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Suwalczanie uroczyście obchodzili Dzień Polskiego Państwa 

Podziemnego. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w koście-
le pod wezwaniem świętego Wojciecha, podczas której Andrzej 

Strefa rodzica
Kolorowe pomieszczenia dla dzieci, czyli Strefa Rodzica powsta-

ła w Poradni Chirurgii Dziecięcej w suwalskim Szpitalu Wojewódzkim. 
Utworzono ją z połączenia dwóch pomieszczeń o łącznej powierzch-
ni ponad 83 m². 

Wszystko za sprawą pracowników Budimexu, którzy dotychczasowe 
pomieszczenia administracyjne  zmienili w przyjazną i przytulną Strefę 
Rodzica. Opiekunowie i dzieci mogą tu czytać książki, odpoczywać i spę-
dzać ze sobą czas. Chodzi o to, żeby maksymalnie zmniejszyć stres, na ja-
ki są narażone dzieci przebywające w szpitalu, spowodowany zwłaszcza 
koniecznością rozstania z rodzicami.

„Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom” to ogólnopolski program spo-
łeczny, który wystartował w 2013, jest  prowadzony i w całości finanso-
wany przez firmę Budimex SA. Jego celem jest tworzenie specjalnych 
miejsc na dziecięcych oddziałach polskich szpitali – przyjaznych rodzi-
com i małym pacjentom.

Chuchnowski – historyk i radny miejski przypomniał tradycje ruchu 
oporu na Suwalszczyźnie.  Następnie uroczystości trwały pod Pomnikiem  
41. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Obecne były między innymi liczne 
poczty sztandarowe, delegacje instytucji i zakładów pracy, młodzież 
szkolna, przedstawiciele samorządów. 

O fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego mówił Czesław 
renkiewicz, prezydent miasta, który podkreślił fakt, iż mimo trwają-
cej ciężkich represji Polacy, w tym mieszkańcy Suwałk i Suwalszczyzny, 
praktycznie od pierwszych dni okupacji podjęli konspiracyjne działania.

Odczytane zostały również listy suwalskich parlamentarzystów 
Bożeny Kamińskiej i Jarosława Zielińskiego. 

Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty. Jako pierwsi uczynili to hono-
rowi goście uroczystości – kombatanci. Następnie wieńce złożyli prezy-
dent Czesław Renkiewicz i Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady 
Miejskiej oraz przybyłe na uroczystość delegacje.

dzień pańStwa podziemnego

Suwalscy kombatanci składają kwiaty

Oficjalne otwarcie Strefy Rodzica

Finał projektu „Portret suwalczan po pół wie-
ku” odbył się 7 października w hotelu „Velvet” 
w Suwałkach. Licznie zgromadzeni suwalcza-
nie, a wśród nich prezydent Suwałk Czesław 
renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec, oglądali wystawę zdjęć 
dawnych Suwałk od lat pięćdziesiątych do koń-
ca lat  sześćdziesiątych XX wieku. Prezentowane 
były portrety, postacie oraz przestrzeń miejska w 
obiektywie fotografów Jana roszkowskiego oraz 
romualda Szwejkowskiego. Zaprezentowano 
też film dokumentalny,  na którym seniorzy roz-
poznawali zdjęcia i opowiadali anegdoty z nimi 
związane. 

Organizatorzy z Fundacji ART-SOS z uwagi na 
duże zainteresowanie projektem, zapowiadają je-
go kontynuację. Spotkanie uświetnił program ar-

tystyczny Woytka Proniewicza i Duo roszkowskiego prezentując utwory 
polskiej muzyki lat 50. i 60.

Projekt „Portret suwalczan po pół wieku” jest współfinansowany ze środków Miasta 
Suwałki oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017”

portret Suwalczan po pół wieku>>

AlicjA RoszkowskA z Fun-
dacji ART-SOS z Małgo-
rzatą Wojdełko 

Przybyli suwalczanie z dużym zainteresowanie poszukiwali na zdjęciach swoich 
bliskich i znajomych



10.10.2017

DwuTygoDnik SuwalSki

zmiany w młodzieżowej radzie
Piotr Staszkiewicz został nowym przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, 

a osoby najbardziej zaangażowane we współpracę z MRMS otrzymały tytuł „Przyjaciel 
Suwalskiej Młodzieży. To najważniejsze punkty sesji, na której radni Młodzieżowej Rady 
Miejskiej podsumowali pierwszy rok swojej działalności.

Pięciu radnych, w tym przewodniczący Piotr Wasilewski, złożyło swój mandat w związ-
ku z rozpoczęciem studiów. Pracę w Radzie zakończyli też: Klaudia Wasilewska, Patrycja 
Ołów, Kewin Czupryński, Dawid Sajewski. 

Ich miejsce zajęli nowi radni. W wyborach szkolnych wybrani zostali: Gabriela Grygieńć  
i Piotr Staszkiewicz – I LO; Juliusz Błażewicz – II LO; Jakub Amelian – III LO; Ola Ida Mikołajczyk  
i Ola Szabłowska – VII LO; Karolina radecka i Izabela Szymczyk – ZST; Urszula Staśkiewicz 
– ZDZ; Beata Siedlecka i Magda Ofiarowicz – ZS CKR; Ola Jachowicz i rafał Statkiewicz  
– Technikum nr 4; Dominik Waszkiewicz i Paweł Budrys – ZS nr 6. 

 Aktualne prezydium MRMS to: przewodniczący Piotr Staszkiewicz, wiceprzewodniczą-
cy Gabriela Mackiewicz, Aleksandra Ida Mikołajczyk oraz sekretarz Izabela Szymczyk.

– Chcę podziękować za Wasze zaangażowanie i trud, który włożyliście w swoją działalność 
przez ten pierwszy rok. Udowodniliście, że jesteście właściwymi ludźmi na właściwym miejscu   
– powiedział Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą przyznania tytułu „Przyjaciela Suwalskiej 
Młodzież y”. Ty tułem t ym  
zostali  w yróżnieni m. in. : 
Czesław Renkiewicz prezy-
dent Suwałk , radni Rady 
Miejskiej: Anna ruszewska, 
Irena Schabieńska, Wojciech 
Pająk i Zbigniew De-Me- 
zer, pracownicy Urzędu Miej- 
skiego oraz suwalscy nauczy-
ciele i członkowie różnych sto-
warzyszeń. 
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Znamy już listę projektów zgłoszonych 
do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Postawiliście Państwo m.in. na budowę miejsc 
wypoczynku i rekreacji, placów zabaw, frag-
mentów ulic, dróg dojazdowych do garaży, 
ścieżek rowerowych, parkingów, boisk czy bu-
dowę Parku Ułańskiego i Suwałki Bike Parku. 
Nowością w tym roku była kategoria projek-
tów społecznych i kulturalnych, która też cie-
szyła się nie lada zainteresowaniem mieszkań-
ców. Zgłosiliście Państwo m.in. Encyklopedię 
Suwalskiego Seniora, Suwalski Fan Club 
Bluesa, Festyn Rodzinny przy PWSZ czy Szkołę 
Cukrzycy. 

Kwota przeznaczona do wydania w ra-
mach tegorocznego Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego jest rekordowa i opiewa na 
2,6 mln zł. 

Weryfikację zgłoszeń przeprowadził Zespół 
ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 
2018 rok. Na karcie do głosowania znajdzie się 
8 projektów inwestycyjnych „małych” (o warto-
ści do 100 tys. złotych) opiewających w sumie 
na 705 590 złotych, 11 „dużych” projektów in-

westycyjnych (o wartości do 800 tys. złotych) 
na kwotę 6 471 590 złotych i 7 projektów „kul-
turalnych lub społecznych” (o wartości do 20 
tys. złotych) na kwotę 126 900 złotych. Łączna 
kwota projektów zgłoszonych do realizacji to 
7 304 440 złotych. 

Wśród przedsięwzięć umieszczonych na 
karcie do głosowania warunkowo znalazły się 
4 projekty. W przypadku trzech z nich, jeśli  
w wyniku zgłosowania zostaną one zakwalifiko-
wane do realizacji, konieczne będzie wystąpie-
nie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

o wyrażenie zgody na odstępstwa dotyczą-
ce wymaganych odległości lokalizacyjnych.  
W przypadku gdyby odstępstwa od warunków 
technicznych nie udało się uzyskać, projekty 
nie będą mogły być realizowane. Natomiast 
w przypadku czwartego projektu, jego reali-
zacja uzależniona jest od wykonania innego 
priorytetowego zadania inwestycyjnego, ja-
kim jest budowa zbiornika retencyjnego na 
osiedlu Hańcza.

G ł osowanie na projek t y w ramach 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 
zacznie się 23 października i zakończy 7 listo-
pada. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 listopa-
da 2017 roku. 

Doświadczenie pokazuje, że Państwo 
zarówno chętnie zgłaszają projek t y do 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jak  
i później na nie głosują. Taka sytuacja bardzo 
cieszy. Suwalczanie biorą sprawy we własne rę-
ce i decydują o tym co powstanie w ich mieście. 
Ta edycja pokazuje też, że decyzja o utworze-
niu trzeciej kategorii – projekty kulturalne lub 
społeczne była właściwa. Mieszkańcy zgłosili 
siedem projektów.

Tytuł przyjaciela suwalskiej 
młodzieży odebrał nauczyciel 
Zespołu Szkół nr 2 Jarosław 
Schabieński

>> pomóżmy 
mikołajowi

Mikołaj jest uczniem szkoły średniej, u którego 
wykryto  białaczkę. Jest w trakcie chemioterapii, jed-
nak konieczny będzie przeszczep szpiku od dawcy 
niespokrewnionego.

Fundacja „Promyk” oraz DKMS zapraszają 18 paź- 
dziernika (środa) do Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Suwałkach, przy ul. Noniewicza 10  
w godz. od  12 do 17 na Dzień Dawcy Szpiku. Każdy 
może zostać potencjalnym dawcą krwiotwórczych 
komórek macierzystych. Może wspólnie udam nam 
się uratować Mikołaja.
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SuwalSkie nagrody
Budowa Fabryki Mebli Forte na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej oraz budowa suszarni osadów ściekowych w Suwałkach zna-
lazły się wśród najlepszych inwestycji Polski Wschodniej, a suwalska firma 
Malow okazała się najlepszym pracodawcą w regionie. Wyniki obu konkursów 
podano podczas uroczystej Gali IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Nagrodę „Top Inwestycje Polski Wschodniej” za budowę suszarni osa-
dów w suwalskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji odebrał 
Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk. W ramach inwestycji wybudo-
wana została suszarnia osadów ściekowych, co ograniczyło uciążliwość 
suwalskiej oczyszczalni ścieków dla otoczenia. Powstało też 0,2 km sie-
ci kanalizacji sanitarnej oraz 0,2 sieci wodociągowej. W rezultacie do wy-
budowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostało podłączonych 
150 osób. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 39 mln zł, a do-
finansowanie z funduszy unijnych to 85% wydatków kwalifikowalnych.

Nagrodę „Top Inwestycje Polski Wschodniej” otrzymała również budo-
wa Fabryki Mebli Forte na terenie SSSE. W gronie najlepszych pracodaw-
ców znalazła się suwalska firma Malow. Więcej o tym na str. 5.
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gdzie po pomoc 
medyczną?

Od października w nocy, w weekendy i święta osoby z Suwałk potrzebu-
jące  porady lekarza powinny udawać się do szpitala, a nie jak dotychczas na 
pogotowie ratunkowe. Teraz pomoc można otrzymać na parterze szpitala.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdro-
wia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej  
i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka,  
i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej zło-
żył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
• w warunkach ambulatoryjnych,
• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
• telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta moż-

na skorzystać w razie:
• nagłego zachorowania;
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugeru-

jących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia,  
a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przy-
niosły spodziewanej poprawy;

• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może 
znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pani Barbarze
Słowikowskiej 

Dyrektorowi Przedszkola nr 10 im. Marii Konopnickiej 
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

239/2017

>>

co z ulicą kościuSzki?

Czytelnicy „DwuTygodnika Suwalskiego” pytają się o kolejny remont  
nawierzchni brukowej ul. T. Kościuszki. Także radni zadawali pytania  
w tej sprawie na ostatniej wrześniowej sesji.  

Jak informował prezydent Suwałk na sesji Rady Miejskiej suwal-
ska firma, która w latach 2006-2007 wybrukowała ulicę T. Kościuszki 
najprawdopodobniej wadliwie wykonała podbudowę, przez co część 
kostki zapada się lub jest ruchoma. Jedynym na to lekarstwem jest ze-
rwanie kostki i wykonanie podbudowy od nowa, lecz na to nie ma pie-
niędzy w miejskiej kasie. 

Dlatego białostocka firma „Sokolik” w 2014 roku szczeliny między 
kostkami wypełniła specjalną spoiną żywiczną by wyeliminować wy-
padanie kostek. Technologia ta zdała egzamin na parkingach, gdzie 
kostka już nie wypada. Gorzej jest na jezdni, gdzie przy dużym obciąże-
niu ruchem, zwłaszcza  przy skrzyżowaniach, spoiny powykruszały się.  
I kostka wypada. Niestety nie ma gwarancji, że inaczej będzie tym ra-
zem. 

Na szczęście remont wybrukowanego odcinka ul. Kościuszki nic nie 
kosztuje suwalskich podatników. Wykonuje go ta sama firma, co po-
przednio, w ramach gwarancji, czyli bezkosztowo dla budżetu miej-
skiego.    

>>
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Ciąg dalszy na str. 6

>>
n Ponad 300 wolontariuszy z: I i II LO, 

Gimnazjum nr 3, Zespołu Szkół nr 4, Zespołu 
Szkół Technicznych oraz Polskiego Związku 
Niewidomych i CAS „Pryzmat” przez dwa dni 
zbierało produkty w suwalskich sklepach w 
czasie Zbiórki Żywności Podziel się Dobrym 
Posiłkiem. Zebrana żywność trafi do osób naj-
bardziej potrzebujących.

n 55-letni mieszkaniec Suwałk, który w interne-
towym komentarzu groził wiceministrowi spraw 
wewnętrznych i administracji Jarosławowi 
Zielińskiemu, chce się dobrowolnie poddać 
karze grzywny. Prokuratura przesłała wniosek 
do sądu w tej sprawie. Wpis pojawił się w lipcu 
pod artykułem na stronie internetowej Radia 5. 
Widniał tam przez weekend, po czym redakcja go 
usunęła. Wiceminister Jarosław Zieliński, zawia-
domił policję o komentarzu zawierającym groź-
by pod adresem jego i rodziny.

n W Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej 
z czytelnikami spotkała się Aneta Zamojska, 
autorka książki „Sekundy do szczęścia”, która 
otrzymała nagrodę główną w konkursie Książka 
Roku 2016.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 28-latka  
z gminy Jeleniewo podejrzanego o kradzież 660 
przekładek drewnianych służących do naprawy 
infrastruktury kolejowej. Sprawca dokonał kra-
dzieży z niezabezpieczonego miejsca składo-
wania. Zarejestrowała to kamera monitoringu. 

n Suwalscy kierowcy jeżdżą za szybko. Na 104 
skontrolowanych, aż 72 kierowców przekroczy-
ło dozwoloną prędkość w czasie policyjnej ak-
cji „Prędkość”. 

n 15. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH 
DOCS. Praw Człowieka w Filmie odbył się w SOK. 
W tym roku po raz pierwszy do organizacji te-
go festiwalu włączyła się suwalska restauracja 
Fresco Hostel & Foods.

n Piotr Wasilewski, były przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, został wy-
brany na II kadencję Rady Dzieci i Młodzieży 
Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji 
Narodowej. Reprezentuje w niej młodzież z wo-
jewództwa podlaskiego.

n Komisja Konkursowa powołana przez 
Radę Nadzorczą suwalskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji wybrała Szymona 
Górskiego na stanowisko prezesa tej spółki. 
Nowy prezes obejmie stanowisko od 1 stycz-
nia 2018 r. Zastąpi odchodzącego na emerytu-
rę Grzegorza Kochanowicza.

Podc z as IV Wschodnie go Kongresu 
Gospodarczego w Białymstoku ogłoszono 
zwycięzców plebiscytu TOP Pracodawcy Polski 
Wschodniej 2017. Według organizatorów plebi-
scytu pośród firm z pięciu województw Polski 
wschodniej wyróżnione zostały rzeczywiście 
najlepsze z najlepszych; a więc przedsiębior-
stwa nowocześnie zarządzane, innowacyjne,  
wyróżniające się w swoich branżach i – co ma 
także ogromne znaczenie – społecznie odpo-
wiedzialne.  

Wśród tych najlepszych znalazła się suwal-
ska firma – Malow. W bardzo krótkim i lakonicz-
nym uzasadnieniu czytamy, że Malow to spół-
ka działająca na Suwalszczyźnie, zajmująca się 
produkcją mebli metalowych, w tym medycz-
nych, biurowych, warsztatowych; zatrudnia 
640 osób, od wielu lat wspiera lokalne i ogól-
nopolskie akcje charytatywne, angażuje się  
w działania naukowe i edukacyjne – między in-
nymi bierze udział w programie stypendialnym. 
Jako uzupełnienie trzeba dodać, że dziś firma 
Malow ma swoje znaczące miejsce nie tylko na 
mapie polskiej gospodarki. Produkty tej firmy 
są sprzedawane do 28 krajów świata. Roczna 
wartość sprzedaży to 170 milionów złotych.

Przypomnieć tu trzeba, że jest Malow od lat 
sponsorem licznych wydarzeń kulturalnych, że 
jest także znaczącym mecenasem suwalskie-
go sportu na czele z wielokrotnymi mistrza-
mi Polski, medalistami klubowych mistrzostw 
Europy i olimpijczykami – badmintonistami 
SKB Litpol-Malow.

Wszystkie te zasługi sprawiły, że Henryk 
Owsiejew – właściciel i  przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej Malowa udekorowany 
został Odznaką Honorową Województwa 
Podlaskiego; „Za zaangażowanie w rozwój 
Miasta Suwałk i regionu Podlaskiego” – czyta-
my w uzasadnieniu.

Te ostatnie wyróżnienie, które spadły za-
równo na osobę właściciela i jego firmę to dale-
ko nie wszystkie honory i nagrody. Ma na swo-
im koncie Henryk Owsiejew tytuł „Zasłużony 
dla miasta Suwałki”, który został mu przyznany 
przez Radę Miejską. Jest „Suwalczaninem Roku” 
w plebiscycie Radia 5, pełni prestiżowe funkcje 
– jest m.in. Przewodniczącym 
Rady Przedsiębiorczości przy 
Marszałku Wojewódz twa 
Podlaskiego.

Jak ostatnie wydarzenia 
ocenia sam zainteresowany? 
Mówi Henryk Owsiejew:

– Nie ukrywam, że ostanie 
nagrody dla mojej firmy od-
bieram z ogromną satysfak-
cją. To potwierdzenie tego, 

że idziemy w dobrym kierunku, że nasza dewi-
za, by być najlepszym, sprawdza się. Zyskaliśmy 
prestiżowe wyróżnienie w niezwykle mocnej 
konkurencji, jako nieliczni z wielu znakomi-
tych. To bardzo cieszy. To buduje markę naszej 
firmy – Malowa, ale także prestiż naszego mia-
sta – Suwałk. Chcę to bardzo mocno podkreślić, 
choć być może dla niektórych jest to nazbyt pa-
tetyczne: czuję się patriotą naszego kraju i mo-
jego miasta – Suwałk. Uważam, że miarą na-
szego codziennego patriotyzmu jest po prostu 
dobra praca, która przysparza wszystkim korzy-
ści. Tylko to przynosi dobre efekty w skali lokal-
nej i całego kraju.

Spodziewam się, że przyszłość naszej fir-
my będzie dobra. Zakładamy, że wartość pro-
dukcji w przyszłym roku wzrośnie z 170 do 190 
milionów, wprowadzimy nowe asortymenty, 
być może zyskamy nowe rynki. Najzwyczajniej 
w świecie będziemy w dalszym ciągu dobrze 
pracować.

dobra praca to obowiązek

Praca przy maszynach 
linii Prima Power

Henryk Owsiejew po odebraniu wyróżnienia w ple-
biscycie TOP Pracodawcy Polski Wschodniej 2017
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n Suwalscy policjanci, podczas interwen-
cji domowej, zatrzymali 33-latka, u którego w 
mieszkaniu w centrum miasta znaleźli 60 gra-
mów marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzuty, 
do których częściowo się przyznał. 

n Obywatelskie zatrzymanie na suwalskiej 
stacji benzynowej. Jej pracownik zabrał klu-
czyki od samochodu pijanemu kierowcy i we-
zwał policję. Nietrzeźwy kierowca i pasażer je-
go samochodu (obaj mieli ponad 3 promile 
alkoholu) wystraszyli się i uciekli ze stacji paliw. 
Okazało się jednak, że chyba nie mieli sił, bo 
policjanci, odnaleźli ich w pobliskich zaroślach. 
Obaj mieszkańcy powiatu oleckiego trafili do 
policyjnego aresztu. Kierowca miał sądowy za-
kaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

n Chór mieszany PRIMO pod dyrekcją 
Ignacego Ołowia, działający przy SOK otrzy-
mał Srebrne Pasmo na IV Międzynarodowym 
Konkursie Chóralnym Muzyki Sakralnej 
„Carmen Fidei” w Łomży. Suwalski chór zapre-
zentował pięć utworów z różnych epok, od kla-
sycyzmu do współczesności. W festiwalu wzię-
ło udział 12 chórów z całej Polski prezentując 
niezwykle wysoki poziom. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch 
mieszkańców miasta podejrzewanych o kra-
dzież portfela z dokumentami. Mężczyźni za-
brali portfel suwalczaninowi, który wypił za 
dużo alkoholu i postanowił odpocząć w jednej 
z bram w centrum miasta. Następnie 37-latek 
i jego 31-letni wspólnik, w krótkich odstępach 
czasu, posłużyli się skradzioną kartą bankoma-
tową podczas robienia zakupów na kwotę po-
nad 170 zł w sklepach na terenie miasta.

n Suwalska policja wszczęła postępowanie 
wyjaśniające po obejrzeniu filmiku, który zo-
stał wrzucony na YouTube. Widać na nim, jak 
jeden z kierowców zaatakował innego kierow-
cę. Zdarzenie rozpoczęło się na rondzie przy 
ulicy Reja i Kościuszki. Kierujący samochodem 
renault wymusił pierwszeństwo i zajechał dro-
gę znajdującemu się już na rondzie fiatowi. Do 
wypadku nie doszło dzięki sprawności kierow-
cy fiata. Film w Internecie widziało kilkadziesiąt 
tysięcy internautów, a policja po jego obejrze-
niu wszczęła postępowanie wyjaśniające. 

n Rutyna bywa zgubna. Suwalscy kryminal-
ni zatrzymali podejrzanego o włamanie do jed-
nego z suwalskich lokali gastronomicznych. 
Okazał się nim 33-letni suwalczanin, który już 
po raz drugi włamał się do tego samego loka-
lu. Mężczyzna usłyszał już zarzut, do którego 
się przyznał. 

WyDArZyłO SIę >>
Do „DwuTygodnika Suwalskiego” zwróciła 

się czytelniczka z prośbą o interwencję w spra-
wie uczniów pierwszych klas suwalskiej  Szkoły 
Podstawowej nr 4, którzy we wrześniu nie mo-
gli uczyć się w budynku szkolnym. Ten pro-
blem zgłosili też radni w czasie wrześniowej se-
sji Rady Miejskiej.

– Tak małe dzieci nie powinny wychodzić 
poza mury szkoły – oceniła czytelniczka.

Jak się okazało, wszystkiemu winne są dwie 
sprawy – zmiany w oświacie wprowadzane 
przez rząd i pośpiech z jakim trzeba było przy-
gotować szkoły do nowych warunków pracy. 
W tym przypadku to remont 8 pomieszczeń 

problemy w Sp 4
lekcyjnych. W pierwszym przetargu, ogłoszo-
nym na tę inwestycję, nie zgłosiła się żadna fir-
ma. Procedurę przetargową trzeba było powtó-
rzyć. Kolejny wykonawca okazał się rzetelny, ale 
z powodu  niekorzystnych warunków pogodo-
wych – zimna i dużą wilgotność powietrza, nie 
mógł przyspieszyć prac.

O wyjaśnienie   zaistniałej sytuacji zwró-
ciliśmy się do dyrektor SP 4 Jolanty no- 

wakowskiej.
– W ostatnim tygodniu 

września wylane zostały po-
sadzki samopoziomujące 
oraz ułożona została wykła-
dzina podłogowa. Dlatego 
musieliśmy opróżnić kla-
sy z wyposażenia. Dzieci  
z pierwszych klas w tym ty-
godniu  uczył y się w po-
mieszczeniach  parafii św. 
Apostołów Piotra i Pawła 
oraz u Sióstr Terezjanek na 
ul. Artyleryjskiej. Od po-
niedziałku (2 października) 
dzieci uczą się już w świe-

żo wyremontowanych klasach lekcyjnych dru-
giego pawilonu. Za życzliwość, pomoc i zro-
zumienie dziękuję proboszczowi tadeuszowi 
rynkiewiczowi oraz Siostrom terezjankom 
–  wyjaśnia J. Nowakowska.

nie będzie zalewało
W przyszłym roku skończą się problemy z podtopieniami 

na osiedlu Hańcza. Obfite ulewy tego lata zalały piwnice i nie-
ruchomości szczególnie w okolicach ulic Warszawskiej i Ełckiej. 
Problem nasilił się po utwardzeniu jezdni osiedla. Kolektor kana-
lizacji deszczowej nie daje rady odprowadzić wód opadowych  
z prawie 20 kilometrów ulic.

Suwalskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za-
proponowało cztery rozwiązania, tego problemu, a jako naj-
korzystniejsze wskazał budowę zbiornika retencyjnego-infiltra-
cyjnego 40x70 m o pojemności ponad 4 tys. m3, który odbierze 
nadmiar  wód opadowych.

– Zrobiliśmy badania geologiczne. Podłoże jest chłonne. 
Nadmiar deszczówki podczas intensywnych opadów będzie 
gromadził się w  zbiorniku, a następnie rozsączy je do gruntu  

– tłumaczy Grzegorz Kochanowicz, prezes PWiK (na zdjęciu). Trzeba będzie obserwować pozom 
wody w zbiorniku. Pozwoli to w przyszłości wybudować w tym samym miejscu docelowy zbior-
nik podziemny – dodaje.

Z b i o r n i k  p o w s t a n i e  
w pierwszej połowie przyszłe-
go roku przy ul. Krakowskiej 
na terenach miejskich stano-
wiących dziś zieleń publicz-
ną. Jego koszt to około milon 
złotych, trzeba jeszcze wyło-
żyć około 2 mln zł na kolektor  
z osadnikiem, który doprowadzi 

>>

Ciąg dalszy na str. 7
W tym miejscu powstanie zbior-
nik retencyjno-infiltracyjny

wodę z osiedla do zbiornika.
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O specyfice pracy w ośrodku rozmawia-
my z jej dyrektorem Joanną krynicką.

Jest pani młodym dyrektorem?
– Można tak powiedzieć, rozpoczęłam wła-

śnie trzeci rok pracy na tym stanowisku. Ale 
Ośrodek dobrze znam, przepracowałam tu ja-
ko pedagog 12 lat.

placówka z zewnątrz robi wrażenie, duża 
kubatura i piękna nowa elewacja.

– Wewnątrz również robi wrażenie. Każdego 
roku przeprowadzamy remonty, ale na mniej-
szą skalę. Niektórzy zastanawiają się, po co nam 
taki budynek. A mieści się w nim: przedszkole, 
szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przy-
sposabiająca do pracy, branżowa szkoła I stop-
nia oraz internat. Dla 62 dzieci prowadzimy 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, ma-
my też 191 wychowanków i uczniów.

Do funkcjonowania takiego kolosa po-
trzebna jest wyspecjalizowana kadra.

– Poza obsługą i administracją (47 osób) 
mamy też 5 kucharek, które przygotowują 
smaczne posiłki dla naszych dzieci. Pracownicy 
merytoryczni to 98 osób są to: nauczyciele, pe-
dagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci 
i inni specjaliści. Muszę pochwalić moją kadrę, 
to wysoko wykwalifikowani specjaliści z dużym 
doświadczeniem oraz posiadający bogatą ba-
zę dydaktyczną, najlepszą w naszym regionie. 
Systematycznie podnosimy własne kwalifika-
cje, zajmujemy się kształceniem innych nauczy-
cieli oraz organizujemy warsztaty dla rodzi-
ców. Współpracujemy z wiodącymi Ośrodkami 
w Polsce i za granicą specjalizującymi się w te-
rapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

W jaki sposób dzieci trafiają do 
ośrodka?

– O wyborze przedszkola lub szkoły de-
cydują rodzice dzieci, które posiadają orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Oferta Ośrodka skierowana jest do uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym i znacznym, głębokim, nie-
pełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera. Obejmujemy 
je natychmiast terapią, mogą one kontynu-
ować naukę na wszystkich poziomach edu-
kacji do 24 roku życia. Dla każdego ucznia 
opracowujemy Indy widualny Pro gram 
Edukacyjno-Terapeutyczny, przygotowany 
przez zespół specjalistów z udziałem rodzi-
ców. Rodzice stają się aktywnymi uczestnika-
mi terapii i edukacji swego dziecka, mając na 
nią istotny wpływ. W ośrodku prowadzimy zaję-
cia specjalistyczne – rehabilitację ruchową, hy-

ponaD tysiąC DWustu suWalskiCh nauCzyCieli 12 i 13 paźDziernika ob-
ChoDzić bęDzie sWoJe śWięto. W Drugim Dniu uroCzystośCi W suWalskim 
ośroDku kultury zostaną WręCzone nagroDy prezyDenta suWałk Dla 
WyróżniaJąCyCh się nauCzyCieli. CoroCznie W teJ grupie są peDagoDzy 
ze speCJalnego ośroDka szkolno-WyChoWaWCzego W suWałkaCh.

dzień edukacji narodowej 

droterapię, logopedię, logorytmikę, ruch roz-
wijający, integrację sensoryczną, metodę EEG 
Biofeedback, elementy sensoplastyki, treningi 
umiejętności społecznych. 

To co wyróżnia nasze klasy to mała liczeb-
ność od 2 do 8 uczniów. Można powiedzieć, że 
jest to nauczanie indywidualne z zatrudniony-
mi pomocami nauczyciela.

Mogę również pochwalić się, że jako jedy-
na placówka w mieście realizujemy 11 innowa-
cji pedagogicznych, a w regionie jako jedyni 
wyspecjalizowaliśmy się w zakresie komunika-
cji alternatywnej i wspomagającej.

atutem ośrodka jest też baza.
– Posiadamy specjalistyczne pracownie, sa-

le rehabilitacyjne, świetlicę, salę multimedial-
ną, dwie sale gimnastyczne, boisko szkolne, 
basen. Mamy też własny ogródek, gdzie dzie-
ci sadzą i uczą się pielęgnacji roślin. W dobrze 
wyposażonych pracowniach szkoły branżowej 
I stopnia uczniowie przyuczają się do zawodu 
kucharza, stolarza czy też pracownika pomocy 
obsługi hotelowej. 

uczniowie osiągają też sukcesy sportowe.
– Posiadamy Sekcję Olimpiad Specjalnych 

– „Huragan”. Nasi uczniowie zdobywają meda-
le w pływaniu, kajakach, lekkoatletyce, jeździe 
na rowerze, ale też sportach zimowych w nar-
ciarskich zawodach biegowych i zjazdowych.

poza zajęciami sportowymi czekają na 
dzieci różnorodne zajęcia pozalekcyjne.

– W zależności od zainteresowań uczniów 
tworzymy koła zainteresowań: artystyczne, pla-
styczne, teatralne, wokalno-muzyczne, tanecz-
ne, komputerowe, ekologiczne. Atrakcyjne im-
prezy edukacyjne, rekreacyjne i artystyczne,  
w wakacje półkolonie, wycieczki wyjazdowe  
i imprezy plenerowe dla uczniów.

Dyrektor Joanna Krynicka z przedszkolakami (od 
lewej) Julką, Aleksem oraz Oliwierem

n Policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych 
kierujących. Jeden z nich mając 4 promile alko-
holu w organizmie wjechał do przydrożnego 
rowu w Potaszni. Ten 29-latek kierował samo-
chodem mimo sądowego zakazu prowadzenia 
pojazdów. Drugi z zatrzymanych kierowców, 
na ul. Północnej kierował samochodem mając 
0,9 promila alkoholu w organizmie.

n Suwalsk ie Stowar z yszenie Opiek i 
Paliatywnej przekazało pościel oddziało-
wi onkologii klinicznej i hematologii suwal-
skiego szpitala. Dary wręczyła przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Wiesława Giczewska  
i Przemysław Marek Mendak . Pościel za-
kupiono za pieniądze z odliczeń podatko-
wych oraz zbiórek pieniężnych. Za wspar-
cie podziękował członkom stowarzyszenia 
Piotr Zimnicki, zastępca dyrektora szpitala do 
spraw lecznictwa (na zdjęciu).

n Tłoczno było na pierwszym Festiwalu 
Smaków Food Trucków czyli „restauracji na kół-
kach” zorganizowanym na placu p rzy Centrum 
Handlowym Plaza. Ideą tego festiwalu jest pro-
mowanie jedzenia wykonanego zgodnie z ideą 
„slow food”. Od 3 lat odbywa się w wielu mia-
stach północnej Polski. Przez dwa dni spróbo-
wać można m.in. potrawy kuchni azjatyckiej, 
francuskiej, belgijskiej, hiszpańskiej, amery-
kańskiej czy też włoskiej.

n Kolejny suk- 
ces Teatru Efe - 
m e r y c z n e g o 
SOK. Srebrną Igłę  
13 .  F e s t i w a l u 
Teatrów Mał ych 
w Ostrołęce zdo-
b y ł a  M a r t y n a 
K l e s z c z e w s k a  
(na zdjęciu) z Fa- 
bryki Monodramu 
za spektakl „Za- 
brali mnie w noc-
n e j  k o s z u l i  n a 
Sybir” w reżyse-

rii Jolanty Hinc-Mackiewicz. Aktorce i re-
żyserce gratulujemy, a widzów zapraszamy 
na najbliższy spektakl Teatru. 22 październi-
ka premierowa „Małgorzata” z Agatą Abbas 
i „Nie-żyj chwilą” w wykonaniu Aleksandry 
łukowskiej.

WyDArZyłO SIę
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dni otwarte ciepłowni
Suwalskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej organizuje 20  

i 21 października Dni Otwarte Ciepłowni pod hasłem „MISJA-EMISJA”. 
Pierwszego dnia ciepłownię będą mogli odwiedzić uczniowie. 

Będzie prelekcja na temat przyczyn, skutków i metod ograniczania 
niskiej emisji, zwiedzanie zakładu, prezentacja sprzętu ciężkiego,  
quiz na temat niskiej emisji, prezentacja węzłów cieplnych budowa-
nych w PEC, poczęstunek, gadżety i pamiątkowe zdjęcia.

Drugiego dnia do obiektów PEC-u będą mogli wejść suwalczanie. 
Organizatorzy przewidują przyjęcie dwóch grup w godzinach 10.00 
i 11.00. Na te godziny zostanie zapewniony transport autobusu miej-
skiego. W programie tego dnia także prelekcja, zwiedzanie zakładu, 
ale też nietypowe konkursy, m.in. gwintowania rury preizolowanej na 
czas czy pompowania ciśnienia w wymienniku ciepła, także na czas, 
poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie. 

8

trzeci 
wiek 

zapraSza
Suwalski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza suwalskich senio-

rów na spotkanie „Akademia pełna życia” połączone z inauguracją ro-
ku akademickiego 2017/2018. Spotkanie rozpocznie się 18 października 
o godz. 11.30 w auli im. prof. Bronisława Geremka suwalskiej PWSZ przy 
ul. Noniewicza 10.

W programie m.in. wykład dr Marcina Wróbla „Problemy psychicz-
ne związane z wiekiem” oraz prezentacje artystyczne: Zespołu UTW 
„Złota jesień”, Grupy Taneczno- Kabaretowej „Uniwersalni” i Zespołu 
Tanecznego „Srebrne Pierwiosnki”.

kolejowa i północna 
przejezdne

Dobiega końca inwestycja realizowana na osiedlu Kamena. Przejezdna 
i gotowa jest już przebudowana ul. Kolejowa i Północna na odcinku od 
Świerkowej do Wileńskiej. Powstało oświetlenie, kanalizacja deszczo-
wa, chodnik i asfaltowa ścieżka rowerowa. Wszystko za blisko 2,5 mln zł.

W ramach inwestycji wyremontowany został również park naprze-
ciwko dworca PKP.

Linie autobusowe komunikacji miejskiej również powróciły już na tra-
sy przebiegające przez ul. Północną i Kolejową.

>>

nie będzie wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z 

pracami inwestycyjnymi na sieci wodociągowej 12.10. nastąpi wstrzyma-
nie lub ograniczenie w dostawie wody w rejonie ul. Bulwarowa (na od-
cinku od ul. Sikorskiego do ul. Zacisze), ul. E. Plater oraz ul. Skłodowskiej-
Curie w godz. 8.00-18.00.

Po przywróceniu dostawy wody może czasowo wystąpić jej zabar-
wienie. Za utrudnienia PWiK przeprasza i apeluje o przygotowanie się na 
brak wody. W razie pytań można  kontaktować się z dyspozytorem pod 
numerem telefonu 668 903 263.

WtOreK Z rADnyM

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

We wtorek 10 października zapraszają Grzegorz Gorlo oraz 
Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast 17 
października na suwalczan czekają Irena B. Schabieńska oraz 

Zdzisław Koncewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie 
z radnymi 24 października zapraszają Bożena M. Kamińska i 
Zbysław W. Grajek z Platformy Obywatelskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub 
wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje in-
teresantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 
145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

Fot. Archiwum PEC

>>

>>

>>
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PGe Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – duża firma o wielolet-
niej tradycji, zajmująca się dystrybucją energii elektrycznej 

– poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

eLeKtrOMOnter POGOtOWIA enerGetyCZneGO
w Augustowie

Zakres obowiązków:
∎ utrzymanie i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych,
∎ usuwanie awarii i reklamacji.

Od kandydatów oczekujemy:
∎ wykształcenia co najmniej średniego elektrycznego 
    (preferowane wyższe elektryczne),
∎ prawa jazdy kat. B,
∎ uprawnień SEP powyżej 1 kV.

Mile widziane będzie doświadczenie w pracy na podobnym  
     stanowisku, ukończony kurs PPN oraz inne uprawnienia.

Oferty zawierające CV prosimy przesyłać do 13 października na ad-
res e-mail: rekrutacja.ob@pgedystrybucja.pl lub pocztą na adres:  
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok; 15-950 Białystok; ul. Elektryczna 13  
z tytułem maila lub dopiskiem odpowiednio: „rekrutacja Augustów”.  244/207

ruch zdrowiu Służy 
Tygodniowo 150 godzin pozalekcyjnych zajęć sportowych z elemen-

tami gimnastyki korekcyjnej odbywa się w suwalskich szkołach pod-
stawowych w  ramach projektu pn. Małym i dużym ruch zdrowiu służy. 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe do 8 grudnia odbywają się w: SP nr 4, 
SP nr 5, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 9, SP nr 10 i SP nr 11. Są dofinansowywane 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych 
dla Uczniów. Koszt organizacji tych zajęć wynosi 156 tys. zł, z czego 60 
tys. pochodzi z  Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Stanęła budowa Krzywólki, bo-
wiem „domorosły amator ekolog” 
(tak się teraz tu i ówdzie protestują-
cego mieszkańca nazywa) oznajmił, 
że w piwnicach, które są zlokalizo-
wane przy tej ulicy, mieszkają nie-

toperze. W tej sytuacji wojewoda zablokował budowę, cofając zezwo-
lenie na realizację inwestycji. Właściwie nic się tak naprawdę nie stało, 
jedynym skutkiem owego protestu, gdyby okazał się on niezasadny, to 
znaczy gdyby tych „bożych stworzaczków” w piwnicach nie znaleziono, 
byłoby opóźnienie o kilka miesięcy inwestycji. A wszystko na to wskazu-
je, że tak się stanie, bowiem przywołani fachowcy nie za bardzo mogą 
obecność nietoperzy potwierdzić.

Dlaczego więc w ogóle o tym piszę, skoro problem nie jest wielki, że 
być może w ogóle go nie ma? Ano dlatego, że, po pierwsze, lepiej dmu-
chać na zimne, a po drugie – pojawił się tu z jednej strony ton lekceważe-
nia, co widać w określeniu „amator ekolog”, z drugiej zaś oczywistej prze-
sady zawartej w określeniu „nietoperze kontra spychacze”.

Wypada najzwyczajniej w świecie spokojnie poczekać na ostateczny 
werdykt – są w piwnicy „amatora ekologa” nietoperze, czy też ich nie ma. 
Lekceważenie protestów obrońców przyrody, choćby byli to amatorzy, 
czasami przynosi fatalne skutki. My to pamiętamy, bośmy byli świadka-
mi batalii o Dolinę Rospudy przy okazji budowy obwodnicy Augustowa. 
Ignorowanie stanowiska zielonych przyniosło w rezultacie potężne, idą-
ce w dziesiątki milionów, straty. Tak się składa, że najbardziej na realiza-
cję inwestycji dewastującej Dolinę Rospudy nalegał wówczas ówczesny 
minister Ochrony Środowiska. Tyle, że wtedy w sukurs ekologom przyszła 
Komisja Europejska, dzięki czemu mamy i obwodnicę, i uratowaną dolinę.

Dziś „chroni” polską przyrodę znowu ten sam minister. Najlepiej wi-
dać to na przykładzie puszczy Białowieskiej. W tej sytuacji my tu na dole,  
w Suwałkach i w tysiącach innych miejscowości, powinniśmy tym bar-
dziej być ostrożni, gdy dzieje się coś, co może zagrozić naszemu oto-
czeniu. Tak na wszelki wypadek, bo każdy fragment naszego otoczenia,  
raz zniszczony, praktycznie jest nie do odtworzenia. A mieszkańcy 
Krzywólki, tak czy owak, swoją nowa ulicę będą mieli.

Stanisław Kulikowski

„nietoperze 
kontra 
Spychacze”

chłodnym
okiemślubowane w Sp 6

W piątek 6 października pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 6 
im. Aleksandry Kujałowicz przeżywali podniosłą uroczystość.

87 uczniów z czterech klas pierwszych w obecności swoich ro-
dziców złożyło ślubowanie. Uczniowie zobowiązali się do pilnej na-
uki, dbania o dobre imię szkoły, szacunku dla nauczycieli i miłości 

Ojczyzny. Pasowania na ucznia 
szkoły poprzez dotknięciem ołów-
kiem w ramię dokonała Lidia 
Baranowska, zastępca dyrektora 
szkoły. Następnie uczniowie otrzy-
mali mundurki, tzw „pasiaki”. 

Przedstawiciele rodziców 
na pamiątkę uroczystości zasadzili 
drzewa na trawniku przed szkołą

Galeria zdjęć ze ślubowania  
na stronie dwutygodniksuwalski.pl

>>

>>
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MUZeUM IM. MArII KOnOPnICKIeJ W SUWAłKACH, 
ul. T. Kościuszki 31 zaprasza:

n  na wystawę  czasową „Przez tęskność… o Marii Stanisławie 
Konopnickiej z Wasiłowskich” – ukazującą najważniejsze wątki biogra-
ficzne i literackie poetki, ze szczególnym zaakcentowaniem jej związ-
ków z rodzinnym miastem.

CentrUM SZtUKI WSPółCZeSneJ& GALerIA  
AnDrZeJA StrUMIłły, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
n wystawę Andrzeja Strumiłły z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin 

– prace ze zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja 
Strumiłły i zbiorów prywatnych artysty. 

SUWALSKI OśrODeK KULtUry zaprasza na:
n seans filmowy KINEDOK Lato – Jesień: film „Cambridge” reż. Eldora 

Traykova – 11.10. (środa), godz. 18.00 w SOK przy ul. Papieża Jana Pawła 
II 5, wstęp wolny;

n koncert Agi Kiepuszewskiej (na zdjęciu), której to-
warzyszyć będzie nikola Kołodziejczyk – 13.10. (pią-
tek), godz. 18.00 w Sali Granatowej, ul. Noniewicza 71, 
bilety: 20 zł; 

n ART-Plast familijne spotkania ze sztuką: „Czy Wy 
wiecie…” – 14.10. (sobota), godz. 11.00 w Pracowni 
Plastycznej Centrum SOK przy ul. Noniewicza 71, wstęp 
wolny;

n spektakl teatralny „Opowieści starego kredensu” w wykonaniu Teatru 
„Pod Orzełkiem” – 21.10 (sobota), godz. 10.00 w Sali Granatowej przy ul. 
Noniewicza 71, bilety: 9 zł;

n seans DKF 13: film „Nadejdą lepsze czasy” – 25.10.,  godz. 18.00 w Sali 
Kameralnej przy ul. Jana Pawła II 5, bilety: 12 zł;

n SOK zaprasza dzieci w wieku 5-15 lat z powiatów augustowskiego, sej-
neńskiego i suwalskiego do udziału w V Przeglądzie Dziecięcej Twórczości 
Plastycznej. W tegorocznej edycji przeglądu bohaterem będą Krajobrazy 
Suwalszczyzny. Prace należy nadsyłać do 27.10. na adres: SOK, pracow-
nia plastyczna CENTRUM, ul. Noniewicza 71, 16-400 Suwałki. Szczegóły 
na: www.soksuwalki.eu;

n na wystawę rzeźb „Refugium” Mariola Wawrzusiak w Galerii Sztuki 
Współczesnej Chłodna 20, wystawa czynna do 13.10;

n na wystawę osiemnastu wielkoformatowych obrazów z cyklu LOT au-
torstwa Andrzeja Strumiłły – w Galerii Patio SOK-u przy ul. Jana Pawła II 
5, wystawa czynna do 10 listopada; 

– wystawę V Suwalskiego Pleneru Malarskiego „Pejzaż miejski” – Galeria 
Na marmurach, ul. T. Noniewicza 71, wystawa czynna do 6 listopada;

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 Kabanos i Zacier, 20.10, godz. 20.00-23.00. Tego nie można przega-

pić! Bilety 30 zł przedsprzedaż (wkrótce w klubie), 31-33 zł (przedsprzedaż 
internetowa – dostępna teraz), 40 zł w dniu koncertu;

CIneMA LUMIere zaprasza na filmy:
– 10.10.  – „Podwójny kochanek” (thriller) – Kino Konesera
– 12.10. – „Lego Ninjago” (komedia anim./przyg.), „Botoks” (thriller/sens.), 

„My Little Pony. Film” (anim./przyg.), „Wszyscy moi mężczyźni” (komedia 
rom.), „Blade Runner 2049 (thriller/akcji);

– od 13.10. – „Dwie korony” (dokum. fabulary-
zowany), „emotki. Film” (komedia anim.);

– 18.10. – „Zawsze jest czas na miłość” (kome-
dia obycz.) – Babskie wieczory;

– od. 20.10. – „Potworna rodzina” (kome-
dia anim.), „Ach śpij kochanie” (thriller/krym.), 
„Pomiędzy nami góry” (dramat); 

– 24.10. – „Ptaki śpiewają w Kigali” (dramat 
społ.).

BIBLIOteKA PUBLICZnA 
IM. M. KOnOPnICKIeJ  

W SUWAłKACH zaprasza:
n na wystawę książek Andrzeja Strumiłły z okazji Roku 

Andrzeja Strumiłły połączoną z prezentacją znaczków pocz-
towych dedykowanych ludziom związanym z Suwałkami  
– 18 października godz. 17.00 w Sali im. J. Towarnickiej przy 
ul. E. Plater 33A;

n  na wystawę fotografii Ireny Jarosińskiej ze zbio-
rów Ośrodka Karta „Minimum słów – Teatr Mirona 
Białoszewskiego” w Bibliotece przy ul. E. Plater 33A;

n wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach do udziału w akcji „Przeczytaj 
i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypo-
życz i przeczytaj książkę. Zdobądź ku-
pon zniżkowy na bilety do kina. Kupon 

„Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D  
(w cenie 17 zł)  i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: „Lego Ninjago”,  
„My Little Pony. Film” i „Między nami wampirami”.

MUZeUM OKręGOWe W SUWAłKACH,
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:

n na lekcje muzealne z zakresu archeolo-
gii, etnografii, historii, historii sztuki, literatu-
ry. Podczas zajęć uczniowie poznają wybrane 
eksponaty ze zbiorów suwalskiego muzeum 
oraz dzięki prezentacjom multimedialnym, za-
bytki sztuki ze świata. Lekcje odbywać się bę-
dą przez cały rok. Opłata za uczestnictwo w 
lekcjach muzealnych wynosi 3 lub 5 złotych 
w zależności od lekcji. Szczegóły na facebo-
oku muzeum;

10

zaproszenia suwalskie

w kinie

jak  polak  z  iSlandczykiem
Suwalscy gimnazjaliści dyskutowali o swoich doświadczeniach i pro-

blemach z rówieśnikami z Islandii. Połączyli się za pośrednictwem łączy 
internetowych w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej. Rozmowy 
odbywały się w języku angielskim, polskim i islandzkim. A to wszystko z 
okazji Europejskiego Dnia Języków obchodzonego 26 września, a usta-
nowionego przez Radę Europy.

Z okazji Europejskiego Dnia Języków w suwalskiej Bibliotece  prelekcję 
( po angielsku)  o literaturze angielskiej wygłosił prof., Grzegorz Moroz, a 
najmłodsi uczęszczający na zajęcia z francuskiego przygotują specjalne 
widokówki do swoich kolegów z Francji. 

>>
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o „grzeSzniku” 
w bibliotece

Sala im. Jadwigi Towarnickiej Biblioteki Publicznej pękała w szwach. Su- 
walczanie tłumnie przyszli na spotkanie z Arturem Urbanowiczem i na pro-
mocję jego drugiej książki „Grzesznik”, której akcja rozgrywa się w Suwałkach.

– Suwałki nie kojarzą się z przestępczością zorganizowaną, ani ze zja-
wiskami paranormalnymi. Kocham to miasto, ta powieść to swojego ro-
dzaju promocja mojej małej ojczyzny. Nie chcę by Suwałki znane były 
tylko z prognoz pogody, chcę by również kojarzyły się z literaturą – po-
wiedział A. Urbanowicz.

Autor „Grzesznika” pochodzi z Suwałk. Ma 26 lat i jest absolwentem  
I LO im. Marii Konopnickiej. Ukończył wydział matematyki finanso-
wej na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuje w firmie informatycznej ści-
śle związanej z kierunkiem studiów. W ubiegłym roku w suwalskiej bi-
bliotece prezentował swoją pierwszą powieść „Gałęziste”, którego akcja 
dzieje się m.in.  w Wigierskim Parku Narodowym i Suwalskim Parku 
Krajobrazowym. Książka „Grzesznik” została napisana w ramach sty-
pendium Miasta Suwałki.

upiór i kuferek
Ukazały się dwie nowe książki Ireneusza Sewastianowicza, su-

walskiego pisarza używającego pseudonimu Andrzej Irski, nawiązują-
ce do stworzonej niegdyś przez Zbigniewa Nienackiego serii o przygo-
dach Pana Samochodzika. Bohaterem i narratorem obu jest Krzysztof 
Płatek, młody i obecnie bezrobotny historyk sztuki.

W „Upiorze znad Biebrzy” poszukuje tajemnicze-
go Dobra Wspólnego nad Biebrzą, gdzie grasuje duch 
Krwawego Wasyla. Pojawia się też szaleniec planują-
cy zbrodnię doskonałą. Płatek musi stawić czoła co-
raz to nowym wyznaniom. Akcja drugiej powieść 
I. Sewastianowicza toczy się na polsko-litewskim 
pograniczu nad jeziorem Gaładuś, gdzie bohater 

wraz ze swoim włoskim kuzy-
nem poszukują kuferka ojca 
Alfonsa.

Wszystkie powieści au-
tora dostępne są w zbiorach 
Biblioteki Publicznej im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach, 
tam można również je kupić. 

Szczegółowe informacje na 
internetowej stronie: 
www.wydawnictwo-warmia.pl

>>

>>

Dyrektor biblioteki Maria Kołodziejska z Andrzejem Kłaczkowskim

A. Urbanowicz podpisuje książki czytelnikom

>>

abyśmy byli jedno
W rocznicę pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, 15 października, po 

mszy o godz. 18 w Konkatedrze p.w. św. Aleksandra w Suwałkach od-
będzie się koncert Stanisław Moniuszko Missa Funebre (Msza ża-
łobna). 

W y k o n a w c a m i  k o n c e r-
tu będą: Orkiestra Kameralna 
„La Notte” PSM I i II stopnia 
w Suwałkach, Suwalski Chór 
Kameralny „ViVa Musica”, par-
tie solowe Pamela Sinicka. 
Dyrygent Grzegorz Bogdan.

Zadanie dofinansowane
przez Miasto Suwałki 

>>

wierSze z Szuflady
Andrzej Kłaczkowski zaprezentował swoje wiersze na spotkaniu 

w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej. Wiersze pochodzą z jego 
drugiego tomiku poezji zatytułowanego „Wiersze z szuflady II i nowe”.  

A. Kłaczkowski pisał od dawna, jego pierwsze wiersze powstały kilka-
naście lat temu, ukazały się w tomie „Wiersze z szuflady”. W wolnym cza-
sie pochłaniają go liczne zainteresowania: komputer, rzeźbienie w drew-
nie, działka i wędkowanie oraz jazda konna.
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„lot” Strumiłły
Osiemnaście wielkoformatow ych obrazów 

Andrzeja Strumiłły, przedstawiających postacie ludz-
kie ze skrzydłami obejrzeć można na wystawie „LOT” 
w Galerii Patio SOK przy ul. Jana Pawła II 5.

– Ostatnie prace malarskie i poetyckie zapiski  
A. S. obsesyjnie powracają do motywu skrzydeł, przy-
pisanych postaci anioła oraz ludzkiemu ciału, ob-
ciążonemu grzechem i cierpieniem, ale także pa-

mięcią lotu, starsze 
niż nasze urodziny  
– tak o pracach artysty  
w  katalogu do tej wy-
stawy „LOT” napisał 
Krzysztof Czyżewski.

Wystawa jest czę-
ścią cyklu imprez or-
ganizowanych z oka-
zji obchodów Roku 
Andrzeja Strumiłły. 
Prace artysty można 
oglądać do 10 listo-
pada.

Suwalski Ośrodek Kultury obchodził 5-le-
cie, a Suwalska Orkiestra Kameralna – 10-le-
cie istnienia. Były gratulacje, kwiaty, tort oraz 
przede wszystkim wydarzenia kulturalne na-
jwyższej jakości.

Obchody zaczęły się od wernisażu wyst-
awy prac Andrzeja Strumiłły. Z Suwalszczyzną  
i z Suwałkami mocno związany jest też pocho-
dzący z Raczek tomasz Organek, który wystąpił 
z zespołem w SOK. Porywając publiczność do 
tańca i wspólnego śpiewania swoich hitów. 

Równie energetyczny i żywiołowy był kon-
cert formacji Klezmafour, która uświetniła Galę 
5-lecia i jednocześnie 10. urodziny Suwalskiej 
Orkiestry Kameralnej. Jednym z liderów 
Klezmafour jest pochodzący z Suwałk wirtuoz 
akordeonu i bandoneonu rafał Grząka.  Na ju-
bileuszowej gali życzenia i gratulacje pracowni- 
kom SOK złożyli m.in. Anna naszkiewicz , 
wicemarszałek Województwa Podlaskiego, 
Czesław renkiewicz, Prezydent Suwałk oraz 

jubileuSze Sok i orkieStry
Zdzisław Przełomiec przewodniczący Rady 
Miejskiej w Suwałkach.

Na zakończenie jubileuszowych obchodów 
w Sali im. Andrzeja Wajdy publiczność obej- 
rzała  inscenizację dramatu Adama Mickiewicza 
„Dziady – Noc Pierwsza” w reżyserii Piotra 
tomaszuka i wykonaniu teatru Wierszalin. 
Po spektaklu w Sali Kameralnej wystąpił Marek 
Gałązka, który zaprezentował  utwory ze swo-
jej najnowszej płyty pt. „Pistolet w dłoni Ojca”.

 W czasie jubileuszowych obchodów nie 
zapomniano o najmłodszych odbiorcach kultury. 
Młodzież i dzieci chętnie uczestniczyły w działa-
niach artystycznych: tanecznych w pracowniach  
ewy niedźwieckiej, Iryny Popovej i Mihaiła  
nikolova; plastycznych z Mieczysławem 
Iwaszką, Kazimierzem Gomułką i Haliną 
Mackiewicz oraz Haliną Lutyńską i Lidią 
Żyniewicz; teatralnych z Grażyną Filipowicz-
Karp i Mirosławą Krymską, a także tych zwią- 
zanych z kulturą ludową w pracowni tkackiej 

prowadzonej przez Helenę Kozłowską.
Suwalski Ośrodek Kultury powstał w listo-

padzie 2012 r. z połączenia Młodzieżowego 
Domu Kultury i Regionalnego Ośrodka Kultury 
i Sztuki. Suwalską Orkiestrę Kameralną utwo-
rzono w 2007 r. z inicjatywy ówczesnego prezy-
denta Suwałk Józefa Gajewskiego i suwalskie-
go muzyka Grzegorza Bogdana.

wieruSz-kowalSki 
po konSerwacji

W suwalskim Muzeum Okręgowym  zaprezentowano efekty konserwacji eksponatów 
ze stałej galerii malarstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego oraz galerii malarstwa polskie-
go. Konserwacji poddano czternaście obrazów i prac na papierze (rysunki i olej na tekturze) 
Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Zygmunta Ajdukiewicza, Włodzimierza Łosia, Władysława 
Maleckiego, Franciszka Streitta i Zdzisława Suchodolskiego.

Zadanie „Konserwacja eks- 
ponatów ze sta łej  w ysta-
wy Działu  Sztuki” realizowa- 
no w ramach programu Mi- 
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Koszt realizacji 
zadania wyniósł 72 tys. zł. Urząd 
Miejski w Suwałkach przekazał 
37 tys. zł, a MKiDN przekazało na 
ten cel 35 tys. zł.

>> >>

Prezentacji eksponatów towarzyszyła 
prelekcja Kariny Sosnowskiej, która do-
konała konserwacji eksponatów wspól-
nie z Kornelia Kondracką z Poznania

Prezydent Cz. Renkiewicz wraz z przewodniczącym 
RM Z. Przełomcem wręczyli Bożenie Kamińskiej, 
dyrektor SOK czek na 10 tys. zł na zakup sprzętu

Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa J. Kozakiewicza zagrała wraz z formacją Klezmafour
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Ze ZMIennyM POWODZenIeM
Jedno zwycięstwo i dwie porażki - to bilans piłkarzy suwalskich Wigier 

w ostatnich trzech meczach w I lidze. Wszystkie te mecze Wigry rozegra-
ły na stadionie przy ul. Zarzecze 26. 

Najpierw Wigry niespodziewanie przegrały 0:3 z drużyną Rakowa 
Częstochowa. Rywale nie byli lepsi, ale okazali się skuteczniejsi. Gole 
dla Rakowa strzelili: Tomalski (40 min.), Czerkas (55 min. z karnego i w 84 
min.). Potem podopieczni Artura Skowronka przegrali 0:2 z Chojniczanką 
Chojnice, liderem I ligi piłkarskiej. Piłkarze z Chojnic pokazali, że mają spo-
sób na suwalską drużynę. To już kolejne ich zwycięstwo w Suwałkach. 
Gole dla Chojniczanki strzelili: Mikołajczak w 39 min. i Danielewicz  
w 89 min.

Na szczęście w ubiegłą sobotę suwalska drużyna odniosła drugie  
w tym sezonie zwycięstwo na swoim stadionie. Wigry wygrały 2:0 ze Stalą 
Mielec. Oba gole dla suwalskiego zespołu strzelili zawodnicy rezerwo-
wi: Mariusz Rybicki w 55 min. (wszedł na boisko w 46 min.) i Robert Obst  
w 90 min. (wszedł na boisko w 83 min.).  

W 12 kolejkach Wigry zdobyły 14 pkt i zajmują czternastą lokatę w ta-
beli. Za tydzień suwalska drużyna zagra w Głogowie z Chrobrym.

Dwóch byłych piłkarzy suwalskich Wigier zo-
stało powołanych przez trenera Adama Nawałkę 
do reprezentacji Polski na decydujące o awan-
sie do przyszłorocznych mistrzostw świata, 
mecze z Armenią i Czarnogóra. Już po raz ko-
lejny w reprezentacji Polski znalazł się Maciej 
Makuszewski oraz po raz pierwszy Damian 
Kądzior (na zdjęciu). Szczególnie niespodziewa-
ne było powołanie dla Damiana Kądziora, który 
jeszcze w poprzednim sezonie grał w pierwszo-
ligowych Wigrach Suwałki. Jedynie M. Makuszewski pojawił się na boisku 
w końcówce meczu z Czarnogórą.

DWIe PrZeGrAne
Młode piłkarki RESO Akademia 2012 Suwałki przegrały 2:7 z zespo-

łem Zabkovią Ząbki w meczu piątej kolejki II ligi piłki nożnej kobiet. RESO 
Akademia 2012 z dorobkiem 6 pkt zajmuje ósmą lokatę w mazowieckiej 
grupie II ligi, w której gra 12 drużyn. 

Drużyna RESO Akademia 2012 przegrała też w finale wojewódzkiego 
Pucharu Polski piłki nożnej kobiet. W meczu rozegranym w Białymstoku 
DTS Helios Białystok wygrał 1:0. Gola strzeliła A. Kulesza w 50 min.

SAMe WyGrAne
Od dwóch zwycięstw no-

wy sezon w I lidze siatkówki 
rozpoczął Ślepsk Suwałki. Oba 
mecze rozegrano w hali suwal-
skiego OSiR. Najpierw Ślepsk 
pokonał 3:1 (25:20, 22:25, 25:20, 
25:17) beniaminka I ligi Olimpię 
Sulęcin. Najlepszym siatka-
rzem tego meczu wybrano 
Kamila Skrzypkowskiego (na 
zdjęciu z nr 7).

W kolejnym meczu Ślepsk 
pokonał 3:0 (25:20, 25:20, 25;23) 
AZS Częstochowa. Rywal su-
walskiego zespołu to spadko-
wicz z siatkarskiej ekstrakla-
sy, w której występował przez 
ponad 30 lat. Najlepszym za-
wodnikiem meczu wybrano 

Łukasza Rudzewicza.
Po dwóch kolejkach I ligi siatkarskiej Ślepsk ma komplet punktów. 

Po sześć punktów mają też drużyny KPS Siedlce, Krispol Września i ES 

WyDArZenIA SPOrtOWe
Norwid Częstochowa. W najbliższą sobotę suwalska drużyna rozegra 
trzeci kolejny mecz w Suwałkach, w którym zmierzy się z SMS PZPS Spała.  
W pierwszej ligowej kolejce AZS Częstochowa pokonał 3:1 SMS PZPS 
Spała. Początek spotkania 14 października o godz. 16 w hali OSiR.

SUCHWAłKO ZWyCIęSKI
Maciej Suchwałko, pięściarz 

suwalskiego  Ośrodka Sportu  
i Rekreacji wywalczył złoty medal 
w Międzynarodowym Pucharze 
Polski w boksie, który odbył się  
w Grudziądzu. Podopieczny trenera 
Pawła Pasiaka po raz pierwszy wal-
czył w wadze ciężkiej. Suchwałko 
pokonał kolejno: wicemistrza 
Polski Jakuba Nowakowskiego 
(Gladiator Brodnica), Beniamina 
Jamrozika (Ziętek Team Brzeziny) 
oraz w walce finałowej Ashota Gumuryana (Gladiator Brodnica). 

SUWAłKI CZWArte
Suwałki zajęły czwartą lokatę wśród powiatów we współzawodnic-

twie sportowym województwa podlaskiego w roku szkolnym 2016/2017. 
Najlepiej wypadły suwalskie szkoły podstawowe, słabiej gimnazja i szko-
ły ponadgimnazjalne.

Suwalska SP nr 11 zajęła drugie miejsce w województwie, a SP nr 10 
uplasowała się na piątej lokacie. Suwalskie gimnazja i szkoły ponadgim-
nazjalne w łącznej punktacji zajęły piąte miejsce w województwie. Wśród 
suwalskich gimnazjów najlepsze to gimnazja nr 7, 3 i 5, a wśród szkół po-
nadgimnazjalnych I LO i II LO. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

SUWALSCy MODeLArZe MIStrZAMI
Drużyna suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zdobyła pierw-

sze miejsce i tytuł Mistrzów Polski w 82. Mistrzostwach Polski Modeli 
Swobodnie Latających. W suwalskiej drużynie wystąpili: Natalia Bilewicz, 
Anna Krzywicka, Bartłomiej Skibicki.

W klasyfikacji indywidualnej bezkonkurencyjnym zawodnikiem oka-
zał się Bartłomiej Skibicki, który wywalczył pierwsze miejsce oraz tytuł 
Mistrza Polski na rok 2017.

UMOWA O SZKOLenIU MłODZIeŻy
W suwalskim Urzędzie Miejskim podpisano umowy o współpracy po-

między samorządem, a poszczególnymi klubami przy udziale zaintereso-
wanych szkół. Umowy dotyczą szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 
w ramach oddziałów sportowych/oddziałów z rozszerzonym progra-
mem wychowania fizycznego w badmintonie, lekkoatletyce, pływaniu 
i piłce nożnej.

W roku szkolnym 2017/2018 objęto nim 436 uczniów. Zajęcia prowa-
dzone są w 31 grupach szkoleniowych, najwięcej w lekkoatletyce i pły-
waniu. Ponadto na podstawie umowy z Polskim Związkiem Siatkówki  
i SUKSS w SP nr 10 działa 6 grup ćwiczeniowych o profilu piłka siatkowa, 
do których uczęszcza 78 uczniów.

Od lewej: Maciej Dobrzyń, Paweł Pa-
siak i Maciej Suchwałko



10.10.2017

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

14

29.08.2017

ZeSPół SZKół nr 3 W SUWAłKACH,
OBeCnA SZKOłA PODStAWOWA nr 11

reALIZOWAłA PrOGrAM: erASMUS+
PrOJeKt: tHe CHALLenGeS OF OUr CULtUreS-WyZWAnIA nASZyCH KULtUr

Debata międzyszkolna: „Wielokulturowość – błogosła-
wieństwo czy przekleństwo?” 

Spotkanie uczestników projektu – Warszawa 29 maja

Warsztaty teatralne podczas spotkania międzynarodowego w Suwałkach Warsztaty kulinarne

Warsztaty taneczne podczas spotkania międzynarodowego w Suwałkach Zwiedzanie suwalskich
zakładów produkcyjnych 246/20174
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Wspólnie ze szkołami z Niemiec, Czech, Włoch i Hiszpanii od paź-
dziernika 2015 roku do września 2017 roku zrealizowaliśmy projekt, pt. 
WyZWAnIA nASZyCH KULtUr. Angażował on nauczycieli, młodzież, 
rodziców, lokalne organizacje. Był okazją do żywej wymiany doświad-
czeń między wszystkimi uczestnikami. Współpraca przebiegała doskona-
le. Udało nam się stworzyć grupę, w której wszyscy uczestnicy posiadali 
wysoką motywację do wspólnej pracy, do dzielenia się doświadczeniem. 
Wszyscy byli ludźmi otwartymi, którym przyświecał wspólny cel – otwo-
rzyć umysły swoich uczniów, pokazać im to, co najlepsze w drugim czło-
wieku, udowodnić, że Europa jest miejscem, gdzie można uczyć się, pra-
cować bezpiecznie bez względu na pochodzenie społeczne, narodowe, 
wyznanie czy kolor skóry.

Projekt koncentrował się na tożsamości kulturowej i potencjale mło-
dzieży oraz innowacjach na rynku pracy, dwóch ściśle ze sobą powią-
zanych aspektach. W pierwszym roku jego trwania uczniowie w wieku 
14-19 lat odkrywali swoją tożsamość i różnorodność kulturową, rozwija-
jąc własną tolerancję wobec innych kultur. Młodzież z Gimnazjum nr 5  
z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach między innymi przygotowa-
ła i przeprowadziła debatę międzyszkolną, pt.: „Wielokulturowość – bło-
gosławieństwo czy przekleństwo” oraz odwiedziła siedzibę Fundacji 
Pogranicze w Sejnach, gdzie miała okazję poznać wielokulturową histo-
rię naszego regionu. Gdy uczniowie wypowiadali się na temat wielokul-

turowej Europy, podkreślali zmiany zachodzące w ich postawach i opi-
niach dzięki zetknięciu z przedstawicielami różnych krajów. Twierdzili, że 
projekt otworzył ich umysły, że wcześniej bali się „obcych”, że wydawało 
im się, że ich religia, ich kuchnia, zwyczaje są lepsze. Teraz zrozumieli, jak 
bardzo się mylą. Poznając uczniów z innych krajów, słysząc ich historie 
np. uczniów ze szkoły niemieckiej, którzy reprezentują kilkadziesiąt naro-
dowości i religii, którzy przybyli do Europy jako uchodźcy, nasi uczniowie 
mieli okazję skonfrontować swoje często stereotypowe myślenie opar-
te na zakorzenionych społecznie uprzedzeniach i stereotypach z rzeczy-
wistością. Stwierdzili, że wyzwaniem było dla nich zrozumieć i odkryć, 
że pójście śladami tego co znane i powszechnie uznawane, nie jest do-
bre. Nie poznając nowych kultur, nie poszerzamy własnych horyzontów.

Kolejnymi działaniami były warsztaty: rękodzieła ludowego, taneczne 
i kulinarne. Podobne zajęcia odbywały się w krajach partnerskich, a ich 
efektem była książka kucharska opracowana przez uczniów, zawierająca 
przepisy na międzynarodowe, ale regionalne potrawy . 

Najważniejszym wydarzeniem pierwszego roku realizacji projektu 
dla uczniów suwalskiego gimnazjum było międzynarodowe spotkanie 
młodzieży w naszym mieście, które odbyło się w dniach 29.05-3.06.2016 
r. Młodzi ludzie spotkali się już w Warszawie, gdzie razem spędzili pierw-
szy, wspólny dzień. Spotkanie w Suwałkach obfitowało w liczne działania: 
warsztaty taneczne i teatralne, zajęcia sportowe i integracyjne. Młodzież 
wzięła udział w spływie kajakowym i wspólnym ognisku. Dzięki współ-
pracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury uczniowie pracowali nad wspól-
nym międzynarodowym przedstawieniem, które zostało wystawione w 
SOK-u 3 czerwca podczas uroczystego Dnia Erasmus+.

A tak swoje wrażenia z tego spotkania opisał jeden z uczestników, 
Dominik Mańkowski: Spotkania z uczniami i nauczycielami ze szkół part-
nerskich naszego projektu, były niesamowite. Przeżycia i uczucia, jakie mi, 
i zapewne też innym członkom, towarzyszyły, są nie do opisania. Gdy spo-
tkaliśmy się w Warszawie, na lotnisku, wszyscy byli zamknięci, obawiali się 

otworzyć przed innymi, ale z każdym dniem było coraz to lepiej. Na nauczy-
cielach zrobiło wrażenie to, jak szybko się zaprzyjaźniliśmy ze sobą. Projekt 
miał na celu otworzyć uczniów na język, sprawić żeby nie bali się mówić po 
angielsku, i myślę że cel się jak najbardziej udał. Każdy miał w sobie coś spe-
cjalnego, wyróżniającego się. Szczerze, był to jeden z lepszych, jak i nie naj-
lepszy moment w moim życiu.

W drugim roku uczestnicy projektu skoncentrowali się na doradz-
twie zawodowym. Dowiedzieli się o możliwościach zatrudnienia w swo-
ich krajach, jak i krajach partnerskich. Odbyli spotkania z ekspertami: 
przedstawicielami różnych miejsc pracy, ludźmi, którzy odnieśli pewne-
go rodzaju sukcesy zawodowe. Przeprowadzali wywiady, wzięli udział 
w warsztatach i szkoleniach praktycznych. Ważnym elementem II roku 
były te właśnie szkolenia praktyczne, wspieranie tolerancji, dalsze pro-
mowanie wiedzy międzykulturowej oraz podniesienie ich umiejętności, 
świadomości własnego potencjału, umiejętności dobrej autoprezentacji. 
Młodzież z Gimnazjum nr 5 odwiedziła różne przedsiębiorstwa, dowie-
działa się, że inicjatywa i kreatywność są ważnymi kluczami do sukcesu. 
Te nowo zdobyte kompetencje przedsiębiorcze uczniowie wykorzystali 
później, tworząc akcje charytatywne w lokalnych społecznościach. Pod 
koniec projektu dzięki nowej wiedzy młodzi ludzie zweryfikowali swoje 
„stare” poglądy, stanęli przed nowymi wyzwaniami. Stworzyli wywiad
-audycję o udanych przedsięwzięciach młodzieżowych, który został wy-
emitowany przez lokalną rozgłośnię radiową. 

Uczniowie odegrali kluczową rolę w organizacji i rozpowszechnianiu 
projektu. Oprócz spotkań międzynarodowych w każdym partnerskim 
kraju, komunikacja między nauczycielami i uczniami wszystkich szkół od-
bywała się regularnie poprzez media społecznościowe i platformę etwin-
ning. Rezultaty pracy uczniów były udostępnione i rozpowszechniane we 
wszystkich szkołach partnerskich. 

– Dzięki podjętym działaniom, udało się zaszczepić uczniom poszanowa-
nie dla jednostki i praw człowieka, włączyć młodych ludzi w wielokulturowy 
świat. Młodzież nabyła postawy, których będzie potrzebować w przyszło-
ści, aby radzić sobie z głównymi wyzwaniami społeczeństwa europejskiego. 
Jest teraz lepiej przygotowana do większej mobilności i codziennego życia 
w Europie bez granic. Uczestnicy zrozumieli, że mogą budować swoją przy-
szłość na nadziei, optymizmie, współpracy i kreatywności, ponieważ są oby-
watelami nieustannie rozwijającego się świata – mówi koordynatorka pol-
skiej szkoły, edyta Korobkiewicz.

Kolejnym rezultatem tego projektu stała się wyższa jakość pracy na-
uczycieli, którzy mieli okazję zobaczyć konkretne metody nauczania  
i techniki stosowane w innych krajach. Mamy zamiar promować działania 
dydaktyczne nawet po zakończeniu samego projektu. 

Projekt uzmysłowił uczniom, że jest wiele dróg w życiu, że różno-
rodność Europy wzbogaca, czyni nas ludźmi ciekawszymi i mądrzejszy-
mi. Możemy się od siebie wiele nauczyć. Pomimo różnic, jakie z pewno-
ścią istnieją, wszystkim jednakowo zależy na pokoju, miłości i szczęściu. 
Uczniowie podkreślali, że są gotowi poznawać świat, podejmować dzia-
łania w swoim kraju jak i poza jego granicami, nie chcą biernie stać  
w miejscu. Są gotowi stawiać sobie wyzwania. Projekt dał im nową  
siłę i inspirację.

Warsztaty
dziennikar-

skie

Zajęcia integracyjne podczas spotkania międzynarodowego w Suwałkach
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O B W I e S Z C Z e n I e
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach zawiadamia, iż sto-
sownie do art. 7 i 10 § 1 Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) został 
zebrany materiał dowodowy w sprawie wniosku 
Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16.03.2017r. znak: 
I.7011.07.22.2015/2017.IS, który został skorygowany pi-
smem z dnia 05.05.2017 r. znak: I.7011.07.41.2015/2017.
IS  o r a z  p is m e m z d n i a  05. 0 9. 2017 r.  z n a k : 
I.7011.07.138.2015/2017.IS w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na re-
alizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudo-
wie ulicy krzywólka na odcinku od pętli autobusowej 
do działki nr ewid. 20922/2 (droga gminna nr 101269 B) 
w zakresie robót budowlanych obejmujących:
– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych 
oraz istniejącego uzbrojenia terenu kolidujących z roz-
budową ulicy,
– budowę jezdni o szerokości 6,0 m z konstrukcją na-
wierzchni przystosowaną do przenoszenia obciążenia 
ruchem KR3, 
– budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów pu-
blicznych i indywidualnych, 
– budowę obustronnych chodników o nawierzchni z kost-
ki betonowej i ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu 
asfaltowego po stronie południowej ulicy,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
– budowę niekolizyjnego odcinka sieci wodociągowej 
z odgałęzieniami i brakujących odgałęzień sieci wodo-
ciągowej,
– budowę uzupełniających odgałęzień sieci kanaliza-
cji sanitarnej,
– budowę nowego oświetlenia ulicznego z ustawieniem 
latarni oświetleniowych,
– budowę kanału technologicznego,
– budowę niekolizyjnych odcinków sieci telekomuni-
kacyjnej, 
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego,
– przestawienie 4. istniejących kapliczek,
– rozbiórkę istniejącej napowietrznej linii energetycz-
nej nN, 
– budowę  kontenerowej stacji transformatorowych Mzbl 
20/630 wraz z zasilaniem energetycznym na działce nr 
20996/1 (na wysokości bud. 36B), 
– budowę nowych i niekolizyjnych odcinków kablowych 
linii energetycznych SN (przełożenie),
– rozbiórkę istniejących ogrodzeń kolidujących z rozbu-
dową ww. ulicy,
– budowę kablowych linii energetycznych nN wraz z usta-
wieniem złączy kablowych ZK,
– przebudowę przepompowni ścieków na przejezdną,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na dział-
kach nr 20923/2, 20925,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na dział-
ce nr 21000,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na dział-
kach nr 20968/4, 20962,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na dział-
ce nr 20970/6,
– rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr 
20973/2,
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na działce 
nr 20996/1, 21017/2
– rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na dział-
ce nr 20981,
– rozbiórkę ganku przy budynku mieszkalnym nr 31 na 
działce nr 21027, zgodnie z projektem zagospodarowa-
nia terenu.

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-
tuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. dro-
gi gminnej (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
– utwardzenie części dróg oznaczonych działkami nr 

20999 (po podziale 20999/2) i 21035 – dojazd do sepa-
ratorów,

2) budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) rozbiórka istniejących słupów energetycznych na 

działkach nr 21648, 21662, 21036, 21002 (po podziale 
21002/2), 21034/1 (po podziale 21034/4), 21033/1, 21032 
(po podziale 21032/2), 21031 (po podziale 21031/2), 21019 
(po podziale 21019/2), 21018, 21017/2, 21015/1, 21014/2, 
20929, 20928/1, 20928/2 (po podziale 20928/4), 

b) rozbiórka napowietrznej linii energetycznej wraz z 
rozbiórką trzech słupów energetycznych na działkach nr 
21038, 21037, 21036,

c) budowa kablowych linii energetycznych SN i nN na 
działce nr 20996/13,

d) budowa sieci kanalizacji deszczowej z separatorem 
na działkach nr 21035 i 21036 (czasowe zajęcie działki na 
czas prowadzenia robót budowlanych),

e) budowa sieci kanalizacji deszczowej z separatorem na 
działkach nr 20999 (po podziale 20999/2), 20998 (po po-
dziale 20998/2 – czasowe zajęcie terenu na czas prowa-
dzenia robót budowlanych), 20924 (po podziale 20924/3),

f) przestawienie studni na przyłączach kanalizacji sanitar-
nej na działkach nr 20993 (po podziale 20993/2), 21021 (po 
podziale 21021/2), 20973/4 (po podziale 20973/8), 20994/1 
(po podziale 20994/6), 20990/3, 20990/2, 

g) przestawienie studni wodomierzowych na przyłączach 
sieci wodociągowej (na działkach nr: 21022 (po podziale 
21022/2), 21021 (po podziale 21021/2), 20976 (po podziale 
20976/2), 20923/3 (po podziale 20923/7),

h) ustawienie hydrantu ppoż. na działce nr 21035,
i) rozbiórka napowietrznej stacji transformatorowej nr 10-

828, na działce nr 21026 (po podziale 21026/2) wraz z roz-
biórką zasilającej napowietrznej linii energetycznej SN na 
działkach nr 20983, 20946, 20716, 20717,

j) budowa kontenerowej stacji transformatorowej Mzbl 
20/630 wraz z zasilaniem energetycznym na działce nr 
20983 (ul. Krzywólka 32D),

k) rozbiórka napowietrznej stacji transformatorowej nr 
10-887 wraz z rozbiórką zasilającej napowietrznej linii ener-
getycznej SN, na działce nr 21000 (po podziale 21000/2),

l) ustawienie złączy kablowych ZK wraz z zasilaniem ener-
getycznym na działkach nr 20970/2 i 20949/1, 

m) wymiana istniejącej napowietrznej linii energetycznej 
na długości 430 m na nową, na działce nr 20975 (po podzia-
le 20975/2), 20976 (po podziale 20976/2),

3) budowy i przebudowy urządzeń wodnych:
budowa dwóch wylotów sieci kanalizacji deszczowej do 

rzeki Czarnej Hańczy (działki nr 20918/3, 20918/2),
4) budowy i przebudowy zjazdów:
wysokościowe dowiązanie zjazdów z ulicy Krzywólka na 

działki przyległe do pasa drogowego oznaczone nr: 20993 
(po podziale 20993/2), 20989/3, 20989/6, 20989/1 (po po-
dziale 20989/8), 20988/3 (po podziale 20988/7), 20988/1 (po 
podziale 20988/9), 20987/3 (po podziale 20987/6), 20986 
(po podziale 20986/2), 20985/4 (po podziale 20985/8), 
21034/2 (po podziale 21034/6), 21033/1, 21032 (po podzia-
le 21032/2), 21030 (po podziale 21030/2), 21029 (po podzia-
le 21029/2), 21027 (po podziale 21027/2), 20975 (po podzia-
le 20975/2), 20976 (po podziale 21976/2), 20971/4, 20971/3, 
21022 (po podziale 21022/2), 21020 (po podziale 21020/2), 
21019 (po podziale 21019/2), 21028 (po podziale 21028/2), 
21009 (po podziale 21009/2), 21008 (po podziale 21008/2), 
20954 (po podziale 20954/2), 21006, 21003, 21002 (po po-
dziale 21002/2), 20997 (po podziale 20997/2), 

5) rozbiórka obiektów kubaturowych:
– rozbiórka ganku przy budynku nr 31 na działce o nr ge-

od. gruntów 21027 (po podziale 21027/2),
– rozbiórka piwnicy wolnostojącej na działce o nr geod. 

gruntów 20981 (po podziale 20981/2),
– rozbiórka piwnicy wolnostojącej na działce o nr geod. 

gruntów 21017/2,
– rozbiórka istniejącego budynku na działce o nr geod. 

gruntów 20973/2 (po podziale 20973/6),
– rozbiórka piwnicy wolnostojącej na działce o nr geod. 

gruntów 20970/6 (po podziale 20970/10),
– rozbiórka piwnicy wolnostojącej na działkach o nr geod. 

gruntów 20962, 20968/4 (po podziale 20968/13),
– rozbiórka piwnicy wolnostojącej na działce o nr geod. 

gruntów 21000 (po podziale 21000/2),
– rozbiórka piwnicy na działce o nr geod. gruntów 

20923/2 (po podziale 20923/9).

Inwestycja jest zlokalizowana nieruchomościach ozna-
czonych działkami nr: 20925, 20995, 20996/5 (granice ist-
niejącego pasa drogowego), 20996/1 (istniejący pas drogo-
wy) (w całości przeznaczona pod drogę) oraz w części na 
działkach nr: 20994/2, 20994/1, 20993, 20992, 21032, 
20991/3, 20989/1, 20988/3, 21029, 20988/1, 20987/3, 
20987/4, 20985/2, 21027, 20986, 20985/4, 20983, 21026, 
20982/2, 20980, 20981, 21034/2, 21034/1, 21033/2, 
21031, 21030, 21028, 21025, 20979/1, 20978/1, 20976, 
20975, 20974, 20973/3, 20973/4, 20971/1, 20970/2, 
20970/6, 20969, 21013/2, 20968/1, 20968/2, 20968/3, 
20968/5, 20973/2, 21023, 21024, 21022, 21021, 21020, 
21019, 21009, 21008, 20968/4, 20958/2, 21002, 20958/1, 
20956, 21001, 20951/2, 20954, 21000, 20951/1, 20998, 
20999, 21053, 20924, 20923/3, 20923/2, 20923/1, 
20928/2, 20922/3, 20922/2, 20997, 21016 (obręb nr 
0002 Miasto Suwałki), 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-
tuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy 
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe 
zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działka-
mi o nr geod.: 21648, 21662, 21036, 21002 (po podziale 
21002/2), 21034/1 (po podziale 21034/4), 21033/1, 21032 
(po podziale 21032/2), 21031 (po podziale 21031/2), 21019 
(po podziale 21019/2), 21018, 21015/1, 21014/2, 20929, 
20928/1, 20928/2 (po podziale 20928/4), 20993 (po po-
dziale 20993/2), 20989/3, 20989/6, 20989/1 (po podzia-
le 20989/8), 20988/3 (po podziale 20988/7), 20988/1 (po 
podziale 20988/9), 20987/3 (po podziale 20987/6), 20986 
(po podziale 20986/2), 20985/4 (po podziale 20985/8), 

20923/3 (po podziale 20923/7), 21034/2 (po podziale 
21034/6), 21030 (po podziale 21030/2), 21029 (po podziale 
21029/2), 21027 (po podziale 21027/2), 20973/4 (po podzia-
le 20973/8), 20975 (po podziale 20975/2), 20976 (po po-
dziale 20976/2), 20971/4, 20971/3, 21022 (po podziale 
21022/2), 21021 (po podziale 21021/2), 21020 (po podziale 
21020/2), 21019 (po podziale 21019/2), 21028 (po podziale 
21028/2), 21026 (po podziale 21026/2), 21009 (po podziale 
21009/2), 21008 (po podziale 21008/2), 20954 (po podzia-
le 20954/2), 21006, 21003, 21002 (po podziale 21002/2), 
21000 (po podziale 21000/2), 20997 (po podziale 20997/2), 
21028 (po podziale 21028/2), 20986 (po podziale 20986/2), 
20990/3, 20990/2, 20994/1 (po podziale 20994/6), 21036, 
21035, 20999 (po podziale 20999/2), 20998 (po podzia-
le 20998/2), 20924 (po podziale 20924/3), 20918/3 (ko-
ryto rzeki Czarnej Hańczy), 20918/2 (koryto rzeki Czarnej 
Hańczy), 20981 (po podziale 20981/2), 21017/2, 20973/2 
(po podziale 20973/6), 20970/6 (po podziale 20970/10), 
20962, 20968/4 (po podziale 20968/13), 21038, 21037, 
20996/13, 20973/4, 20983, 20946, 20716, 20717, 
20970/2, 20949/1, 21027 (po podziale 21027/2), 20923/2 
(po podziale 20923/9) (obręb 0002 Miasto Suwałki), według 
obowiązującego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 20994/2, 
20994/1, 20993, 20992, 21032, 20991/3, 20989/1, 
20988/3, 21029, 20988/1, 20987/3, 20987/4, 20985/2, 
21027, 20986, 20985/4, 20983, 21026, 20982/2, 20980, 
20981, 21034/2, 21034/1, 21033/2, 21031, 21030, 21028, 
21025, 20979/1, 20978/1, 20976, 20975, 20974, 20973/3, 
20973/4, 20971/1, 20970/2, 20970/6, 20969, 21013/2, 
20968/1, 20968/2, 20968/3, 20968/5, 20973/2, 21023, 
21024, 21022, 21021, 21020, 21019, 21009, 21008, 
20968/4, 20958/2, 21002, 20958/1, 20956, 21001, 
20951/2, 20954, 21000, 20951/1, 20998, 20999, 21053, 
20924, 20923/3, 20923/2, 20923/1, 20928/2, 20922/3, 
20922/2, 20997, 21016 (obręb nr 0002 Miasto Suwałki). 

Numery działek, po podziale, wchodzących w grani-
ce projektowanego pasa drogowego drogi gminnej nr 
101269B: 20994/3, 20994/5, 20993/1, 20992/1, 21032/1, 
20991/5, 20989/7, 20988/6, 21029/1, 20988/8, 20987/5, 
20987/7, 20985/5, 21027/1, 20986/1, 20985/7, 20983/1, 
21026/1, 20982/3, 20980/1, 20981/1, 21034/5, 21034/3, 
21033/3, 21031/1, 21030/1, 21028/1, 21025/1, 20979/3, 
20978/3, 20976/1, 20975/1, 20974/1, 20973/9, 20973/7, 
20971/5, 20970/7, 20970/9, 20969/1, 21013/3, 20968/6, 
20968/8, 20968/10, 20968/14, 20973/5, 21023/1, 
21024/1, 21022/1, 21021/1, 21020/1, 21019/1, 21009/1, 
21008/1, 20968/12, 20958/5, 20958/6, 21002/1, 20958/3, 
20956/1, 21001/1, 20951/3, 20954/1, 21000/1, 20951/5, 
20998/1, 20999/1, 21053/1, 20924/1, 20923/6, 20923/8, 
20923/4, 20928/3, 20922/9, 20922/7, 20997/1, 21016/1 
(obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załączonego pro-
jektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem dro-
gowym drogi gminnej nr 101269B: 20994/4, 20994/6, 
20993/2, 20992/2, 21032/2, 20991/6, 20989/8, 20988/7, 
21029/2, 20988/9, 20987/6, 20987/8, 20985/6, 21027/2, 
20986/2, 20985/8, 20983/2, 21026/2, 20982/4, 20980/2, 
20981/2, 21034/6, 21034/4, 21033/4, 21031/2, 21030/2, 
21028/2, 21025/2, 20979/4, 20978/4, 20976/2, 20975/2, 
20974/2, 20973/10, 20973/8, 20971/6, 20970/8, 
20970/10, 20969/2, 21013/4, 20968/7, 20968/9, 
20968/11, 20968/15, 20973/6, 21023/2, 21024/2, 
21022/2, 21021/2, 21020/2, 21019/2, 21009/2, 21008/2, 
20968/13, 20958/7, 21002/2, 20958/4, 20956/2, 21001/2, 
20951/4, 20954/2, 21000/2, 20951/6, 20998/2, 20999/2, 
21053/2, 20924/2, 20924/3, 20923/7, 20923/9, 20923/5, 
20928/4, 20922/10, 20922/8, 20997/2, 21016/2(obręb 
nr 0002, Miasto Suwałki), według załączonego projek-
tu podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pa-
sa drogowego: 20995, 20996/5 (granice istniejącego pa-
sa drogowego), 20996/1 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki).

Działka, która w części znajduje się w granicach projek-
towanej rozbudowy pasa drogowego ulicy Krzywólka i 
nie podlega podziałowi o nr geod. 20925 (obręb nr 0002, 
Miasto Suwałki) (w całości położona w granicach istniejące-
go pasa drogowego drogi gminnej).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości 
jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami 
nr: 20925, 20995, 20996/5 (granice istniejącego pasa dro-
gowego), 20996/1 (istniejący pas drogowy) (w całości prze-
znaczona pod drogę) oraz 20994/3, 20994/5, 20993/1, 
20992/1, 21032/1, 20991/5, 20989/7, 20988/6, 21029/1, 
20988/8, 20987/5, 20987/7, 20985/5, 21027/1, 20986/1, 
20985/7, 20983/1, 21026/1, 20982/3, 20980/1, 20981/1, 
21034/5, 21034/3, 21033/3, 21031/1, 21030/1, 21028/1, 
21025/1, 20979/3, 20978/3, 20976/1, 20975/1, 20974/1, 
20973/9, 20973/7, 20971/5, 20970/7, 20970/9, 20969/1, 
21013/3, 20968/6, 20968/8, 20968/10, 20968/14, 
20973/5, 21023/1, 21024/1, 21022/1, 21021/1, 21020/1, 
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21019/1, 21009/1, 21008/1, 20968/12, 20958/5, 20958/6, 
21002/1, 20958/3, 20956/1, 21001/1, 20951/3, 20954/1, 
21000/1, 20951/5, 20998/1, 20999/1, 21053/1, 20924/1, 
20923/6, 20923/8, 20923/4, 20928/3, 20922/9, 20922/7, 
20997/1, 21016/1 (działki po zatwierdzeniu projektów po-
działu) obręb nr 0002, Miasto Suwałki,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-
owane poza projektowanym pasem drogowym drogi gminnej 
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe 
zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych dział-
kami nr geod.: 21648, 21662, 21036, 21002 (po podziale 
21002/2), 21034/1 (po podziale 21034/4), 21033/1, 21032 
(po podziale 21032/2), 21031 (po podziale 21031/2), 21019 
(po podziale 21019/2), 21018, 21015/1, 21014/2, 20929, 
20928/1, 20928/2 (po podziale 20928/4), 20993 (po po-
dziale 20993/2), 20989/3, 20989/6, 20989/1 (po podzia-
le 20989/8), 20988/3 (po podziale 20988/7), 20988/1 (po 
podziale 20988/9), 20987/3 (po podziale 20987/6), 20986 
(po podziale 20986/2), 20985/4 (po podziale 20985/8), 
20923/3 (po podziale 20923/7), 21034/2 (po podziale 
21034/6), 21030 (po podziale 21030/2), 21029 (po podzia-
le 21029/2), 21027 (po podziale 21027/2), 20973/4 (po po-
dziale 20973/8), 20975 (po podziale 20975/2), 20976 (po 
podziale 20976/2), 20971/4, 20971/3, 21022 (po podziale 
21022/2), 21021 (po podziale 21021/2), 21020 (po podzia-
le 21020/2), 21019 (po podziale 21019/2), 21028 (po po-
dziale 21028/2), 21026 (po podziale 21026/2), 21009 (po 
podziale 21009/2), 21008 (po podziale 21008/2), 20954 
(po podziale 20954/2), 21006, 21003, 21002 (po  po-
dziale 21002/2), 21000 (po podziale 21000/2), 20997 (po 
podziale 20997/2), 21028 (po podziale 21028/2), 20986 
(po podziale 20986/2), 20990/3, 20990/2, 20994/1 (po 
podziale 20994/6), 21036, 21035, 20999 (po  podzia-
le 20999/2), 20998 (po podziale 20998/2), 20924 (po po-
dziale 20924/3), 20918/3 (koryto rzeki Czarnej Hańczy), 
20918/2 (koryto rzeki Czarnej Hańczy), 20981 (po po-
dziale 20981/2), 21017/2, 20973/2 (po podziale 20973/6), 
20970/6 (po podziale 20970/10), 20962, 20968/4 (po po-
dziale 20968/13), 21038, 21037, 20996/13, 20973/4, 
20983, 20946, 20716, 20717, 20970/2, 20949/1, 20970/6 
(po podziale 20970/10), 20923/2 (po podziale 20923/9) (ob-
ręb 0002, Miasto Suwałki), według obowiązującego kata-
stru nieruchomości.

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas dro-
gowy drogi gminnej:Gmina Miasto Suwałki obręb 0002 
Miasto Suwałki:

1) 20994/2 dzielona na działki: 20994/3 o pow. 0,0045 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20994/4 o pow. 0,1017 
ha (w dotychczasowym władaniu),

2) 20994/1 dzielona na działki: 20994/5 o pow. 0,0063 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20994/6 o pow. 0,1280 
ha (w dotychczasowym władaniu),

3) 20993 dzielona na działki: 20993/1 o pow. 0,0077 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20993/2 o pow. 0,1352 
ha (w dotychczasowym władaniu),

4) 20992 dzielona na działki: 20992/1 o pow. 0,0106 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20992/2 o pow. 0,4997 
ha (w dotychczasowym władaniu),

5) 21032 dzielona na działki: 21032/1 o pow. 0,0020 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21032/2 o pow. 1,3174 
ha (w dotychczasowym władaniu),

6) 20991/3 dzielona na działki: 20991/5 o pow. 0,0025 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20991/6 o pow. 0,0918 
ha (w dotychczasowym władaniu),

7) 20989/1 dzielona na działki: 20989/7 o pow. 0,0002 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20989/8 o pow. 0,0998 
ha (w dotychczasowym władaniu),

8) 20988/3 dzielona na działki: 20988/6 o pow. 0,0007 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20988/7 o pow. 0,1566 
ha (w dotychczasowym władaniu),

9) 21029 dzielona na działki: 21029/1 o pow. 0,0182 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21029/2 o pow. 0,8156 
ha (w dotychczasowym władaniu),

10) 20988/1 dzielona na działki: 20988/8 o pow. 0,0040 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20988/9 o pow. 
0,2130 ha (w dotychczasowym władaniu),

11) 20987/3 dzielona na działki: 20987/5 o pow. 0,0037 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20987/6 o pow. 0,1463 
ha (w dotychczasowym władaniu),

12) 20987/4 dzielona na działki: 20987/7 o pow. 0,0040 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20987/8 o pow. 0,1460 
ha (w dotychczasowym władaniu),

13) 20985/2 dzielona na działki: 20985/5 o pow. 0,0047 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20985/6 o pow. 
1,5351 ha (w dotychczasowym władaniu),

14) 21027 dzielona na działki: 21027/1 o pow. 0,0211 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21027/2 o pow. 1,2712 
ha (w dotychczasowym władaniu),

15) 20986 dzielona na działki: 20986/1 o pow. 0,0043 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20986/2 o pow. 0,0105 
ha (w dotychczasowym władaniu),

16) 20985/4 dzielona na działki: 20985/7 o pow. 0,0032 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20985/8 o pow. 
0,1120 ha (w dotychczasowym władaniu),

17) 20983 dzielona na działki: 20983/1 o pow. 0,0031 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20983/2 o pow. 0,6925 
ha (w dotychczasowym władaniu),

18) 21026 dzielona na działki: 21026/1 o pow. 0,0091 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21026/2 o pow. 0,4484 
ha (w dotychczasowym władaniu),

19) 20982/2 dzielona na działki: 20982/3 o pow. 0,0038 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20982/4 o pow. 
0,2962 ha (w dotychczasowym władaniu),

20) 20980 dzielona na działki: 20980/1 o pow. 0,0075 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20980/2 o pow. 0,5472 
ha (w dotychczasowym władaniu),

21) 20981 dzielona na działki: 20981/1 o pow. 0,0227 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20981/2 o pow. 2,1560 
ha (w dotychczasowym władaniu),

22) 21034/2 dzielona na działki: 21034/5 o pow. 0,0026 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21034/6 o pow. 1,0677 
ha (w dotychczasowym władaniu),

23) 21034/1 dzielona na działki: 21034/3 o pow. 0,0028 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21034/4 o pow. 0,6735 
ha (w dotychczasowym władaniu),

24) 21033/2 dzielona na działki: 21033/3 o pow. 0,0005 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21033/4 o pow. 0,7841 
ha (w dotychczasowym władaniu),

25) 21031 dzielona na działki: 21031/1 o pow. 0,0050 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21031/2 o pow. 1,1161 
ha (w dotychczasowym władaniu),

26) 21030 dzielona na działki: 21030/1 o pow. 0,0153 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21030/2 o pow. 1,2085 
ha (w dotychczasowym władaniu),

27) 21028 dzielona na działki: 21028/1 o pow. 0,0164 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21028/2 o pow. 0,8117 
ha (w dotychczasowym władaniu),

28) 21025 dzielona na działki: 21025/1 o pow. 0,0071 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21025/2 o pow. 0,4056 
ha (w dotychczasowym władaniu),

29) 20979/1 dzielona na działki: 20979/3 o pow. 0,0064 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20979/4 o pow. 
0,0987 ha (w dotychczasowym władaniu),

30) 20978/1 dzielona na działki: 20978/3 o pow. 0,0020 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20978/4 o pow. 
0,3680 ha (w dotychczasowym władaniu),

31) 20976 dzielona na działki: 20976/1 o pow. 0,0035 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20976/2 o pow. 1,2502 
ha (w dotychczasowym władaniu),

32) 20975 dzielona na działki: 20975/1 o pow. 0,0116 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20975/2 o pow. 1,2767 
ha (w dotychczasowym władaniu),

33) 20974 dzielona na działki: 20974/1 o pow. 0,0481 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20974/2 o pow. 2,7302 
ha (w dotychczasowym władaniu),

34) 20973/3 dzielona na działki: 20973/9 o pow. 0,0011 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20973/10 o pow. 0,0061 
ha (w dotychczasowym władaniu),

35) 20973/4 dzielona na działki: 20973/7 o pow. 0,0142 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20973/8 o pow. 0,0665 
ha (w dotychczasowym władaniu),

36) 20971/1 dzielona na działki: 20971/5 o pow. 0,0013 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20971/6 o pow. 0,2987 
ha (w dotychczasowym władaniu),

37) 20970/2 dzielona na działki: 20970/7 o pow. 0,0043 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20970/8 o pow. 
0,1481 ha (w dotychczasowym władaniu),

38) 20970/6 dzielona na działki: 20970/9 o pow. 0,0092 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20970/10 o pow. 
2,6818 ha (w dotychczasowym władaniu),

39) 20969 dzielona na działki: 20969/1 o pow. 0,0202 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20969/2 o pow. 2,5045 
ha (w dotychczasowym władaniu),

40) 21013/2 dzielona na działki: 21013/3 o pow. 0,0025 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21013/4 o pow. 0,6105 
ha (w dotychczasowym władaniu),

41) 20968/1 dzielona na działki: 20968/6 o pow. 0,0074 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/7 o pow. 0,0042 
ha (w dotychczasowym władaniu),

42) 20968/2 dzielona na działki: 20968/8 o pow. 0,0083 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/9 o pow. 
0,0040 ha (w dotychczasowym władaniu),

43) 20968/3 dzielona na działki: 20968/10 o pow. 0,0019 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/11 o pow. 
0,0008 ha (w dotychczasowym władaniu),

44) 20968/5 dzielona na działki: 20968/14 o pow. 0,0090 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/15 o pow. 
0,0028 ha (w dotychczasowym władaniu),

45) 20973/2 dzielona na działki: 20973/5 o pow. 0,0268 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20973/6 o pow. 
2,9276 ha (w dotychczasowym władaniu),

46) 21023 dzielona na działki: 21023/1 o pow. 0,0034 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21023/2 o pow. 0,2275 
ha (w dotychczasowym władaniu),

47) 21024 dzielona na działki: 21024/1 o pow. 0,0181 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21024/2 o pow. 1,1382 
ha (w dotychczasowym władaniu),

48) 21022 dzielona na działki: 21022/1 o pow. 0,0041 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21022/2 o pow. 0,2313 

ha (w dotychczasowym władaniu),
49) 21021 dzielona na działki: 21021/1 o pow. 0,0029 ha 

(przeznaczona pod drogę gminną) i 21021/2 o pow. 0,2023 
ha (w dotychczasowym władaniu),

50) 21020 dzielona na działki: 21020/1 o pow. 0,0033 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21020/2 o pow. 0,3456 
ha (w dotychczasowym władaniu),

51) 21019 dzielona na działki: 21019/1 o pow. 0,0004 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21019/2 o pow. 0,5639 
ha (w dotychczasowym władaniu),

52) 21009 dzielona na działki: 21009/1 o pow. 0,0015 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21009/2 o pow. 0,0096 
ha (w dotychczasowym władaniu),

53) 21008 dzielona na działki: 21008/1 o pow. 0,0005 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21008/2 o pow. 0,0097 
ha (w dotychczasowym władaniu),

54) 20968/4 dzielona na działki: 20968/12 o pow. 0,0094 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/13 o pow. 
0,0035 ha (w dotychczasowym władaniu),

55) 20958/2 dzielona na działki: 20958/5 o pow. 0,0057 
ha (przeznaczona pod drogę gminną), 20958/6 o pow. 
0,0111 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20958/7 o 
pow. 4,1193 ha (w dotychczasowym władaniu),

56) 21002 dzielona na działki: 21002/1 o pow. 0,0008 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21002/2 o pow. 1,3083 
ha (w dotychczasowym władaniu),

57) 20958/1 dzielona na działki: 20958/3 o pow. 0,0075 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20958/4 o pow. 
0,1172 ha (w dotychczasowym władaniu),

58) 20956 dzielona na działki: 20956/1 o pow. 0,0041 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20956/2 o pow. 1,9173 
ha (w dotychczasowym władaniu),

59) 21001 dzielona na działki: 21001/1 o pow. 0,0083 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21001/2 o pow. 1,0095 
ha (w dotychczasowym władaniu),

60) 20951/2 dzielona na działki: 20951/3 o pow. 0,0001 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20951/4 o pow. 0,0890 
ha (w dotychczasowym władaniu),

61) 20954 dzielona na działki: 20954/1 o pow. 0,0067 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20954/2 o pow. 1,7226 
ha (w dotychczasowym władaniu),

62) 21000 dzielona na działki: 21000/1 o pow. 0,0077 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21000/2 o pow. 0,9667 
ha (w dotychczasowym władaniu),

63) 20951/1 dzielona na działki: 20951/5 o pow. 0,0131 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20951/6 o pow. 4,9084 
ha (w dotychczasowym władaniu),

64) 20998 dzielona na działki: 20998/1 o pow. 0,0345 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20998/2 o pow. 1,6055 
ha (w dotychczasowym władaniu),

65) 20999 dzielona na działki: 20999/1 o pow. 0,0010 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20999/2 o pow. 0,0926 
ha (w dotychczasowym władaniu),

66) 21053 dzielona na działki: 21053/1 o pow. 0,0040 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21053/2 o pow. 0,2025 
ha (w dotychczasowym władaniu),

67) 20924 dzielona na działki: 20924/1 o pow. 0,0403 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20924/2 o pow. 0,6485 
ha (w dotychczasowym władaniu) i 20924/3 o pow. 0,4376 
ha (w dotychczasowym władaniu),

68) 20923/3 dzielona na działki: 20923/6 o pow. 0,0034 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20923/7 o pow. 
0,2934 ha (w dotychczasowym władaniu),

69) 20923/2 dzielona na działki: 20923/8 o pow. 0,0053 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20923/9 o pow. 
0,4729 ha (w dotychczasowym władaniu),

70) 20923/1 dzielona na działki: 20923/4 o pow. 0,0066 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20923/5 o pow. 
0,6546 ha (w dotychczasowym władaniu),

71) 20928/2 dzielona na działki: 20928/3 o pow. 0,0155 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20928/4 o pow. 1,7267 
ha (w dotychczasowym władaniu),

72) 20922/3 dzielona na działki: 20922/9 o pow. 0,0056 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20922/10 o pow. 
0,2966 ha (w dotychczasowym władaniu),

73) 20922/2 dzielona na działki: 20922/7 o pow. 0,0040 
ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20922/8 o pow. 
0,2980 ha (w dotychczasowym władaniu),

74) 20997 dzielona na działki: 20997/1 o pow. 0,0187 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 20997/2 o pow. 0,2477 
ha (w dotychczasowym władaniu),

75) 21016 dzielona na działki: 21016/1 o pow. 0,0022 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21016/2 o pow. 0,1176 
ha (w dotychczasowym władaniu),

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materia-
łem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 
Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi 
i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy. w terminie 14 
dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 
nastąpiło publiczne obwieszczenie.
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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 grunto-

wych stanowiących własnośĆ Miasta Suwałki, Położonych na terenie Gminy 
suwałki.

1. część działki ozn. nr geod: 346/2 o powierzchni 0,2341 ha, położonej na 
terenie Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowanej jako grunty or-
ne klasy IV a o pow. 0,0600 ha, grunty orne klasy IV b o pow. 0,0400 ha, pa-
stwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,1341 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 części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki, zatwierdzo-
nym uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 
r., przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 2W – teren od-
stojnika wód opadowych. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słow-
nie: sto złotych).

Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
2. część działki ozn. nr geod: 347/2 o powierzchni 0,2395 ha, położonej na 

terenie Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowanej jako grunty or-
ne klasy V o pow. 0,0595 ha, grunty orne klasy IV b o pow. 0,1800 ha. Termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiąza-
ny będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki, za-
twierdzonym uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwiet-

nia 2010 r., przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 2W 
– teren odstojnika wód opadowych. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słow-
nie: sto złotych).

Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
3. część działki ozn. nr geod: 348/2 o powierzchni 0,2419 ha, położonej na 

terenie Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowanej jako grunty or-
ne klasy IV b o pow. 0,1100 ha, grunty orne klasy V o pow.0,1319 ha. Termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiąza-
ny będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki, za-
twierdzonym uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r., przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 2W 
– teren odstojnika wód opadowych. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słow-
nie: sto złotych).

Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
4. działki ozn. nr geod: 344/2, 344/3, 345/2, cz. 346/2, cz. 347/2, cz. 348/2, 

349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej powierzchni 6,1145 ha, położone na terenie 
Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowane jako grunty orne kla-
sy IV b o pow. 0,2500 ha, grunty orne klasy IV a o pow. 0,0400 ha, grunty or-
ne klasy V o pow. 2,2186 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2000 ha, pastwiska 
trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,7059 ha, pastwiska trwałe na gruntach 
klasy VI o pow. 0,1400 ha, nieużytki o pow. 1,5600 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-

OBWIeSZCZenIe
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), oraz art. 
10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjne-
go (jednolity tekst Dz. U. z 2017 poz.1257) zawia-
damia się, że w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, 
zostało wszczęte postępowanie administracyj-
ne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk – wła-
ściwego zarządcy drogi, z dnia 27.09.2017 r. zna-
k:I.7011.03.10.2017.IS o wydanie zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na roz-
budowie ulicy Klonowej ( od budynku nr 43 do 
Zespołu Szkół Nr 9) w zakresie robót budowla-
nych obejmujących:

- rozbiórkę istniejących elementów komunika-
cyjnych oraz istniejącego uzbrojenia terenu, koli-
dujących z rozbudową ulicy,

- budowę nowej jezdni ulicy o szerokości 6,0-6,5 
m o nawierzchni z kostki betonowej do natężenia 
ruchu kategorii KR 2, 

- budowę zatok parkingowych na 108 miejsc po-
stojowych wraz z dojazdami,

- budowę i przebudowę zjazdów publicznych, 
zgodnie z planem zagospodarowania terenu, 

- budowę chodnika po prawej stronie ulicy i cią-
gu pieszo-jezdnego po zachodniej stronie ulicy o 
nawierzchni z kostki betonowej,

- budowę niekolizyjnych odcinków kablowych 
linii energetycznych,

- budowę uzupełniających odcinków sieci ka-
nalizacji deszczowej wraz z przykanalikami wraz z 
wymianą odcinka sieci kanalizacji deszczowej od 
studni Di3 do studni D2, 

- budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem 
latarni oświetleniowych, 

- budowę kanalizacji teletechnicznej,
- przeniesienie istniejącej osłony śmietnikowej,
- wycinkę drzew,
 oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwe-

stycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych:

a) przebudowa zatok parkingowych na 30 miejsc 
postojowych wraz z dojazdami, na działkach nr 
23648/24 (po podziale 23648/37), 23648/23 (po 
podziale 23648/35), 23661 (po podziale 23661/2), 
23660 (po podziale 23660/3),

b) wysokościowe dowiązanie istniejącego do-
jazdu oraz chodnika (działka nr 23669 (po podzia-
le 23669/5), 

c) budowa schodów terenowych od strony ga-
raży, na działce nr 24215/2 (po podziale 24215/4),

 2) budowy lub przebudowy sieci uzbroje-
nia terenu:

a) budowa nowych i odcinka niekolizyjnego 
kablowych linii energetycznych na działkach nr 
23981, 23661 (po podziale 23661/2),

b) budowa przykanalika sieci kanalizacji desz-
czowej na działkach nr 23648/24 (po podzia-
le 23648/37) i 23648/23 (po podziale 23648/35)).

Przedmiotowa Inwestycja planowana jest do re-
alizacji jest na: 

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomo-
ści oznaczonej działkami nr: 23654 (obręb nr 0004, 
Miasto Suwałki) (granice istniejącego pasa drogo-
wego drogi gminnej nr 2441B) i w części na dział-
kach nr: 24215/2, 23669, 23660, 23661, 23648/23, 
23648/24, 23648/27, 25314, 23668 (obręb nr 0004, 
Miasto Suwałki) oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 
usytuowane poza projektowanym pasem drogo-
wym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie bu-
dowy lub przebudowy innych dróg publicznych 
oraz budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia te-
renu, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 
23648/24 (po podziale 23648/37), 23648/23 (po 
podziale 23648/35), 23661 (po podziale 23661/2), 
23669 (po podziale 23669/5), 24215/2 (po podziale 
24215/4), 23981, 23660 (po podziale 23660/3), (ob-
ręb nr 0004, Miasto Suwałki). 

Numery działek podlegających podziałowi:
1/ 24215/2 dzielona na działki:24215/3 o 

pow.0,0999 ha (wchodząca w granice pasa dro-

gowego) i 24215/4 o pow. 0,6113 ha (pozostająca 
w dotychczasowym władaniu);

2/ 23669, dzielona na działki: 23669/1 o po-
w.0,0279ha, 23669/2 o pow.0,0005 ha, 23669/3 o 
pow.0,0130 ha, 23669/4 o pow.0,0110 ha (wcho-
dzące w granice pasa drogowego) i 23669/4 o 
pow. 3,8620 ha (pozostająca w dotychczasowym 
władaniu);

3/ 23660, dzielona na działki: 23660/1 o 
pow.0,1155 ha, 23660/2 opow. 0,0053 ha (wcho-
dząca w granice pasa drogowego) i 23660/3 o 
pow.1,9185 ha (pozostająca w dotychczasowym 
władaniu);

4/ 23661, dzielona na działki: 23661/1 o pow. 
0,0186 ha (wchodząca w granice pasa drogowe-
go) i 23661/2 o pow. 0,5166 ha (pozostająca w do-
tychczasowym władaniu; 

5/ 23648/23 dzielona na działki: 23648/34 o pow. 
0,0024 ha (wchodząca w granice pasa drogowego) 
i 23648/35o pow.0,0206 ha (pozostająca w dotych-
czasowym władaniu;

6/ 23648/24, dzielona na działki: 23648/36 o 
pow. 0,0008 ha (wchodząca w granice pasa dro-
gowego) i 23648/37 o pow. 0,0484 ha (pozostają-
ca w dotychczasowym władaniu;

7/ 23648/27, dzielona na działki : 23648/38 o 
pow. 0,0085 (wchodząca w granice pasa drogo-
wego) i 23648/39 o pow. 3,6161 ha (pozostająca w 
dotychczasowym władaniu)

8/ 25314, dzielona na działki: 25314/1 o pow. 
0,0092(wchodząca w granice pasa drogowego) i 
25314/2 o pow.0,2498 ha(pozostająca w dotych-
czasowym władaniu

9/ 23668 dzielona na działki: 23668/1 o pow. 
0,0022 ha (wchodząca w granice pasa drogowe-
go) i 23668/2 o pow.0,0066 ha (pozostająca w do-
tychczasowym władaniu (obręb nr 0004, Miasto 
Suwałki).

 Numery działek, po podziale, wchodzących w 
granice projektowanego pasa drogowego ww. 
ulicy: 

24215/3, 23669/1, 23669/2, 23669/3, 23669/4, 
23660/1, 23660/2, 23661/1, 23648/34, 23648/36, 
23648/38, 25314/1, 23668/1 (obręb nr 0004, Miasto 
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Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 

dzierżawę nieruchomości gruntowej z prze-
znaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzier-
żawę nieruchomości Gruntowej

stanowiącej własność skarbu państwa.
1. działka ozn. nr geod: 35198 o powierzchni 

1,4838 ha, położona w Suwałkach-Sianożęć, ob-
ręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy 
VI o pow. 1,4838 ha. Termin dzierżawy na okres 
do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki 
rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obo-
wiązującego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 600 zł (słownie: sześćset zło-
tych).

Wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdzie-
siąt złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 26 paź-
dziernika 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. 
Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przed-
miotem przetargu i 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 fizycz-
ne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości 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 23 
października 2017 r. W tym dniu kwota wadium 
musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód 

wniesienia wadium podlega przedłożeniu ko-
misji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisem-
nego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią 
ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetar-
gu oraz projektem umowy dzierżawy;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu 
z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporzą-
dzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób 
reprezentujących podmiot.

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

W przypadku wygrania przetargu wpłaco-
ne wadium zalicza się na poczet czynszu dzier-
żawnego.

 Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia 
się uczestnika, który wygrał 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 przetar-
gu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 

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

230/2017

nia przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki, zatwierdzo-
nym uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 r., 
działki o nr geod: 344/2, 346/2, 347/2, 348/2 położone w obrębie Poddubówek 
znajdują się w konturze o symbolu 2W– teren odstojnika wód opadowych. 
Działka o nr geod: 344/3 położona jest w konturze o symbolu 13R – tereny 
upraw polowych, użytków zielonych, stawów, zieleni śródpolnej, zadrzewień 
i dojazdów gospodarczych. Pozostałe działki położone są na terenie, dla któ-
rego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Działki te położone są również w obszarze spełniającym rolę od-
stojnika wód opadowych. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 450 zł (słow-
nie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych). 

 Wadium w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2017 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 przedmiotem przetargu i pro-
jektem umowy 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 każdą z ww. działek na rachu-

nek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank 
Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 23 października 2017 r. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wa-
dium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

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

– 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 no-
tarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych nota-
rialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnię-
cie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co naj-
mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wyno-
sić 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 umowy dzierżawy w terminie określonym przez orga-
nizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie prze-
lewem.

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. 231/2017

Suwałki), według załączonego projektu podziału.
Numery działek, po podziale, leżących poza pa-

sem drogowym: 
24215/4, 23669/5, 23660/3, 23661/2, 23648/35, 

23648/37, 23648/39, 25314/2, 23668/2 (obręb nr 
0004, Miasto Suwałki), według załączonego pro-
jektu podziału. 

Działka, która w części znajduje się w granicach 
projektowanej rozbudowy pasa drogowego uli-
cy Klonowej i nie podlega podziałowi nr 23654 
(obręb nr 0004, Miasto Suwałki) (w całości po-
łożona w granicach istniejącego pasa drogowe-
go ww. ulicy). 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podzia-
łu w całości zlokalizowana jest na nieruchomości 
oznaczonej działkami nr: 

· 23654 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki) (gra-
nice istniejącego pasa drogowego drogi gmin-
nej nr 2441B).

· 24215/3, 23669/1, 23669/2, 23669/3, 23669/4, 
23660/1, 23660/2, 23661/1, 23648/34, 23648/36, 
23648/38, 25314/1, 23668/1 (obręb nr 0004, 
Miasto Suwałki), po zatwierdzeniu podziału,

oraz
elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-

cji usytuowane poza projektowanym pasem dro-
gowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie 
budowy lub przebudowy innych dróg publicz-
nych, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 
23648/24 (po podziale 23648/37), 23648/23 (po 
podziale 23648/35), 23661 (po podziale 23661/2), 
23669 (po podziale 23669/5), 24215/2 (po podzia-
le 24215/4), 23981, 23660 (po podziale 23660/3) 
(obręb nr 0004, Miasto Suwałki). 

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym 
materiałem dowodowym w Urzędzie Miejskim w 
Suwałkach Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej, ul. A. Mickiewicza 1 w Suwałkach, 
pok. Nr 3, a także składać uwagi i wnioski doty-
czące przedmiotowej sprawy do czasu wyda-
nia decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej. 

243/2017
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Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stano-
wiących własność Miasta Suwałki:

1. oznaczona działką nr 33928/13 o powierzchni 0,1652 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 nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się 
z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 29KDW. Obecnie 
wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 29KDW jest nie urządzona, 
uzbrojona jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 132 200 zł brutto (słownie: sto trzydzieści dwa tysią-
ce dwieście złotych).

Wadium: 13 220 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia zło-
tych).

2. oznaczona działką nr 33928/14 o powierzchni 0,2403 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzeda-
ży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczo-
nej na planie 29KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 
29KDW jest nie urządzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 192 300 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa 
tysiące trzysta złotych).

Wadium: 19 230 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzie-
ści złotych).

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

Przetarg odbędzie się w dniu 30 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 26 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.

236/2017

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałki, ozna-
czonej działką nr 11185 o powierzchni 0,0392 ha, położonej w Suwałkach 
przy ul. Konopnickiej 11, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 
SU1S/00004868/3, zabudowanej pawilonem handlowym murowanym o 
powierzchni użytkowej 79,70 m2. Nakłady poniesione na budowę budyn-
ku nie są własnością Miasta Suwałki, wartość ich wynosi 127 405 zł (słow-
nie: sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięć złotych). Na nierucho-
mości znajduje się sieć ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do 
ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sie-
ci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i do-
jazdu w celu naprawy, remontu, konserwacji, modernizacji i rozbudowy. 
Ponadto nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej słu-
żebności gruntowej na rzecz właścicieli działek nr 11183 i 11184, polegają-
cej na prawie dojścia, dojazdu i korzystania z podwórza.  Nieruchomość 
przeznaczona jest na cele pierzejowej zabudowy usługowo – mieszka-
niowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego nr 31 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXVIII/269/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29.10.2008 roku. Pawilon 
handlowy docelowo przeznacza się do likwidacji. Do czasu realizacji no-
wej inwestycji, budynek może być użytkowany w dotychczasowych para-
metrach bez prawa rozbudowy i nadbudowy.

Cena wywoławcza: 228 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem ty-
sięcy złotych).

Wadium: 22 800 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych).

Uwaga!  Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 10 
października 2017 roku w godz. od 900 – 1000.

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.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2017 roku o godz. 
13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1 w  sali nr 146.

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

wem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 
0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 26 paździer-
nika 2017 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku 
Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wnie-
sienie wadium przez uczestników 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 – przedłoże-
nie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych 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 sporządzone-
go 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.

238/2017
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PrZyGArnIJ  PrZyJACIeLA 
Ze  SCHrOnISKA  „SIAnOŻęć”

W DwuTygodniku Suwalskim publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów 
i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schro-
nisku przy ul. Sianożęć 3 A.

Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną: 
zaszczepione, 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

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomo-
ści gruntowych z przeznaczeniem nA usługi turystyczne i sportowe.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości grun-

towych stanowiących własność Miasta Suwałki, oznaczonych działkami nr 
30129/12, 30129/9, 30129/4, 30129/5, 30232/3, 30233/3, 30234, 30235, 30348/1, 
30236/3, 30237/2 i 30238/1 o łącznej powierzchni 31,9743 ha, niezabudowa-
nych, położonych w Suwałkach przy ul. Krasickiego, Obręb nr 3, obejmu-
jących wyrobisko po eksploatacji żwiru. Termin dzierżawy na okres 30 lat. 
Działki, zgodnie z obowiązującym miejscowy planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach Nr 
XLII/464/2013 z dnia 27.11.2013 roku, leżą w obrysach 26ZU-UT – tereny zie-
leni publicznej z dopuszczeniem realizacji usług turystycznych i sportowych 
oraz 30WS – teren zbiorników powyrobiskowych. Dzierżawca zobowiązany 
będzie do zagospodarowania terenu zgodnie z przedstawioną koncepcją 
w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy. W przypadku nie dotrzymania 
terminu, umowa zostanie rozwiązana, a dzierżawca zobowiązany będzie 
naprawić szkodę wynikającą z nie wykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania przez zapłatę kary umownej w wysokości 50 000 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie 1-go miesiąca licząc od daty prze-
kroczenia terminu. Ponadto, w celu zabezpieczenia wierzytelności Miasta 
Suwałki, które mogą powstać w wyniku nie zapłacenia kary umownej, dzier-
żawca zobowiązuje się złożyć, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy 
dzierżawy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarial-
nego, na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do 
kwoty 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Miasto będzie mo-
gło wystąpić o nadanie temu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w 
terminie 5 lat licząc od daty zawarcia umowy dzierżawy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 5 000 zł brut-
to (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wadium: 500 zł (słownie: pięćset złotych).
1. Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu, wa-
runkami przetargu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141.
2. Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna – odbędzie 
się w dniu 30 października 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.
3. Warunki przetargu:

a. złożenie oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację 
oferenta z napisem „Przetarg na dzierżawę – ul. Krasickiego”, w Wydziale 
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu miejskiego 

w Suwałkach, pokój 141, w terminie do dnia 26 października 2017 roku do 
godz. 15.30.

b. wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww.nieruchomości na ra-
chunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 26 października 2017 r. W tym 
dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.
4. Oferta winna zawierać:

a. nazwę i siedzibę oferenta
b. datę sporządzenia oferty
c. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami prze-

targu oraz projektem umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń
d. oferowaną cenę rocznego czynszu dzierżawnego wyższą od ceny wy-

woławczej
e. koncepcję zagospodarowania terenu.

5. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
6. Oferta i załączniki winny być podpisane przez Oferenta.
7. Komisja przetargowa dokona oceny oferty w następujący sposób:

· za koncepcję zagospodarowania terenu oferent może uzyskać liczbę 
punktów w przedziale 1-70

· za zaoferowaną cenę rocznego czynszu dzierżawnego oferent może uzy-
skać liczbę punktów w przedziale 1-30.

Suma uzyskanych punktów będzie stanowiła podstawę wyboru oferty.
8. Określona stawka czynszu ulegać może podwyższeniu raz w roku ka-

lendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS ogółem za rok kalendarzowy po-
przedzający waloryzacje.

9. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygra, zalicza się na 
poczet czynszu.

10. Osobom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie wypła-
cone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpła-
cającego.

11. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wy-
grał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez 
organizatora przetargu.

12. Organizator przetargu bez podania przyczyn może, do chwili rozpoczę-
cia przetargu, odstąpić od jego przeprowadzenia. Komisja przetargowa do-
konuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wybiera żad-
nej ze złożonych ofert.

13. Dodatkowych 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.  233/20174

ZAPRAsZAMY NA DOMOWE OBIADY 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku 

 w godz. 12.30  –  17.00 
sobota w godz. 12.30 – 15.00 

ul. Nowomiejska 8 A     tel. 731-193-592

Zestawy obiadowe po 10 zł 
(np.: zupa, ziemniaki, surówka, kompot) 

Zestawy obiadowe po 7,50 zł 
(np: zupa, naleśniki, kompot) 

Kartacze 5 zł / szt.         Zupa 3,00 zł     
Przygotowujesz imprezę okolicznościową, 

brak Ci czasu i nie wyrabiasz się
 z przygotowaniami !!!

Wstąp do nas. Pomożemy Ci w całości 
lub częściowo przygotować jedzenie. 

www.facebook.com/Bar.Goracy.Kociolek.Suwalki
240/20174

Dwumiesięczna biała kotka z łatkami 
czarnymi i brązowymi poszukuje 
rodzinnego ciepła.

Mała, dwuletnia 
piękna suczka 
poszukuje 
rodziny. 
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OGłOSZenIe
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu graniczącego 
z cmentarzem komunalnym w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXXVI/444/2017 
z dnia 25 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu graniczącego z cmenta-
rzem komunalnym  w Suwałkach.

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

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w 
terminie do dnia 10 listopada 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Obszar objęty planem

234/2017

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Miasta Suwałki, oznaczonej działkami nr 10932/4 i 10942/4 o łącznej po-
wierzchni 0,1346 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej, posiada-
jącej urządzone księgi wieczyste nr SU1S/00040234/4 i SU1S/00037261/8. 
Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej w for-
mie zwartej pierzei. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 4.1 zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2016 
roku. Na działce 10942/4 zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna. Nabywca zo-
bowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej sieci oraz nieodpłatne-
go udostępnienia wejścia na grunt w związku z awarią bądź konserwacją. 
Na działkach znajdują się drzewa. W przypadku kolidowania roślinności z 
nową inwestycją, nabywca usunie ją na koszt własny. 

Cena wywoławcza: 178 000 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem 
tysięcy złotych).

Wadium: 17 800 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset 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.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 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 26 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.

237/2017

PreZyDent MIAStA SUWAłK
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-

spodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do pu-
blicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2017 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywie-
szony został na okres 21 dni (od 28.09.2017 r. do 19.10.2017 r.) wykaz nie-
ruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki, przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie 
warunków zagospodarowania działek przyległych (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 315/2017 z dnia 28 września 2017 roku).  235/2017

DyŻUry KOnSULtACyJne członków Suwalskiej Rady 
Seniorów w październiku (godz. 10.00-13.00)

10 października – Kazimierz Jakimowicz
17 października – Maria Lauryn
24 października – Piotr Marian Luto

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnie-
niu telefonicznym: 780 540 089

PreZyDent MIAStA SUWAłK działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 
r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 paź-
dziernika 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
05.10.2017 r. do 26.10.2017 r.) wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta Suwałki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetar-
gu i bezprzetargowej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 322/2017 
z dnia 5 października 2017 roku).  242/2017
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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/

w którym roku zakończono ostatnią przebudowę placu Marii 
konopnickiej? 

Na odpowiedzi czekamy do 20 października.
Odpowiedzi prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź na ad-

res internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
Nagrodę za odpowiedź z nr 20 „DTS” otrzymała Barbara Czerucka.

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.

Fo
t. 

ar
ch

. R
om

ua
ld

 S
zw

ej
ko

w
sk

i

>>
Wszystko odbyło się zgodnie z wielowiekową akademicką tradycją. 

Była immatrykulacja, uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom, grat-
ulacje oraz wykład inauguracyjny. Suwalska Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa zainaugurowała rok akademicki 2017/2018. 

Gratulacje oraz życzenia studentom oraz wykładowcom i pracown-
ikom PWSZ złożyli m.in. romuald Kamiński, biskup pomocniczy die- 
cezji ełckiej, poseł Bożena Kamińska, Bohdan Paszkowski – Wojewoda 
Podlaski, Anna naszkiewicz – wicemarszałek Województwa Podlaskiego 
wraz z radnymi wojewódzkimi oraz Czesław renkiewicz – prezydent 
Suwałk wraz ze Zdzisławem Przełomcem, przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Suwałkach i przedstawiciel ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego.

Studia na pierwszym roku w suwalskiej 
PWSZ rozpoczęło prawie 600 studentów 
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 
Największym zainteresowaniem cieszyły 
się kierunki, pielęgniarstwo, bezpieczeńst-
wo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, 

zarządzanie i in-
żynieria produkc-
ji. Rok akademicki rozpoczęło o 80 studentów 
więcej niż w roku ubiegłym. Łącznie w PWSZ 
na 12 kierunkach studiuje obecnie około 1600 
osób, a wliczając w to studentów podyplo-
mowych, małych studentów Uniwersytetu 
Dziecięcego, czy uczniów VII LO, działającego 
w strukturach PWSZ to społeczność akademic-
ka przekracza 2000 osób.

Inauguracja roku akademickiego 
to największe przeżycie 
dla studentów I roku

gaudeamus w pwSz
O przyszłości suwalskiej 

PWSZ mówiła jej rektor 
dr Marta Wiszniewska 
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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

24
5/

20
17

ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki

tel. 87 566 28 25; kontakt@dwutygodniksuwalski.pl   www.dwutygodniksuwalski.pl
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obwodnica? już widać!
Pod tym hasłem prezentujemy Państwu w „Dwutygodniku Suwalskim”, 

jak powstaje obwodnica Suwałk. Na całej budowie widać potężne wyko-
py, betonowo – stalowe konstrukcje oraz zarysy nowych rond i węzłów 
komunikacyjnych. Suwalską obwodnicę buduje „Budimex”.

Najbardziej rzuca się w oczy rozmach prac przy ul. Reja. Tam widać 
już spory kawałek obwodnicy Suwałk pomiędzy ulicami Reja i Pułaskiego. 
Prace trwają też na drogach wylotowych do Olecka, Filipowa i do grani-
cy państwa.

Powstaje już wiadukt nad ulica Reja, którym dojechać będzie można do cmen-
tarza i Jeleniewa

Tak wygląda obwodnica Suwałk pomiędzy ulicami Reja i Pułaskiego

Suwalska obwodnica ma mieć blisko 13 km . Powstaje kosztem ok. 
300 milionów złotych. Suwalczanie  ponad 30 lat czekali na swoją obwod-
nicę. Obszerną informację o staraniach suwalskiego samorządu– i po-
wstałego z inicjatywy prezydenta Czesława Renkiewicza – Społecznego 
Komitetu Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk, znaleźć można na stro-
nie: www.um.suwalki.pl


