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harcerski jubileusz
W Święto Niepodległości  druhny i druhowie suwalskiego hufca za-

inaugurowali obchody 100-lecia harcerstwa w Suwałkach. W inaugura-
cji uczestniczyli m.in. poseł hm. Bożena Kamińska, prezydent Suwałk 
Czesław renkiewicz oraz proboszcz parafii św. Aleksandra ks. prał.   
Kazimierz Gryboś.

Związek Harcerstwa Polskiego kładzie nacisk na radosną odmia-
nę patriotyzmu, stąd pomysł, aby początek jubileuszowych obchodów 
miał miejsca przy okazji Narodowego Święta Niepodległości. Harcerze 
są dumni ze swego pochodzenia i sukcesów narodowych. Na zbiórkach 
poznają tradycje, kultywują zwyczaje i aktywnie uczestniczą w uroczy-
stościach patriotycznych. Radosny patriotyzm, to wiara we własne moż-
liwości i postawa obywatelska. 

W czasie inauguracyjnej zbiórki komendant 
suwalskiego hufca phm. Kamil Sokołowski 
zaprezentował  logo obchodów 100-lecia Su-
walskiego Harcerstwa. Nawiązuje ono do pro-
porczyków 2. Pułku Ułanów Grochowskich, 
stacjonującego  w latach 1921–1939  
w Suwałkach. Kolory interpretowano następu-
jąco: barwa biała – to skromność w pracy i ży-
ciu oraz prostota. Granat – to powaga w pracy  
i solidna ciągłość. Rozpoznawalnym symbolem 

harcerskim jest lilijka harcerska wkomponowana w logo okrągłej rocznicy. Auto-
rem pomysłu jest hm. Marcin Ruszewski

Pierwsza suwalska męska  drużyna ZHP powstała 17 grudnia 1918 r. 
przy Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Na jej czele sta-
nął Norbert Breneisen, a wspomagali go koledzy powracający z Rosji, 
gdzie pracowali wcześniej w drużynach skautowych. W następnym roku 
powstała w tej samej szkole pierwsza drużyna żeńska, która działała póź-
niej w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Marii Konopnickiej. Teraz  
w hufcu ZHP jest 337 harcerzy w 22 jednostkach organizacyjnych.

Zakończenie obchodów 100-lecia zaplanowano na 24 sierpnia 2018 r.
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>> dzień seniorów 

Po oficjalnych uroczystościach miejskich na placu Józefa Piłsudskiego w szeregu 
stanęło 210 harcerzy

odnowiona brama
W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego wyremontowano 

bramę wjazdową do kompleksu pokoszarowego przy ul. Pułaskiego, 
gdzie w latach 1921-1939 stacjonował 2. Pułk Ułanów Grochowskich im. 
gen Dwernickiego. 

Brama powstała na po-
czątku lat 30-tych „jako od-
powiednie tło” do pomnika 
gen. Józefa Dwernickiego. 
Cokoł y bramy wjazdo-
wej  zdobiły siedzące or-
ły. Uroczystość odsłonię-
cia pomnika odbyła się 26 
lipca 1932 roku, w trakcie 
drugiego dnia obchodów 
15-lecia pułku, które od-
były się z udziałem prezy-
denta Rzeczypospolitej 
Ignacego Mościckiego. On 
też dokonał uroczystego 
odsłonięcia monumentu. 
Losy pomnika po wrześniu 
1939 roku nie są znane. Do 
naszych czasów przetrwał 
tylko cokół. Brakuje też or-
łów na bramie.

– Odtworzenie orłów 
jest w naszym zasięgu i myślę, że powinniśmy to wykonać w kolejnych 
latach – powiedział Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk 

 Projekt odnowienia bramy wjazdowej uzyskał aż 1066 głosów suwal-
czan, czyli najwięcej w grupie „małych” projektów poprzedniego SBO. 
Koszt inwestycji 
nieco ponad 108 
tys. zł.

Tablicę odsłonili: (od lewej) Czesław Renkie-
wicz, prezydent Suwałk oraz pomysłodawcy  
remontu bramy Włodzimierz Marczewski  
i Stanisław Łobacz

Kolejny już raz z rozmachem swoje święto, Europejski 
Dzień Seniora, obchodzili suwalscy nestorzy. Ich gośćmi by-
li m.in. prezydent Suwałk Czesław renkiewicz i dr Marta 
Wiszniewska, rektor suwalskiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej. W Suwałkach jest około 13 tysięcy seniorów  
i emerytów.

Obchody Dnia Seniora stały się okazją do wyróżnienia 
szczególnie aktywnych seniorów, którzy z kolei podziękowa-
li osobom i instytucjom wspierającym suwalskich seniorów 
i emerytów. A później sceną  SOK zawładnęli  seniorzy-arty-
ści, którzy dali pokaz swoich wszechstronnych umiejętności. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalki.pl 

>>

Do koszar zajecha-
li konno członkowie 
Grupy Rekonstrukcji 

Historycznej „Gar-
nizon Suwałki” przy 

Muzeum Okręgo-
wym w Suwałkach 

wystawiając półsekcję 
w kawaleryjskich po-

lowych mundurach 
historycznych wzór 
1919, w barwach 
2. Pułku Ułanów 

Grochowskich
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nikację miejską.
Wzrost środków na budżet obywatelski – do 

2.600.000 zł. – 0,51 % budżetu miasta.
Dotacje na rzecz organizacji pozarządo-

wych – 5.261.522 zł.
Dotacje z budżetu miasta: na ochronę za-

bytków – 200.000 zł, na zmianę źródeł ciepła  
– 200.000 zł, na modernizację rodzinnych ogro-
dów działkowych – 100.000zł.

Jak co roku spodziewany jest wzrost docho-
dów z podatku PIT i CIT. Względem roku 2017 
wzrośnie on o ponad 5 milionów złotych. Jest 
to pozycja, która w dochodach Suwałk zwięk-
sza się już od kilku lat. Rośnie nam zarówno ba-
za podatników oraz pieniądze, które wpływają 
do kasy miejskiej z tytułu podatku dochodowe-
go. To oznacza, że cały czas poprawia się sytu-
acja gospodarcza miasta oraz rozwija się dyna-
micznie rynek pracy.

Wydatki majątkowe w przyszłym roku mia-
łyby wynieść ponad 142 miliony złotych. Są to 
rekordowe nakłady na inwestycje, a ich część to 
aż 28,3% całego budżetu Suwałk.

Z najważniejszych inwestycji, które należy 
wymienić, w przyszłym roku zostaną wykona-
ne: trasa wschodnia, która łącznie kosztować 
będzie 79 mln zł, hala sportowo-widowiskowa, 
drogi, w tym ulice: M. Piekarskiego, K. Wielkiego, 
B. Śmigłego, Krzywólka i Zastawie, budowa ulic 
Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej.
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>>
Szanowni Państwo!

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę 
złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, by każdy dzień 
trudnej i odpowiedzialnej pracy z bliźnimi przynosił 
poczucie zadowolenia oraz by był źródłem motywacji 
do osiągania wyższych celów.

Dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość oraz za-
angażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań 
na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

W dniu Waszego święta życzę, aby pomoc drugiemu 
człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem 
i przynosiła satysfakcję z wykonywanej pracy, by za-
wsze budziła szacunek i uznanie ze strony tych, któ-
rzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków.

Czesław renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

Rekordowy, prospołeczny, prorozwojowy 
– to trzy główne hasła jakimi można opisać 
Projekt Budżetu Miasta na 2018 rok. Budżet 
przekraczający 0,5 mld zł, znaczące podwyż-
ki wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowni-
ków administracji oraz obsługi, a także rekor-
dowe nakłady na inwestycje sięgające ponad 
140 mln zł – to tylko kilka z propozycji przy-
szłorocznego planu dochodów i wydatków 
Miasta Suwałki, który zostanie przedłoży rad-
nym Rady Miejskiej. 

Dochody naszego Miasta w przyszłym roku 
wyniosą 452.178.332 zł. Wydatki  to 503.735.863 
zł. Na inwestycje przeznaczymy aż 142.388.989 zł.

Deficyt, czyli różnica pomiędzy dochodami 
a wydatkami, to 51.557.531 zł. Pokryty on zo-
stanie z kredytu, wolnych środków i pożyczki 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

To budżet rekordowy w historii Suwałk,  
w którym olbrzymi nacisk położyliśmy na lu-
dzi, na naszych mieszkańców. Wiele zapisów 
budżetu jest dedykowanych bezpośrednio 
dla nich. 

Podwyżki wynagrodzeń:
n 3.967.166 zł – podwyżki dla 1.461 pra-

cowników samorządowych (wzrost funduszu 
płac o 6,88%),

n 12% – wzrost wynagrodzeń najniżej zara-
biającym (poniżej 2.500 zł brutto),

n 8%, 5%, 3% – pozostali pracownicy  
– wzrost płac z zależności od wysokości wy-
nagrodzenia (wyższe wynagrodzenie, niższa 
podwyżka),

n 2.550.000 zł. – 5% wzrost wynagrodzeń 
dla nauczycieli od kwietnia 2018 r.,

n 2.225.391 zł – środki na odprawy emery-
talne i inne świadczenia pracownicze.

Zniesienie odpłatności za pobyt dzieci, bę-
dących mieszkańcami Suwałk, w miejskich 
przedszkolach.

Podatki i opłaty lokalne na niezmienionym 
poziomie (podatek od nieruchomości – od 2014 
roku, podatek od środków transportowych – od 
2013 roku, opłata za odpady komunalne – od II 
kwartału 2014 roku).

Nie planuje się wzrostu opłat za energię 
cieplną, opłat za wodę i ścieki, opłat za komu-

sztandar dla mopr-u
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Suwałkach przy-
gotowuje się do uroczysto-
ści nadania i zaprezentowania 
sztandaru jednostki. Nastąpi to  
w najbliższą sobotę 25 listo-
pada podczas obchodów Dnia 
Pracownika Socjalnego.

– Inspiracją do przygoto-
wania sztandaru była Uchwała 
S e j m u  R z e c z p o s p o l i t e j 
Polsk iej ,  ustanowienia ro -
k u  2 017,  R o k i e m  A d a m a 
Chmielowskiego – Świętego 
Brata Alberta prekursora po-
mocy socjalnej w Polsce – mó-
wi dyrek tor MOPR Le s ze k 
Lewoc.

Sztandar został ufundowa-
ny z dobrowolnych wpłat in-
stytucji, organizacji oraz osób 
prywatnych.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego rozpoczną się o godz. 16.00 uro-
czystą mszą świętą w Konkatedrze św. Aleksandra, następnie będą konty-
nuowane w sali Państwowej Szkoły Muzycznej. Tutaj nastąpi wbicie gwoź-
dzi w drzewce sztandaru przez gości honorowych i fundatorów. Wręczone 
zostaną awanse i nagrody, oraz nastąpi ogłoszenie wyników konkursu 
„Anioł Dobroci”. 

Miniaturka sztandaru z wizerunkiem św. 
Brata Alberta  
i jego przesłaniem: „Powinno się być dobrym 
jak chleb”
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n W suwalskiej Bibliotece Publicznej im.  
M. Konopnickiej odbyło się spotkanie autorskie 
z Beatą Bużan, która w poszukiwaniu rodzin-
nych korzeni zawędrowała na Suwalszczyznę. 
Suwalskie Archiwum Państwowe nie tylko po-
twierdziło historię usłyszaną wiele lat wcze-
śniej, ale również dorzuciło kilka zaskakujących 
wątków do tamtych wydarzeń. Znalazły się one 
w jej książce „Żyjemy jeno w snach o sobie“.

n Suwalski straż-
nik miejski Bogusław 
Wasilewski otrzymał 
nagrodę od prezyden-
ta Suwałk Czesława 
renkiewicza za dzia-
łania, które doprowa-
dziły do ujęcia zło-
dzieja samochodów, 
któremu przedstawio-

no 10 zarzutów dotyczących kradzieży z wła-
maniem na terenie Suwałk. Strażnik, pełniąc 
służbę na monitoringu miejskim, zwrócił uwa-
gę na kierowcę samochodu, na litewskich ta-
blicach rejestracyjnych, który z wielkim za-
interesowaniem obserwował inne parkujące  
w pobliżu sklepu Kaufland samochody. W wy-
niku podjętych czynności znaleziono u kierow-
cy urządzenie służące do skanowania sygnału  
z pilota alarmu samochodu. Obywatel Litwy zo-
stał tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

n Nową naczelnik Wydziału Kultury Turystyki  
i Promocji suwalskiego Urzędu Miejskiego zosta-
ła iwona prelewicz-Ceran. Zastąpiła ona alicję 
andrulewicz, która od 1 listopada pełni obo-
wiązki dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. 
Iwona Prelewicz-Ceran poprzednio pracowała  
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

n W suwalskim Przedszkolu nr 6 obchodzo-
no „Dzień Zdrowego Śniadania”. Dzieci zapo-
znały się z pracą kucharza i dietetyka, mogły 
też przygotować i spróbować pyszne, zdrowe 
oraz dietetyczne potrawy, tj. koktajl „Zielone 
Smoothie Bowl” zrobiony z kaszy gryczanej 
białej, kiwi, gruszki, banana i sezamu.

n Suwalscy policjanci zatrzymali trzech 
mężczyzn poszukiwanych listami gończymi. 
Ukrywający się przed wymiarem sprawiedli-
wości chcieli uniknąć kary za kradzież, alimen-
ty oraz przestępstwa skarbowe.

n 83-letnia kobieta kierująca autem tico spo-
wodowała kolizję na skrzyżowaniu ulic Jana 
Pawła II i Podhorskiego. Przyczyną zdarzenia 
było wymuszenie pierwszeństwa przy wyko-
nywaniu manewru skrętu w lewo. Pasażerka 
tico została zabrana do szpitala na obserwację.

n Suwalskie Muzeum Okręgowe wygrało 
przetarg ogłoszony przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie ba-
dań archeologicznych na trasie planowanej 
budowy drogi ekspresowej S61 obwodnica 
Augustowa – granica państwa, odcinek: ko-
niec obwodnicy Suwałk – Budzisko z obwod-
nicą Szypliszk.

panu  Grzegorzowi  Żukowskiemu 
pracownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Suwałkach

słowa otuchy i wsparcia oraz głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MatKi
składa Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk 

z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Suwałkach283/2017

Wydarzyło Się

Ciąg dalszy na str. 5

zdzisławowi przełomcowi 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Suwałkach

wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci 

teŚCia
składają Radni Rady Miejskiej w Suwałkach

290/2017

panu  zdzisławowi przełomcowi 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Suwałkach

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

teŚCia
składają Dyrektor wraz z Pracownikami Biblioteki 

Publicznej im. M. Konopnickiej  w Suwałkach
289/2017

panu  zdzisławowi przełomcowi 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Suwałkach 

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

teŚCia
składają Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk 

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
291/2017

odeszła irena piekarska
10 listopada w suwalskim szpitalu, w wieku 94 lat, zmarła ppor. irena 

piekarska ps. „Ira” – łączniczka Armii Krajowej w obwodzie AK Suwałki, sio-
stra Stanisława Piekarskiego ps. „Kukułka” oraz Mariana Piekarskiego ps. 
„Ryś” – Patrona 1. Suwalskiej Drużyny Harcerzy „Baszta” Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej.

Irena Piekarska, zwana przez harcerzy „Harcerską Babcią”, była niesamo-
witą, pełną życia osobą, która aktywnie uczestniczyła w harcerskim życiu suwalskiej młodzie-
ży. Urodzona 1 marca 1923 r. – żołnierz AK. Prześladowana przez władze komunistyczne za swo-
ją działalność. Aresztowana, osadzona w celi śmierci. 30 października 2000 r. mianowana przez 
Prezydenta RP na stopień podporucznika.
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Drugie Forum Biznesowe Pogranicza poświęcone branży rolno-spożywczej, przyciągnęło do 
Suwałk przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej nie tylko z Polski, ale też z Litwy  
i Rosji. Licznie reprezentowane było również środowisko przedsiębiorców. Czesław renkiewicz, 
prezydent Suwałk otwierając konferencję zwrócił uwagę, że ta branża jest siłą napędową Suwałk.

– Naturalną branżą dla naszego regionu jest branża rolno-spożywcza. W Suwałkach 
mamy wiele firm działających w tej gałęzi gospodarki: Mispol, Animex czy Mlekpol  
– powiedział prezydent Suwałk.

Patronatem Honorowym Forum Biznesowe Pogranicza objął Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Podlaski.

– Suwałki same w sobie tworzą centrum. Są głównym miejscem na mapie tej dyna-
micznie rozwijającej się części kraju. Cieszę się, że to miasto swój rozwój widzi właśnie 
w branży rolno – spożywczej – powiedział Bohdan paszkowski, wojewoda Podlaski.

– Suwałki w życiu gospodarczym regionu odgrywają bardzo ważną rolę. To właści-
we miejsce do tego by prowadzić rozmowy i dyskusje na temat rozwoju branży rolno-spożywczej 
– podsumował Jerzy Leszczyński – marszałek Województwa Podlaskiego, który również wziął 
udział w otwarciu Forum Biznesowego Pogranicza.

Podczas forum odbyły się m.in. prelekcje, panele dyskusyjne, spotkania organizowane przy 
wsparciu ośrodków Enterprise Europe Network. Odbyły się też spotkania branżowe oraz prezenta-
cje artykułów naukowych, które zostaną wydane po konferencji w formie recenzowanej publikacji.

Założenia Forum Biznesu Pogranicza: to promocja potencjału gospodarczego Suwałk i Polski 
północno-wschodniej, przyczynienie się do większej rozpoznawalności atutów gospodarczych te-
go regionu kraju, promocja Suwałk jako miasta kojarzonego z turystyką kongresową.

Wydarzyło Się
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>> Forum biznesowe pogranicza

Na stoiskach wy-
stawienniczych 
zaprezentowały 

się firmy i insty-
tucje z Polski  

i zagranicy

n Na zaproszenie anny dymnej ucznio-
w i e  S p e c j a l n e g o  O ś r o d k a  S z k o l n o -
Wychowawczego nr 1 w Suwałkach odwie-
dzili Telewizję Polską. Podczas gali wręczenia 
Statuetek Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka, 
odebrali z rąk pani Anny statuetkę za życz-
liwość, serce i wsparcie okazane kandyda-
tom na drodze do Festiwalu Zaczarowanej 
Piosenki, który organizowany jest corocznie 
przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko.

n Suwalska Biblioteka Publiczna im.  
M. Konopnickiej otrzymała wyróżnienie  
w konkursie wspólnie zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i firmę 
Motion Picture Licensing Company za orga-
nizację dla dzieci od 6 do 12 lat spotkań z fil-
mem w Pracowni „Smykałka” przy ul. E. Plater 
33A, które odbywają się w każdą ostatnią so-
botę miesiąca.

n Sukces odniósł Suwałki Blues Festival  
i Suwalski Ośrodek Kultury. Podczas ga-
li 12. FilmAT Film, Art & Tourism Festival  
w Warszawie dyrektor SFB Bogdan topolski 
odebrał nagrodę  za Najlepszą Promocję 
Wydarzeń Kulturalnych. SOK i Suwałki Blues 
Festival zostały uhonorowane za film promo-
cyjny z 2016 roku – „Cała prawda o Suwałkach”.

n W bibliotecznej Filii nr 3 (Osiedle Kamena) 
odbyło się spotkanie z dietetykiem, Hanną 
Stefanowicz z okazji Europejskiego Dnia 
Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Rodzice mo-
gli zapoznać się z zasadami zdrowego żywienia 
dzieci. Spotkanie zorganizowano we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Bibliofil 
w ramach realizacji zadania „Kapelusze Marii 
Konopnickiej”, dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Zadanie jest współfinansowane z budżetu 
Miasta Suwałki.

n 15 listopada przed godz. 7 wybuchł 
pożar w jednym z budynków przy ul. Reja  
w Suwałkach. Wezwani na miejsce strażacy 
ugasili ogień, a podczas przeszukania budyn-
ku znaleźli zwłoki mężczyzny w wieku około 
50 lat. Na razie nie znane są przyczyny pożaru.

n Suwalscy kryminalni zatrzymali dwóch 
mężczyzn ze znaczną ilością narkotyków. 
Jeden z nich dodatkowo w mieszkaniu na 
Osiedlu Północ uprawiał w szafie konopie.  
24– latek i jego o 4 lata młodszy współlokator 
usłyszeli już zarzuty. Teraz ich dalszym losem 
zajmie się sąd.

kłopoty  z  rejestracją  aut
Od poniedziałku (13.11), w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, podobnie 

jak w całym kraju, działa nowy Centralny System Ewidencji Pojazdów i Kierowców, tzw. CEPIK 2.0. 
Niestety, podobnie też jak w całym kraju, nie obyło się bez problemów przy wprowadzeniu nowe-
go systemu w Suwałkach.

Obecnie interesanci zgłaszający się ze swoimi sprawami do Wydziału Komunikacji Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, nie mają kłopotów z rejestracją pojazdów sprowadzonych z zagranicy  
i nowych. Problemy, które się pojawiają to:

– rejestracja pojazdów używanych, wcześniej zarejestrowanych w Polsce,
– dodawanie nowych pozycji w dowodach rejestracyjnych, takich jak: hak holowniczy, instala-

cja gazowa lub dopisanie współwłaściciela pojazdu.
Wydział Komunikacji na 

bieżąco zgłasza wszystkie 
problemy do Ministerstwa 
Cyfryzacji, które jest odpo-
wiedzialne za wprowadze-
nie nowego systemu.

Pomimo błędów w sys-
temie, pracownicy wydzia-
łu starają się pomagać in-
teresantom lub umawiają 
się z nimi na późniejsze ter-
miny. CEPIK 2.0. to ogólno-
polska baza danych zawie-
rająca informacje o naszym 
pojeździe.

>>
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co z „łaźnią miejską”?
Rozstrzygnięcie przetargu lub ponowne jego ogłoszenie. W przetargu na 

rewitalizację budynku byłej łaźni wpłynęła tylko jedna oferta przewyższają-
ca kosztorys o 25%.  Remont tego zniszczonego budynku to jedno z działań 
w ramach budowy bulwarów nad Czarną Hańczą w Suwałkach.

W przetargu wystartowała tylko jedna firma. To białostockie przedsiębior-
stwo ANATEX. Jej oferta opiewa na ponad  8,1 mln zł. A w suwalskim budże-
cie na ten cel zaplanowane było niespełna 6, 5 mln zł.

 – Inwestycję rozkładamy aż na 3 lata. Jednak musimy się zastanowić, 
czy aby nie powtórzyć tego przetargu. Chcemy też na tę inwestycję pozy-
skać środki zewnętrzne pochodzące z Unii Europejskiej – informuje Czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk.

W ramach inwestycji budynek byłej łaźni ma zostać przebudowany,  
a właściwie rozbudowany i nadbudowany. Zmieni się też przeznaczenie tego 
obiektu. Powstanie tam galeria fotograficzna – wystawiennicza. Będzie tam 
też zaplecze gastronomiczne. W ramach inwestycji wykonawca zostanie zo-
bowiązany do zagospodarowania terenu w obrębie łaźni. Wszystko ma po-
wstać do końca maja 2019 r.

lodowisko z dachem
Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia fani jazdy na ły-

żwach doczekają się zadaszenia suwalskiego lodowiska przy Szkole 
Podstawowej nr 11 na Osiedlu Północ. Prace budowlane na tym 
obiekcie powinny rozpocząć się lada dzień. Inwestycję za ponad 
633 tys. zł zrealizuje firma z Cieszyna.

 Zgodnie z tym, co deklaruje wykonawca, prace montażowe po-
winny zakończyć się do 6 grudnia. Poza okresem funkcjonowania 
lodowiska, obiekt ma być przystosowany do wykorzystania przez 
rolkarzy. Poza zadaszeniem powstanie też oświetlenie lodowiska 
i chodniki wokół płyty, połączone z istniejącymi ciągami komuni-
kacyjnymi.

przygotowania do zimy
Za nami pierwsze tej jesieni opady śniegu z deszczem. Drogowcy twier-

dzą, że są przygotowani do zimy. Suwalski  Zakład Dróg i Zieleni dysponuje 16 
pojazdami do odśnieżania, 713 tonami soli drogowej oraz ok. 1 tys. ton  piasku 
do wykonania mieszanki piaskowo-solnej.  Są też podpisane umowy z dwie-
ma firmami, które dysponują dodatkowymi 13 pojazdami do odśnieżania. 

dyżurny akcji zimowej tel. 517 424 600

Tak dawna łaźnia miejska wygląda obecnie

A tak będzie wyglądała po modernizacji

>> >>

Na zada-
szonym 
lodowi-
sku będzie 
można 
jeździć w 
sezonie 
niezależ-
nie od po-
gody

>>

dziecięca
scena

W ramach „Sceny literatury dziecięcej” 
uczniowie suwalskich szkół, w Bibliotece 
Publicznej im. M. Konopnickiej, obejrzeli 
spektakl „Bahar znaczy wiosna” w wykona-
niu opowiadaczy z Grupy Studnia O.

 Przy muzyce wykonywanej przez 
S e b a s t i a n a W i e l ą d k a  o p ow i a d a ł a  
agnieszka aysen Kaim, autorka książki  
„Bahar znaczy Wiosna”, nagrodzonej III Na- 
grodą Polskiej Sekcji IBBY – „Książka Roku 
2016” w kategorii literackiej.

„Bahar znaczy wiosna” to opowieść na motywach wspomnianej 
książki, która była przedstawiona w formie opowiadania na żywo  
w języku polskim ze wstawkami wokalnymi w języku tureckim i pol-
skim, z akompaniamentem muzycznym orientalnym i polskim. W in-
teraktywną opowieść włączane były dzieci i młodzież, poprzez zga-
dywanie zagadek i powtarzanie rymowanek.

>>

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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O tej groźnej chorobie 
„Dwutygodnik suwalski” rozmawiał 

z Ewą kornEluk, 
specjalistą diabetologiem

Jakie są pierwsze objawy cukrzycy?
– Ta choroba przebiega bezobjawowo, we wczesnym okre-

sie pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości, nic go nie bo-
li i niczego nie widać. Zaś konsekwencje są bardzo poważne. 
Cukrzyca prowadzi do rozwoju powikłań, największym zagro-
żeniem są choroby układu sercowo-naczyniowego. Jeśli nie 
zostanie w porę rozpoznana, pierwszym objawem może być 
zawał serca lub nawet udar mózgu. Oblicza się, że w Polsce 3 miliony osób jest chorych, zaś 
zdiagnozowanych jest tylko 2 miliony. Dlatego tak ważne są takie akcje profilaktyczne. Na 
pewno powinno nas zaniepokoić częste oddawanie moczu, męczliwość, nadmierna potli-
wość czy też omdlenia. Należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu – lekarza rodzin-
nego i poprosić o badanie cukru we krwi. 
W społeczeństwie funkcjonują pewne stereotypy, np. „Jak ktoś je dużo słody-
czy to szybciej zachoruje na cukrzycę”. 

– Niestety, jest w tym dużo prawdy. Aby ustrzec się przed tą chorobą trzeba przestrze-
gać zdrowej diety i być aktywnym fizycznie. Minimum 30–45 minut ruchu dziennie. 
Czy to, że w rodzinie ktoś choruje na cukrzycę, powinno nas zaniepokoić?

– Czynniki genetyczne mają tu bardzo duże znaczenie, tak jak czynniki środowiskowe  
– otyłość, nadwaga, wysokie ciśnienie tętnicze. Jeżeli to nas bezpośrednio dotyczy po-
winniśmy udać się do specjalisty. Zostaniemy zaliczeni do grupy ryzyka rozwoju cukrzycy.

Na skutek nieprawidłowej diety, zwiększone wydzielanie insuliny może skutkować  
w przyszłości rozwojem cukrzycy. Szacuje się, że na terenie naszego miasta i okolic na cu-
krzycę choruje około 6 tysięcy osób, ale jedynie połowa z nich jest świadoma swojej cho-
roby i korzysta z pomocy specjalistów.  
U osób starszych częściej stwierdza się cukrzycę.

– Tak, to prawda. Wśród osób starszych zapadalność na cukrzycę jest znacznie większa, 
niż w młodszych grupach wiekowych. Wynika to z wieloletniego złego stylu życia, utrwa-
leniu nieprawidłowych nawyków żywieniowych, małej aktywności fizycznej i rozwijającej 
się w związku z tym nadwagi. Nadużywanie alkoholu, który uszkadza narządy wewnętrzne, 
szczególnie wątrobę i trzustkę, sprzyjają powstawaniu tej choroby w młodszych grupach 
wiekowych. Szacuje się, że na terenie naszego miasta i okolic na cukrzycę choruje około  
6 tysięcy osób, ale jedynie połowa z nich jest świadoma swojej choroby i korzysta z po-
mocy specjalistów. Szybkie jej zdiagnozowanie pozwala uniknąć poważnych powikłań.

***
Już od 5 lat, w każdy drugi czwartek miesiąca, o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej su-

walskiego Aquaparku odbywają są spotkania edukacyjne prowadzone przez panią dokrtor 
w ramach „Szkoły cukrzycy”. Najbliższe spotkanie odbędzie się 14 grudnia.

7

walczmy 
z cukrzycą

Już po raz 8 w ramach obchodów Światowego Dnia 
Walki z Cukrzycą odbyła się w Aquaparku (12 listopada) 
akcja wykonywania bezpłatnego badania pomiaru po-
ziomu cukru we krwi oraz pomiaru ciśnienia tętniczego. 
ewa Korneluk, diabetolog i organizator wydarzenia 
udzielała bezpłatnych konsultacji w zakresie zaleceń 
żywieniowych, diet, samokontroli glikemii. 

Z badań i konsultacji z lekarzem skorzystało około 
200 osób. U pięciu z przebadanych stwierdzono pod-
wyższony poziom cukru we krwi. Osoby te zostały skie-
rowane na szczegółowe badania. U kolejnych dwu-
dziestu osób stwierdzono zbyt niski poziom cukru, co 
również wskazuje na zaburzenia wydzielania insuliny  
i może być zwiastunem zagrożenia cukrzycą. 

Patronem wydarzenia był „DwuTygodnik Suwalski”.

Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą odbyły 
się w Suwałkach również 16 listopada. Zorganizowało 
je Miejskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
Oddział Rejonowy, na czele z Haliną Krajewską. 
Suwalskie Koło Stowarzyszenia Diabetyków od lat 
stara się promować zdrowy tryb życia i regularne ba-
dania.

>>

Żył krótko i pięknie
– To wspaniały wzór dla naszej młodzieży, ale postać wciąż zbyt ma-

ło znana – uważa Małgorzata Kupiszewska, pisarka, animator kultu-
ry, koordynator projektu „Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwyciężony”. 
Spotkanie z nią odbyło się w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej i było pierwszym w podlaskiem.

Połączone zostało z prezentacją książki „Raport Witolda”, zawierają-
cą relację z pobytu w niemieckim obozie w Auschwitz. W. Pilecki przy-
gotował ją w 1945 r. w maszynopisie. Wydany teraz przez krakowską 
Fundację Gdzie, Studium Polski Podziemnej w Londynie i Wydawnictwo 
APOSTOLICUM, „Raport Witolda” jest dokładnym odwzorowaniem te-
go maszynopisu.

Rotmistrz Witold Pilecki to jeden z najdzielniejszych pol-
skich żołnierzy XX wieku. Jego losy splatały się z najważ-
niejszymi wydarzeniami w historii Polski. Walczył jako 
ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej, był żołnierzem 
września 1939 r., walczył też w Powstaniu Warszawskim  

i Armii gen. W. Andersa. Spędził dwa i pół roku w niemiec-
kim obozie w Auschwitz, gdzie trafił dobrowolnie, by 
dać świadectwo zbrodniom popełnianym tam przez Foto. Teresa Szot

Niemców. Efektem jego pobytu za drutami jest „Raport Witolda”. 
W. Pilecki został zamordowany po powrocie do Polski, po wielomie-

sięcznych torturach przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, o których miał powiedzieć: „Ja już żyć nie mogę. (…) mnie 
wykończono. Bo Oświęcim – to była igraszka”. Egzekucję wykonano 25 
maja 1948 r. w więzieniu mokotowskim. Jego życie wypełniała służba i po-
stawa ofiarności, wyrażona osobistą odwagą i najwyższym poświęceniu.

>>
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w Sali Kameralnej przy ul. Jana Pawła II 5, bilety: 8 zł;
n  Środy Seniora: Andrzejkowy wieczorek muzyczny z zespołem 

Wspomnień Czar – 29 listopada o godz. 17.00 w Fresco Hostel&Food,  
ul. Zawadzkiego 7, bilety: 5 zł;

n spektakle Fabryki Monodramów: „W no-
wej szkole”, w wykonaniu Alicji Kopko oraz 
„Wszystko będzie dobrze” z Zofią Antoniną 
Mackiewic z .  Oba spek takle w reż yseri i 
Jolanty Hinc-Mackiewicz – 2 grudnia (sobota)  
o godz. 17 w Sali im. A. Wajdy przy ul. Jana Pawła 
II 5, bilety: 15 i 10 (ulgowe); 

Fot. SOK

n spektakl „Różewiczogranie”, który zainauguruje XIV Ogólnopolskie 
Spotkania z Monodramem w wykonaniu Wiesława Komasy – 7 grud-
nia (czwartek) godz. 19 w Sali Kameralnej przy ul. Jana Pawła II 5, bi-
lety: 20 zł;

n premierę spektaklu „Zuzia i przyjaciele” 
– 4 i 5 grudnia o godz. 18.00 w Sali im. 
A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 20 zł;

n  spektakl „Supermenka” w wykonaniu 
Jowity Budnik – 9 grudnia (sobota) o godz. 17 w Sali im. A. Wajdy, ul. 
Jana Pawła II 5, bilety: 25 zł;

n wystawę prac Stanisława J. Wosia – w Galerii PAcamera, SOK, ul. 
Noniewicza 71, wystawa czynna do 31 grudnia.

BLaCK pUB KoMiN, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
n koncert – 24 listopada, godz. 20.00–23.00. Zagra ted Nemeth oraz 

gość specjalny: Chłopcy Bez Wyobraźni. Bilety: 15 zł – przedsprzedaż, 20 
zł – w dniu koncertu. Info. https://goout.net/pl/billety/ted-nemeth/btob/

Drugi album łodzian z Ted Nemeth już jesienią pojawi się na półkach 
sklepowych za sprawą Mystic Production. Po raz kolejny za brzmienie 
krążka odpowiada Paweł Cieślak z Hasselhoff Studio, którego spokojnie 
można uznać za 5-tego członka zespołu, co udowodnił na poprzednim 
krążku, wyciskając z Tedów wszystko co najlepsze. Na krążku znajdzie się 
11 premierowych utworów.

 „rozMariNo”, ul. T. Kościuszki 75 
zaprasza na:

n koncert zespołu w składzie: Beata i tomasz 
Kierejsza, Krzysztof Krzesicki, daniel dobko, 
zygmunt zym Szulc. W ich wykonaniu usłyszymy 
standardy jazzowe i swingowe – 24 listopada (pią-
tek) godz. 19, rezerwacja miejsc: 5 zł/ osoba. 

CiNeMa LUMiere zaprasza na filmy:
– 21 listopada – godz. 18 i 19 – „Twój 

Vincent” (anim./dramat) – Kino Konesera;
– do 23. listopada – „Listy do M.3” (komedia), Suburbicon” (kom. 

krym.), „Najlepszy” (dramat bio-
graf.), „Liga Sprawiedliwości” (ak-
cji/s-f) 2D+3D;

– od 24 listopada – „COCO” (anim./
familijny) 2D+3D, „Morderstwo  
w Orient Expressie” (krym.);

– 30 listopada – „Dwie korony” (dok. 
fabularyzowany) – Kino Seniora;

– od 1 grudnia – „Barbie: Delfiny  
z magicznej wyspy” (anim. przygod.), 
„Pierwsza gwiazdka” (kom. anim.), 
„Na karuzeli życia” (dramat);

– 5 grudnia – „Łagodna” (dramat)  
– Kino Konesera;

– od 6 grudnia – „Mikołaj i spółka” 
(kom./familijny).

BiBLioteKa pUBLiCzNa  iM. M. KoNopNiCKieJ 
W SUWałKaCH zaprasza:

n na koncert tadeusza trzaskalika „Muzyka 
polska w epoce Tadeusza Kościuszki” – 4 grud-
nia o godz. 11.00 w Sali im. J. Towarnickiej przy 
ul. E. Plater 33A;

n na wystawę książek andrzeja Strumiłły połączoną z prezentacją 
znaczków pocztowych dedykowanych ludziom związanym z Suwałkami 
w Sali im. J. Towarnickiej przy ul. E. Plater 33A;

n do Midicentrum przy ul. W. Witosa 4A na ogólnodo-
stępne bezpłatne zajęcia:
* Poniedziałkowe rozmaitości w godzinach 17.15-18.45 – zajęcia tema-

tyczne, na które obowiązują zapisy pod tel. (87) 565 62 47. Tematy 
najbliższych zajęć: 27.11 – Robotyka dla taty (zajęcia dla dorosłych);  
4.12 – Przedświąteczne muzykowanie (zajęcia dla dzieci 9-12 lat);

* LEGOdzinki – dla dzieci pasjonu-
jących się budowaniem z klocków  
– w poniedziałki i piątki w godz.  
15-17 – bez zapisów;

* Planszówki – gry planszowe – w 
czwartki godz. 17-18.30 – bez za-
pisów;

* Familijne soboty – zajęcia otwarte dla rodzin w godzinach 10-14 – bez 
zapisów.  Więcej na: www.midicentrum.pl;

n  wspólnie z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do udziału w akcji 

„Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj 
książkę. Zdobądź kupon 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: „Najlepszy” i „Morderstwo  
w Orient Expressie”. 

MUzeUM oKręGoWe W SUWałKaCH 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

n wystawę „Solus Christus Sola Fide – Ewangelicy 
na Suwalszczyźnie”. Wystawa ma za zadanie uka-
zać społeczność ewangelicką jako istotny „kom-
ponent” religijny wielokulturowej Suwalszczyzny. 
Pokazać zasady wiary i ich realizacje w przestrze-
ni zboru i domu.

CeNtrUM SztUKi WSpółCzeSNeJ& GaLeria  
aNdrzeJa StrUMiłły, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
n wystawę Przemysława Karwowskiego, Romana Borawskiego, Karola 

Karwowskiego „Chaos, Kosmos, Labirynty”. 

SUWaLSKi oŚrodeK KULtUry zaprasza na: 
n seans filmowy w DKF 13 – film „Facebookistan”– 22 listopada (śro-

da) o godz. 18.00 w Sali Kameralnej przy ul. Jana Pawła II 5, bilet: 12 zł;
n koncert amerykańskiego wokalisty i gita-

rzysty, laureat International Blues Challenge 
w Memphis, mającego bluesa we krwi Nick 
Schnebelen (USA) – 24 listopada (piątek) 
o godz. 19 w Sali im. A. Wajdy przy ul. Jana 
Pawła II 5, bilety: 30 zł;

n spektakle dla dzieci: „Taka bajka – była sobie…” i „Kuchenne rewolu-
cje, czyli coś dla ucha i dla brzucha” w reżyserii Mirosławy Krymskiej. W 
przerwie między spektaklami kreatywne zabawy – 26 listopada (niedzie-
la) godz. 10, w Sali Kameralnej przy ul. Jana Pawła II 5, bilety: 7 zł;

n spektakl „Pociąg do S.” w wykonaniu Joanny Łupinowicz i Weroniki 
Bogdan, w reżyserii Mirosławy Krymskiej – 26 listopada (niedziela) godz. 17,  

8

zaproszenia suwalskie

w kinie
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w rytmie poloneza

Od trzech lat, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, 
miejskie obchody, uświetniają uczniowie Zespołu Szkół Technicznch w 
Suwałkach – „Polonezem dla Niepodległej”. 56 par w rytmie narodowego 
tańca, przeszło z Parku Konstytucji 3 Maja pod pomnik marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Tam złożyli kwiaty.

– Polonez jest tańcem adekwatnym do historii, rzeczywistości i tych wy-
darzeń, które promują postawy, właściwego rozumienia patriotyzmu, rów-
nież zachowania pamięci tych, którzy walczyli, byśmy żyli w niepodległej 
Polsce – podkreśliła pomysłodawczyni owego przedsięwzięcia – Jolanta 
Kosmowska, nauczycielka ZST.

W tym roku gościnnie w polonezie brały udział, uczennice Zespołu 
Szkół Sióstr Salezjanek oraz klasa mundurowa z Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego. W pierwszej parze, zatańczyła ewa Sidorek, zastęp-
ca prezydenta Suwałk. Młodzież do występu, przygotował andrzej 
dudanowicz, nauczyciel ZST. 

Organizatorzy mają nadzieję, że do przyszłego „Poloneza dla 
Niepodległej”, przyłączą się wszystkie szkoły suwalskie.

DwuTygoDnik SuwalSki
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>> seniorzy patriotycznie
Przegląd Pieśni Patriotycznych „A oni szli do Niepodległej…” zorga-

nizował Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów oraz zespół Ocean Życia. W sali szkoły muzycznej 
wystąpiło aż osiem zespołów senioralnych: „Optymiści” z  Niemenczyna 
(Litwa), „Chór Pojezierze” z Ełku, „My Piszanie” z Pisza, „Oleckie Echo”  
z Olecka, „Znaroku” z Przerośli  oraz suwalskie „Złota Jesień” z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, „Canto” oraz gospodarz spotkania „Ocean Życia”. 

Po raz pierwszy na spotkaniu pojawiły się dzieci z Przedszkola nr 3 
im. Ojca Świętego Jana Pawła II – można więc śmiało powiedzieć, że 
było to spotkanie międzypokoleniowe. Dzieci żywo reagowały na to, 
co działo się na scenie. Głośno klaskały a rytmiczne pieśni zachęcały 
je do marszu. Na zakończenie spotkania wszystkie zespoły  zostały na-
grodzone pucharami oraz dyplomami. Projekt dofinansowano przez 
Miasto Suwałki.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

>>

Zespół „Ocean Życia”

Święto chleba
Wspaniałego chleba na zakwasie, bez polepszaczy chemicznych 

można było spróbować w suwalskim Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego.

Takie święto szkoła organizuje od kilku lat. Tradycyjnie przygotowa-
no wypieki chleba metodą naturalną – na zakwasie oraz chleby z różny-
mi dodatkami. 

Na początku goście obejrzeli  prezentację przygotowaną przez 
uczniów ZSCKR, promującą wypiek chleba metodą tradycyjną. Jest wiele 
legend na temat powstania zakwasu. Jedna z nich mówi, że pewien nie-
wolnik pracujący przy wypieku podpłomyków, zmęczony nużącą pracą 
na słońcu, zasnął. Przygotowana papka zbożowa z której piekł placki dla 
swojego pana, zaczęła fermentować. Gdy niewolnik się obudził i zoba-

czył co się stało, przeraził się, 
że zostanie ukarany za zmar-
nowanie mąki. Dlatego szyb-
ko, potajemnie upiekł dla sie-
bie placki. I okazało się, że były 
bardziej pulchne i smaczniej-
sze niż te przygotowane dla 
swojego pana.

Uczniowie Zespołu Szkół 
CKR z wielkim zaangażowa-
niem objaśniali gimnazja-
l istom poszczególne faz y 
pieczenia chleba. Następnie wszystkich obecnych zaproszono na de-

gustację różnych rodzajów 
chleba oraz wypieków cu-
kierniczych przygotowa-
nych przez  uczniów klasy 
II Technikum specjalności 
„Technik żywienia i usług 
gastronomicznych” oraz III 
klasy zawodowej o specjal-
ności „Kucharz”.

Nie zabrakło też różnych wy-
pieków cukierniczych przygo-
towanych dla gimnazjalistów 
zaproszonych do zwiedzania 
szkoły

Pieczywo znane jest od co najmniej 10–11 
tysięcy lat, stanowi jeden z podstawowych 
składników codziennej diety człowieka

>>
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Prezydent Suwałk w swoim przemówieniu mówił o historii odzyskania 
niepodległości, patriotyzmie i Ojczyźnie.

– Określone barwy polityczne nie dają monopolu na 
patriotyzm. Różnimy się pod względem  semantycznym 
i aksjologicznym, ale dla tych, którym bliskie jest słowo 
„Polska’’, cel jest zawsze ten sam– dobro i pomyślność 
naszego wspólnego domu. Przede wszystkim tego naj-
bliższego, naszej małej ojczyzny – powiedział Czesław 
Renkiewicz.

 Natomiast poseł Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA przeko-
nywał m.in. do tego, że należy wyciągać wnioski z historii.

–  Umacniajmy naszą niepodległość. Czynimy to 
wzmacniając nasz potencjał gospodarczy, naszą zdol-
ność obronną, jesteśmy silniejsi dzięki sojuszom jakie ma-
my. Odradza się, przeżywa renesans polski patriotyzm, 
zwłaszcza wśród młodych – mówił Sekretarz Stanu.

Anna Naszkiewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego zazna-
czyła, że 11 listopada powinniśmy się cieszyć.

– Życzę nam wszystkim, żebyśmy potrafili cieszyć się 
wolnością i ją szanowali, bo tak wielu oddało za nią ży-
cie. Chwała Bohaterom. Cześć ich pamięci – stwierdzi-
ła A. Naszkiewicz.

W imieniu Wojewody Podlaskiego list odczytał je-
go doradca roman Czepe.

Podczas uroczystości odznaczenia państwowe i awanse otrzymali 
przedstawiciele służb mundurowych, wśród nich awans na młodszego 
inspektora otrzymał m.in. Adam Miezianko, Komendant Miejski Policji 
w Suwałkach.

***
 

Gra MieJSKa
Jak co roku w Święto Niepodległości pracownicy Muzeum 

Okręgowego przygotowali grę miejską, która cieszyła się dużym zain-
teresowaniem. Jej uczestnicy mogli wcielić się w rolę członków Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Były niemieckie i litewskie patrole zatrzymujące 
polskich konspiratorów. Szczególnie licznie stawili się Litwini z Klubasa 
Grenadierius ze stylowym Rolls-Roycem.

Suwalskie uroczystości rozpoczęło spotkanie przy pomniku Polskiej Organizacji 
Wojskowej na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej, gdzie delegacje władz miasta  
i służb mundurowych na czele z posłem Jarosławem Zielińskim, Sekretarzem Sta-
nu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, złożyły kwiaty i zapali-
ły znicze na grobach żołnierzy POW, którzy zginęli w powstaniu sejneńskim 

Później obchody przeniosły się do konkatedry pw św. Aleksandra.  
W uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny, jak i całych ob-
chodach, udział wzięli przedstawiciele duchowieństwa, posłowie 
Bożena Kamińska i Jarosław zieliński – wiceminister MSWiA, anna 
Naszkiewicz, wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz przedsta-
wiciele samorządu na czele z Czesławem renkiewiczem, prezydentem 
Suwałk i jego zastępcami oraz zdzisławem przełomcem, przewodni-
czącym Rady Miejskiej i radnymi, kombatanci, kompania honorowa woj-
ska, służby mundurowe, poczty sztandarowe, harcerze i młodzież szkol-
na oraz mieszkańcy Suwałk.

 Po nabożeństwie zebrani przeszli pod Pomnik Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Były okolicznościowe przemówienia, Apel Pamięci, salwa 
honorowa i złożenie kwiatów. 

DwuTygoDnik SuwalSki
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>> razem pod biało-czerwoną
O WspółCzesnym patriOtyźmie móWiOnO pOdCzas sUWalskiCh ObChOdóW dnia niepOdległOśCi.  
patriOtyzm nie ma barW pOlityCznyCh – stWierdził prezydent sUWałk CzesłaW renkieWiCz. zdaniem 
WiCeministra spraW WeWnętrznyCh i administraCJi JarOsłaWa zielińskiegO pOlski patriOtyzm  
przeżyWa renesans, zWłaszCza Wśród młOdyCh.

Organizatorzy miejskich uroczystości: Urząd Miejski w Suwałkach, 14. Suwalski Dywizjon Artylerii Ppanc. im. Marszałka J. Piłsudskiego w Suwałkach, związki i orga-
nizacje kombatanckie w Suwałkach, Moderator Miasta Suwałk, Parafia św. Aleksandra w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Kultury, Hufiec Suwałki Związku Harcerstwa 
Polskiego im. T. Lutostańskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Suwałkach, Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Niemiecki
patrol zatrzymał 
uczestników gry, 

czyli 
członków POW
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Na SportoWo i KULtUraLNie
W przeddzień Święta Niepodległości nad zalewem Arkadia prawie 

pół tysiąca młodzieży, żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych 
rywalizowało w II Biegu Niepodległości o Puchar Wiceministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. W biegu z przeszko-
dami najlepszy okazał się łukasz Morgiewicz z 14. Dywizjonu Artylerii 
Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. 

Natomiast wieczorem 10 listopada w Państwowej Szkole Mu- 
zycznej I i II stopnia w Suwałkach rozbrzmiewały utwory legionowe, 
ułańskie oraz współczesne piosenki patriotyczne. W koncercie „Dla 
Niepodległej” wystąpili uczniowie szkoły, chór Viva Musica, zespół 
Ocean Życia i soliści z 11. Mazurskiego Pułku Artylerii z Węgorzewa.

MłodzieŻoWy MarSz NiepodLeGłoŚCi

Prawie 200 osób przeszło suwalskimi ulicami w XII Młodzieżowym 
Marszu Niepodległości. Po mszy św. w konkatedrze św. Aleksandra, 
uczestnicy marszu spotkali się pod Dębem Wolności, gdzie odśpiewa-
no hymn i złożono kwiaty. Potem zorganizowana przez różne środowi-
ska młodzieżowe manifestacja z pochodniami przeszła na cmentarz przy 
ul. Bakałarzewskiej, pod Pomnik żołnierzy POW. Patronkami tegorocznej 
uroczystości były siostry Zofia i Hanna Nieciuńskie, które wraz z wybu-
chem II wojny światowej zaangażowały się w działalność konspiracyjną.  
Zostały zabite przez Niemców w 1943 r.

W organizację tegorocznego marszu, który został pierwszym zare-
jestrowanym cyklicznym zgromadzeniem w całym województwie pod-
laskim, szczególnie zaangażowali się członkowie Związku Ofiar Obławy 
Augustowskiej 1945 roku, Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, Klubu 
historycznego „Zaza” przy suwalskim ZS nr 2, Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia FORZA 
Wigry, oraz Stowarzyszenia „Gaudium et Spes”.

 tańCe NarodoWe
Suwalskie obchody Narodowego Święta Niepodległości zakoń-

czył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, który na scenie 
SOK  zaprezentował najnowszy program „W świecie tańców narodo-
wych Rzeczypospolitej”. Przed licznie zgromadzoną widownią, tance-
rze zespołu, od ponad trzydziestu lat prowadzonego przez choreograf 
Małgorzatę Wojdełko, zaprezentowali polskie tańce narodowe, m.in. 
poloneza, mazura, oberka, kujawiaka i krakowiaka.

Na scenie zaprezentowały się wszystkie grupy taneczne 
„Suwalszczyzny” czyli: Filary – grupa koncertowa, Patroni – zacni 
obywatele Suwałk i Suwalszczyzny z dumą kultywujący lokalne trady-
cje, Dinozaury – tancerze z pierwszych składów i Dzieci Suwalszczyzny  
– najmłodsi artyści. Wystąpiły solistki Justyna Ołów i Natalia Ołów oraz 

chór Primo pod dyrek-
cją Ignacego Ołowia 
z pieśniami takimi jak 
„Jeszcze jeden mazur 
dzisiaj”, czy „Oj, nasi ja-
dą”. Tancerzom i śpie-
wakom towarzyszyła 
Kapela Zespołu Pieśni i 
Tańca „Suwalszczyzna” 
p o d  k i e r o w n i c -
t w e m  K r z y s z t o f a 
Krzesickiego. 

Bieg z przeszkodami rozgrywano na trudnej trasie i przy złej pogodzie

Suwalszczyzna 
tańczy oberka

Na bis 
Suwalsczyzna

zatańczyła 
Krakowiaka

„W świecie tańców narodowych” nie mogło zabraknąć poloneza
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patriotyczny Festiwal
Już po raz dwudziesty piąty w I Liceum Ogólnokształcącym im.  

M. Konopnickiej odbył się Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej. Ze 
względu na dużą ilość wykonawców i bardzo wysoki oraz wyrównany 
poziom poszczególnych występów jury, aby ocenić sprawiedliwie, nie-
jednokrotnie musiało przyznać miejsca równoległe.

najmłodsi pod biało-czerwoną

DwuTygoDnik SuwalSki
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>>
Suwalskie przedszkolaki i uczniowie suwalskich szkół też ob-

chodziły Święto Niepodległości. z tej okazji odbyły się uroczyste 
spotkania. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalki.pl 

W Przedszkolu nr 7 starszaki z wielką powagą przybliżyły historię Narodu Pol-
skiego wierszem, piosenką oraz slajdami z przeszłości

W Przedszkolu nr 3 dzieci z dziewięciu grup ubrane w galowe stroje zebrały się, 
aby świętować ten wyjątkowy dla Polaków dzień

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 grupa teatralna „Genesis”  
zaprezentowała spektakl w duchu patriotycznym. Uroczystość zakończyła się  
widowiskowym odtańczeniem  przez uczniów i nauczycieli tańca narodowego  
– poloneza

W  III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityń-
skiego o odzyskaniu niepodległości przez Suwalszczyznę i marszałku Józefie Pił-
sudskim opowiadał Paweł Kalisz z białostockiego IPN. Przez najbliższy rok  
w III LO jego uczniom będą przybliżane życiorysy polskich bohaterów w ra-
mach projektu „Rok dla Niepodległej”

>>

Julia Jachimowicz otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii piosenki

We wszystkich kategoriach najwyżej oceniono uczniów suwalskie-
go I LO. Wśród wykonawców piosenek pierwsze miejsca przyznano Julii 
Jachimowicz i annie Barszczewskiej. W kategorii recytacje największe 
uznanie zyskały: Wiktoria Cichosz, zuzanna Kułak i Klaudia łozińska. 
Pierwszą nagrodę za twórczość własną zdobyła Karolina Kuryło.

Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu jest nauczyciel I LO Marek 
Urbanowicz.

W festiwalu wzięło udział  ponad 120 uczestników z województw podlaskiego  
i warmińsko-mazurskiego, którzy zaprezentowali 93 utwory
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Z większym powodzeniem siatkarze Ślepska Suwałki zagrali w 
Pucharze Polski. W III rundzie w Krakowie wygrali 3:1 (19:25, 25:23, 25:21, 
25:9) z AGH. Ślepsk awansował do czwartej rundy Pucharu Polski, w któ-
rej zmierzy się w Tomaszowie Mazowieckim z Lechią. 

13

WydarzeNia SportoWe
zWyCięStWo WiGier

Suwalskie Wigry zdecydowanie pokonały GKS w Tychach w meczu 
I ligi piłki nożnej. Suwalska drużyna była wyraźnie lepsza od gospoda-
rzy i wygrała 3:0. Gole dla Wigier zdobyli: Patryk Klimala w 24 i 32 min. 
oraz Siergiej Pilipczuk w 61 min. Tym samym Wigry z nawiązką zrewan-
żował się za porażkę 1:2 w Suwałkach w pierwszym meczu tegorocz-
nych rozgrywek. 

W szesnastu meczach Wigry wywalczyły 22 pkt i zajmują trzynastą 
lokatę w tabeli I ligi. Teraz przed piłkarzami suwalskiej drużyny kilka wy-
jątkowo ważnych meczów, bo zagrają z zespołami zajmującymi w tabe-
li lokaty za Wigrami. Już w najbliższą środę (22 listopada) suwalski ze-
spół rozegra kolejny mecz ligowy na Śląsku. Tym razem w Chorzowie  
z Ruchem. Będzie to zaległy mecz z siedemnastej kolejki. A ostatni w tym 
roku mecz ligowy w Suwałkach Wigry rozegrają w najbliższą niedzielę (26 
listopada) o godz. 16.00 z Olimpią Grudziądz.

W poprzednim meczu rozegranym w Suwałkach Wigry pokonały 3:0 Podbeski-
dzie Bielsko Biała

Nie będzie to koniec rundy jesiennej dla suwalskich piłkarzy.  
30 listopada zagrają kolejne zaległe spotkanie. Tym razem zmierzą się  
w Olsztynie ze Stomilem. Poprzedni boisko w Olsztynie nie nadawało się 
do gry. Mamy nadzieję, że tym razem będzie inaczej.

poraŻKi W Lidze i WyGraNa W pUCHarze
Dwie porażki w meczach wyjazdowych ponieśli siatkarze suwalskie-

go Ślepska w rozgrywkach I ligi. Najpierw zasłużenie przegrali 1:3 (26:24, 
20:25, 19:25, 17:25) z AGH Kraków. W dziewiątej kolejce Ślepsk przegrał 
1:3 (20:25, 21:25, 25:20, 22:25) z zespołem Krispol we Wrześni, który jest 
liderem I ligi. 

W dziewięciu meczach I ligi Ślepsk wywalczył 18 pkt i spadł na czwar-
te miejsce w tabeli. W tegorocznych rozgrywkach suwalski zespół słabiej 
spisuje się na wyjazdach. Dotąd przegrał trzy mecze, a wygrał tylko 3:2  
w Wałbrzychu. 25 listopada o godz. 16.00 w suwalskiej hali OSiR siatkarze 
Ślepska zagrają z zajmującą szóstą lokatę w tabeli, drużyną Exact System 
Norwid Częstochowa. 

WiGry ii piąte
Piłkarze zespołu Wigry II Suwałki porażką 1:2 z drużyną Dąb  

w Dąbrowie Białostockiej zakończyli rundę jesienną Saltex IV ligi podla-
skiej. Po rundzie jesiennej Wigry II zajmują piąte miejsce w tabeli IV ligi  
z dorobkiem 29 pkt. Zdobyli 37 i stracili 22 gole. Następny ligowy mecz 
Wigry II zagrają na wiosnę z Cresovią Siemiatycze.

zWyCięStWo Na KoNieC rUNdy
Zwycięstwem zakończyły rundę jesienną II ligi piłki nożnej kobiet 

zawodniczki Akademii 2012 Suwałki. Suwalczanki wygrały 2:1 z zespo-
łem GOSiR w Piasecznie. Gole dla Akademii 2012 zdobyła Izabela Łada. 
Bardzo dobry mecz w Piasecznie rozegrała bramkarka Akademii 2012 
Wiktoria Dziurdź.

Po rundzie jesiennej Akademia 2012 Suwałki z 9 pkt zajmuje dziewiąte 
miejsce w tabeli II ligi mazowieckiej. Następny mecz na wiosnę Akademia 
2012 Suwałki zagra w Ostrołęce z Jantarem.

SUKCeSy SzaCHiStóW z GiMNazJUM Nr 3
W roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum nr 3 zdobyło drużynowo brą-

zowy medal Mistrzostw Polski. Drużyna wystąpiła w składzie: Popławski 
Maciej (kapitan), Michalina Rudzińska, Debora Maria Choińska, Sebastian 
Sapiński.

Oprócz drużynowych sukcesów Michalina Rudzińska w indywidual-
nych mistrzostwach Polski do lat 14 w szachach błyskawicznych zdoby-
ła złoty medal, a w szachach szybkich srebrny medal. 

MedaLe KarateKóW
Dwa medale wywalczyli zawodnicy Suwalskiego Klubu Karate  

w Kielcach w Mistrzostwach Europy Kadetów U16 i Młodzieżowców U22 
Karate Shinkyokushin. Aleksandra Rybacka wywalczyła srebrny medal  
w kumite do 50 kg, a Piotr Barwicki zdobył brązowy medal w kumite do 
50 kg.

Zawodnicy 
Suwalskiego 
Klubu Kara-
te z trenerem 
Markiem 
Krejpcio

Inni zawodnicy Suwalskiego Klubu Karate zajęli lokaty 5-8: Aleksander 
Konikowski – kumite plus 75 kg; Damian Biłbak – kata U-22; Daniel Biłbak 
– kumite 70 kg U-22; Michał Karpowicz – kumite 75 kg U-22.

 WyGraNa BoKSeróW
Zawodnicy sekcji bokserskiej suwalskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji  wygrali 6:4 z drużyną Waren w meczu rozegranym  
w Niemczech. Punkty dla podopiecznych trenera Pawła Pasiaka zdobyli: 
Piotr Bartoszewicz, Jakub Dobrzyń oraz Maciej Suchwałko. 

Z dobrej strony, pomimo porażek, zaprezentowali się Mikołaj Grajko  
i Bartosz Burzyński. To czwarty pojedynek z drużyną z miasta partner-
skiego i czwarte zwycięstwo suwalskich pięściarzy.

SUKCeSy MłodyCH BadMiNtoNiStóW
Zawodnicy Suwalskiego Klubu Badmintona Michał Aleksandrowicz 

i Mateusz Hołub wygrali grę podwójną chłopców w 15 Otwartym 
Warszawski Festiwalu Badmintona. 

W rozegranych w Białymstoku mistrzostwach województwa pod-
laskiego, w kategoriach junior młodszy i młodzik młodszy, zawodni-
cy SKB zdobyli 21 medali. Złote zdobyli m.in. Paweł Cipielewski (w grze 
pojedynczej chłopców), Gabriela Grosz (gra pojedyncza dziewcząt), G. 
Grosz i Aleksandra Kontrolewicz (gra podwójna dziewcząt), P. Cipielewski  
i Grzegorz Hołub (gra podwójna chłopców) oraz G. Hołub i G. Grosz (gra 
mieszana).

Mamy nadzieję, że w meczu z drużyną Nor-
wid Częstochowa siatkarze Ślepska będą często 
mieli powody do okazywania radości
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oBWieSzCzeNie
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1496) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) za-
wiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wnio-
sek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy 
drogi, z dnia 16.03.2017 r. znak: I.7011.07.22.2015/2017.
IS, uzupełnionego pismem z dnia 05.05.2017 r. znak: 
I.7011.07.41.2015/2017.IS oraz pismem z dnia 05.09.2017 
r. znak: I.7011.07.138.2015/2017.IS, decyzję nr 6/2017 z 
dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia pro-
jektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realiza-
cję inwestycji drogowej polegającej rozbudowie 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 rozbu-
dową ulicy,

budowę jezdni o szerokości 6,0 m z konstrukcją nawierzch-
ni 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 kanalizacji sa-
nitarnej,

budowę nowego oświetlenia ulicznego z ustawieniem la-
tarni oświetleniowych,

budowę kanału technologicznego,
budowę niekolizyjnych odcinków sieci telekomunika-

cyjnej, 
zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego,
przestawienie 4. istniejących kapliczek,
rozbiórkę istniejącej napowietrznej linii energetycznej 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 li-
nii 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 działkach 

nr 20923/2, 20925,
rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na dział-

ce nr 21000,
rozbiórkę piwnicy wolno stojącej (ziemianki) na działkach 

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 zagospodarowania terenu.

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

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

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

budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
rozbiórka istniejących słupów energetycznych na dział-

kach 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), 

rozbiórka napowietrznej linii energetycznej wraz z roz-
biórką trzech słupów energetycznych na działkach nr 
21038, 21037, 21036,

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

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

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),

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, 

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),

ustawienie hydrantu ppoż. na działce nr 21035,
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,

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

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

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

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

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 podziale 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 po-
dziale 20985/8), 21034/2 (po podziale 21034/6), 21033/1, 
21032 (po podziale 21032/2), 21030 (po podziale 21030/2), 
21029 (po podziale 21029/2), 21027 (po podziale 21027/2), 
20975 (po podziale 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 podziale 21002/2), 20997 (po podzia-
le 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 
istniejącego pasa drogowego), 20996/1 (istniejący pas 
drogowy) (w całości przeznaczona pod drogę) oraz w czę-
ści 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 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 podzia-
le 21002/2), 21000 (po podziale 21000/2), 20997 (po po-
dziale 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 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 
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) (ob-
ręb 0002 Miasto Suwałki), według obowiązującego kata-
stru 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 załączo-
nego projektu podziału.

  Numery działek, po podziale, leżących poza pasem 
drogowym 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), we-
dług załączonego projektu 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 ca-
łości jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej 
działkami nr: 20925, 20995, 20996/5 (granice istniejące-
go pasa drogowego), 20996/1 (istniejący pas drogowy) (w 
całości przeznaczona 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, 
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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 (działki po zatwier-
dzeniu projektów podziału) obręb nr 0002, Miasto Suwałki,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-
owane poza projektowanym pasem drogowym drogi gmin-
nej w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (cza-
sowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych 
działkami nr geod.: 21648, 21662, 21036, 21002 (po po-
dziale 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 podziale 20993/2), 20989/3, 20989/6, 20989/1 
(po podziale 20989/8), 20988/3 (po podziale 20988/7), 
20988/1 (po podziale 20988/9), 20987/3 (po podzia-
le 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 podzia-
le 21027/2), 20973/4 (po podziale 20973/8), 20975 (po po-
dziale 20975/2), 20976 (po podziale 20976/2), 20971/4, 
20971/3, 21022 (po podziale 21022/2), 21021 (po podzia-
le 21021/2), 21020 (po podziale 21020/2), 21019 (po po-
dziale 21019/2), 21028 (po podziale 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 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 podziale 20998/2), 20924 (po podziale 20924/3), 
20918/3 (koryto rzeki Czarnej Hańczy), 20918/2 (kory-
to 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, 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:

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),
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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

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),

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale 
Architek tur y i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 
1, pok. 140. 
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Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnie-
niu telefonicznym: 601 917 445

o B W i e S z C z e N i e

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 – właści-
wego zarządcy drogi, z dnia  18.10.2017 r. znak: 
I.7011.04.46.2016/2017.IS o wydanie zezwolenia 
na realizację  inwestycji drogowej polegającej 
na rozbudowie ulicy Zastawie (od ul. Bałtyckiej 
do granicy administracyjnej miasta) wraz z bu-
dową i przebudową infrastruktury technicznej w 
Suwałkach w zakresie robót budowlanych obej-
mujących:

– rozbiórkę istniejących elementów komuni-
kacyjnych i uzbrojenia terenu kolidujących z roz-
budową ww. ulicy

– budowę  jezdni o nawierzchni bitumicznej 
szerokości 6 m, 

– budowę obustronnych chodników oraz 
ścieżki rowerowej po stronie północnej ulicy, (od 
działki nr 31324/2 do działki nr 31924/25)

– budowę ciągu pieszo-rowerowego (od 
działki nr 31924/25 do granicy administracyjnej 
miasta-strona północna),

– budowę dwóch skrzyżowań z ulicami ozna-
czonymi działkami  nr  35320 i 31924/25,

– przebudowę i budowę zjazdów  indywidu-
alnych i publicznych,

– budowę  sieci kanalizacji deszczowej, 
– budowę  kanalizacji sanitarnej,
– budowę oświetlenia ulicznego,
– budowę kanału technologicznego,
– budowę niekolizyjnych odcinków napo-

wietrznej linii energetycznej (przestawienie 
dwóch słupów linii SN),

– wycinkę drzew,
– przebudowę sieci gazowej na odcinku A-B,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-

westycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w 
zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych ka-
tegorii:

– budowa skrzyżowania z ulicą oznaczoną 
działką nr 31924/25,

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia te-

renu:
– budowa odcinka oświetlenia ulicznego 

(działka nr 31924/25),
– budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 

i sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami 
(działka nr 31924/25),

c) budowa i przebudowa zjazdów:
– wysokościowe dowiązanie zjazdów z ul. 

Zastawie na działkach nr: 31938 i 35226/1, 31291   
i 31292/1, 31294 i 31295, 31933 i 31932, 31296, 
31297/1, 31298, 31930, 35224/2 i 31924/1, 35320, 
31319 i 31322, 31929 i 31928,

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do 
realizacji na nieruchomości oznaczonej działka-
mi nr: 31916, 31324/1, 31919/1, 30823/4, 31323/1, 
31926 (granice istniejącego pasa drogowego), 
35290 (w całości przeznaczona pod drogę) oraz 
w części na działkach nr: 31921, 31322, 31319, 
31923/1, 31323/2 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki),  

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-
westycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym ww. ulicy w zakresie przebudo-
wy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie 
terenu) na nieruchomościach oznaczonych dział-
kami o nr geod.: 31924/25,  31938 i 35226/1, 31291 
i 31292/1, 31294 i 31295, 31933 i 31932, 31296, 
31297/1, 31298, 31930, 35224/2 i 31924/1, 35320, 
31319 i 31322, 31929 i 31928, (obręb 0007, Miasto 
Suwałki), według obowiązującego katastru  nie-
ruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi:
1/ 31921  o pow. 4,0730 ha dzielona na działki: 

31921/1 o pow. 0,0155 ha (wchodząca w granice 
pasa drogowego) i 31921/2 o pow. 4,0575 ha (po-
zostająca w dotychczasowym władaniu)

2/ 31322  o pow. 0,5874 ha dzielona na działki: 
31322/1 o pow. 0,0299 ha (wchodząca w granice 
pasa drogowego) i 31322/2 o pow. 0,5575 ha (po-
zostająca w dotychczasowym władaniu)

3/ 31319  o pow.3,0591 ha dzielona na działki: 
31319/1 o pow. 0,0427 ha (wchodząca w granice 
pasa drogowego) i 31319/2 o pow. 3,0164 ha (po-
zostająca w dotychczasowym władaniu)

4/ 31923/1, o pow.0,1114 ha dzielona na dział-
ki: 31923/14 o pow. 0,0409 ha (wchodząca w gra-
nice pasa drogowego) i 31923/15 o pow. 0,0705 
ha (pozostająca w dotychczasowym władaniu)

5/ 31323/2 o pow. 0,6522 ha dzielona na dział-
ki: 31323/3 o pow. 0,0286 ha (wchodząca w gra-
nice pasa drogowego) i 31323/4 o pow. 0,6236 
ha (pozostająca w dotychczasowym władaniu)

(obręb nr 0007, Miasto Suwałki),  

Numery działek, po podziale, wchodzących w 
granice projektowanego pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 2414B:  31921/1, 31322/1, 31319/1, 
31923/14, 31323/3 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), 
według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza 
pasem drogowym drogi powiatowej nr 2414B:  
31921/2, 31322/2, 31319/2, 31923/15, 31323/4 (ob-
ręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączone-
go projektu  podziału.  

Numery działek, które  w  całości  wchodzą  
w  granice  pasa  drogowego:   31324/1, 31919/1, 
30823/4, 31323/1, 31926 (granice istniejącego pa-
sa drogowego), 35290, (obręb nr 0007, Miasto 
Suwałki).

Działki, które w części znajdują się w grani-
cach projektowanej rozbudowy  pasa drogowe-
go ulicy Zastawie i nie podlegają podziałowi o nr 
geod. 31916  (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) (w 
całości położone w granicach istniejącego pasa  
drogowego drogi powiatowej nr 2414B). 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podzia-
łu w całości jest zlokalizowana na nieruchomości 
oznaczonej działkami nr geod.: 31916, 31324/1, 
31919/1, 30823/4, 31323/1, 31926 (granice istnie-
jącego pasa drogowego), 35290 (w całości prze-
znaczona pod drogę) 31345/16, 31325/3, 31331/6, 
31921/1, 31322/1, 31319/1, 31923/14, 31323/3  
(działki po zatwierdzeniu projektów podziału) 
(obręb nr 0007, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-
westycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym drogi powiatowej w zakresie 
przebudowy infrastruktury technicznej (czaso-
we zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczo-
nych działkami o nr geod.:  31938 i 35226/1, 31291 
i 31292/1, 31294 i 31295, 31933 i 31932, 31296, 
31297/1, 31298, 31930, 35224/2 i 3924/1, 35320, 
31319 i 31322, 31924/25, 31929 i 31928,   (obręb 
0007, 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 138, a także składać uwagi i wnioski do-
tyczące przedmiotowej sprawy  do czasu wyda-
nia decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej. 

273/2017

Wynajmę lokal w centrum Sejn przy ul. Piłsudskiego, 
17 m.kw., niedrogo, tel. 693 390 275  278/2017

Wyrazy szczerego współczucia

panu 
zbigniewowi Mackiewiczowi

Radnemu Rady Powiatu w Suwałkach
z powodu śmierci 

oJCa
składa Rada i Zarząd Powiatu w Suwałkach

284/2017
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prezydeNt MiaSta SUWałK
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 

na dzierżawę nieruchomości gruntowych  
z przeznaczeniem na cele rolnicze.

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

1. działki ozn. nr geod: 20039, 20050, 20059, 
20587 o łącznej powierzchni 1,3858 ha, położo-
ne w Suwałkach przy ul. Studzieniczne, obręb nr 
1, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 
0,8764 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,1291 ha, 
lasy na gruntach klasy V o pow. 0,3803 ha. Termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania 
z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonal-
nej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych dzia-
łek brak jest obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 443 zł (słownie: czterysta czter-
dzieści trzy złote). 

Wadium w wysokości 50 zł (słownie: pięćdzie-
siąt złotych).

2. część działki ozn. nr geod: 32826 o po-
wierzchni 0,9500 ha, położonej w Suwałkach, 
przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowanej ja-
ko grunty orne klasy V o pow. 0,9500 ha. Termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 
2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do ko-
rzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad 
racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowią-
zującym miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej zatwierdzonym uchwa-
łą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 26.10.2016 r., opublikowaną w Dz. Urz. 
Województwa Podlaskiego z dnia 17.11.2016 r., 
poz. 4261 przedmiotowa działka zawiera się w 
konturze o symbolu 79R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-

żawnego wynosi 304 zł (słownie: trzysta czte-
ry złote). 

Wadium w wysokości 30 zł (słownie: trzydzie-
ści złotych).

3. część działki ozn. nr geod: 31205 o po-
wierzchni 1,4000 ha, położonej w Suwałkach, 
przy ul. Bakałarzewskiej, obręb nr 3, sklasyfiko-
wanej jako grunty orne klasy VI o pow. 1,4000 ha. 
Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 wrze-
śnia 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do 
korzystania z przedmiotu dzierżawy według za-
sad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmio-
towej działki brak jest obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 448 zł (słownie: czterysta czter-
dzieści osiem złotych).

Wadium w wysokości 50 zł (słownie: pięćdzie-
siąt złotych).

Pierwszy przetarg na ww. działki odbył się  
w dniu 05 października 2017 r. i zakończył się wy-
nikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpła-
cił wadium.

przetarg odbędzie się w dniu 14 grud-
ni a 2017 r.  o g o d z . 10. 0 0 w s i e d z i b i e 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.  
a. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z pro-
jektem umowy dzierżawy – do wglądu w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.  
A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizycz-
ne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysoko-

ści na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 
4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach 
do dnia 11 grudnia 2017 r. W tym dniu kwota 

wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu 
osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu 
przetargu z dowodem tożsamości lub reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełno-
mocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu  
z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób re-
prezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę 
uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, 
jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje 
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wy-
woławczej, 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.

 286/2017

Z powodu śmierci

MaMy
Drogiej Koleżance

teresie Jasińskiej
i 

Jej rodzinie
szczere wyrazy głębokiego współczucia

składają dyrektor i pracownicy 
Archiwum Państwowego w Suwałkach 

i Oddziału w Ełku
288/2017

oGłoSzeNie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale pomiędzy 
ulicami: Gen. K. pułaskiego, armii Krajowej, M. reja 

i obwodnicą Suwałk
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr 
XXXVII/478/2017 z dnia 25 października 2017 r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenu w kwartale pomiędzy ulicami: Gen. K. pułaskiego, armii 
Krajowej, M. reja i obwodnicą Suwałk.

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 3 stycznia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. 281/2017



21.11.2017

DwuTygoDnik SuwalSki

18

oBWieSzCzeNie
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1496) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. 
z 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wnio-
sek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 27.09.2017 r. zna-
k:I.7011.03.10.2017.IS, decyzję nr 7/2017 z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie za-
twierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej polegającej rozbudowie ulicy klonowej (od budynku nr 43 do szkoły 
podstawowej nr 5 im. alfreda wierusz-kowalskiego – poprzednio zespołu szkół 
nr 9) w zakresie robót budowlanych obejmujących:

rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz istniejącego uzbro-
jenia terenu, kolidujących z rozbudową ulicy,

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

budowę zatok parkingowych na 108 miejsc postojowych wraz z dojazdami,
budowę i przebudowę zjazdów publicznych, zgodnie z planem zagospoda-

rowania terenu, 
budowę chodnika po prawej stronie ulicy i ciągu pieszo-jezdnego po zachod-

niej stronie ulicy o nawierzchni z kostki betonowej,
budowę niekolizyjnych odcinków kablowych linii energetycznych,
budowę uzupełniających odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz z przy-

kanalikami 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,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projekto-

wanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:
budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
przebudowa zatok parkingowych na 30 miejsc postojowych wraz z dojaz-

dami, 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),

wysokościowe dowiązanie istniejącego dojazdu oraz chodnika (działka nr 
23669 (po podziale 23669/5), 

budowa schodów terenowych od strony garaży, na działce nr 24215/2 (po 
podziale 24215/4),

budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
budowa nowych i odcinka niekolizyjnego kablowych linii energetycznych na 

działkach nr 23981, 23661 (po podziale 23661/2),
budowa przykanalika sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 23648/24 

(po podziale 23648/37) i 23648/23 (po podziale 23648/35).

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 

23654 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki) (granice istniejącego pasa drogowego dro-
gi gminnej nr 101473 B) i w części na działkach 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 projekto-
wanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebu-
dowy innych dróg publicznych oraz budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 
na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 23648/24 (po podziale 23648/37), 
23648/23 (po podziale 23648/35), 23661 (po podziale 23661/2), 23669 (po podzia-
le 23669/5), 24215/2 (po podziale 24215/4), 23981, 23660 (po podziale 23660/3), 
(obręb nr 0004, Miasto Suwałki). 

Numery działek podlegających podziałowi:
działka nr 24215/2, o powierzchni 0,7112 ha, dzielona na działki: 
– 24215/3 o pow.0,0999 ha – wchodząca w granice pasa drogowego, 

– 24215/4 o pow. 0,6113 ha – w dotychczasowym władaniu,
działka nr 23669, o powierzchni 3,9144 ha, dzielona na działki: 
– 23669/1 o pow.0,0279 ha – wchodząca w granice pasa drogowego, 
– 23669/2 o pow.0,0005 ha – wchodząca w granice pasa drogowego, 
– 23669/3 o pow.0,0130 ha – wchodząca w granice pasa drogowego, 
– 23669/4 o pow.0,0110 ha – wchodząca w granice pasa drogowego, 
– 23669/4 o pow. 3,8620 ha – w dotychczasowym władaniu,
działka nr 23660, o powierzchni 2,0393 ha, dzielona na działki: 
– 23660/1 o pow.0,1155 ha – wchodząca w granice pasa drogowego, 
– 23660/2 o pow.0,0053 ha – wchodząca w granice pasa drogowego, 
– 23660/3 o pow. 1,9185 ha – w dotychczasowym władaniu,
działka nr 23661, o powierzchni 0,5352 ha, dzielona na działki: 
– 23661/1 o pow. 0,0186 ha – wchodząca w granice pasa drogowego, 
– 23661/2 o pow. 0,5166 ha – w dotychczasowym władaniu,
działka nr 23648/23, o powierzchni 0,0230 ha, dzielona na działki: 
– 23648/34 o pow. 0,0024 ha – wchodząca w granice pasa drogowego, 
– 23648/35 o pow. 0,0206 ha – w dotychczasowym władaniu,
działka nr 23648/27, o powierzchni 3,6246 ha, dzielona na działki: 
– 23648/36 o pow. 0,0008 – wchodząca w granice pasa drogowego, 
– 23648/37 o pow. 0,0484 ha – w dotychczasowym władaniu,
działka nr 23648/24, o powierzchni 0,0492 ha, dzielona na działki: 
– 23648/38 o pow. 0,0085 – wchodząca w granice pasa drogowego, 
– 23648/39 o pow. 3,6161 ha – w dotychczasowym władaniu,
działka nr 25314, o powierzchni 0,2590 ha, dzielona na działki: 
– 25314/1 o pow. 0,0092 – wchodząca w granice pasa drogowego, 
– 25314/2 o pow. 0,2498 ha – w dotychczasowym władaniu,
działka nr 23668, o powierzchni 0,0088 ha, dzielona na działki: 
– 23668/1 o pow. 0,0022 ha – wchodząca w granice pasa drogowego, 
– 23688/2 o pow. 0,0066 ha – w dotychczasowym władaniu, zgodnie z za-

twierdzonym projektem budowlanym.

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 Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem 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 projektu podziału. 

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

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest 
na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 

23654 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki) (granice istniejącego pasa drogowego 
drogi gminnej nr 101473 B), 

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 inwestycji usytuowane poza projektowa-
nym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudo-
wy innych dróg publicznych, 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) (obręb nr 0004, Miasto Suwałki). 

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 
1, pok. 140.  287/2017

WtoreK z radNyM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, prze-

kazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 21 listopada zapraszają Wojciech Pająk oraz Anna 

Ruszewska z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 28 
listopada na suwalczan czekają Zdzisław S. Ścięgaj z Prawa i 
Sprawiedliwości oraz Sławomir J. Szeszko z Bloku Samorządowego. 
Na spotkanie z radnymi 5 grudnia zapraszają Andrzej Turowski z 
Klubu Radnych ”Łączą nas Suwałki” oraz Piotr Wasiukow z Bloku 
Samorządowego.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław przełomiec lub wy-
znaczony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje w każdy 
poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na I piętrze Urzędu 
Miejskiego.

oGłoSzeNie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu 
ulicy Szwajcaria 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 XXXVII/479/2017 z dnia 
25 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu ulicy 
Szwajcaria w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejsco-
wego 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 3 stycznia 2018 r. Wniosek powinien zawierać na-
zwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczy.  282/2017
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tu zaszła zmiana>>

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

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

W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezen-
tujemy archiwalne zdjęcia Suwałk ze zbiorów Archiwum 
Państwowego w Suwałkach oraz te same miejsca współ-
cześnie. Autorem zdjęcia poniżej, pochodzącego z lat 
80-tych jest Roman Łysionek. Do Czytelników „DTS” ma-
my pytanie dotyczące tego miejsca.

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle 
prawidłową odpowiedź, będzie bilet ufundowany 
przez Cinema Lumiere Suwałki. Dodatkowo należy 
polubić i udostępnić publicznie najnowsze wydanie 
„DwuTygodnika” na naszym fanpagu: https://www.fa-
cebook.com/dwutygodnik/

kiedy wmurowano kamień węgielny pod budowę 
osiedla północ? (podaj rok)

Na odpowiedzi czekamy do 2 grudnia.
Prosimy je przesyłać pocztą na adres redakcji bądź 

na adres internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

Nagrodę za odpowiedź z nr 23 „DTS” otrzymał 
Mariusz Surażyński.

Fot. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Suwałkach

ZaprasZamy
na  bal  u  KrezołKa

S o B ota 2 G r U d N i a, 
G o d z. 9.30-15.00

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, 
ul. E. Plater 33A, Pracownia „Smykałka”

 9.30-11.00 – FILM DLA DZIECI
11.15-11.30 – SPEKTAKL PAPIEROWEGO TEATRU KAMISHIBAI 
      Z KRASNOLUDKAMI
12.00-13.00 – ROZSTRZYGNIęCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
       „SNY MARII KONOPNICKIEJ” ORAZ POKAZY KRóTKICH FILMóW
       „CZY TO PIETRZYK, CZY PODZIOMEK, CZY KRęŻOŁEK?”
13.00-15.00 – „BAL U KRęŻOŁKA” – ZABAWA DLA DZIECI Z ANIMATOREM,
       WYSTęP ILUZJONISTY

WStęp WoLNy

.
,



>>

Centrum obsługi Nieruchomości

Międzynarodowy Koncern obrotu Nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

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

NAJLEPsI AGENCI, NAJsZYBsZE TRANsAKCJE
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ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki
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„GotoWi Na zMiaNy!” to oferta skierowana do osób 
z niepełnosprawnością, dająca szansę na pracę 

w zaz SoWa w Lipniaku

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób  
niepełnosprawnych z powiatu suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego. 

termin realizacji: od 01.10.2017 do 30.09.2019

poszukujemy osób: z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym,  
znacznym, oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby bierne  
zawodowo, do 65 roku życia 

Uczestnikom projektu zapewniamy bezpłatnie:
1. Poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, prawne i zawodowe
2. Kursy / szkolenia zawodowe, w tym:

n Ogrodnik terenów zieleni, 
n Portier z modułem Palacz CO i 1kV,
n Ekspozytor towarów, 
n Pracownik obsługi telefonicznej,
n Pomoc kuchenna, Kelner, 
n Florysta z elementami dekoracji wnętrz,
n Konserwator powierzchni płaskich z obsługą maszyn sprzątających,

3. Staże / Praktyki zawodowe płatne
4. Warsztaty kompetencji
5. Zatrudnienie 10 osób w zakładzie aktywności zawodowej

Więcej informacji na stronie www.sdslipniak.pl lub telefonicznie (87) 562 10 02

                                                                                                                                                     
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską

 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020

279/2017

międzypokoleniowe 
Śpiewanie 

W Szkole Podstawowej nr 10 zorganizowano już po raz kolej-
ny „Międzypokoleniowe śpiewanie pieśni patriotycznych”.

Narodowe Święto Niepodległości wspólnie uczcili seniorzy i 
młodzież szkolna. Wystąpiły  chóry: „Ocena życia” – działający przy 
Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów kierowany przez 
Jadwigę Sowulewską oraz Jerzego Witkowskiego; „Złota Jesień ” – z 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pod kierownictwem muzycznym piotra 
Skowrońskiego i „Canto” – działający przy SOK przygotowywany przez 
tomasza Kierejszę, a także – zespół wokalny oraz soliści z SP nr 10 i jej 
absolwenci Magdalena zygmunt oraz dawid oszkinis. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Foto. Bogdan Kościuch – SP nr 10


