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Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia Wypełnionych radością i miłością.

Spełnienia wszystkich marzeń w Nowym 2018 Roku         życzy Toyota Suwałki

toyota suwaŁki, 
uL. woJska poLskieGo 42

tel. 87 566 32 63
www.toyotasuwalki.pl
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Ciepłych i Radosnych Świąt 
oraz szczęśliwego Nowego Roku

Na ścianie obraz. Przedstawiona zima:
Między drzewami ślizga się na lodzie
Gromada ludzi, dym idzie z komina
I wrony lecą w pochmurnej pogodzie.
   „Jadalnia” Czesław Miłosz

życzą dyrektor i pracownicy 
Biblioteki publicznej im. Marii konopnickiej 

w suwałkach

DwuTygoDnik SuwalSki

Tradycyjnych, rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten świąteczny czas 

będzie pełen miłości, radości, pokoju i dobroci. 
Niech przy stołach w Państwa domach 

zasiądą wszyscy Bliscy i Przyjaciele.
Natomiast Nowy 2018 Rok niech przyniesie 

realizację wszelkich planów i zamierzeń
życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach

Prezydent Miasta
Suwałk
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330/2017
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Opłatek spOrtOwców
W piątym Opłatku Sportowca zorganizowanym w OSiR uczestniczy-

li suwalscy sportowcy wyczynowi, w tym m.in. siatkarze Ślepska, piłka-
rze Wigier, ale również młodzi sportowcy. Życzenia wszystkim złoży-
li czesław renkiewicz, prezydent Suwałk oraz Beata Harasimowicz, 
Przewodnicząca Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk. W spo-
tkaniu uczestniczyli m.in. zdzisław przełomiec, przewodniczący suwal-
skiej Rady Miejskiej wraz z radnymi kamilem Laurynem i andrzejem 
turowskim, zastępca prezydenta Suwałk ewa sidorek, mistrz olimpij-
ski z Sapporo wojciech Fortuna, multimedalistka paraolimpiad Joanna 
Mendak i czwarta oszczepniczka ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de 
Janeiro Maria andrejczyk.

Oprócz życzeń były jasełka, zgromadzeni podzielili się też opłatkiem 
oraz śpiewali kolędy. Najmłodszych sportowców odwiedził Mikołaj z 
prezentami.

Organizatorem Opłatka Sportowca byli: Suwalska Rada Sportu, 
SALOS, OSiR, SOK i Przedszkole Zielony Zakątek. 

>>

Kilkaset osób wzięło udział w Wigilii Miejskiej, po raz kolejny zorga-
nizowanej na Placu Marii Konopnickiej. Suwalczanie mogli złożyć sobie 
życzenia, podzielić się opłatkiem, wysłuchać kolęd oraz skosztować wigi-
lijnych potraw. Od lat Wigilia Miejska jest organizowana w otwartej prze-
strzeni i udział w niej może wziąć każdy mieszkaniec naszego miasta. To 
znakomita okazja, aby doświadczyć i przeżywać ducha wspólnoty i Świąt 
Bożego Narodzenia. Tak było i w tym roku. 

Życzenia świąteczne złożyli wszystkim czesław renkiewicz, prezy-
dent Suwałk, poseł Bożena kamińska, wicemarszałek województwa 
podlaskiego anna Naszkiewicz oraz ksiądz moderator Jarema sykulski. 
Z mieszkańcami Suwałk opłatkiem łamał się też przewodniczący Rady 
Miejskiej zdzisław przełomiec i radni. Najmłodsi mogli wziąć udział  
w świątecznych konkursach z nagrodami. Pojawił się Święty Mikołaj. Była 
też szopka z żywymi zwierzętami. 

wigilia miejska

Kolędy wspólnie śpiewali młodzi wykonawcy ze Studia Piosenki Beciaki, zespół 
Shamrock, pracownicy ratusza i instytucji miejskich oraz księża 

Wszystkiemu temu towarzyszy Jarmark 
Świąteczny na Placu Marii Konopnickiej trwa-
jący do 19 grudnia. Na kiermaszu można kupić 
wiele oryginalnych świątecznych upominków  
i bożonarodzeniowych specjałów.

Galeria zdjęć na 
www.dwutygodniksuwalski.pl

Na stołach pojawił się m.in. 
barszcz czerwony z uszkami, 
ryba po grecku, bigos z grzybami, 
kutia i makowiec

sylwester 
pOd gwiazdami

W niedzielę 31 grudnia o godz. 21.00 na placu Marii Konopnickiej  
rozpocznie się Sylwester pod gwiazdami. W programie starcie DJ-ów  
– Andy Tass i DJ Suchy, koncert gwiazdy – Wander Years, czyli przebo-
je w klimacie pop, rock i disco, pokaz sztucznych ogni, a także konkursy  
z nagrodami i wiele innych atrakcji. Zapraszamy wszystkich do wspólne-
go powitania Nowego 2018 Roku.

>>
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Ciąg dalszy na str. 6

n W suwalskiej komendzie policji podpi-
sano porozumienia w sprawie powołania 
Studenckich Punktów Interwencyjnych na 
rzecz osób zagrożonych wychłodzeniem or-
ganizmu. Od grudnia 2017 r. do marca 2018 r. 
studenci PWSZ w asyście policjantów, strażni-
ków miejskich będą wizytowali miejsca prze-
bywania osób zagrożonych wyziębieniem  
(w tym bezdomnych, starszych, nieporadnych 
życiowo). 

n Hołd Józefowi Piłsudskiemu w 150. roczni-
cę jego urodzin oddały władze Suwałk. 
Prezydent czesław renkiewicz  i jego za-
stępca ewa sidorek złożyli kwiaty pod pomni-
kiem Marszałka.

n Policjanci zatrzymali 19-latka i jego o 4 la-
ta młodszego wspólnika, podejrzanych o do-
konanie kradzieży telewizora i kluczy nasa-
dowych w Suwałkach. Mundurowi odzyskali  
utracone mienie. Ponadto policjanci zatrzyma-
li też 21-letniego pasera, który przyznał się do 
popełnienia przestępstwa.

n W nocy policjanci patrolujący centrum 
Suwałk zauważyli pojazd audi, który jechał ca-
łą szerokością jezdni, a momentami zjeżdżał na 
pobocze. Takie zachowanie wskazywało na to, 
że kierujący może być pod wpływem alkoholu. 
Policjanci zatrzymali kierującego audi do kon-
troli na ul. Daszyńskiego. Okazało się, że 20-let-
ni obywatel Ukrainy  zdecydował się wsiąść za 
kierownicę mając ponad 1,4 promila alkoholu 
w organizmie.

n W suwalskich przedszkolach, w których 
realizowany jest  projekt pt. „Bądź aktywny – 
bądź zdrowy” w ramach Programu Współpracy 
Interreg V-A Litwa-Polska, odbyły się zajęcia ru-
chowe z udziałem dzieci z przedszkoli z Vareny, 
Druskiennik, Łoździej i Alytusa na Litwie. Dzieci 
rywalizowały w zabawach ruchowych i zawo-
dach sportowych.

n W tegorocznej edycji akcji Szlachetna 
Paczka udało się pomóc 26 rodzinom z Suwałk 
i okolic. Dzięki przedsiębiorcom, osobom pry-
watnym, właścicielom sklepów i uczniom su-
walskich szkół udało się zebrać mnóstwo 
żywności, odzieży, środków higieny, a nawet 
sprzętu AGD. Suwalski finał tej akcji zorgani-
zowano w patio Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej. 

n O pracy przyrodnika wśród pingwinów, 
słoni morskich, uchatek i innych płetwonogich 
oraz uskrzydlonych mieszkańców Wyspy Króla 
Jerzego w Antarktyce w suwalskiej Bibliotece 
Publicznej im. M. Konopnickiej opowiada-
ła anna Grebieniow w czasie multimedial-
nego spotkania „ANTARKTYKA – 10 miesięcy  
z pingwinami”.

n W Suwałkach odbyły się dwie promocje 
książek o Obławie Augustowskiej. Książkę 
„Obława augustowska 1945 okoliczności i ofia-
ry w dokumentach archiwalnych” zaprezento-

>>

Barwy wOlOntariatu
W czasie XV  Suwalskiej Gali Wolontariatu, zorganizowanej przez Centrum Aktywności 

Społecznej PRYZMAT podsumowano lokalny konkurs „BARWY WOLONTARIATU, Suwałki 2017” pod 
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Wolontariusze nominowani byli przez orga-
nizacje pozarządowe i instytucje organizujące pracę wolontariuszy.

Dziesięciu laureatom konkursu prezydent Suwałk czesław renkiewicz wręczył okolicznościo-
we statuetki w podziękowaniu za szlachetną pracę i bezcenną pomoc dla dobra innych. 

Tegoroczni suwalscy laureaci konkurs „Barwy Wolontariatu”: Michał rydzewski z Zespołu Szkół 
nr 6 w Suwałkach – Szkolny Klub Wolontariatu „Wielkie Serca”; Magdalena ewelina anuszkiewicz 
z Zespołu Szkół Technicznych; klaudia Falejczyk ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, 
Suwalski Hufiec Harcerek „Jaćwież”; Janina czarniewska ze Społecznej Organizacji Przyjaciół 
Dzieci „Przystań”; anna rybska ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku; danuta tutak-
suchowier ze Stowarzyszenia Twórczych Seniorów „ROZŁOGI”; teresa wysocka-kluczny  
z Suwalskiej Rady Seniorów; piotr szmigielski z Centrum Wspierania Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną przy Stowarzyszeniu „Aktywni tak samo”; Halina Grabowska z Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II; danuta Świerska z Podlaskiej Jednostki 
Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomych.

łaźnia dO przeBudOwy
Rozpoczyna się kolejny etap rewitalizacji suwalskich bulwarów. czesław renkiewicz , 

prezydent Suwałk wspólnie ze skarbnikiem wiesławem stelmachem podpisali umowę  
z anatolem chomczykiem, właścicielem firmy Anatex, która przebuduje budynek po byłej łaź-
ni.  Inwestycja warta 8 112 433,01 zł zakończy się w maju 2019 roku.

W ramach inwestycji budynek ma zostać przebudowany. Zmieni się też przeznaczenie tego 
obiektu. Powstanie tam galeria fotograficzna – wystawiennicza. Będzie tam też zaplecze gastro-
nomiczne. 

– Inwestycję roz-
kładamy aż na 3 lata,  
a w międzyczasie bę-
dziemy chcieli pozy-
skać dofinansowanie na 
tę inwestycję ze środ-
ków Unii Europejskiej 
przeznaczonych na re-
witalizację – informuje  
Cz. Renkiewicz.

Po przebudowie bę-
dzie to budynek dwu-
kondygnacyjny o po-
wierzchni użytkowej 
prawie t ys iąca me -
trów kwadratow ych. 
Wszystko ma powstać 
do końca maja 2019 r.
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głOsujmy na suwałki
W Suwałkach może pojawić się zewnętrzny czujnik pomiaru jakości powietrza. Czy tak się stanie 

zdecydują suwalczanie. Głosowanie internetowe w ramach akcji „Wiem, czym oddycham” trwa do 
22 grudnia do godziny 22.00 pod adresem https://wiemczymoddycham.pl/#glosuj 

„Wiem, czym oddycham” to konkurs skierowany do lokalnych społeczności i ich mieszkańców, 
którzy chcą monitorować stan jakości powietrza w swojej okolicy. W ramach akcji zostanie zain-
stalowanych 150 czujników w całej Polsce.

Jakie jest suwalskie powietrze?
Jak informuje Polski Alarm Smogowy w Suwałkach jest najniższe w Polsce zanieczyszcze-

nie benzo(a)piranem czyli najbardziej rakotwórczym węglowodorem aromatycznym powstają-
cym podczas spalania paliw stałych w niskich temperaturach. Jego głównym źródłem w Polsce 

są gospodarstwa domowe, uży-
wające pozaklasowych kotłów na 
węgiel i drewno. Suwałki znajdują 
się też wśród polskich miast z naj-
niższym wskaźnikiem pyłu PM10. 
W Suwałkach wskaźnik ten wyno-
si 19,2 ug/m3 i daje to piątą loka-
tę w kraju za: Gdynią, Sopotem, 
Szklarską Porębą i Słupskiem.

Warto jednak zauważyć, że  
w Suwałkach stacja pomiaru zanie-
czyszczenia powietrza znajduje się 
na Osiedlu Północ, gdzie powietrze 

jest najczystsze. Gorzej jest w południowej części miasta.

wydarzyŁo się
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mieszkania dla suwalczan
Czterdzieści osiem rodzin może cieszyć się pięknymi, nowymi mieszkaniami; dziś bowiem, 

we wtorek 19 grudnia, przekazany został użytkownikom wielorodzinny budynek przy ulicy 
Brzostowskiego 1. Teraz budynek i poszczególne mieszkania są własnością Zarządu Budynków 
Mieszkalnych TBS sp. z o.o, ale najpóźniej w 2036 roku staną się one własnością najemców. Taka 
jest bowiem idea programu budowy tych mieszkań: „od najemcy do właściciela”. 

Wynika to z podpisanych umów – przyszli właściciele mieszkań zobowiązali się do wpłacania 
równych rat na poczet wykupu mieszkań, a także pokrywania kosztów czynszu i mediów.

W nowo zbudowanym bu-
dynku, który wzniesiono kosz-
tem 6 mln 123 tys. złotych, 
znajduja się 32 lokale trzypo-
kojowe o powierzchni użytko-
wej od 53 do 65 m. kw. oraz 16 
lokali dwupokojowych o po-
wierzchni 45 m. kw.

Jak zapowiada suwalski sa-
morząd to nie koniec miesz-
kaniowych inwestycji, w 2018 
roku ruszy budowa kolejnych 
dwóch bloków mieszkalnych 
w systemie „od najemcy do 
właściciela”. Będą to dwa iden-
tyczne budynki, łącznie kolejne 48 mieszkań. Do użytkowników trafią one w 2019 roku. 

wali w suwalskim Archiwum Państwowym jej 
autorzy tadeusz radziwonowicz i Barbara 
Bojaryn-kazberuk . Natomiast w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej 
teresa kaczorowska promowała swoje wy-
dawnictwo „Dziewczyny obławy augustow-
skiej”.

n 36-tą  rocznicę ogłoszenia stanu wojen-
nego uczcili suwalscy samorządowcy, na 
czele z prezydentem Suwałk czesławem 
renkiewiczem i zdzisławem przełomcem 
przewodniczącym Rady Miejskiej, składa-
jąc kwiaty pod Dębem Wolności oraz obeli-
skiem poświęconym ks. Jerzemu Popiełuszce. 
Towarzyszyli im przedstawiciele młodzie-
ży z Zespołu Szkół nr 2, z jego dyrektorem 
romualdem Borkowskim.

n 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojen-
nego w Polsce uczcili także przedstawicie-
le  NSZZ „Solidarność”, na czele z szefem su-
walskich struktur tego związku zdzisławem 
koncewiczem, którzy złożyli kwiaty pod 
Dębem Wolności i obeliskiem poświęconym 
ks. Jerzemu Popiełuszce. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali 37-latka, 
który na przełomie listopada i grudnia pod-
palił 15 kontenerów śmietnikowych i zniszczył 
cztery altany śmietnikowe w centrum miasta 
i na ul. Daszyńskiego. Funkcjonariuszom po-
mógł monitoring, który zarejestrował w jed-
nym z tych przypadków wizerunek sprawcy. 
Mężczyzna usłyszał zarzuty w warunkach re-
cydywy, do których się przyznał. Decyzją są-
du podpalacz najbliższe trzy miesiące spędzi 
w areszcie. Grozi mu kara nawet do 7,5 lat po-
zbawienia wolności.

n Trzy osoby zostały ranne w wypadku, 
do którego doszło  na wyjeździe z Suwałk do 
Bakałarzewa. To kierowcy trzech ciężarówek, 
które wpadły do rowu na rogatkach miasta. 

n  S u w a l s k i e m u  P r z e d s i ę b i o r s t w u 
Energetyki Cieplnej  została przyznana kla-
sa „A” oraz znak „NO SMOG” przez Instytut 
Certyfikacji Emisji Budynków. Te certyfika-
ty potwierdzają, że oferowane przez   spółkę 
ciepło stanowi skuteczne narzędzie do ogra-
niczania niskiej emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza. Certyfikaty oraz znaki „No SMOG”  
otrzymają od PEC najwięksi odbiorcy cie-
pła oraz jednostki organizacyjne samorządu 
miejskiego, korzystający z miejskiej sieci cie-
płowniczej.

>>

Budynek przy Brzostowskiego 1

zmarł  leszek a.  mOczulski
17 grudnia w Krakowie zmarł znany poeta i autor tekstów piosenek, pochodzą-

cy z Suwałk Leszek Aleksander Moczulski. Urodził się 18 lutego 1938 w Suwałkach.
Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował 

jako poeta w 1959 w Dzienniku Polskim, publikował także w Tygodniku 
Powszechnym. Od 1956 roku mieszkał  w Krakowie. Jest autorem słów hym-
nu Suwałk. W czasie swojego ostatniego pobytu w Suwałkach w 2013 r. czę-
sto powracał do wspomnień z młodości spędzonej w rodzinnym mieście przy  
ul. Żeromskiego. Spotkał się wtedy też z suwalską młodzieżą.

>>
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mikOłajkOwy 
autOBus radia 5

Po raz 23. ulicami Suwałk jeździł Mikołajkowy Autobus 
Radia 5. To akcja, podczas której zbierane są dary dla po-
trzebujących dzieci.

W Suwałkach zebrane od firm i instytucji prezenty trafi-
ły do podopiecznych z miejscowej Społecznej Organizacji 
Przyjaciół Dzieci „Przystań”, która  pomaga też całym ro-
dzinom, przekazując żywność i ubrania. Na suwalskiej liście 
darczyńców znajdowało się prawie 60 firm, przekazały one 
słodycze, zabawki, przybory szkolne, ubrania oraz to, co po-
trzebne jest do działania świetlicy na co dzień. Zebrano tak-
że prawie 5500 złotych.

7
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Popyt na rynku mieszkaniowym 
w Suwałkach w ostatnich  miesiącach 
jest zauważalnie duży. Solidny wzrost 
gospodarczy przekłada się na zwięk-
szone zapotrzebowanie na nowe nie-
ruchomości, które niezwykle szybko 
znajdują nabywców. Sytuacji sprzy-
jają między innymi rekordowo ni-
skie stopy procentowe i niski poziom 
bezrobocia oraz wzrost płac. Liczba 
przyznawanych kredytów nie zmala-
ła nawet po wprowadzeniu przez ban-
ki ostrzejszej polityki i wymaganego 
20-procentowego wkładu własnego.

 Innym czynnikiem zwiększającym 
popyt na mieszkania jest dezorganizacja 
w systemie bankowym i gospodarczym. 
Polacy z obawy przed obniżeniem war-
tości zgromadzonego kapitału wolą ulo-
kować go w mieszkaniach, uznawanych 
za bezpieczną inwestycję.

rynek   mieszkaniOwy 
na   wysOkich   OBrOtach

Wioletta
Sadłowska
Dyrektor WGN
Suwałki, pośrednik
w obrocie
nieruchomościami,
doradca rynku
nieruchomości,
nr licencji zawodowej 
20442

centrum obsługi Nieruchomości

ul. 1 Maja 1 tel.  87 566 64 14 
www.wgn.pl

Większość odnotowanego wzro-
stu sprzedaży to mieszkania nabywa-
ne za gotówkę. Można tutaj wyróż-
nić trzy grupy kupujących: inwestorzy 
dokonujący zakupu na wynajem lub 
odsprzedaż (ok. 50% wszystkich 
transakcji), rodziny o dobrej sytuacji 
materialnej, chcące zmienić mieszka-
nie na większe, oraz rodzice kupujący 
lokale dla dorastających dzieci.

Inwestorzy gotówkowi obecnie 
mogą liczyć na rentowność z wynaj-
mu rzędu 5 proc. brutto, podczas gdy 
oprocentowanie możliwe do uzyska-
nia z najwyższych  lokat wynosi oko-
ło 2 proc.

Z danych WGN wynika, że  2017 
rok będzie kolejnym rekordem sprze-
daży lokali mieszkaniowych. Popyt 
jest tak silny, że deweloperzy decydu-
ją się podnosić ceny mieszkań. Wzrost 

tępa sprzedaży i cen na rynku pier-
wotnym napędza też rynek wtórny, 
który od dawna nie notował tak du-
żego zainteresowania.

Potrzebujesz pomocy przy sprze-
daży mieszkania, wyślij e-mail:  
suwałki@wgn.pl  lub zadzwoń  
(87) 566 64 14.

Dziękujemy Naszym Klientom za dotychczasową 
współpracę i zapraszamy do dalszej 

w nadchodzącym Nowym Roku.
Życzymy Wesołych i Pogodnych Świąt

Zespół WGN Nieruchomości Suwałki

303/2017

W ratuszu dzieci 
powitał Czesław 
Renkiewicz, 
prezydent Suwałk 
wraz ze swoimi  
zastępcami 
Ewą Sidorek 
i Łukaszem 
Kurzyną

Budynek przy Brzostowskiego 1
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słOdki mecz
W Mikołajki w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej odbył 

się Słodki Mecz zorganizowany przez samorząd szkolny we współpracy  
z Młodzieżową Radą Suwałk.

Reprezentacja kadry pedagogicznej zmierzyła w wielu konkurencjach 
sportowych z uczniowską drużyną. W siatkówce lepsi byli uczniowie. 

Wejściówką na Słodki Mecz,  były słodycze zbierane na potrzeby pod-
opiecznych Świetlicy im. Dzieciątka Jezus sióstr Terezjanek. Podobne 
sportowe wydarzenie odbyło się w II LO im. gen. Z. Podhorskiego.

– Udało nam się zebrać w szkole dwa duże kartony łakoci. Zbieraliśmy 
też pieniądze na rzecz Krzysia,  8-letniego chłopca, chorego na ziarnicę zło-
śliwą z przerzutami. Wspólnie z uczniami II LO udało się zebrać 2895,33 zł.  
– informował tomasz Nowalski, przewodniczący samorządu w I LO, 
który organizował i zapraszał na imprezę wespół  z Gabrielą Grygieńć  
i piotrem przemielewskim.

mikOłajkOwa 
spartakiada

Blisko 450 osób bawiło się w suwalskiej hali Ośrodka Sportu  
i Rekreacji podczas XXVI Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej 
Troski. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami, opiekunami oraz wolonta-
riuszami przy rytmach muzyki DJ’a Słomy przez kilka godzin uczestni-
czyli w konkursach, grach i zabawach. Jak co roku, punktem kulmina-
cyjnym było wręczenie wszystkim uczestnikom świątecznych paczek 
przez Mikołaja.

Spartakiada została zorganizowana przez Stowarzyszenie Integracji 
Społecznej ALTERNAT Y WA przy współpracy z Towarzystwem 
Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie 
w Suwałkach, suwalskim Urzędem Miejskim oraz OSiR. 

pOezja w przedszkOlu
W Przedszkolu  nr 10, odbył się już po raz ósmy „Wieczór Poezji Marii 

Konopnickiej”. Każda grupa przedszkolna przygotowała utwór swojej patron-
ki związany tematycznie z zimą. 

Na koniec jako niespodzianka wieczoru  wystąpił mieszkający na 
Suwalszczyźnie, aktor teatralny i filmowy Maciej wojdyła. Jego interpre-
tacja wiersza „Stefek Burczymucha” rozbawiła nie tylko przedszkolaków, ale 
też dorosłych.

W konkurencjach siłowo-wytrzy-
małościowych młode wilki odda-
wały pola weteranom. Niepokona-
nym w robieniu pompek okazał się 
nauczyciel wf Tadeusz Hrynasz-
kiewicz

>> >>

Wiersze Konopnickiej recytowali również rodzice wspólnie ze swoimi pociechami  
i absolwenci przedszkola

>> Ślepsk Świąteczny
Siatkarze pierwszoligowego Ślepska Suwałk też przygotowu-

ją się do Bożego Narodzenia. W Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej kewin sasak (na zdjęciu) i Mateusz Laskowski 
wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 wykonywali ozdo-
by świąteczne.

W czasie robienia łańcuchów choinkowych i innych ozdób był 
też czas na rozmowy o karierze sportowców. Największe zaintere-
sowanie wywołały jednak autografy siatkarzy Ślepska. 

>>
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razem Od 100 lat
W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej zainaugurowano obchody rocznicy 

stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz ustanowienia relacji dyplomatycznych mię-
dzy Polską i USA. W spotkaniu uczestniczył prezydent Suwałk czesław renkiewicz i jego zastęp-
ca ewa sidorek, radni andrzej chuchnowski i wojciech pająk, dyrektor suwalskiej biblioteki Maria 
kołodziejska oraz przedstawiciel ambasady USA steven Bremner, Sekretarz ds. Praw Człowieka. 
Za pomocą platformy internetowej  Suwałki połączyły się z Warszawą, gdzie odbywały się  główne ob-

chody, podczas których przemówił amery-
kański ambasador paul w. Jones. Po części 
oficjalnej ambasador zaprosił wszystkich 
na tort, którym uczczono rocznicę 100-le-
cia. W spotkaniu uczestniczyła suwalska młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. 
M. Konopnickiej oraz III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
A. Lityńskiego.

Suwalska biblioteka  bierze udział w inauguracji obchodów jako jeden z 20. centrów 
kultury i informacji na temat Stanów Zjednoczonych rozlokowanych głównie w biblio-
tekach w całej Polsce. Biblioteka nawiązała współpracę z Ambasadą USA w 2012 r. w ra-
mach projektu america@your library (Ameryka w twojej bibliotece) i otrzymała 150 an-
glojęzycznych książek i audiobooków do swoich zbiorów, a ponadto bezpłatny dostęp 
do ponad 30. komercyjnych baz danych.

>>

ŻydOwskie
„Okruchy dnia”

O żydowskich kobietach z Suwałk opowiada spektakl 
„Okruchy dnia”, według książki Macieja ambrosiewicza  
pt. „Sztetl z długą ulicą”, który w SOK wystawiła grupa te-
atralna „ROZŁOGI”, działająca przy Stowarzyszeniu Twórczych 
Seniorów „ROZŁOGI”. 

– Napisanie scenariusza nie sprawiło większych problemów. 
Dużej pomocy udzielił Józef adelson, któremu bardzo dzięku-
ję. Ten spektakl zamierzamy pokazywać uczniom suwalskich 
szkół, jako swoistą lekcję historii – opowiada reżyser spektaklu 
Joanna Łupinowicz.

Autorami scenariusza są M. Ambrosiewicz i J. Łupinowicz.
Spektakl dofinansowany został z suwalskiego budżetu miej-
skiego. 

W Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej odbyła się promo -
cja książki „Suwalskie limeryki latem. 
2007-2017”. Książka zawiera ponad 200 
utworów nagrodzonych bądź wyróż-
nionych w konkursie „Suwalskie lime-
ryki latem”, napisanych przez 60 osób. 
Spotkaniu towarzyszył koncert po-
ezji śpiewanej w wykonaniu suwal-

skich muzyków. 
Dotąd suwalska biblioteka zorganizowała 11 edycji konkursu lite-

rackiego „Suwalskie limeryki latem”. Jego uczestnikami były osoby  
z całej Polski, których zadaniem było napisanie limeryku o Suwałkach 
i Suwalszczyźnie. Dodatkowo premiowane było nawiązanie do wska-
zanego tematu dodatkowego, a każdego roku był on inny, tj. Maria 
Konopnicka, Czesław Miłosz, Julian Tuwim, gwara suwalska, herb Suwałk, 
Czarna Hańcza, Suwałki Blues Festival.

Książka ukazała się dzięki współpracy Biblioteki Publicznej im.  
M. Konopnickiej w Suwałkach oraz Stowarzyszenia Kulturalnego Bibliofil. 
Wydawnictwo współfinansowano ze środków samorządu suwalskiego. 

>>

limeryki latem>>jest taki 
Świąteczny czas

Prezydent Suwałk ogłosił konkurs „Jest taki świąteczny czas…”.  
Do konkursu można zgłosić wolnostojący dom jednorodzinny lub balkon 
w budynku wielorodzinnym.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.
um.suwalki.pl oraz na portierni  Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1 oraz 
w  Wydziale Kultury Turystyki i Promocji, ul. Noniewicza 71A, pokój 208  
i na stronie: www.um.suwalki.pl

Zgłoszenia należy składać do 29 grudnia 2017 r. w kancelarii ogól-
nej Urzędu Miejskiego (pok. nr 5), ul. A. Mickiewicza 1,16-400 Suwałki.

W spektaklu 
biorą aktorzy 
Teatru 
„Rozłogi”, 
a wspomaga-
ją ich także 
aktorzy wo-
lontariusze 
Teatru 
„Hybrydo- 
wego”, 
działającego 
przy SOK

>>
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Bezpłatne karmniki
W najbliższą środę (20 grudnia), o godzinie 8.00 w sali 26 

suwalskiego Urzędu Miejskiego, będą rozdawane karmniki dla 
ptaków. Karmników jest 100. Jeśli nie będzie to wystarczająca 
liczba każdy będzie mógł zapisać się na specjalna listę i ode-
brać karmnik w terminie późniejszym.

By otrzymać karmnik należy spełnić dwa warunki. 
Pierwszy – należy wpisać się na listę, na której widniał bę-
dzie adres nieruchomości, gdzie zostanie umieszczony kar-
mnik dla ptaka. Drugi warunek – jeden mieszkaniec może 
otrzymać tylko i wyłącznie jeden karmnik.

Karmniki dla ptaków wykonali uczniowie suwalskiego 
Zespołu Szkół nr 6 w ramach odbywanych praktyk.

10

Świątecznie i na ludOwO
To była już 22 Wigilia z udziałem kilkunastu zespo-

łów ludowych z terenu Suwalszczyzny. Jak co roku or-
ganizowana przez starostę suwalskiego „Chłopska 
Wigilia” zgromadziła znakomitych wykonawców lu-
dowych – tancerzy, śpiewaków i muzykantów. Byli 
wśród nich artyści od lat znani i nagradzani na naj-
większych i najważniejszych  przeglądach sztuki lu-
dowej – jak Józef Murawski, pełniący rolę współgo-
spodarza, i byli wykonawcy, którzy stawiają pierwsze 
kroki na ludowej scenie.  

Wszyscy zasługują na słowa podziękowania i sza-
cunek, bowiem to oni właśnie przechowują piękne tra-
dycje sztuki ludowej naszego regionu.

>>

>>

>>

20 lat pOmOcy
W niedzielę 17 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne połączone  

z Jubileuszem 20-lecia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej 
Troski w Suwałkach.

Uroczystości poprzedziła msza święta w konkatedrze św. Aleksandra 
w intencji stowarzyszenia. Na potkanie przybyli z prezentami m.in., po-
seł na sejm RP Jarosław zieliński z małżonką, zastępca prezydenta 
Suwałk ewa sidorek oraz proboszcz parafii św. Aleksandra ks. prałat 
kazimierz Gryboś. 

– Stowarzyszenie tworzą głownie rodzice mający niepełnosprawne 
dzieci. Powstało, ponieważ samodzielnie nie potrafiliśmy zaspokoić ich 
potrzeb. Obecnie stowarzyszenie liczy 42 członków. Dzięki projektowi fi-
nansowanemu przez PEFRON 39 dzieci i młodzieży korzysta z terapii psy-
chologicznej, logopedycznej, integracji sensorycznej czy masażu uspraw-
niającego – mówi wanda Niedziejko, prezes stowarzyszenia. Podczas 
uroczystości dzieci przedstawiły jasełka, a na stołach oprócz potraw wi-
gilijnych pojawił się jubileuszowy tort.
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n  wystawę prac Stanisława J. Wosia – w Galerii PAcamera, SOK,  
ul. Noniewicza 71, wystawa czynna do 31 grudnia;

n na wystawę prac Wiesława Prędysia – GSW Chłodna 20, ul. Noniewicza 
71, wystawa czynna do 28.01.2018 r.;

n wystawę rysunków satyrycznych „Natura Matką Ludzi” – Galeria Patio, 
ul. Jana Pawła II 5, wystawa czynna do 21 stycznia 2018 r.;

n  wystawę prac laureatów 5. Suwalskiego Przeglądu Dziecięcej 
Twórczości Plastycznej – Galeria Na Marmurach, ul. Noniewicza 71, wy-
stawa czynna do 15 stycznia 2018 r.

MuzeuM okręGowe w suwaŁkacH, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

n wystawę „Solus Christus Sola Fide – Ewangelicy na Suwalszczyźnie”.
Godziny pracy Muzeum Okręgowego w okresie świąteczno-noworocz-

nym: 24-25.12 – nieczynne; 26.12 – godz. 10-15; 27-29.12 – godz. 8-16; 30.12 
– godz. 9-17; 31.12– 1.01.2018 – nieczynne; 2-5.01 – godz. 8-16; 6.01 – nie-
czynne; 7.01. – godz. 9-17.

ceNtruM sztuki wspóŁczesNeJ& GaLeria aN-
drzeJa struMiŁŁy, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

n wystawę Przemysława Karwowskiego, Romana Borawskiego, Karola 
Karwowskiego „Chaos, Kosmos, Labirynty”. 

„rozMariNo”, ul. T. Kościuszki 75 zaprasza na:
n koncert „Świąteczne Nastroje w Rozmarino” w wykonaniu zespo-

łu Fret Blues Band – 29 grudnia (piątek), godz. 19.00, rezerwacja miejsc  
– 5 zł osoba, tel. 87 563 24 00;

ciNeMa LuMiere
zaprasza na filmy:

– 19 grudnia godz. 19.15 – „Manifesto” (dramat) – Kino Konesera 
– do 21 grudnia – „Pierwsza gwiazdka” (kom. anim.), „Cicha noc” (dra-

mat), „Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi” 2D+3D (przyg./s-f), „Mikołaj i spół-
ka” (kom./familijny), „Kumple z dżungli” (anim./przygod.);

– od 22 grudnia – „Dżungla” (dra-
mat biograf.), „Bękarty” (komedia), 
„Sprawa Chrystusa” (dramat);

– od 25.12 – „Paddington 2” (kom. 
przygod.);

– od 29.12 – „Jumanji: Przygoda w 
dżungli” (przygod. fantasy);

31.12– Sylwestrowa Noc Filmowa;
– od 5 stycznia 2018 r. – „Gotowi na 

wszystko. Exterminator” (komedia), 
„Gra o wszystko” (dramat), „Król roz-
rywki” (musical biogr.);

– od 6 stycznia – „Fernando” 
2D+3D (kom. anim.); 

– 9 stycznia – „Mother!” (thriller)– Kino Konesera.

BiBLioteka puBLiczNa  iM. M. koNopNickieJ 
w suwaŁkacH zaprasza:

n na spotkanie z autorem książek dla dzieci  
i  młodzieży arkadiuszem Niemirskim ,  
w czasie pełnego humory spotkania niespo-
dzianka – 20 grudnia o godz. 17.00 w Sali im.  
J. Towarnickiej przy ul. E. Plater 33A; 

n  wspólnie z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do udziału w akcji 

„Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książ-
kę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon “Przeczytaj i obej-
rzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D (w cenie 17 zł) i 3D 
(w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: „Najlepszy”, „Barbie: delfiny z magicz-
nej wyspy” i „Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi”, „Paddington 2”, „Fernando”. 

uwaGa: Biblioteka przy ul. E. Plater 33 A i wszystkie jej filie będą nie-
czynne 23 grudnia. 

suwaLski oŚrodek kuLtury zaprasza na: 
n 9. Świetlikowe kolędowanie – 21.12. (czwartek) o godz. 18 w Sali 

Kameralnej przy ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny

n DKF – najnowszy film Lecha Majewskiego „Droga Krzyżowa” czy-
li ożywiony obraz Pietera Bruegla– 20.12. (środa) o godz. 18.00 w Sali 
Kameralnej przy ul. Jana Pawła II 5, bilety: 12 zł;

n poświąteczny wieczorek taneczny z zespołem Wspomnień Czar – 
Środy Seniora: „Na starych nutach babuni” – 27.12. (środa) o godz. 17.00 
w Galerii Rozmarino, ul. Kościuszki 75, bilety: 5 zł; 

n na Legendy Rocka – Muzyka Serc. Sylwester 2017 symfonicznie– 31.12. 
(niedziela), godz. 21.30 w Sali im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5,Bilety: 115 
zł w przedsprzedaży w kasie SOK, sprzedaż regularna od 22.12 – 125 zł, 
szczegóły na: soksuwalki.eu 

zaproszenia suwalskie

w kinie

O złOtą 
pOdkOwę pegaza

Jury tegorocznych Ogólnopolskich Spotkań z Monodramem O ZŁOTĄ 
PODKOWĘ PEGAZA przyznało aż dwie nagrody Grand Prix. W kategorii 
aktorów zawodowych statuetkę zdobył Mateusz olszewski z Łodzi za 
znakomity spektakl „Novecento” na podstawie dramatu włoskiego pisa-
rza Alessandro Baricco, natomiast w kategorii młodzieżowej – katarzyna 
dominiak ze Świnoujścia za spektakl „Z innej gliny”. Wśród wyróżnio-
nych znalazły się dwie suwalczanki paulina cieraszko i zofia antonina 
Mackiewicz z Teatru Efemerycznego, działającego w SOK pod kierun-
kiem Jolanty Hinc-Mackiewicz.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl  

>>
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Rekordowy, prospołeczny, prorozwojowy – 
to trzy główne hasła jakimi mogę opisać projekt 
Budżetu Miasta na 2018 rok. Budżet przekra-
czający 0,5 mld zł, znaczące podwyżki wyna-
grodzeń dla nauczycieli, pracowników admini-
stracji oraz obsługi, a także rekordowe nakłady 
na inwestycje sięgające ponad 140 mln zł – to 
tylko kilka z propozycji przyszłorocznego pla-
nu dochodów i wydatków Miasta Suwałki, któ-
ry zostanie przedłoży radnym Rady Miejskiej już 
w najbliższą środę.

Dochody naszego miasta w przyszłym ro-
ku wyniosą 452.178.332 złotych. Wydatki  to 
503.735.863 zł. Na inwestycje przeznaczymy 
aż 142.388.989 zł. Deficyt, czyli różnica pomię-
dzy dochodami, a wydatkami, to 51.557.531 zł.  
Pokryty on zostanie z kredytu, wolnych środ-
ków i pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 

To budżet rekordowy w historii Suwałk,  
w którym olbrzymi nacisk położyliśmy na ludzi, 
na naszych mieszkańców. Wiele zapisów budże-
tu jest dedykowanych bezpośrednio dla nich.  

To przede wszystkim wcześniej wspomnia-
ne podwyżki wynagrodzeń: 

· 3.967.166 zł – podwyżki dla 1.461 pracow-
ników samorządowych (wzrost funduszu płac 
o 6,88%),

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

· 2.550.000 zł. – 5% wzrost wynagrodzeń dla 

prezydent suwałk O BudŻecie na 2018 rOk
nauczycieli od kwietnia 2018 r.

· 2.225.391 zł – środki na odprawy emerytal-
ne i inne świadczenia pracownicze,

Ponadto postanowiliśmy znieść odpłat-
ność za pobyt dzieci – będących mieszkańca-
mi Suwałk – w miejskich przedszkolach. Podatki  
i opłaty lokalne zostaną na niezmienionym po-
ziomie (podatek od nieruchomości – od 2014 
roku, podatek od środków transportowych  
– od 2013 roku, opłata za odpady komunalne  
– od II kwartału 2014 roku).

Nie planujemy wzrostu opłat za energię 
cieplną, opłat za wodę i ścieki, opłat za komu-
nikację miejską.

Dotacje na rzecz organizacji pozarządo-
wych sięgną 5.261.522 zł. Utrzymane będą też 
dotacje z budżetu miasta na ochronę zabytków 
– 200.000 zł, na zmianę źródeł ciepła – 200.000 
zł, na modernizację rodzinnych ogrodów dział-
kowych – 100.000 zł.

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 zwiększa 
się już od kilku lat. Rośnie nam zarówno liczba 
podatników oraz pieniądze, które wpływają do 
kasy miejskiej z tytułu podatku dochodowego. 
To oznacza, że cały czas poprawia się sytuacja 
gospodarcza miasta oraz rozwija się dynamicz-
nie rynek pracy. Dochody budżetu miasta z ty-
tułu podatków PIT i CIT wzrosły na przestrzeni 

trzech ostatnich lat o ponad 14 mln zł. Od końca 
2014r. liczba bezrobotnych spadła o 1146 osoby 
i wynosi obecnie 1640 osób.

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.

Mam nadzieję, że propozycja takiego bu-
dżetu spełni oczekiwania nie tylko radnych 
Rady Miejskiej w Suwałkach, ale też wszystkich 
mieszkańców. Zapraszam Państwa do zapozna-
nia się ze szczegółami w specjalnie przygoto-
wanej na ten temat wkładce do „DwuTygodnika 
Suwalskiego”.

BudŻetOwa sesja
Jeszcze przed Bożym Narodzeniem obradować będą suwalscy radni miejscy. Na XXXIX sesji zajmą się przede wszystkim budżetem miejskim na 2018 r.  

oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Suwałki na lata 2018-2038. Obrady rozpoczną się 20 grudnia o godz. 13 w sali obrad nr 26 w Urzędzie 
Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Na specjalnym spotkaniu w ratuszu przedsiębiorcy wspierający 
Program Suwalska Rodzina Plus otrzymali listy gratulacyjne i statuetki.

– Jesteśmy tu dziś, aby Państwu podziękować – stwierdził podczas 
spotkania czesław renkiewicz, prezydent Suwałk. – Ale również dziś 
chciałbym powiedzieć Państwu o nowym Programie, który mamy za-
miar wprowadzić w życie w przyszłym roku. Mowa o Karcie Mieszkańca. 
Karta ta będzie uprawniała do pewnych przywilejów. Już w tej chwili po-

czyniliśmy kroki do wprowadzenia tego programu. Mianowicie zwolni-
liśmy rodziców z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach od nowego ro-
ku. Zarówno zwolnienie z opłaty, jak i w przyszłości korzystanie ze zniżek  
w ramach Karty Mieszkańca, odbywać się będzie pod jednym warunkiem 
– trzeba mieszkać w Suwałkach i tu odprowadzać podatki. Natomiast 
Ci, którzy korzystają z miejskiej oferty, a nie odprowadzają tu podat-
ków, będą musieli płacić trochę więcej. Ostateczna decyzja w sprawie 
Karty Mieszkańca będzie należała do Rady Miejskiej. My planujemy uru-
chomienie Karty Mieszkańca, Karty Niepełnosprawnych, Karty Rodziny 
Wielodzietnej i Karty Seniorów – dodał prezydent.

Program Suwalska Rodzina Plus został przyjęty przez suwalskich rad-
nych w 2013 roku. Ulgi w ramach programu dotyczą rodzin z trojgiem  
i więcej dzieci.  Posiadacze karty „Suwalska Rodzina Plus” mogą ko-
rzystać ze zniżek oferowanych przez jednostki organizacyjne i insty-
tucje kultury Suwałk oraz 34 przedsiębiorców, którzy przystąpili do 
Programu. Ci udzielają posiadaczom karty zniżek od 1,5% do 30% na 
swoje towary i usługi.

Lista przedsiębiorców wspierających program Suwalska „Rodzina 
Plus” wraz z oferowanymi ulgami na: www.dwutygodniksuwalski.pl  
i www.um.suwalki.pl

wspierają suwalskie rOdziny

>>

>>

>>

12



BudŻet  suwałk  na  2018  rOk
¤ rekordowy budżet – po raz pierwszy wydatki powyżej, 500 mln zł
¤ podwyżki dla 1 461 pracowników samorządowych

¤ 12% wzrostu wynagrodzeń najniżej zarabiającym

¤ 5% wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od kwietnia

¤ ponad 2,2 mln zł na odprawy emerytalne i inne świadczenia pracownicze

¤ bez wzrostu podatku od nieruchomości, środków transportu oraz opłat za energię cieplną,  
opłat za wodę i ścieki, opłat za komunikację miejską

¤ więcej na budżet obywatelski – 2,6 mln zł
¤ rekordowe dotacje dla organizacji pozarządowych – prawie 5,3 mln zł
¤ rekordowe nakłady na inwestycje – ponad 140 mln zł

łączne dochody miasta 

452 178 332 zł

subwencje z budżetu państwa, w tym 
dofinansowanie szkół

105 682 807 zł

podatki CIT i PIT

74 751 123 zł

podatki i opłaty lokalne, w tym podatek 
od nieruchomości, 

rolny, leśny 

i opłaty skarbowe

64 937 956 zł

dotacje z budżetu państwa, w tym 

pomoc rodzinie i pomoc społeczna 

90 770 179 zł

mienie komunalne, w tym opłaty z najmu, 

dzierżawy, opłaty za użytkowanie 

wieczyste gruntów 

22 413 229 zł

dowiedz się, 
ile kosztuje nasze miasto

BUDŻET Suwałk
na 2018 rok

skąd biorą się pieniądze 
w naszym budżecie?

BUDŻET Suwałk
na 2018 rok

   rekordowy    prospoŁeczNy

zMieNiaJący  Miasto

I



opieka wychowawcza, utrzymanie 
świetlic szkolnych, placówek 
wychowania pozaszkolnego, pomoc 

materialna dla uczniów, 
podnoszenie kwalifikacji 
nauczycieli

8 072 120 zł

II

sport, w tym utrzymanie obiektów 
sportowych i rekreacyjnych, 
OSiR, wsparcie dla stowarzyszeń 
sportowych   35 281 417 zł

co nas najwięcej kosztuje? BUDŻET Suwałk
na 2018 rok

łączne wydatki miasta 

503 735 863 zł

transport i łączność, komunikacja miejska, 
remonty i budowa dróg 

96 372 979 zł

gospodarka mieszkaniowa (działalność ZBM)  
oraz gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

23 821 379 zł

gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, 
oświetlenie ulic, opieka nad zwierzętami

20 858 541 zł

pomoc rodzinie i pomoc społeczna,  
w tym zasiłki, program 500 Plus, dodatek  
mieszkaniowy, utrzymanie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie,  
DPS „Kalina” 

102 756 325 zł

administracja publiczna, funkcjonowanie 
Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej,

realizacja zadań zleconych

18 531 236 zł

kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, 
działalność instytucji kultury 

(SOK, biblioteka, muzeum) 

13 953 549 zł

bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa, 

działalność Straży Pożarnej 

i Straży Miejskiej 

9 711 602 zł

oświata i wychowanie, bieżące utrzymanie 
i remonty szkół 

140 658 287 zł
oraz w rezerwach celowych

5 947 840 zł



III

z każdeJ zŁotówki podatków przekazaNeJ
przez suwaLczaN wydaJeMy Na:

oświata i wychowanie

i opieka edukacyjna

30 gr

pomoc rodzinie 

i pomoc społeczna

20 gr

transport 

i łączność

19 gr

gospodarka mieszkaniowa  5 gr

administracja

publiczna

4 gr

gospodarka

komunalna 

i ochrona środowiska

4 gr

sport   7 gr

twój 1 zł z podatków BUDŻET Suwałk
na 2018 rok

suwalski 
Budżet
obywatelski 
2018

Łączne wydatki na SBO 2018 – 2,6 mln zł

Zgłoszone zadania – 26

Oddane głosy – 8 624

Wybrane zadania  – 12

Zadania infrastrukturalne – 2,5 mln zł

Zadania społeczne i kulturalne – 100 tys. zł

pozostałe wydatki  6 gr

kultura  3 gr

bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

2 gr



Największe 
suwalskie inwestycje

BUDŻET Suwałk
na 2018 rok

Łączne wydatki na inwestycje i projekty   142 388 989 zł

67 109 274 zł
budowa trasy wschodniej: 

¤ ulicy Sejneńskiej 
¤ ulicy  Armii Krajowej
¤ ulicy  Leśnej

20 000 000 zł

budowa hali 
sportowo-

widowiskowej 
przy ul. Zarzecze 

3 723 122 zł 
budowa 

boisk 

przy ZST

4 586 663 zł
termomodernizacja 

przedszkoli nr 1, 2, 5, 6  
i Poradni 

Psychologiczno-
Pedagogicznej 

12 000 000 zł
budowa pasa 

startowego na lotnisku

IV

10 570 000 zł
przebudowa dróg osiedlowych: 

¤ ul. M. Piekarskiego
¤ ul. Kazimierza Wielkiego
¤ ul. Bolesława Śmiałego
¤ ul. Wrocławskiej, ul. Legnickiej 
¤ ul. Katowickiej
¤ droga za Os. Polna
¤ droga przy ul. gen. W. Sikorskiego
¤ ul. Zastawie, ul. Krzywólka
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wydarzeNia sportowe
skB LitpoL-MaLow LidereM

Broniący tytułu drużynowego mistrza Polski badmintoniści SKB 
Litpol-Malow Suwałki prowadzą w tabeli tegorocznych rozgrywek po 
trzech rundach. W ostatniej rozegranej w Zielonce SKB Litpol-Malow 
wysoko wygrał wszystkie trzy mecze, z 21 pojedynków wygrali aż 19, a 
przegrali tylko dwa. 

SKB Litpol-Malow po 6:1 pokonał zespoły UKS Akademia Badmintona 
Warszawa i MKS Stal Nowa Dęba. Bez straty punktu suwalska drużyna wy-
grała mecz ze swoim przed laty największym rywalem, czyli Technikiem 
Głubczyce. W kolejnej rundzie w połowie stycznia już 2018 roku SKB 
Litpol-Malow Suwałki zagra w Krakowie z AZS Kraków, KS Chojnik Jelenia 
Góra i UKS Unią Bieruń.

MedaLe MŁodycH BadMiNtoNistów
Z a b r a k ł o  z ł o -

ta, ale badmintoni-
ści SKB Suwałki wy-
walc z y l i  a ż  s ześć 
medali w mistrzo-
stwach Polski junio-
rów, juniorów młod-
sz ych,  młodzików 
i młodzików młod-
szych rozegranych 
w Lubinie i Kępnie. 
W i c e m i s t r z o s t w o 
Polski zdobył Michał 
Sobolewski (gra po-
j e d y n c z a  j u n i o -

rów) oraz Mateusz Hołub z Michałem Aleksandrowiczem (gra podwój-
na młodzików). Brązowe medale trafiły do Jana Filipowicza i Sebastiana 
Lenczewskiego (gra podwójna młodzików), Natalii Lenczewskiej i Natalii 
Skindzier (gra podwójna młodziczek młodszych) oraz Mateusza Hołuba  
w singlu młodzików i Michała Sobolewskiego w grze podwójnej juniorów, 
który grał w parze z zawodnikiem z Zalesia Górnego.

zwycięstwo Na koNiec roku
Zwycięstwem 3:0 (25:16,25:22, 27:25) z SMS PZPS w Spale siatka-

rze Ślepska Suwałki zakończyli tegoroczne rozgrywki I ligi. Wcześniej 

suwalski zespół najpierw wygrał 3:0 (25:19, 25:15,25:22) z Olimpią  
w Sulęcinie, a następnie przegrał 2:3 (25:21, 16:25, 25:16, 23:25, 12:25)  
z AZS w Częstochowie.

W czternastu meczach I ligi Ślepsk wywalczył 27 pkt. i zajmuje czwar-
te miejsce w tabeli.

 NaJwiększy w reGioNie
Na boiskach suwalskiej Szkoły Podstawowej nr 10 odbył się najwięk-

szy turniej mini siatkówki w województwie podlaskim. W Mikołajkowym 
Turnieju Mini Siatkówki o Puchar Prezesa SUKSS Suwałki walczyło 57 
drużyn, łącznie 177 młodych siatkarzy z Suwałk, Białegostoku, Gołdapi, 
Moniek, Giżycka, Białowieży oraz Sejn. W rywalizacji „dwójek” i „czwó-
rek” wygrały drużyny SUKSS Suwałki 1.  Wśród „trójek” najlepsi okazali 
się młodzi siatkarze z UKS Trójka Gołdap.

MedaLe Mistrzostw Świata
Suwalc z anka Joanna Mendak w y wal-

czyła srebrny medal na mistrzostwach świa-
ta w pływaniu parasportowców rozgrywa-
nych w Meksyku. Na 50 m st. dow. J. Mendak 
zajęła drugie miejsce z czasem 28,60 sek. 
Przegrała t ylko z Włoszką Carlot ta Gil l i .  
J. Mendak zajęła także czwartą lokatę w wyścigu 
na 100 m st. dow.

Suwalczanka Angelika Koniecko zdobyła brą-
zowy medal w pływaniu na 200 m st. grzbietowym na mistrzostwach 
światy federacji INAS. 

NaJLepsi w poLsce
Drużynowe mistrzostwo Polski wśród młodzieżowców wywal-

czyli zawodnicy Suwalskiego Klubu Karate na Mistrzostwach Polski 
Karate Kyokushin Juniorów i Młodzieżowców rozegranych w Koszalinie. 
Suwalczanie zdoby-
li indywidualnie trzy 
złote medale i jeden 
srebrny: wśród mło-
dzieżowców – daniel 
Biłbak (I miejsce kumi-
te do 70 kg), damian 
Biłbak (I miejsce ka-
ta), Michał karpowicz 
( I I  m i e j s c e  k a t a ) ;  
w kategorii juniorów – 
aleksandra Mozerys 
(I miejsce kumite do 
60 kg).

Do tej pory zawodni-
cy Suwalskiego Klubu Karate zdobyli w tej kategorii wiekowej medale 
drużynowe 6 razy (4 razy srebro, 2 razy brąz). Tym razem udało się im 
zdobyć brakujący złoty krążek. Suwalski Klub Karate Kyokushin może 
szczycić się tym, że jego zawodnicy stawali na najwyższym podium 
drużynowym we wszystkich kategoriach wiekowych.

doBry start ModeLarzy
Dobrze zakończyli starty w 2017 roku modelarze sekcji modelarstwa 

lotniczego suwalskiego OSiR. W ogólnopolskich zawodach modeli ha-
lowych w klasie F1N rozegranych w Hrubieszowie rodzina Truchanów 
(Grzegorz, Hubert i Sławomir) wygrała rywalizację w kategoriach: mło-
dzik, junior młodszy i seniorzy.

Z powodzeniem suwalscy modelarze startowali też w zawodach ro-
zegranych w Bochni w nietypowych warunkach, bo w hali sportowej zlo-
kalizowanej w kopalni soli na głębokości 250 m pod ziemią. Podopieczni 
Stanisława Skibickiego zajęli drugie miejsca w kategorii F1N, odpowied-
nio w kategoriach: młodzik – Filip Rudziński oraz junior młodszy – Julia 
Rypińska.

suwaŁki druGie w kraJu
Suwałki w klasyfikacji miast od 40.000 do 100.000 tys. mieszkańców 

uplasowało się na drugim miejscu w Polsce w XXIII edycji Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin 2017. Jest to największa impreza sportu maso-
wego w Polsce. W tym roku odbyła się w dniach 26 maja – 16 czerw-
ca. Organizatorem wydarzenia jest Makroregionalne Towarzystwo 
Krzewienia Kultury w Warszawie, a koordynacją działań na terenie miasta 
Suwałk zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

Następny mecz siatkarze suwalskiego zespołu rozegrają już w 2018 roku.  
6 stycznia zmierzą się z drużyną KPS w Siedlcach. Tym meczem Ślepsk zakoń-
czy serię kolejnych pięciu spotkań rozgrywanych na wyjeździe

Joanna Mendak 
ze swoim trenerem 
Edwardem Decem

Fot. SKB Suwałki

Fot. Suwalski Klub Karate
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suwalska strefa 
większa

Podstrefa Suwałki w Suwalskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej jest większa o 14,5 hektara. Tak zdecydo-
wała Rada Ministrów. O rozszerzenie suwalskiej podstrefy 
wnioskował do władz SSSE Czesław Renkiewicz, prezydent 
Suwałk. W tej sprawie podjęta została również jednogłośnie 
uchwała suwalskiej Rady Miejskiej. Grunty, o które powięk-
szyła się strefa, to w 100% miejskie działki.  

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna miała przy-
spieszyć rozwój gospodarczy regionu. Podstrefa Suwałki 
zlokalizowana w południowej części miasta zajmowała do 
tej pory powierzchnię 164,80 ha. Teraz jest o 15 hektarów 
większa. Działki, o które powiększyła się podstrefa Suwałki 
znajdują się w sąsiedztwie ulicy Wojska Polskiego II  
i Dubowo.

Fot. Urząd Miejski

stypendia 
dla  zdOlnych 

P i ę c i o r o 
uczniów suwal-
skich szkół otrzy-
ma stypendia za 
szczególne osią-
g n i ę c i a  w  n a -
uce w roku szkol-
ny m 2016/2017 
przyznane przez 
Z a r z ą d  W o j e - 
wództwa Podlaskiego.

Stypendia otrzymali: weronika Jałbrzykowska z III 
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. A. Lityńskiego, sebastian taraszkiewicz z Gimnazjum 
nr 6 ,  Jakub Bars zc zewsk i ,  M ate us z Bukowsk i  
i aleksandra Jamróz z Gimnazjum im. Marii Konopnickiej. 

Stypendia otrzymało 52 uczniów szkół w podlaskiem. 
Otrzymał je każdy, kto uzyskał średnią ocen na koniec ro-
ku szkolnego 5,00 i był co najmniej trzykrotnym laureatem 
konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim bądź 
jednokrotnym na szczeblu ogólnopolskim lub międzyna-
rodowym. Kwota przyznanego stypendium dla jednego 
stypendysty to 4 000 zł.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

>>

>>

mikOłajkOwy turniej 
im. t. gOdlewskiegO

Ponad 117 tys. zł zebrano w czasie XVIII Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej 
im. Tomka Godlewskiego rozegranego w suwalskiej hali OSiR. Pieniądze trafią do 
Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo”, zajmującego się młodzieżą niepełnosprawną 
intelektualnie oraz do potrzebujących rodzin z powiatu suwalskiego. 

W rywalizacji sportowej po raz pierwszy zwyciężyła drużyna Prezydenta Miasta Suwałk, któ-
ra wygrała wszystkie mecze. Sukces zawdzięcza jednak połączeniu z Wigrami Suwałki.  
W drużynie prowadzonej przez Artura Skowronka i asystenta Daniela Ołowniuka zagrali 
m.in. Artur Bogusz, Damian Gąska, Maciej Radaszkiewicz i Krzysztof Sztukowski oraz byli 
zawodnicy – Kamil Lauryn, Przemysław Makarewicz i Adam Pomian oraz młodzi piłkarze 
– Wojciech Łada, Jakuab Świątek i Bartosz Gużewski 

Najwięcej znanych byłych piłkarzy wystąpiło w Reprezentacji Polski na Mundial 
2002, w której zagrali m.in. tomasz kłos, bracia Michał i Marcin żewłakow, Maciej 
żurawski, Maciej szczęsny, a prowadził ich trener Jerzy engel. 

Czwarte miejsce zajęli dziennikarze, którzy jedyne zwycięstwo odnieśli nad 
Reprezentacją Artystów Polskich, w której wystąpili m.in. przemysław cypryański, 
piotr zelt, rafał Mroczek i Jarosław Jakimowicz.

Tegoroczny turniej rozpoczął się zmaganiami ośmiolatków, które w y-
grała Akademia Pi łkarska Wigr y Suwałk i prowadzona przez wojciecha 
słowikowskiego w składzie: Jakub iwanowski, alan andruszkiewicz – oskar 
Balcer, Julian Micielica, damian Borkowski, dominik Borkowski,  rafał 
olszewski, kamil urynowicz, oskar Jasielczuk, ryan dobkiewicz, piotr 
Lisiewicz, Mateusz Bernat. Akademia wygrała z drużynami z Litwy, Białorusi  
i najlepszych polskich klubów. 

Zespół AP Wigry Suwałki w eliminacjach pokonał Wisłę Kraków 8:5, Varsovię 
Warszawa 5:3, FK Mińsk 4:3. W ćwierćfinale wygrał 5:3 z Legią Warszawą, a w pół-
finale 3:2 ponownie z FK Mińsk. W finale AP Wigry ponownie pokonała drużynę 
Varsovii, tym razem 5:4. Suwalczanin Julian Micielica został wybrany najlepszym 
piłkarzem imprezy. W nagrodę pojedzie na zgrupowanie najbardziej uzdolnionych 
chłopców w Polsce.

Drugie miejsce w turnieju zajęła Reprezentacja Litwy, któ-
ra lepszą różnicą bramek wyprzedziła Reprezentację Polski 
na Mundial 2002. W bezpośrednim meczu tych zespołów 
padł remis 5:5

>>
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iNForMacJa
prezes zarządu Budynków Mieszkalnych w suwałkach tBs sp. z o.o. 

działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nie-
ruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w 
dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) po-
daje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 07.12.2017 r. do 
dnia 27.12.2017 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu 
przy ul. Wigierskiej 32, opublikowany na stronie internetowej www.zbm.su-
walki.pl oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 14/2017 z dnia 
4 grudnia 2017 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu. 318/2017

prezydent Miasta suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 23573/2 o powierzchni 0,0529 ha, poło-
żona w Suwałkach przy ul. Bukowej, posiadającej urządzoną księgę wieczy-
stą nr SU1S/00022395/8. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudo-
wy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 
48, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 26.10.2011 r. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci kanalizacyjne 
i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znosze-
nia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przy-
padku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową 
inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnie-
niu z właścicielami poszczególnych sieci. Na nieruchomości zlokalizowane 
są drzewa i w przypadku kolidowania drzew z nową inwestycją, nabywca 
usunie je na koszt własny.

Cena wywoławcza: 68 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem ty-
sięcy złotych).

Wadium: 6 800 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych).

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

przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 roku o godz. 12.00 
w siedzibie urzędu Miejskiego w suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w 
sali nr 146.

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 11 stycznia 2018 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestni-
ków przetargu;

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

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

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

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

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

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

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

321/2017

dyżury koNsuLtacyJNe
członków Suwalskiej Rady Seniorów

9 stycznia 2018 r. (godz. 10.00-13.00) – irena pietraszkiewicz
 16 stycznia 2018 r. (godz. 10.00-13.00) – piotr Marian Luto
 23 stycznia 2018 r. (godz. 10.00-13.00) – ryszard rogucki

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnie-
niu telefonicznym: 601 917 445

Bezpłatny aquapark 
Rodzice suwalskich dzieci urodzonych w 2018 roku bezpłatnie bę-

dą mogli skorzystać z aquaparku w Suwałkach. Warunek: w dniu uro-
dzenia dziecka oboje rodzice muszą być zameldowani na pobyt sta-
ły w Suwałkach.

W ramach akcji „Żyję w Suwałkach, mój PIT dla Suwałk” Prezydent 
Suwałk przyznał rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci urodzonych 
w 2018 roku bezpłatne karty wstępu o wartości 200 zł uprawniające do 
wielokrotnego korzystania z obiektów i urządzeń aquaparku.

Szczegółowy regulamin otrzymywania bezpłatnych kart znaleźć moż-
na na: www.um.suwalki.pl

lOdOwiskO pOd dachem 
Właśnie trwa zadaszanie suwalskiego lodowiska na Osiedlu Północ 

prz SP nr 11. Najprawdopodobniej jeszcze przed Świętami Bożego 
Narodzenia fani jazdy na łyżwach doczekają się możliwości skorzysta-
nia z tego obiektu. Inwestycję za 633 450 zł realizuje firma z Cieszyna.

Poza okresem funkcjonowania lodowiska, płyta obiektu ma być przy-
stosowana do wykorzystania przez rolkarzy. Powstanie tu też oświetle-
nie lodowiska i chodniki wokół płyty połączone z istniejącymi ciągami 
komunikacyjnymi.

Cała inwestycja to odpowiedź na głosy mieszkańców, którzy od daw-
na zwracali uwagę na to, że zadaszenie tego obiektu jest potrzebne.

>>

>>
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PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza Drugi przetarg ustny nie-

ograniczony na dzierżawę nieruchomo-
ści gruntowych z przeznaczeniem na ce-
le rolnicze.

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

część działki ozn. nr geod: 346/2 o po-
wierzchni 0,2341 ha, położonej na terenie Gminy 
Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowanej ja-
ko grunty orne klasy IVa o pow. 0,0600 ha, grunty 
orne klasy IVb o pow. 0,0400 ha, pastwiska trwa-
łe na gruntach klasy V o pow. 0,1341 ha. termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 
2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do ko-
rzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad 
racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obo-
wiązującym miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Poddubówek 
w Gminie Suwałki, zatwierdzonym uchwałą nr 
XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 
kwietnia 2010 r., przedmiotowa działka położo-
na jest w konturze o symbolu 2W – teren odstoj-
nika wód opadowych. 

cena wywoławcza rocznego czynszu 
dzierżawnego wynosi 80 zł (słownie: osiem-
dziesiąt złotych). 

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

działki ozn. nr geod: 344/2, 344/3, 345/2, 
cz. 346/2, cz. 347/2, cz. 348/2, 349, 350, 352/2, 
353/2 o łącznej powierzchni 6,1145 ha, położone 
na terenie Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek, 
sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 
0,2500 ha, grunty orne klasy IVa o pow. 0,0400 ha, 
grunty orne klasy V o pow. 2,2186 ha, grunty or-
ne klasy VI o pow. 1,2000 ha, pastwiska trwałe na 
gruntach klasy V o pow. 0,7059 ha, pastwiska trwa-
łe na gruntach klasy VI o pow. 0,1400 ha, nieużytki 
o pow. 1,5600 ha. termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zo-

bowiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodar-
ki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego czę-
ści wsi Poddubówek w Gminie Suwałki, zatwier-
dzonym uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy 
Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 r., działki o nr ge-
od: 344/2, 346/2, 347/2, 348/2 położone w obrę-
bie Poddubówek znajdują się w konturze o sym-
bolu 2W– teren odstojnika wód opadowych. 
Działka o nr geod: 344/3 położona jest w kon-
turze o symbolu 13R – tereny upraw polowych, 
użytków zielonych, stawów, zieleni śródpolnej, 
zadrzewień i dojazdów gospodarczych. Pozostałe 
działki położone są na terenie, dla którego brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Działki te położo-
ne są również w obszarze spełniającym rolę od-
stojnika wód opadowych. 

cena wywoławcza rocznego czynszu 
dzierżawnego wynosi 1 960 zł (słownie: jeden 
tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych). 

 wadium w wysokości 200 zł (słownie: dwie-
ście złotych).

Pierwszy przetarg na ww. działki odbył się w 
dniu 26 października 2017 r. i zakończył się wyni-
kiem negatywnym, ponieważ 1 osoba wpłaciła 
wadium i nie stawiła się na przetarg.

przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 r.  
o godz. 10.30 w siedzibie urzędu Miejskiego 
w suwałkach przy ul. a. Mickiewicza 1 w sa-
li 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 wysokości 

na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 

Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 08 
stycznia 2018 r. W tym dniu kwota wadium musi 
być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesie-
nia wadium podlega przedłożeniu komisji prze-
targowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisem-
nego 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 prze-
targu z dowodem tożsamości lub reprezentowa-
nie 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 zaoferu-
je co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 
1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wa-
dium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

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

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przy-
czyn może:

do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od 
jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących prze-
targu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1  
pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.  328/2017

prezydent Miasta suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 

stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej 
działką nr 21905/5 o powierzchni 0,0954 ha, poło-
żonej w Suwałkach przy ul. Zacisze, posiadającej 
urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00028124/0. 
Na ww. nieruchomości znajdują się sieci wodo-
ciągowe, energetyczne i telekomunikacyjne. 
Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego 
znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostęp-
nienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii 
bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci 
z nową inwestycją, nabywca na koszt własny do-
kona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicie-
lami poszczególnych sieci. Istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że z uwagi na bliskość rzeki oraz 
obniżenie poziomu działki w stosunku do jezdni, 
na działce jest wysoki poziom wód gruntowych. 
W związku z powyższym nabywca na koszt wła-
sny wykona badania geotechniczne gruntu i do-
stosuje posadowienie budynku do warunków 
geotechnicznych. Nieruchomość przeznaczona 
jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego Nr 64 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/541/2014 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.05.2014 roku. 

Cena wywoławcza: 126 000 zł brutto (słow-

nie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
Wadium: 12 600 zł (słownie: dwanaście tysię-

cy sześćset złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na pod-

stawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 
2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie urzędu 
Miejskiego w suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1 w sali nr 146.

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

ści na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 11 stycznia 
2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być 
uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargo-
wa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesie-
nie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z 
rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-

nych notarialnie, dowodów tożsamości osób re-
prezentujących podmiot;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jed-
nego ze współmałżonków – przedłożenie pi-
semnej zgody drugiego małżonka na nabycie 
nieruchomości z podpisem notarialnie poświad-
czonym. Osoby pozostające w związku mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z 
majątku odrębnego zobowiązane są złożyć sto-
sowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w 
związku małżeńskim zobowiązane są złożyć ko-
misji przetargowej przed przystąpieniem do 
przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją w związku małżeńskim.

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

Koszty sporządzenia umowy notarialnej po-
nosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących prze-
targu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; 
telefon (87) 562-81-41.

322/2017
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pwik w suwałkach prosi o zamieszczenie komunikatu o następującej treści:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie badań wykonanych przez labora-

torium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (sprawozdanie z dnia 24 listopada 2017 r.) informuje, że jakość i skład wody dostarczanej odbior-
com przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989).
Poniżej aktualne parametry jakości wody:

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Miejsce pobrania próbki Stacja wodociągowa 
ul. Sikorskiego 14 Przedszkole nr 1 ul. Buczka Urząd Celny 

ul. Buczka
SWISS Bar ul. 
Szwajcaria

Szkoła Podstawowa
nr 11 ul. Szpitalna

Najwyższa dopuszczalna war-
tość (lub kryterium) określone 
w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopada 
2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Rodzaj próbki wody Woda uzdatniona Woda w sieci wodociągowej

lp. Oznaczenie Jednostki wynik wynik wynik wynik wynik

1. Amonowy jon 
(NH4

+) mg/l < 0,18 < 0,18 < 0,18 < 0,18 < 0,18 0,5

2. Barwa mg/l Pt < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
akceptowalny przez kon-
sumenta i bez niepraw-
idłowych zmian

3. Stężenie jonów 
wodoru (pH) - 7,5 7,4 7,5 7,5 7,5 6,5÷9,5

4. Mętność NTU < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 1
5. Przewodność 

elektryczna wła-
ściwa w 25 oC

µS/cm 536 536 537 534 537

6.
Smak - brak smaku brak smaku brak smaku brak smaku brak smaku

akceptowalny przez kon-
sumenta i bez niepraw-
idłowych zmian

7.
Zapach - brak zapachu brak zapachu brak zapa-

chu
brak zapa-
chu brak zapachu

akceptowalny przez kon-
sumenta i bez niepraw-
idłowych zmian

8. Azotyny mg/l < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 0,5
9. Azotany µg/l 5,2 5,3 5,1 5,5 5,4 50
10. Mangan µg/l < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 50
11. Żelazo µg/l < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 200
WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Miejsce pobrania próbki Stacja wodociągowa  
ul. Sikorskiego Przedszkole nr 1 ul. Buczka Urząd Celny

ul. Buczka

SWISS Bar
ul. 
Szwajcaria

Szkoła Podstawowa
nr 11
ul. Szpitalna

Najwyższa dopuszczalna war-
tość (lub kryterium) określone 
w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopa-
da 2015 r.
 (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Rodzaj próbki wody Woda uzdatniona Woda w sieci wodociągowej

lp. Oznaczenie Jednostki wynik wynik wynik wynik wynik

1.

Ogólna liczba 
organizmów w 
22±2OC  w 1 ml 
wody po 72 h

jtk nie wykryto 70 nie wykryto < 4 nie wykryto bez nieprawidłowych zmian

2.
Liczba bakte-
rii grupy coli w 
100 ml

jtk 0 0 0 0 0 0

3.
Liczba 
Escherichia coli w 
100 ml

jtk 0 0 0 0 0 0

4.

Liczba pacior-
kowców kało-
wych (enteroko-
ków) w 100 ml

jtk 0 0 0 0 0 0

oGŁoszeNie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu 
krzywólka w suwałkach

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 
XXXVIII/490/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północ-
nej części rejonu Krzywólka w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
miejscowego 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 31 stycznia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. 317/2017

312/2017
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o B w i e s z c z e N i e
Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496) zwanej dalej specustawą 
drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyj-
nego (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam, 
iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne z wnio-
sku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 06.12.2017r. 
(data wpływu 11.12.2017 r.) znak: I.7011.07.15.2017.IS, 
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i 
udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji dro-
gowej polegającej na budowie ulicy 5kD i rozbu-
dowie ulicy sportowej (od ul. w. polskiego do ul. 
5kD) w suwałkach wraz z budową i przebudową 
infrastruktury technicznej w zakresie robót budow-
lanych obejmujących:

1) budowę ulicy 5kD w zakresie:
– budowy jezdni o nawierzchni o szerokości 7,0 m 

z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR3,
– budowy chodnika i ścieżki rowerowej z pasem 

rozdziału (strona północna ulicy),
– budowy ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 

3,0 m (strona południowa ulicy),
– budowa dwóch zatok autobusowych z perona-

mi i wiatami przystankowymi,
– budowy zatok parkingowych na 138 miejsc po-

stojowych, 
– budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
– budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami z 

hydrantami ppoż.,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej z przyka-

nalikami, 
– budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z od-

gałęzieniami od strony skrzyżowania z ul. Utrata i 
fragmentu kanału tłocznego w rejonie skrzyżowa-
nia z ul. Sportową,

– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– budowy kablowych linii energetycznych SN-

20kV,
– wzmocnienia skarpy elementami prefabryko-

wanymi (strona północna ulicy) w rejonie skrzyżo-
wania z ul. Sportową,

– wykonania ogrodzenia typu olsztyńskie-
go i barier ochronnych w rejonie skrzyżowania 
z ul. Sportową,

– wycinki drzew,
– rozbiórki kolidującego uzbrojenia terenu oraz 

przepompowni ścieków,
– rozbiórki altanki (działka nr 33002)
– rozbiórki fundamentu i budynku gospodarcze-

go (działka nr 33436/1),
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 

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

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
– podłączenie ulicy 5KD do ronda ul. Utrata w za-

kresie: wysokościowego dowiązania jezdni, chodni-
ka, ścieżki rowerowej, wykonania azylu dla pieszych 
(działki nr: 33430/5, 33431/1, 33434/6),

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:
– budowa odcinka sieci wodociągowej hydrantem 

ppoż. i kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej (dział-
ka nr 33024 (po podziale 33024/2),

– wymiana istniejącego słupa nr 8/1 na wirowany 
z przepięciem napowietrznej linii energetycznej SN-
20kV (działki nr: 33444, 33445 (po podziale 33445/3), 
33446/1, 33446/2 (po podziale 33446/4),

– rozbiórka kolidującej napowietrznej linii ener-
getycznej SN-20 kV (działki nr: 33447 (po podziale 

33447/2), 33445 (po podziale 33445/2), 33441 (po 
podziale 33441/3), 33440, 33439/2, 33438 (po po-
dziale 33438/3), 33435/2, 33480/1, 33486/2, 33487/2, 
33488/3, 33488/4,

– budowa kablowej linii energetycznej SN-20kV, 
zasilającej projektowaną stację transformatorową 
(działki nr: 33441 (po podziale 33441/3), 33445 (po 
podziale 33445/2), 33440), 

– budowa kablowej linii oświetleniowej i odcinka 
sieci wodociągowej na ul. Utrata (działka nr 33430/5),

– budowa kanału technologicznego na ul. Utrata 
(działki nr: 33430/5, 33431/1, 33434/6),

– budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. 
Utrata (działki nr 33430/5, 33431/1, 33432/1, 33434/6, 
33434/4, 33435/3, 33490/4), 

– budowa kablowej linii energetycznej SN-20kV 
z wymianą słupa krańcowego nr 2 na wirowany 
na ul. Utrata (działki nr: 33434/6, 33434/4, 33435/3, 
33490/4, 33488/4),

2) rozbudowę ulicy sportowej (od ul. w. 
polskiego do ul. 5kD) w zakresie: 

– rozbiórki istniejących elementów komunikacyj-
nych i uzbrojenia terenu kolidujących z rozbudo-
wą ww. ulicy,

– budowy skrzyżowania ul. Sportowej z ul. 5 KD 
typu rondo,

– budowy brakującej ścieżki rowerowej z chod-
nikiem – strona północna ulicy – od ul. Wojska 
Polskiego do ul. 5KD,

– przebudowy i budowy zjazdów indywidualnych 
i publicznych,

– budowy zatoki parkingowej na 10 miejsc po-
stojowych, 

– budowy kablowych linii elektroenergetycznych 
SN-20kV wraz z ustawieniem ZK SN przy słupowej 
napowietrznej stacji transformatorowej, 

– budowy niekolizyjnych odcinków kablowych li-
nii elektroenergetycznych nN,

– ustawienie ZKP wraz z budową zasilania energe-
tycznego przepompowni ścieków,

– przestawienia kolidujących ZKP z wydłużeniem 
kabli energetycznych nN,

– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– budowy niekolizyjnego odcinka sieci wodo-

ciągowej,
– budowy kanału tłocznego sieci kanalizacji sa-

nitarnej,
– wzmocnienia skarpy elementami prefabrykowa-

nymi (strona północna ulicy),
– budowy uzupełniających przykanalików sieci ka-

nalizacji deszczowej,
– wykonania ogrodzenia typu olsztyńskiego w re-

jonie ronda,
– wycinka drzew,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 

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

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
– dowiązanie wysokościowe ścieżki rowerowej i 

chodnika (działki nr 32998/1, 31416/4),
– budowa zatoki postojowej do wzdłużnego par-

kowania (działka nr 33453),
b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:
– budowa kablowej linii oświetleniowej z wymianą 

szafki oświetleniowej (działka nr 32998/1),
– budowa kanału technologicznego (działki nr 

31416/4 i 32998/1),
– wykonanie zasilania energetycznego przepom-

powni ścieków z ustawieniem ZK1/1P (działki nr 
33452/1, 33452/2 (po podziale 33452/4),

– budowa przepompowni ścieków (działki nr: 
33452/2 (po podziale 33452/4), 33451/2 (po podziale 

33451/4) z budową sieci kanalizacji sanitarnej (działki 
nr: 33451/1, 33451/2 (po podziale 33451/4), 33452/2 
(po podziale 33452/4), 33452/1),

c) budowa i przebudowa zjazdów:
– budowa zjazdu indywidualnego (działka nr 

33455/13),
– budowa zjazdu do przepompowni (działki nr 

33453, 33452/1, 33452/2 (po podziale 33452/4).
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do re-

alizacji na:
1) budowa ulicy 5kD:
w części na nieruchomości oznaczonej działka-

mi nr: 33002, 33452/2, 33024, 33451/2, 33446/2, 
33447, 33445, 33443, 33441, 33439/1, 33438, 
33437, 33436/1, 33430/6, 33434/7 (obręb nr 0007, 
Miasto Suwałki), 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-
cji usytuowane poza projektowanym pasem drogo-
wym ww. ulicy w zakresie przebudowy infrastruktury 
technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomo-
ściach oznaczonych działkami nr: 33430/5, 33431/1, 
33434/6, 33024 (po podziale 33024/2), 33444, 
33445 (po podziale 33445/3), 33446/1, 33446/2 
(po podziale 33446/4), 33447 (po podziale 
33447/2), 33445 (po podziale 33445/2), 33441 
(po podziale 33441/3), 33440, 33439/2, 33438 
(po podziale 33438/3), 33435/2, 33480/1, 
33486/2, 33487/2, 33488/3, 33488/4, 33432/1, 
33434/4, 33435/3, 33490/4, 33435/3, 33488/4, 
(obręb 0007, Miasto Suwałki), według obowiązują-
cego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 33002, 
33452/2, 33024, 33451/2, 33446/2, 33447, 33445, 
33443, 33441, 33439/1, 33438, 33437, 33436/1, 
33430/6, 33434/7 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki). 

Numery działek, po podziale, wchodzących w 
granice projektowanego pasa drogowego ulicy 
5KD: 33002/1, 33452/5, 33024/1, 33451/3, 33446/3, 
33447/1, 33445/1, 33443/1, 33441/1, 33439/3, 
33438/1, 33437/1, 33436/5, 33430/7, 33434/8 (obręb 
nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego pro-
jektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza 
pasem drogowym drogi 5KD: 33002/2, 33452/3, 
33452/4, 33024/2, 33451/4, 33446/4, 33447/2, 
33445/2 i 33445/3, 33443/2, 33441/2 i 33441/3, 
33439/4 i 33439/5, 33438/2 i 33438/3, 33437/2 i 
33437/3, 33436/6, 33430/8, 33434/9 (obręb nr 0007, 
Miasto Suwałki), według załączonego projektu po-
działu. 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w 
całości jest zlokalizowana na nieruchomości ozna-
czonej działkami nr: 33002/1, 33452/5, 33024/1, 
33451/3, 33446/3, 33447/1, 33445/1, 33443/1, 
33441/1, 33439/3, 33438/1, 33437/1, 33436/5, 
33430/7, 33434/8 (działki po zatwierdzeniu projektów 
podziału) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-
cji usytuowane poza projektowanym pasem drogo-
wym drogi 5KD w zakresie przebudowy infrastruktury 
technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomo-
ściach oznaczonych działkami nr: 33430/5, 33431/1, 
33434/6, 33024 (po podziale 33024/2), 33444, 
33445 (po podziale 33445/3), 33446/1, 33446/2 
(po podziale 33446/4), 33447 (po  podziale 
33447/2), 33445 (po podziale 33445/2), 33441 
(po podziale 33441/3), 33440, 33439/2, 33438 
(po podziale 33438/3), 33435/2, 33480/1, 
33486/2, 33487/2, 33488/3, 33488/4, 33432/1, 
33434/4, 33435/3, 33490/4, 33435/3, 33488/4, 
(obręb 0009, Miasto Suwałki).

2) rozbudowa ulicy sportowej (od ul. w. 
polskiego do ul. 5kD)

na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 
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32998/3, 32999/6, 32999/3, 33001/1, 32997/2, 
33452/1, 33453 (istniejący pas drogowy) oraz w 
części na działkach nr: 33000/6, 33000/1, 33001/2, 
33452/2 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki), 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 
usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. ulicy (czasowe zajęcie) na nieruchomościach ozna-
czonych działkami nr: 32998/1, 31416/4, 33455/13, 
33453, 33452/1, 33452/2 (po podziale 33452/4), 
33451/1, 33451/2 (po podziale 33451/4) (obręb nr 
0009, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 
33000/6, 33000/1, 33001/2, 33452/2 (obręb nr 0009, 
Miasto Suwałki), 

Numery działek, po podziale, wchodzących 
w granice projektowanego pasa drogowego 
ul. Sportowej: 33000/9, 33000/7, 33001/3, 33452/3 
(obręb nr 0009, Miasto Suwałki), według załączone-
go projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pa-
sem drogowym ul. Sportowej: 33000/10, 33000/8, 
33001/4, 33452/4, 33452/5 (obręb nr 0009, Miasto 
Suwałki), według załączonego projektu podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w grani-
ce pasa drogowego: 32998/3, 32999/6, 32999/3, 
33001/1, 32997/2 (granice istniejącego pasa drogo-
wego ul. Sportowej) (obręb nr 0009, Miasto Suwałki).

Działki, które w części znajdują się w granicach 
projektowanej rozbudowy pasa drogowego ulicy 
Sportowej i nie podlegają podziałowi o nr 33452/1, 
33453 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki) (w całości po-
łożone w granicach istniejącego pasa drogowego dro-
gi gminnej nr 101263B). 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podzia-
łu w całości jest zlokalizowana na nieruchomości 
oznaczonej działkami nr geod.: 32998/3, 32999/6, 
32999/3, 33001/1, 32997/2, 33452/1, 33453 (ist-
niejący pas drogowy ul. Sportowej) oraz na działkach 
nr: 33000/9, 33000/7, 33001/3, 33452/3 (obręb 
nr 0009, Miasto Suwałki), 31344/37 (istniejący pas 
drogowy) 31331/4, 31326/1, 31325/4, 31331/5, 
31345/15, (działki po zatwierdzeniu projektów po-
działu) (obręb nr 0009, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 
usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ul. Sportowej w zakresie przebudowy infrastruktury 
technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomo-
ściach oznaczonych działkami o nr geod.: 32998/1, 
31416/4, 33455/13, 33453, 33452/1, 33452/2 (po 
podziale 33452/4), 33451/1, 33451/2 (po podzia-
le 33451/4) (obręb 0009, Miasto Suwałki).

działki objęte podziałem przejmowane pod 
pas drogowy drogi gminnej:

Gmina Miasto suwałki obręb 0009 Miasto 
suwałki:

1) 33000/1 o pow. 0,0233 ha dzielona na działki: 
33000/7 o pow. 0,0072 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 33000/8 o pow. 0,0161 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

2) 33000/6 o pow. 0,1503 ha dzielona na działki: 
33000/9 o pow. 0,0088 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 33000/10 o pow. 0,1415 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

3) 33001/2 o pow. 0,4040 ha dzielona na działki: 
33001/3 o pow. 0,0083 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 33001/4 o pow. 0,3957 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

4) 33452/2 o pow. 1,0549 ha dzielona na działki: 
33452/3 o pow. 0,3354 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną), 33452/5 o pow. 0,0801 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną) i 33452/4 o pow. 0,6394 ha (w 
dotychczasowym władaniu),

5) 33002 o pow. 3,5883 ha dzielona na działki: 
33002/1 o pow. 0,0185 ha (przeznaczona pod dro-

gę gminną) i 33002/2 o pow. 3,5698 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

6) 33024 o pow. 0,1459 ha dzielona na działki: 
33024/1 o pow. 0,0119 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 33024/2 o pow. 0,1340 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

7) 33434/3 o pow. 1,1953 ha dzielona na działki: 
33434/8 o pow. 0,0874 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 33434/9 o pow. 1,1079 ha (w dotychcza-
sowym władaniu),

8) 33436/1 o pow. 0,2502 ha dzielona na działki: 
33436/5 o pow. 0,1937 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 33436/6 o pow. 0,0565 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

9) 33437 o pow. 0,6155 ha dzielona na działki: 
33437/1 o pow. 0,1283 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną), 33437/2 o pow. 0,0359 ha (w dotychcza-
sowym władaniu) i 33437/3 o pow. 0,4513 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

10) 33438 o pow. 1,2094 ha dzielona na działki: 
33438/1 o pow. 0,2425 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną), 33438/2 o pow. 0,0442 ha (w dotychcza-
sowym władaniu) i 33438/3 o pow. 0,9227 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

11) 33439/1 o pow. 0,5564 ha dzielona na działki: 
33439/3 o pow. 0,1829 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną), 33439/4 o pow. 0,0741 ha (w dotychcza-
sowym władaniu) i 33439/5 o pow. 0,2994 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

12) 33441 o pow. 1,4669 ha dzielona na działki: 
33441/1 o pow. 0,4891 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną), 33441/2 o pow. 0,0795 ha (w dotychcza-
sowym władaniu) i 33441/3 o pow. 0,8983 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

13) 33443 o pow. 0,3900 ha dzielona na działki: 
33443/1 o pow. 0,0212 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 33443/2 o pow. 0,3688 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

14) 33445 o pow. 0,1127 ha dzielona na działki: 
33445/1 o pow. 0,0139 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną), 33445/2 o pow. 0,0505 ha (w dotychcza-
sowym władaniu) i 33445/3 o pow. 0,0483 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

15) 33446/2 o pow. 0,7774 ha dzielona na działki: 
33446/3 o pow. 0,5609 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 33446/4 o pow. 0,2165 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

16) 33447 o pow. 0,4008 ha dzielona na działki: 
33447/1 o pow. 0,1451 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 33447/2 o pow. 0,2557 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

17) 33451/2 o pow. 0,1475 ha dzielona na działki: 
33451/3 o pow. 0,0253 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 33451/4 o pow. 0,1222 ha (w dotychcza-
sowym władaniu),

18) 33430/6 o pow. 0,6577 ha dzielona na działki: 
33430/7 o pow. 0,2246 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 33430/8 o pow. 0,4331 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

19) 33434/7 o pow. 1,1151 ha dzielona na działki: 
33434/8 o pow. 0,0821 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 33434/9 o pow. 1,0330 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

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

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uwa-
ża się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 
 327/2017

prezydent Miasta suwałk
ogłasza przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowa-
nej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, ozna-
czonej działką nr 10980/1 o powierzchni 0,0643 
ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej, 
posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 
SU1S/00027185/8. Ww. działka ze względu na 
kształt nie może stanowić samodzielnej dział-
ki budowlanej, wobec powyższego przeznaczo-
na jest do sprzedaży w drodze przetargu ustne-
go ograniczonego do właścicieli nieruchomości 
przyległych. Szczegółowe warunki zagospoda-
rowania zawarte są w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego Nr 4.1 zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 28.12.2016 roku.

Cena wywoławcza: 85 000 zł brutto (słownie: 
osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wadium: 8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięć-
set złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami oraz rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

termin zgłoszenia do uczestnictwa w prze-
targu: do dnia 10 stycznia 2018 roku.

przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 
2018 roku o godz. 13.00 w siedzibie urzędu 
Miejskiego w suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– zgłoszenie do uczestnictwa w przetargu, zło-

żone w Urzędzie Miejskim w Suwałkach (pokój nr 
141) w kopercie z napisem „zgłoszenie na prze-
targ nieruchomości przy ul. Wigierskiej” do dnia 
10 stycznia 2018 roku do godz. 1500. Lista osób 
zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zo-
stanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach w dniu 11 stycznia 2018 roku.

– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysoko-
ści na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 11 stycznia 2018 
roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana 
na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed 
otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wa-
dium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemne-
go oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogło-
szenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby 
fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu prze-
targu z dowodem tożsamości lub reprezentowa-
nie przez pełnomocnika na podstawie pełnomoc-
nictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego 
ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgo-
dy drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z 
podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby po-
zostające w związku małżeńskim, a zamierzające na-
być nieruchomość z majątku odrębnego zobowią-
zane są złożyć stosowne oświadczenie.

 W przypadku uchylenia się nabywcy od zawar-
cia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwro-
towi.  Koszty sporządzenia umowy notarialnej po-
nosi nabywca.

 Szczegółowych informacji dotyczących prze-
targu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; 
telefon (87) 562-81-41.  320/2017



19.12.2017

DwuTygoDnik SuwalSki

20

prezydent Miasta suwałk
ogłasza przetarg ustny nieogra-
niczony na dzierżawę nierucho-

mości gruntowych z przeznacze-
niem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest od-
danie w dzierżawę nieruchomo-
ści gruntowych stanowiących wła-
sność Miasta Suwałki.

działka ozn. nr geod: 34107/2 
o powierzchni 2,5775 ha, położo-
na w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 
9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na 
gruntach klasy V o pow. 2,3695 ha, 
nieużytki o pow. 0,2080 ha. termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 
30 września 2020 r. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według za-
sad racjonalnej gospodarki rolnej. 
Dla przedmiotowej działki brak jest 
obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

cena wywoławcza rocznego 
czynszu dzierżawnego wynosi 1 
040 zł (słownie: jeden tysiąc czter-
dzieści złotych).

wadium w wysokości 110 zł 
(słownie: sto dziesięć złotych).

działki ozn. nr geod: 33850, 
338 43, 338 49  o  ł ąc zn ej  p o -
wierzchni 1,9597 ha, położone w 
Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 9, 

sklasyfikowane jako łąki trwałe na 
gruntach klasy VI o pow. 0,1095 
ha, nieużytki o pow. 0,6888 ha, pa-
stwiska trwałe na gruntach kla-
sy VI o pow. 0,9061 ha, grunty or-
ne klasy VI o pow. 0,2193 ha, rowy 
o pow. 0,0360 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2020 r. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według za-
sad racjonalnej gospodarki rolnej. 
Dla przedmiotowych działek brak 
jest obowiązującego miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

cena wywoławcza rocznego 
czynszu dzierżawnego wynosi 
790 zł (słownie: siedemset dzie-
więćdziesiąt złotych).

wadium w wysokości 80 zł 
(słownie: osiemdziesiąt złotych).

przetarg odbędzie się w dniu 
11 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 
w siedzibie urzędu Miejskiego w 
suwałkach przy ul. a. Mickiewicza 
1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy za-
poznać się z przedmiotem prze-
targu i projektem umowy dzierża-
wy – do wglądu w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach  przy ul.  
A. Mickiewicza 1, pokój nr 38. 

W przetargu mogą brać udział 
osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w 
przetargu jest:

wp łacenie wadium w po -
danej wysokości na ww. dział-
ki na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach nr 76 1240 5211 
1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia  
08 stycznia 2018 r. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na 
rachunku Urzędu. Dowód wniesie-
nia wadium podlega przedłożeniu 
komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu;

złożenie przed otwarciem prze-
targu, pisemnego oświadczenia o 
zapoznaniu się z treścią ogłoszenia 
o przetargu, przedmiotem przetar-
gu oraz projektem umowy dzier-
żawy;

w przypadku uczestnictwa w 
przetargu osoby fizycznej – oso-
biste stawiennictwo w dniu prze-
targu z dowodem tożsamości lub 
reprezentowanie przez pełnomoc-
nika na podstawie pełnomocnictwa 
sporządzonego notarialnie;

w przypadku uczestnictwa w 
przetargu osoby prawnej – przed-
łożenie aktualnego wypisu z reje-
stru, właściwych pełnomocnictw 

sporządzonych notarialnie, dowo-
dów tożsamości osób reprezentu-
jących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez 
względu na liczbę uczestników, a 
rozstrzygnięcie jego pozytywne, 
jeżeli przynajmniej jeden z uczest-
ników zaoferuje co najmniej jed-
no postąpienie powyżej ceny wy-
woławczej, które nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetar-
gu wpłacone wadium zalicza się na 
poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w 
razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg od zawarcia umo-
wy dzierżawy w terminie określo-
nym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom prze-
targu wadium zwraca się niezwłocz-
nie przelewem.

Organizator przetargu bez po-
dania przyczyn może:

do chwili rozpoczęcia przetargu 
odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji doty-
czących przetargu udziela Wydział 
Geodezji, Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. A.Mickiewicza 1 pokój nr 38, 
telefon 87 562 80 38.  329/2017

word w suwałkach organizuje
i zaprasza na specjalistyczne kursy:

– Kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy
   kat. C1, C1+E, C, C+E oraz D1, D1+E, D, D+E.
– Kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,  
   obniżające ilość punktów karnych (6 punktów raz na pół roku).
– Kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR).
– Kandydatów na egzaminatorów.
– Dla przedsiębiorców wykonujących transport drogowy
   przygotowujące do egzaminu na Certyfikat Kompetencji
   Zawodowych w zakresie transportu drogowego przewozu 
   rzeczy i osób.
– Reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
   i przeciwdziałania narkomanii
– Osób transportujących i obsługujących zwierzęta
   (konwojentów zwierząt).
– Udzielania podstawowej pierwszej pomocy osobom 
   w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.
– Udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 
   z tytułem ratownika. 
– Z zakresu wykonywania niektórych czynności 
   związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

– Obsługa i zastosowanie tachografów oraz czas pracy kierowców
– BHP, P. poż.

kursy dla operatorów maszyn do robót ziemnych 
w następujących specjalnościach:

a koparkoładowarka, wszystkie typy, kl. III,
a koparka jednonaczyniowa, kl. III i I
a ładowarka jednonaczyniowa, kl. III i I

kursy dla operatorów maszyn do robót drogowych 
w następujących specjalnościach:

a przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym, wszyst-
kie typy, kl. III,

kursy dla operatorów maszyn różnych
i innych urządzeń technicznych:

a Rusztowania budowlano-montażowe metalowe, montaż 
      i demontaż, bez klasy.
  
    Więcej informacji: wydział szkoleń

  tel. 87/5631660 wew. 22 lub 23
  e-mail:word@word.suwalki.pl

WojeWódzki ośrodek ruchu drogoWego
w suwałkach  ul. Waryńskiego 24, 16-400 Suwałki

tel. +48 87 563 16 60; www.word.suwalki.pl
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W Przedszkolu nr 3 im. Ojca św. Jana Pawła II dzieci zaprezentowały swoje 
talenty śpiewając przepiękne kolędy i pastorałki. 
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przedŚwiąteczny czas w suwałkach
Mikołajki 

to doskonały 
czas na przed-

świąteczne 
niespodzian-

ki. Jedną  
z nich zrobi-
li mieszkań-
com Domu 

Pomocy 
Społecznej 

„Kalina” 
uczniowie 

ze Szkoły 
Podstawowej 

nr 9 im. Wł.
Puchalskiego, którzy w ramach VIII Suwalskiej Kampanii 

„Białej Wstążki” przygotowali spotkanie mikołajkowe, w cza-
sie którego dzieci serwowały własnoręcznie upieczone pier-
niczki i babeczki. Mieszkańcy „Kaliny” chętnie wspominali 
Boże Narodzenia z czasów swojego dzieciństwa.

Mikołajki w suwalskich przedszkolach. czesław renkiewicz, prezydent Suwałk oraz jego zastępcy ewa sidorek i Łukasz kurzyna, a także wiesław 
stelmach, skarbnik miasta i kamil sznel, kierownik prezydenckiego biura, odwiedzili z prezentami dzieci we wszystkich suwalskich przedszko-
lach, oddziałach przedszkolnych i żłobkach prowadzonych przez miasto. Było dużo radości, uśmiechów i wspólne śpiewanie świątecznych piosenek.

 Nietypowo obchodzono Mikołajki w SP nr 11. W hali spor-
towej 110 uczniów uczestniczyło w mikołajkowych zawo-
dach lekkoatletycznych. Rywalizowali m.in. w biegu w prze-
braniu na 1 okrążenie wokół hali i rzucie „śnieżkami” do celu.

>>

Po raz dwunasty Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym zorganizowa-
ło Przegląd Kolęd i Pastorałek, w którym uczestniczyły dzieci z wszystkich su-
walskich przedszkoli samorządowych. Spotkanie ma wyjątkową świąteczną at-
mosferę. Zaproszeni goście przeglądu, wśród których był proboszcz parafii św. 
Aleksandra ks. kazimierz Gryboś, razem z dziećmi śpiewali kolędy. Tradycyjnie 
przegląd rozpoczął się przedstawieniem jasełek w wykonaniu dzieci z grup pię-
ciolatków gospodarza spotkania.
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jasełka 
sprzed 
80 lat

Cz y telnik „DwuTygodnika 
Suwalskiego” przyniósł zdjęcie 
przedstawiające jasełka z 1937   
lub 1938 r. zorganizowane w Su- 
wałkach przez Stowarzyszenie 
Młodzieży Katolickiej. Na zdjęciu 
są: pani Irena (anioł z lewej stro-
ny), Helena Warakomska (siedząca 
w środku), ks. Bargielski (z prawej), 
ks. Równy (z lewej). Pozostałe oso-
by nie zostały rozpoznane. 

Może ktoś z Czytelników „DTS” 
rozpoznaje osoby, które zostały 
uwiecznione na fotografii wyko-
nanej przez firmę Foto „ARTE” zlo-
kalizowaną przy ul. Kościuszki 88. 

>>

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Eugenii Poźniak z domu Jurgielewicz

tel. 87 566 28 25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

www.dwutygodniksuwalski.pl
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Z okazji Świat Bożego Narodzenia 
życzymy 

Seniorom Suwalskim 
nadziei, zdrowia, własnego skrawka nieba, 

piękna poezji i muzyki. 
Pogodnych świąt zimowych, odpoczynku, 

nabrania dystansu do tego, 
co wokół, chwil roziskrzonych kolędą, 

śmiechem i wspomnieniami w rodzinie. 

Wesołych  świąt 
składa Suwalska Rada Seniorów
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ul. wojska polskiego 98, 16-400 suwałki (przy salonie FIATA)
tel. 506 411 218; email: michalwiluk@wp.pl 

autO myjnia
ceNtruM kosMetyki saMocHodoweJ

pranie tapicerki samochodowej
czyszczenie tapicerki skórzanej
renowacja plastików
woskowanie ręczne
odnawianie lakieru
polerowanie lamp
mycie felg
całoroczne pranie dywanów

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia

311/2017

GaBineT DerMaToloGiCznY
Lek. BerNadeta Hus-sieNkiewicz

specjalista dermatolog-wenerolog
suwałki, ul. kLoNowa 40 lok. 3u

wtorek i piątek od 15.00

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

rejestracja telefoniczna
tel. 606-766-788

www.dermatolog-suwalki.pl

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
305/2017

suwałki, ul. Bydgoska 30; pon.-pt. 11.00-18.00
sob. – po uzgodnieniu telefonicznym
tel. 87 565-51-05; kom. 607-228-128;  www.b-dent.suwalki.info

dojazd: Mpk linie 11 i 19;  samochodem, jadąc z centrum 
ul. woj. polskiego pierwsza w prawo za salonem toyoty

Stomatologia B-Dent
Barbara Waraksa-Jatowczyc

306/2017

dyrekcja i pracownicy 
wojewódzkiego ośrodka ruchu
drogowego w suwałkach
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centrum obsługi Nieruchomości

Międzynarodowy koncern obrotu Nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

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

NAJLEPsI AGENCI, NAJsZYBsZE TRANsAKCJE
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ul. 1 Maja 1, 16-400 suwałki
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Wesołych  Świąt!
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