
sto w pierwszych dniach polskiej 
złotej jesieni. 

Piszę to w pełni świadom, 
że niejeden z Was, Szanowni 

Czytelnicy, coś tam mruknie na mój temat niezbyt pochlebnego, 
że dla wielu „wszystko jest do bani”, że ten i ów gotów jest twier-
dzić, że nic nam się nie udaje. Znam aż nadto te narzekania i mam 
na to znakomitą odtrutkę; rozmawiam z gośćmi naszego miasta, 
najlepiej z tymi, którzy nie byli tu od lat i dla których Suwałki to 
dziś miasto nie tylko zadbane, ale i zwyczajnie ładne.

Właśnie w ten piękny wrześniowy weekend rozmawiałem 
o naszym mieście z przybyszami z południa kraju. Od razu do-
powiem, że widzieli oni nie jedno miasto, i nie tylko w Polsce.  
O Suwałkach mówili naprawdę z podziwem dla rozmachu, z ja-
kim się zmieniają, z uznaniem dla odwagi, z jaką suwalski samo-
rząd patrzy w przyszłość. 

Oczywiście natychmiast się pochwaliłem, że Suwałki jako prak-
tycznie jedyne miasto tej wielkości w naszym regionie zostało 
przez ekspertów i naukowców z Polskiej Akademii Nauk zaliczo-
ne do tych, które mają dobre prognozy rozwojowe. Poniżej kre-
ski są – przypomnę – m.in. Augustów, Łomża, Ostrołęka, Ełk. Tak 
owocuje konsekwencja, z jaką kolejne ekipy suwalskiego samo-
rządu inwestują w przyszłość miasta z myślą nie tylko o tym, co 
będzie jutro, ale za wiele, wiele lat. 

A przed suwalczanami kolejne wyzwanie i kolejna próba ich 
wytrzymałości na dokuczliwe skutki modernizacji miasta i jego 
rewitalizacji. Moi goście aż przysiedli z wrażenia, gdy ich poinfor-
mowałem, że w Suwałkach w najbliższych latach może być reali-
zowanych kilkadziesiąt projektów w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji. Łączny koszt tych projektów sięga ponad 90 mi-
lionów złotych. Takich pieniędzy rzecz jasna miasto nie ma, ale 
suwalski dokument (brawo jego twórcy) został zaakceptowany 
przez marszałka, a to – uwaga! – daje szansę na pozyskanie na-
prawdę  dużych pieniędzy unijnych.  Projekty dotyczą przede 
wszystkim rewitalizacji zabytkowej starówki, nadrzecznych bul-
warów. Jeśli choćby nawet część tych projektów zostanie zreali-
zowana, za kilka lat będzie naprawdę ładnie. Warto poczekać.

Stanisław Kulikowski

spacerkiem po suwałkach

Wigry WygryWaJą
Dwa zwycięstw odnieśli piłkarze suwalskich Wigier w rozgrywkach I li-

gi. Najpierw w Suwałkach wygrali 2:1 z Odrą Opole. Gole dla Wigier zdo-
byli: Damian Gąska (40 min.) i Sergiej Pilipczuk (52 min.). Dla Odry bram-
kę zdobył Skrzypczak w 12 min. To jak dotąd jedyne zwycięstwo Wigier 
w sezonie 2017/2018 w meczach rozgrywanych w Suwałkach. Następnie 
piłkarze suwalskich Wigier wygrali 1:0 z Zagłębiem w Sosnowcu. Tuż po 
wejściu na boisko zwycięskiego gola strzelił w 82 min. Kamil Kościelny. 

Wigry Suwałki z dorobkiem 11 pkt zajmują trzynastą lokatę w ta-
beli I ligi. Najbliższe trzy spotkania Wigry rozegrają w Suwałkach.  
W najbliższą środę (27.09) o godz. 18 zagrają zaległy mecz z 7 kolejki  
z Rakowem Częstochowa. Następnie w niedzielę (1.10) o godz. 18 zagra-
ją z Chojniczanką Chojnice, a 7 października o godz. 17 ze Stalą Mielec.

ŚlePSK StartuJe
Pierwszoligowi siatkarze Ślepska Suwałki przygotowują się do nowego 

sezonu I ligi siatkówki mężczyzn. Wygrali trzy mecze w czasie Memoriału 
Zigismunda Grigolunovica rozgrywanego na Łotwie. Zwyciężyli po 3:0  
z litewską drużyną Elga- Master Idea Siauliai i łotewskimi zespołami Biolars 
Jelgava oraz Daugavpils Universitate. W kolejnym turnieju rozegranym 
we Lwowie Ślepsk zajął drugie miejsce. Suwalski zespół wygrał 3:0 z mi-
strzem Ukrainy Barkomem Kazhany Lwów oraz 2:1 z ukraińskim Eko Dimem 
Winnica. Natomiast przegrał 0:3 z mistrzem Białorusi Stritieliem Mińsk.

A w najbliższy piątek Ślepsk rozegra swój pierwszy mecz I ligi w sezonie 
2017/2018. W suwalskiej hali Ślepsk zmierzy się z Olimpią Sulęcin. Początek 
meczu o godz. 18. Również kolejny mecz ligowy Ślepsk zagra w Suwałkach. 
7 października rywalem suwalskiej drużyny będzie AZS Częstochowa.

SaloS Z meDalami
Bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi sportowcy z suwalskie-

go Salos na XXV Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej- 
Kraków 2017. Wywalczyli 10 medali: 5 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe. 
Rywalizację wygrali: Natalia Brezgieł, Dominika Hołubowicz, Katarzyna 
Margol i Milena Terlecka w grach podwójnych w tenisie stołowym, 
Bartosz Wasilewski w singlu i z Jakubem Poświatowskim w deblu w teni-
sie stołowym oraz drużyna piłki nożnej w kategorii A.

WyDarZenia SPortoWe
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FaNtastyczNie 
w bibliotece

„Obłędna herbatka u Kapelusznika” czyli degustacja herbaty z lite-
raturą w tle, „Antykwariat pod Szmaragdowym Smokiem” oraz spotka-
nie z Melania Kapelusz, autorką bajek i opowiadań dla dzieci złożyły się 
na „Fantastyczne popołudnie w bibliotece”, które odbyło się w Filii nr 3 
Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej na Osiedlu Kamena. 

Najmłodsi nie zawiedli. Ze szczególnym zainteresowaniem słuchali  
opowieści M. Kapelusz autorki książek dla dzieci: „Kinga i co z niej wyro-
śnie”, „Krasnoludki”, „Kinga i jak ją rozgryźć”, „Koty, czyli historie z pewne-
go podwórka”, „Z pamiętnika pewnego Świerszczyka”, „Tajemnica pew-
nej sąsiadki”, „Zając zostaje!”.  

DwuTygoDnik SuwalSki
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tu zaszła zmiaNa>>

Centrum Handlowe Plaza 
Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl;

suwalki@cinema-lumiere.pl  
Telefon – rezerwacje, 
kasa: (87) 618 20 23

W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy archiwal-
ne zdjęcia architektury Suwałk ze zbiorów alicji i Jana roszkowskich 
oraz   te same miejsca współcześnie. Do Czytelników „DTS” mamy pyta-
nia dotyczące tych miejsc.

Mamy nagrodę dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową od-
powiedź. Będzie to bilet ufundowany przez Cinema lumiere Suwałki. 
Dodatkowo należy polubić i udostępnić najnowsze wydanie „DTS” na na-
szym fanpagu: https://www.facebook.com/dwutygodnik/

Jaki zakład usługowy mieścił się się w budowanym budynku na ar-
chiwalnej fotografii? 

Nagrodę za odpowiedź z nr 19 „DTS” otrzymała Henryka 
maksimowicz.

Na odpowiedzi czekamy do 10 października.

Odpowiedzi prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź na ad-
res internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

Archiwalne zdjęcia suwalskie są prezentowane w witrynie zakładu fotograficznego państwa Roszkowskich, przy ul. Chłodnej. W ramach projektu „Portret su-
walczan po pół wieku” współfinansowany ze środków Miasta Suwałki i Narodowego Centrum Kultury. Zachęcają do rozpoznawania osób, miejsc i wydarzeń z 
fotografii i proszą o kontakt – tel. 602 106 061, 508 068 431, biuro@art-sos.pl.
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Fantasy w sok
W Suwalskim Ośrodku Kultury można było przenieść się w inny wy-

miar i na trochę się oderwać od rzeczywistości w czasie Dnia Fantastyki. 
Były projekcje filmów, turnieje gier karcianych i planszowych oraz ga-
mesroom.

Każdy mógł spróbować swoich sił w Dobble, Kingdomino, Cortex 
czy w Munchkin. W 20-lecie premiery książki J. K. Rowling „Harry Potter 
i Kamień Filozoficzny” odbyła się prelekcja wraz z dyskusja oraz konkurs 
wiedzy o książce, Hogwarcie i nie tylko.

>>
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Centrum obsługi nieruchomości

międzynarodowy Koncern obrotu nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

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

NAJLEPsI AGENCI, NAJsZYBsZE TRANsAKCJE
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ul. 1 maja 1, 16-400 Suwałki
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„popołudNie z bulwą”
„Popołudnie z bulwą” – pod tak intrygującym 

tytułem 20 września w Przedszkolu nr 1 odbył się 
festyn rodzinny. Bulwa czyli w potocznej mowie 
ziemniak, był reprezentowany przede wszystkim w 
potrawach, które można było nabyć na stoiskach. 
Dorośli i dzieci konsumowały kartacze, babkę ziem-
niaczaną oraz frytki. Słodki deser to różnego rodza-
ju ciasta i wata cukrowa. Ziemniak kojarzy się nam z 
wykopkami i jesienią. Dlatego na stołach pojawiły 
się warzywa oraz inne „dary jesieni” – kasztany, ja-
rzębina z których dzieci, ale także ich rodzice two-
rzyli ludziki i inne fantazyjne stwory. 

światowy dzień 
przedszkolaka  

Dzieci z Przedszkola nr 9 gościły w Specjalnym Ośrodku Szkol- 
no-Wychowawczym n 1 w Suwałkach kilkuset rówieśników z su-
walskich przedszkoli, między innymi z 1, 3, 4, 7 oraz „Bajki”. A to  
z okazji obchodzonego 20 września Światowego Dnia Przedszkolaka. 
Tym razem tematem przewodnim spotkania były postacie z książki 
i bajki „Masza i Niedźwiedź”. Atrakcji było wiele, malowanie twarzy, 
puszczanie dużych baniek, fotobudka, sportowe tory przeszkód, ki-
no familijne, dla chcących się poruszać zumba. Jednak największą 
popularnością cieszyło się wykonywanie fantazyjnych pierogów  
z kolorowej masy. 

Dziewczynkom najbardziej podobała się energetyczna zumba

W  tworzenie 
ludzików 
i stworków 
z darów jesieni 
zaangarzowali 
się również 
rodzice

Foto relacje z imprez przedszkolnych znajdują się na stronie 
www.dwutygodniksuwalski.pl
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