
wu ygodnik suwalskiD
MidicentruM oblężone  
 – Str. 8

podwójne obchody 
 – Str. 10

Piękne ogrody i balkony 
 – Str. 12

www.dwutygodniksuwalski.pl kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

Czytaj str. 12-13

f

rowereM  Przez  suwałki
Czytaj str. 11

Po raz pierwszy rowerzyści przejechali 
fragmentem suwalskiej obwodnicy

25.09.2018 r. Nakład 5.000 egzemplarzyISSN 2300-4207 nr 20/144  rok XXIX



25.09.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

podwójne obchody
Mieszkańcy Suwałk dwukrotnie przy Pomniku Żołnierzy Września 

1939 r. oddawali hołd ofiarom agresji ZSRS na Polskę. Po raz pierwszy 
16 września. Obchody te zorganizował 14 Suwalski Dywizjon Artylerii 
Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestniczyli w nich 
m.in. żołnierze, przedstawiciele służb mundurowych, wiceminister spraw 
wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, burmistrz Augustowa 
Wojciech Walulik, przewodniczący suwalskiej Rady Powiatu, a jednocze-
śnie kandydat PiS na prezydenta Suwałk Grzegorz Mackiewicz.

Miejskie ob-
chody odbyły się 
w roc znicę so -
wieckiej agresji 
na Polskę czyli 17 
września. 

Uczestniczyli 
w nich komba- 
t a n c i ,  p o c z t y  
sztandarowe su-
walskich szkół i in- 
stytucji. Nie za-
b r a k ł o  p r z e d -
stawicieli władz 
miejskich z pre- 
zydentem Czesławem renkiewiczem i przewodniczącym Rady 
Miejskiej Zdzisławem Przełomcem, starosty suwalskiego Szczepana 
Ołdakowskiego, wójta gminy Suwałki tadeusza Chołko, harcerzy, 
przedstawicieli suwalskich instytucji, młodzieży i mieszkańców Suwałk. 
 Więcej na str. 10.
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>>li sesja rady Miejskiej
Kończy się samorządowa kadencja 2014-2018. Suwalscy rad-

ni spotkają się 25 września o godz. 10 w sali nr 26 ratusza na  
LI sesji Rady Miejskiej. W porządku obrad m.in. przyjęcie uchwał 
w sprawie: Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2019; Miejskiego programu zapobiega-
nia przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i po-
rządku publicznego na lata 2019–2022 oraz zmiany w tegorocz-
nym budżecie miejskim. Rajcowie zajmą się też zmianami Statutu 
Miasta Suwałk.

Ponadto radni zapoznają się z informacją z wykonania budżetu za 
I półrocze 2018 r. oraz ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rady 
Miejskiej w Suwałkach w czasie kadencji 2014–2018.

Jak ZMieniała Się SuWalSka rada MieJSka 
W kadenCJi 2014–2018?

To zdjęcie wykonano na początku kadencji w 2015 r. – od le-
wej stoją: Stanisław kulikowski, Zbysław W. Grajek, andrzej 
turowski (zastąpił wybranego z listy „Z Renkiewiczem dla Suwałk” 
łukasza kurzynę, który został Zastępcą Prezydenta Miasta Suwałk), 
Zbigniew r. de-Mezer, Wojciech Pająk, Zdzisław Przełomiec, 
Sławomir J. Szeszko, andrzej Chuchnowski, andrzej łuczaj, 
Józef W. Murawko, Zdzisław koncewicz, Jacek Juszkiewicz 
(zastąpił wybranego z listy Prawa i Sprawiedliwości Janusza  
W. Skowrońskiego, który nie mógł łączyć mandatu radnego z pra-
cą jako strażnik miejski), Piotr Wasiukow, Bogdan Bezdziecki, 
karol korneluk. 

Siedzą od lewej: dorota Jabłońska (zrezygnowała po wygraniu 
konkursu na dyrektora I LO; zastąpił ją Zdzisław S. Ścięgaj, który 
osiągnął kolejny wynik na liście PiS), anna ruszewska, Jadwiga 
M. Szczypiń (zrezygnowała po powołaniu na Podlaskiego Kuratora 
Oświaty; zastąpił ją tadeusz Czerwiecki, który osiągnął kolejny 
wynik na liście PiS), Bożena M. kamińska. 

Na zdjęciu brak :  Wojciecha Malesińsk iego ,  kamila 
lauryna oraz adama Gorlo (zrezygnował, a jego miejsce zaję-
ła irena Schabieńska, która osiągnęła kolejny wynik na liście PiS;  
I. Schabieńska niedawno zrezygnowała z mandatu radnej po za-
trudnieniu się w suwalskiej delegaturze Kuratorium Oświaty; 
mandat radnej pozostał nieobsadzony), Grzegorza Gorlo (przed 
kilkoma miesiącami zrezygnował  i mandat radnego pozostał nie-
obsadzony).

„dosłownie” zujewicza
W Galerii Patio Suwalskiego 

Ośrodka Kultury oglądać moż-
na prace andrzeja Zujewicza 
(na zdjęciu). Jego najnowszy cykl 
obrazów poprzez swoją formę 
nawiązuje do monotonii życia 
przeciętnego człowieka, jego ryt-
micznych i powtarzających się 
czynności, ale nade wszystko do 
cykliczności naturalnych zjawisk, 
fenomenu pór roku, deszczu, śniegu, słońca, wiatru, fal morskich, czy 
gromów podczas burzy. Wystawę można oglądać do 4 listopada.

>>
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dzień Polskiego 
Państwa PodzieMnego

Suwalski Obwód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  
i Prezydent Miasta Suwałk zapraszają na obchody Dnia Polskiego Państwa 
Podziemnego, które odbędą się 27 września przy pomniku 41. Pułku 
Piechoty AK na skwerze A. Kujałowicz przy ul. Sejneńskiej.

Uroczystości pod pomnikiem rozpoczną się hymnem państwowym  
o godz. 9.00. Potem zaplanowano wystąpienie Prezydenta Miasta Suwałk 
Czesława renkiewicza, inne wystąpienia, modlitwę oraz złożenie wień-
ców i wiązanek.

Wcześniej o godz. 8.00 zostanie odprawiona msza święta w koście-
le pw. św. Wojciecha.
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>>>> budowa ul. krzywólka
Łukasz Kurzyna, zastępca Prezydenta Suwałk podpisał umowę na bu-

dowę blisko 1 km ulicy Krzywólka. Inwestycja ma zakończyć się z koń-
cem sierpnia przyszłego roku. Najkorzystniejsza oferta złożona przez 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Olecka opiewa na ponad 5,5 mln zł.

Przypomnijmy, że nowy przetarg na budowę tej drogi był spowodo-
wany koniecznością zerwania poprzedniej umowy jaką władze Suwałk 
zawarły w ubiegłym roku z firmą Strabag, która miała wykonać prace 
na niemalże całej długości ulicy. Inwestycja zakończyłaby się dokładnie  
31 sierpnia 2018 r.

Jednak jeden z mieszkańców tej ulicy kilkakrotnie zaskarżył tzw. ZRID czy-
li pozwolenie na budowę tej drogi, przez co skutecznie wstrzymywał prace 
budowlane. Dlatego też samorząd Suwałk polubownie rozwiązał umowę  
z firmą Strabag i przystąpiono do przeprojektowania tej drogi, tak by w I eta-
pie inwestycji ominąć nieruchomość osoby, która blokowała całą procedurę.

Nowy wykonawca deklaruje, że prace rozpocznie jeszcze w paździer-
niku, wybuduje część ulicy Krzywólka od pętli autobusowej do nr 36.   
W ramach inwestycji powstanie asfaltowa droga z pełną infrastruktu-
rą: chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem, kanalizacją deszczo-
wą. Pozostawiono również rezerwę terenu pod ewentualną budowę 
sieci gazowej.

tanio jak 
w suwałkach

 Suwalczanie płacą najmniej w naszym regionie wśród mieszkańców 
miast powiatowych za odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, komu-
nikację publiczną i strefę płatnego parkowania. 

Biorąc pod uwa-
gę poszczególne usłu-
gi, Suwałki są jednym 
z trzech najtańszych  
w k raju mias t  p o d 
względem opłaty za 
odbiór odpadów ko-
munalnych. Roczna 
opłata za tę usługę dla 
gospodarstwa domo-
wego 4-osobowego 
lub wieloosobowego 
wynosi w Suwałkach 

(przy miesięcznej stawce 16 zł) – 192 zł. Dla porównania, w najdroż-
szym, biorąc pod uwagę wywóz odpadów komunalnych, Otwocku rocz-
na opłata to 768 zł.

W kraju Suwałki z rocznymi wydatkami na usługi komunalne na po-
ziomie 2 093,34 zł na osobę zajmują 25 miejsce na 339 miast powiato-
wych w rankingu zorganizowanym przez firmę Curulis – Doradztwo 
Samorządowe. Wśród miast z regionu na 58 miejscu jest Łomża, 116 
Augustów, 126 Ełk i 306 Gołdap.

>> RoweRem do stRefy
Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich dojeżdżających rowerem do 

pracy w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zakończyły się pra-
ce przy budowie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Raczkowskiej, na od-
cinku od ronda Żołnierzy Wyklętych do skrzyżowania z ul. Brylantową.

Długość drogi wynosi 1 850 m, szerokość 2,6 m. Inwestycja został wy-
konana przez firmę Budimex w ramach realizacji kontraktu: pn. „Projekt 
i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61  
– odcinek A i Odcinek B”.

Do 15 października na ścieżce będą jeszcze wykonywane prace zwią-
zane z  poboczami i oznakowaniem  dlatego suwalski Zarząd Dróg  
i Zieleni apeluje o zachowanie ostrożności. Szczegółowe komunikaty  
w tej sprawie będą podawane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach.

>>
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Można kupić na własność mieszkanie ko-

munalne w Suwałkach. Taką możliwość na 
wniosek Prezydenta Miasta Suwałk stworzyli 
suwalscy radni. Jednocześnie określili oni, któ-
re mieszkania zostały wyłączone ze sprzedaży:

1) położone w budynkach stanowiących 
100% własności gminy oraz gminnych osób 
prawnych celem uniknięcia tworzenia kolej-
nych wspólnot mieszkaniowych,

2) położone w budynkach wspólnot miesz-
kaniowych wpisanych do rejestru zabytków, za wyjątkiem lokalu położone-
go przy ul. Kościuszki 39,

3) wynajęte na czas oznaczony tj. lokale socjalne oraz związane ze sto-
sunkiem pracy,

4) zadłużone z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych,
5) wynajmowane przez okres krótszy niż 10 lat przez najemców za wyjąt-

kiem osób, które wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu 
cywilnego i zamieszkują w tym lokalu minimum 10 lat.

W Suwałkach do sprzedaży kwalifikuje się ponad połowa z 2 191 miesz-
kań komunalnych. W Programie w latach 2019-2020 założono sprzedaż 200 
mieszkań. Wnioski już można składać.

– Chcę jasno podkreślić, że środki finansowe ze sprzedaży loka-
li przeznacza się na utrzymanie istniejącego zasobu mieszkaniowego,  
a w szczególności na remonty, modernizację i inwestycje, a wysokość bonifi-
katy przy sprzedaży mieszkań określać będzie w odrębnych uchwałach Rada 
Miejska w Suwałkach – zapowiedział Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronach internetowych ZBM TBS 
w Suwałkach oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Mieszkania do wykuPukasa na lotnisko
O przekazaniu 6 mln zł (3 mln zł w 2018 r. i 3 mln zł w 2019 r.) na 

dofinansowanie budowy lotniska w Suwałkach zdecydowali radni 
Sejmiku Województwa Podlaskiego. Decyzja zapadła jednogłośnie  
– za głosowało 22 radnych. Jeszcze przed głosowaniem w tej sprawie 
głos zabrał obecny na sesji Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk. 

– Dzisiaj sprawa lotniska wygląda w ten sposób, że całkowity koszt 
tej inwestycji to 27 mln zł. Już mamy podpisaną umowę na realizację 
przedsięwzięcia, a termin jego ukończenia to koniec czerwca przy-
szłego roku. Chcemy zrealizować taką minimalną, podstawową infra-
strukturę dla lokalnego lotniska – informował prezydent.

Pas startowy na suwalskim lotnisku ma mieć 1 320 m długości  
i 30 m szerokości. Będą mogły z niego korzystać samoloty pasażer-
skie przewożące do 50 osób, w tym śmigłowce, szybowce, motolot-
nie, awionetki czy małe samoloty. W ramach tej inwestycji powstaną 
też: płyta do zawracania, płyta postojowa, droga kołowania oraz in-
frastruktura techniczna.

Przed rokiem umowę w sprawie dofinansowania budowy 
lotniska kwotą 10 mln zł, władze Suwałk podpisały z Maciejem 
Formanowiczem, prezesem Fabryk Mebli FORTE, które niedaleko 
suwalskiego lotniska, w Dubowie Pierwszym wybudowały fabrykę 
płyt wiórowych i budują fabrykę mebli – największy tego typu za-
kład w całej Europie.

>>

koMunalne lePsze
Standard suwalskich mieszkań komunalnych wciąż się poprawia.  

W ostatnich latach w 186 mieszkaniach wykonano instalacje centralne-
go ogrzewania i ciepłej wody. W przyszłym roku pla-
nowany jest remont, w różnym zakresie, budynków 
przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 oraz 44A. 

– Ze względu na zły stan techniczny zlikwido-
wano 54 lokale, a osobom które w nich mieszkały 
otrzymały mieszkania komunalne o lepszym stan-
dardzie. W tej chwili stan techniczny 79% mieszkań 
komunalnych jest dobry. Są to mieszkania o pełnym 
standardzie wyposażenia z centralnym ogrzewa-
niem. Pozostałe lokale mają indywidualne źródło 
ogrzewania, trzony piecowe i kuchenne, elektrycz-
ne i etażowe. Znajdują się w nich m.in. lokale socjalne 
obejmowane przez osoby eksmitowane wyrokiem 
sądowym za zadłużenia z różnych zasobów, w tym 
spółdzielczych – informuje Jarosław liebiediew, 
(na zdjęciu) prezes suwalskiego ZBM.

atrakCYJnY PrOGraM
Pod koniec ubiegłego roku 48 rodzin otrzymało klucze do mieszkań 

zbudowanych przez ZBM TBS w formule „Od Najemcy do Właściciela”  
w budynku przy ul. Pułaskiego. Mówiąc w skrócie oznacza to, że są one 
przeznaczone dla tych, których nie stać na zakup mieszkania od de-
welopera (bo nie mają zdolności kredytowej na zaciągnięcie wysokie-
go kredytu), ale jednocześnie ich dochody są zbyt duże, by otrzymać 
mieszkanie komunalne. To właśnie z myślą o nich suwalski samorząd 
postanowił budować mieszkania, które po spłaceniu, staną się własno-
ścią najemców. 

– Jest to atrakcyjna propozycja bo daje możliwość stopniowego do-
chodzenia przez najemcę do własności, a jednocześnie to Spółka a nie 
klient zaciąga zobowiązanie kredytowe. Ponadto, miesięczne opłaty 
obejmujące czynsz oraz raty z tytułu wykupu (bez opłat za media) wyno-

szą aktualnie za mieszkanie o powierzchni 54 m2 960 złotych. Ostateczny 
termin spłaty to listopad 2036 roku, ale istnieje możliwość wcześniejsze-
go uregulowania zobowiązań, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 
lat najmu. Koszt m2 mieszkania oferowanego przez ZBM TBS nie będzie 
podlegał żadnej zmianie zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak rów-
nież w momencie spłaty przez klienta należności za mieszkanie, płatnych  
w formie miesięcznych rat w okresie do 20 lat, czego nie gwarantuje ża-
den deweloper czy spółdzielnia – dodaje prezes J. Lebiediew. 

Suwalski samorząd poprzez przygotowaną przez ZBM TBS ofertę, 
stworzył, szczególnie młodym mieszkańcom naszego miasta, atrakcyj-
ne warunki najmu, a następnie wykupu mieszkań. Po dobrze przyjętym 
miejskim projekcie „Od najemcy do właściciela” spółka ZBM TBS ogłosiła 
w kwietniu tego roku kolejny nabór wniosków dla osób, które będą naj-
pierw najemcami, a później właścicielami mieszkań w blokach pomiędzy 
ulicami Pułaskiego i Reja. W dwóch 6-cio kondygnacyjnych blokach po-
wstanie w sumie 48 mieszkań o zróżnicowanym metrażu – od 42 do 63 m2. 

drOGie MieSZkanie PluS
Przed półtora rokiem suwalski samorząd podpisał list intencyjny  

z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A. dotyczący 
współpracy w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Samorząd 
na potrzeby budownictwa Mieszkania Plus wskazał grunty położone przy 
ul. Putry i Franciszkańskiej.

Z wyliczeń BGK Nieruchomości wynikało, że stawka czynszu za wyna-
jem mieszkania o powierzchni 60 m2 w Suwałkach w ramach tego progra-
mu miałaby wynosić minimum 1 560 zł (26 zł za m2). Czyli oferta byłaby 
identyczna lub nawet droższa niż wynajem mieszkania na rynku komer-
cyjnym. Trudno znaleźć chętnych na taką drogą propozycję. Nic dziwne-
go, że odstąpiono od budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie 
Plus m.in. w Ełku, Łomży i Grajewie. Obecnie mieszkania w ramach tego 
programu buduje się tylko w 4 miastach w Polsce.

Suwalski samorząd nadal deklaruje zainteresowanie udziałem  
w programie Mieszkanie Plus, o ile zmienią się na bardziej atrakcyjne 
warunki udziału w tym programie. BGK Nieruchomości deklarował, że 
do 18 czerwca 2018 r. przygotuje kolejną ofertę dla Suwałk. Mamy ko-
niec września i cisza.

>>
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WYdarZYłO Się>>
Jubileusz 20-lecia obchodzi w tym ro-

ku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Suwałkach. Z tej okazji odbyły się uroczyste ob-
chody. Były gratulacje, życzenia, kwiaty i prezenty. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Suwałkach został utworzony przez Wojewodę 
Suwalskiego. Jest nadzorowany przez Zarząd 
Województwa Podlaskiego.

Ośrodek rozpoczął działalność 24 czerwca 
1998 r., a 1 lipca tego samego roku otwarte zo-
stało Biuro Obsługi Klienta, natomiast pierw-
szy egzamin w sali komputerowej odbył się  
2 lipca 2001 r.

Głównym celem działalności ośrodka jest 
egzaminowanie kandydatów na kierowców 
wszystkich kategorii prawa jazdy. WORD or-
ganizuje też kursy dla kandydatów na egza-
minatorów. Prowadzi badania dla kierowców  
i operatorów, a także oferuje szeroki wybór spe-
cjalistycznych szkoleń w zakresie transportu i ru-
chu drogowego oraz ratownictwa medycznego. 
Współpracuje z Powiatowymi Urzędami Pracy  
w całym regionie szkoląc osoby bezrobotne.

O przyszłości 
suwalskiego WORD
rozmawiamy z jego 
dyrektorem 
Henrykiem 
Stanisławem 
Grabowskim

Od czerwca 2018 r. świeżo upieczonych 
kierowców miały czekać spore zmia-
ny. Między innymi mieli oni ćwiczyć kon-
trolowaną jazdę w poślizgu w Ośrodku 
Doskonalenia Techniki Jazdy. WORD 
miał taki ośrodek wybudować.

– Wejście w życie zmian w szkoleniu kie-
rowców planowane było na 4 stycznia 2016 
roku, ale zostały one przesunięte w nieskoń-
czoność. M. in. ze względu na opóźnienia we 
wdrożeniu systemu CEPiK (Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców). Wciąż czekamy na de-
cyzję ministra cyfryzacji. Do budowy Ośrodka 
Doskonalenia Techniki Jazdy jesteśmy przygo-
towani. Wydzierżawiliśmy od miasta 4 ha grun-
tu przy ul. I. Krasickiego (wielkie ukłony dla sa-
morządu Suwałk), mamy projekt techniczny, 
pozwolenie na budowę. Jedyny problem to 

pieniądze. Zarabiamy tylko na opłatach egza-
minów na kierowców. Nie jest to duży zysk. 
Szacowany koszt budowy sprzed półtora roku 
to 8 mln zł, teraz widząc co dzieje się na rynku 
inwestycyjnym to byłoby nawet 12 mln. Środki 
własne jakie moglibyśmy przeznaczyć na bu-
dowę to 10-15 % kosztów inwestycji, a reszta 
to kredyt, który spłacalibyśmy przez długie lata.

Jakie inne wyzwania czekają WORD?
Permanentnie zmieniają się przepisy w ru-

chu drogowym, a także w egzaminach na pra-
wo jazdy. Dlatego kładziemy duży nacisk na sys-
tematyczne szkolnie i doskonalenie naszych 
egzaminatorów.

Nasz ośrodek bardzo prężnie uczestniczy  
w przedsięwzięciach poprawiających bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym. Wspieramy po-
licję, straż pożarną czy ratownictwo medyczne. 
Jak wynika z naszych szacunków na ten rodzaj 
działalności w ciągu 20 lat przeznaczyliśmy pra-
wie 2 mln zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa chcieliby-
śmy by wszyscy uczniowie klas 4 i 5 szkół pod-
stawowych obowiązkowo przystępowali do 
egzaminów na kartę rowerową. Dlatego w ce-
lu podnoszenia wiedzy z zakresu wychowania 
komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego dzieci i młodzieży, WORD zbudo-
wał przy swojej siedzibie stacjonarne miastecz-
ko ruchu drogowego. Zachęcamy szkoły do nie-
odpłatnego korzystania z naszej nowoczesnej 
infrastruktury. Uzupełnieniem tej działalności 
jest mobilne miasteczko ruchu drogowego oraz 
mobilny symulator zdarzeń, które ośrodek udo-
stępnia podczas imprez organizowanych przez 
szkoły, gminy, i inne instytucje w całym regionie.

Przez dwadzieścia lat:
– Na modernizację i rozbudowę WORD wyda-

no łącznie 8.8 mln zł
– 8 razy zmieniany był tabor samochodowy na 

najpopularniejszą kategorię B prawa jazdy
– Przeprowadzono ok. 270 tys. egzaminów 

teoretycznych i ponad 375 tys. egzaminów 
praktycznych, przy corocznej jednej z naj-
wyższych zdawalności egzaminów w Polsce

– Przeszkolono w różnych dziedzinach zwią-
zanych z komunikacją i bezpieczeństwem 
ruchu drogowego ok. 24 500 osób podczas 
przeprowadzonych ok. 2 600 szkoleń

20 lat word-u
n Do chwili oddania do druku „DwuTygodnika 

Suwalskiego” swój start w wyborach na Pre- 
zydenta Miasta Suwałk oficjalnie zapowie-
działo trzech kandydatów. Kandydata Prawa 
i Sprawiedliwości prezentowaliśmy w nr 12 
z 5 czerwca 2018 r. Teraz swój start w wybo-
rach samorządowych zapowiedział Sławomir 
Sieczkowski i komitet wyborczy Mieszkańcy 
Suwałk. S. Sieczkowski będzie ubiegał się  
o stanowisko Prezydenta Miasta Suwałk. 
Ten 40-letni samorządowiec pracował m.in.  
w suwalskim ratuszu jako naczelnik Wydziału 
Finansowego. Od trzech lat jest skarbnikiem 
miejskim w Augustowie. „Budzimy Suwałki 
– Czas na Mieszkańców” – to jego i komitetu 
Mieszkańcy Suwałk – główne hasło wyborcze.

n O ponowny wybór na Prezydenta Miasta 
Suwałk ubiega się Czesław renkiewicz. Swoją 
decyzję ogłosił na konferencji prasowej, pod-
czas której wyliczył, że ze 120 zobowiązań, ja-
kie on i jego ekipa złożyli przed czterema la-
ty, zostało wykonanych 110, a pozostałe są  
w trakcie realizacji. Startuje z komitetu wy-
borczego „Łączą nas Suwałki – Czesław 
Renkiewicz”. Hasło wyborcze: „Bądźmy ra-
zem – zróbmy więcej”. W 2006 r. został zastęp-
cą Prezydenta Suwałk. W 2010 r. suwalczanie 
wybrali go na stanowisko Prezydenta Miasta 
Suwałk. Przed czteroma laty Cz. Renkiewicz 
został ponownie wybrany na to stanowisko.

n łukasz kurzyna, zastępca prezyden-
ta Suwałk wspólnie ze Skarbnikiem Miasta 
Wiesławem Stelmachem podpisali umowę 
na budowę drogi łączącej ulice Pułaskiego  
i Północną  – ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. 
Zwycięska firma suwalski PDM wykona tę inwe-
stycję za blisko 18,5 mln zł. Zamówienie obej-
muje przebudowę układu komunikacyjnego 
na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Północnej. 
Prace mają zakończyć się do 31 lipca 2019 r.

n Tragiczny wypadek na ul. Reja wydarzył się 
14 września ok. godz. 16. Na przejściu dla pie-
szych został potrącony 65-letni rowerzysta. Siła 
uderzenia była tak duża, że w samochodzie oso-
bowym, który potrącił 65-latka została wybita 
szyba, a dach został wgnieciony. Poszkodowany 
rowerzysta zmarł po przewiezieniu do szpitala.

n Papierosy bez polskich znaków skarbowych 
akcyzy, nielegalny alkohol oraz 22 kg krajanki ty-
toniowej ujawnili i zabezpieczyli suwalscy po-
licjanci wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu 
Celnego. Kontrabanda znajdowała się w jednym 
z mieszkań na terenie Suwałk. Podejrzewany  
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WYdarZYłO Się
Tym razem do naszej redakcji zgłosili się 

mieszkańcy długiego bloku przy ul. Noniewicza 
40, którzy proszą o pomoc w rozwiązaniu kilku 
problemów. W bloku zasiedlonym przed po-
nad trzydziestu laty, mieszka wielu seniorów 
mających różne schorzenia, w tym także na-
rządów ruchu.

1. Mieszkańcy zaniepokojeni są wzmożo-
nym ruchem szybko poruszających się pojaz-
dów samochodowych na osiedlowych ulicz-
kach. Dlatego proszą o odmalowanie pasów 
na przejściu dla pieszych na łączniku dro-
gi Noniewicza – 1 Maja w pobliżu Browaru 
Północnego (dawniej MDK) i sklepu Pepco. 
Proszą też o oznaczenie go znakami piono-
wymi. 

2. Kolejny problem to brak oznakowania 
chodnika przy postoju Taxi. Jest on wykonany 
z czerwonej kostki brukowej tak jak ścieżki ro-
werowe. Przed tym fragmentem chodnika od 
strony sklepu Stokrotka i od ul. Sejneńskiej jest 
wykonany nowy chodnik z wydzieloną ścieżką 
rowerową. Rowerzyści jeżdżą tutaj z dużą pręd-
kością pomiędzy ludźmi na całej jego szeroko-
ści. Kto na tej ścieżce ma pierwszeństwo i czy 
mogą tu jeździć rowerzyści.

Na pytania odpowiada 
tOMaSZ dreJer 

dyrektor ZDiZ

– Na wjeździe do tej ulicz-
ki przy Browarze Północnym 
od strony ul. Noniewicza 
stoi niebieski znak, strefa za-
mieszkania. Zgodnie z przepisami Prawa o ru-
chu drogowym jest to strefa, w której pieszy 
może się poruszać swobodnie po całej udo-
stępnionej do użytku publicznego przestrzeni 
i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierują-
cy musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku). 
Ponadto kierowców obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 20 km/h.

Progi zwalniające nie muszą być oznaczo-
ne znakami pionowymi. Dlatego w tym miej-
scu nie trzeba znaków pionowych. Jeszcze  
w tym miesiącu zgodnie z harmonogramem 
pasy zostaną odmalowane.

Jeżeli chodzi o wymieniony chodnik, a wła-

ściwie jego część, będzie on oznakowany jesz-
cze w tym roku jako ciąg pieszo rowerowy. 
Bezwzględne pierwszeństwo mają tu piesi, ro-
werzyści są tutaj tylko gośćmi, obowiązuje ich 
przestrzeganie prędkości 20km/h.

3. Kiedy będzie remontowany parking przy 
bloku Noniewicza 40 (naprzeciwko III LO)?  
Wysokie krawężniki stanowią barierę dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. Trylinka beto-
nowa przypomina czasy PRL-u, a przecież jest 
to ścisłe centrum naszego miasta.

kaMil SZnel 
kierownik Biura 

Prezydenta Miasta
– Mamy już przygo-

tow a n ą i  z a t w i e r d z o -
ną koncepcję przebudo-
wy tego miejsca. Jej koszt 
szacujemy na ok 700 tys. 
zł. Inwestycja na pewno będzie analizowana 
pod kątem zgłoszenia jej do projektu budże-
tu miasta na rok 2019. Po zestawieniu wszyst-
kich najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych  
w Suwałkach na przyszły rok ocenimy czy uda 
się ją przeprowadzić w roku 2019.

CZYtelniCY PYtaJą

WtOrek Z radnYM
W każdy wtorek można spotkać się z su-

walskimi radnymi, przekazać im swoje uwa-
gi i pomysły.

We wtorek 25 września zapraszają Bogdan 
Bezdziecki i tadeusz Czerwiecki z Prawa  
i Sprawiedliwości. Natomiast 2 październi-
ka na suwalczan czekają andrzej P. Chuch- 
nowski oraz Zbigniew r. de-Mezer z Klubu 
Radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotka-
nie z radnymi 9 października zaprasza Jacek 
Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości.

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

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

o posiadanie kontrabandy 62-latek odpowie te-
raz przed sądem.

n Dwa specjalistyczne, trzykołowe rowery 
trafiły do osób niepełnosprawnych wytypo-
wanych przez suwalski MOPR. To dar Polskiego 
Czerwonego Krzyża dla potrzebujących, któ-
rych nie stać na zakup takiego pojazdu. Koszt 
jednego roweru wynosi około 2 tys. zł.

n W Bydgoszczy wyróżniono zwycięz-
ców konkursu „Lodołamacze 2018”. Kapituła 
konkursu regionu kujawsko-pomorskiego,  
podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-ma-
zurskiego przyznała III miejsce w kategorii in-
stytucja Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzi- 
nie w Suwałkach za szczególną wrażliwość 
społeczną i promowanie aktywności osób nie-
pełnosprawnych w różnych dziedzinach ży-
cia. Nagrodę odebrał dyrektor MOPR leszek 
lewoc. Zdaniem Kapituły działalność suwal-
skiego MOPR na polu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi 
wzór godny naśladowania.

n Czujność obywatelska przyczyniła się do  
zatrzymania nietrzeźwego kierującego. Natych- 
miastowe zgłoszenie jednego z suwalskich kie-
rowców i sprawne działanie policjantów dopro-
wadziły do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy 
na ul. Utrata. 52-letni Estończyk kierował pojaz-
dem ciężarowym Volvo z naczepą mając blisko 
2,7 promila alkoholu w organizmie. Za swój czyn 
został skazany przez suwalski Sąd Rejonowy na 
cztery miesiące pozbawienia wolności.

n Sukcesem zakończył się udział Studia Tańca 
RADOŚĆ działającego w Suwalskim Ośrodku 
Kultury na Festiwalu NEOS MARMARAS k/ 
Salonik w Grecji. Tancerze zdobyli I miejsce, 
nagrodę za najlepsze kostiumy, nagrodę dla 
solisty, solistki oraz nagrodę publiczności. 
Ciepło przyjęty został również Zespół Tańca 
Nowoczesnego DOTYK. 

n W dawnym kinie „Miś” odbył się „Mię- 
dzypokoleniowy Koncert na Ludowo” zorgani-
zowany przez stowarzyszenie Seniorzy z Pasją 
HORYZONT. Jest to już 4 zadanie z projektu  
pt. „Ocean Życia śpiewa dla Najjaśniejszej 
w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości” 
dofinansowanego przez suwalski samorząd. 
Wystąpiły zespoły: Jezioranki z Wiżajn, Jarka  
z Kowal Oleckich, Znaroku z Przerośli, Szuwarki  
z Wiżajn, Gozdawa z Raczek, Prząśniczki  
z Kowal Oleckich, Ocean Życia i Cantabille 
(na zdjęciu) z Suwałk. W spotkaniu uczestni-
czył prezydent Suwałk Czesław renkiewicz.
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Międzynarodowa biblioteka PoMysłów>>

Centrum Obsługi nieruchomości
ul. 1 Maja 1 tel.87 566 64 14

www.wgn.pl

Co  nowego  na  rynku 
mieszkaniowym?

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

Lokale mieszkaniowe to wciąż jeden 
z najbardziej pożądanych produktów na 
suwalskim rynku nieruchomości. Nie jest 
to jednak łatwy czas dla osób poszukują-
cych mieszkania, gdyż stają się one to-
warem deficytowym.

Największym powodzeniem cieszą się 
niezmiennie mieszkania do 50 m² ,w naj-
bardziej atrakcyjnych częściach miasta jak 
Osiedle Centrum oraz Północ I. Nabywcy 
mieszkań na własne cele mieszkaniowe 
coraz częściej poszukują większych metra-
ży, podczas gdy inwestorzy gustują głów-
nie w mieszkaniach dwupokojowych. 
Zakup mieszkania wciąż jest traktowa-
ny jako atrakcyjna forma lokaty kapitału.

 Gorące wakacje nie przyniosły spo-
wolnienia na rynku nieruchomości, wręcz 
przeciwnie podczas letnich miesięcy  
w WGN Suwałki odbyła się rekordowo 
wysoka ilość transakcji. Niska rentowność 
lokat i niepewność co do innych form in-
westowania zachęcają do lokowania kapi-
tału na rynku mieszkaniowym. W rezul-
tacie koło 50 proc. wszystkich transakcji 
jest dokonywanych za gotówkę, chociaż 
w odróżnieniu od roku poprzedniego za-
uważalny jest wzrost transakcji wspoma-
ganych kredytem hipotecznym.

Duży popyt na mieszkania jest również 

stymulowany przez dobrą sytuację na ryn-
ku pracy, rosnące wynagrodzenia oraz re-
kordowo niskie w Suwałkach bezrobocie.

Ceny mieszkań różnią się zasadniczo 
w zależności od lokalizacji, standardu, 
powierzchni i piętra. Według statystyk 
prowadzonych przez WGN Suwałki, jeże-
li za najbardziej popularny obecnie model 
mieszkania przyjmiemy lokal 2-pokojowy 
o powierzchni 45 m² w korzystnej loka-
lizacji miasta, to nominalna cena ofer-
towa takiego lokum wynosi dziś średnio  
170-180 tys. zł.

W ostatnim okresie po bardzo dyna-
micznych pod względem wzrostów cen 
miesiącach, przyszedł czas na lekkie wy-
hamowanie. Nabywcy mieszkań, muszą 
się jednak liczyć z galopującymi podwyż-
kami cen materiałów budowlanych oraz 
robocizny. Podwyżki cen w budowlan-
ce nie wpływają jeszcze znacząco na osła-
bienie popytu na mieszkania, lecz przy 
obecnym tempie wzrostów cen nie jest 
wykluczone, że może to stanowić ważny 
czynnik przy zakupie.

Coraz więcej kupujących zaczyna kal-
kulować opłacalność zakupu mieszkania 
– porównując rynek wtórny i pierwotny. 
Atutem zakupu mieszkania z drugiej ręki 
jest możliwość w miarę szybkiego wpro-

wadzenia się do takiego lokalu i rozłoże-
nia w czasie ewentualnych prac remon-
towych.

Wiele ofert charakteryzują się dobrym 
standardem, a ich stan umożliwia wpro-
wadzenie się po nieznacznym odświeże-
niu. Takie mieszkania znajdują się na wy-
sokich miejscach list poszukiwań.

Rosnący popyt zauważalny jest tak-
że w przypadku działek z domami. To aż 
7,5 proc. w stosunku do roku poprzed-
niego. O blisko 5 proc. więcej transak-
cji dotyczyło także sprzedaży działki pod 
zabudowę. Związane jest to z bardzo do-
brą koniunkturą popychającą Suwalczan 
do inwestycji.

W Suwałkach odbył sie finał międzynarodowego projektu skupiające-
go edukatorów z całej Europy, którzy przez dwa ostatnie lata wymienia-
li między sobą dobre praktyki edukacji nieformalnej, w ramach projek-
tu EDUCITIZENS. Spotkanie w Suwałkach zorganizowało Stowarzyszenie 
„Pastwisko.org”.

W Bibliotece Publicznej im.  M. Konopnickiej można było uczestni-
czyć w Międzynarodowej Bibliotece Pomysłów, czyli spotkać się przy 
stoliku m.in. z Kostarykanką uczącą języka angielskiego poprzez teatr 
w wiosce we Włoszech czy tatą polsko-niemieckiej rodziny z Berlina, 
który opowiadał, jak się wychowuje dzieci w kilku językach w wielo-
kulturowej metropolii (bez samochodu!) czy Turczynką z Uniwersytetu  
w Ankarze, która pomaga w rozwoju bibliotek w swoim kraju oraz  por-
tugalską animatorką organizacji młodzieżowych całego regionu Porto.  
Z tej możliwości skorzystali młodzi suwalczanie, w tym uczniowie klas 
dwujęzycznych z I LO im. M. Konopnickiej oraz III LO im. A. Lityńskiego. 
Na spotkaniu przy stoliku rozmowy były prowadzone w języku angiel-
skim metodą „żywej biblioteki”.

Projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Liderem projektu jest Comparative Research Network z Berlina.

234/2018
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MidicentruM oblężone
Wciąż nie słabnie zainteresowanie suwalskim Midicentrum pro-

wadzonym przez Bibliotekę Publiczną im. M. konopnickiej. Już we 
wrześniu zapełnia się większość miejsc przewidzianych dla szkół  
i przedszkoli na cały rok szkolny. również zajęcia popołudniowe 
cieszą się niesłabnącą popularnością wśród dzieci i ich rodziców 
oraz dorosłych.

We wrześniu minęło 3 lata od uruchomienia Midicentrum przy  
ul. Witosa 4 A na Osiedlu Północ. W tym czasie z jego oferty skorzy-
stało blisko 40 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Suwałk 
i Suwalszczyzny. Placówkę odwiedzili też goście z zagranicy m.in. z 
Francji, Niemiec, Litwy i Łotwy. Midicentrum dysponuje 25 stanowi-
skami komputerowymi wyposażonymi w odpowiednie programy oraz 
technologicznie zaawansowane narzędzia, przy pomocy których su-
walczanie mogą zgłębić bądź uporządkować swoją wiedzę z różnych 
dziedzin nauki i sztuki. Pracujący w Midicentrum instruktorzy szczegól-
nie zwracają uwagę na pobudzanie kreatywności wśród najmłodszych. 
Oferta zajęć jest stale rozbudowywana oraz dopasowywana do bieżą-
cych trendów i potrzeb. 

SuWałki Za 99 lat
W trzecią rocznicę powstania Midicentrum rozstrzygnięto kon-

kurs „Suwałki za 99 lat”, który placówka zorganizowała w ramach pro-
jektu dofinansowanego przez Prezydenta Miasta Suwałk. W głosowa-
niu na Facebooku najwięcej głosów zdobyła praca „Czarna Hańcza i 
Midicentrum” przygotowana przez Dawida i Cezarego Ołów. Kolejne 
miejsca zajęły prace „Zimowe Suwałki” przygotowana przez Jakuba 
Wyżlańskiego oraz „Okolice Midicentrum” wykonana przez Filipa 
Jasionowskiego.

Na konkurs napłynęło kilkadziesiąt prac – konstrukcji z klocków Lego 
(w tym również Lego Architecture). Jury wybrało 10 najciekawszych, któ-
re następnie poddano głosowaniu na profilu FB. Konkurs zorganizowano 
z okazji 99 rocznicy wyzwolenia Suwałk.

SeniOrZY W MidiCentruM
Na swój jubileusz Midicentrum przygotowało też specjalną ofertę dla 

seniorów. Trwa wyjątkowy tydzień pełen atrakcji. Rozpoczął się w ponie-
działek (24 września) sesją gier planszowych. 

Przed nami jeszcze: wtorek (25.09) – Pierwszy krok z angielskim; śro-
da (26.09) – Gimnastyka umysłu; czwartek (27.09) – Twój pierwszy ro-
bot; piątek (28.09) – Relaks ze sztuką.

Każda aktywność będzie dopasowana do wieku i umiejętności uczest-
ników. Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu  
87 565 62 47. Szczegóły na plakacie, profilu FB oraz na stronie interneto-
wej Midicentrum. Zajęcia są oczywiście bezpłatne.

JeSień W MidiCentruM
Jak zwykle Midicentrum zaprasza na popołudniowe zajęcia ogólno-

dostępne. Obowiązują na nie zapisy – tel. 87 565 62 47. 

Od 1 października do Bożego Narodzenia odbywać się będą zajęcia:
poniedziałki: 15-17 LEGOdzinki – bez zapisów; 17.15-18.45 – Po- 

niedziałkowe rozmaitości (1 października – Walki robotów LEGO – 10-
16 lat; 8 października – Papierowa wiklina – od 9 lat).

wtorki: 16-17 – język angielski dorośli – grupa początkująca; 17.30-
18.30 – jęz. angielski dorośli – kontynuacja. 

środa: 16-17 – Myślę więc jestem – zajęcia matematyczne (dzieci 
8-10 lat); 17.15-18.45 – jęz. angielski – konwersacje.

czwartek: 16-18 Robotyka – Lego Mindstorms (9-13 lat);
piątek: 15-17 – LEGOdzinki – bez zapisów; 15.30-17 – Lego WEDO  

(7-8 lat); 17.15-18.45 – Slow Art. (młodzież i dorośli)
soboty: 10-14 – Familijne Soboty – bez zapisów.
Wszystkie zajęcia w Midicentrum są bezpłatne.

Midicentrum jest efektem projektu unijnego „Kreatywne Ośrodki 
Nauki i Technologii w Suwałkach i Grodnie” realizowanego z białoru-
skim partnerem, czyli Biblioteką Naukową im. E. Karskiego. Wartość ca-
łego projektu 1 118 602,37 euro, z czego 90% pochodzi ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ra-
mach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 
2007–2013. Koszt Midicentrum w Suwałkach wyniósł 670 918,46 euro,  
z czego 603 826,61 euro pochodziło z funduszy unijnych.
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>>

bezPłatne szczePienia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRYMUS”, ul. Waryńskiego 27 od 17 września wykonuje bez-

płatnie profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańcom Suwałk w wieku powyżej 65 roku życia. 
Szczepienia przeznaczone są mieszkańcom Suwałk którzy:
– posiadają Suwalską Kartę Mieszkańca – seniora (posiadanie karty nie jest jednoznaczne z posia-

daniem wieku uprawnionego do szczepień – w przypadku kobiet konieczna jest weryfikacja daty uro-
dzenia – dowód osobisty) i wypełnią ankietę;  

– lub w ankiecie wykażą adres zamieszkania w Suwałkach – weryfikacja dowodu osobistego.

>>
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Za dwa lata jubileusz 300-lecia naszego 
miasta. Z tej okazji na łamach DwuTygodnika 
Suwalskiego przybliżamy postaci suwalczan, 
które wywarły znaczący wpływ na życie nasze-
go miasta i kraju. Skupiamy się na suwalskich 
wątkach w ich życiu i używamy współczesnego 
nazewnictwa np. ulic, tak by ułatwić lekturę na-
szym Czytelnikom. Publikowane teksty nie ma-

ją charakteru naukowego. A wszystko po to, by 
na 100-lecie wyzwolenia Suwałk ogłosić wśród 
Czytelników „DwuTygodnika Suwalskiego”  
plebiscyt na Suwalczanina 300-lecia.

W tym roku przypominamy przede wszyst-
kim suwalczan, którzy byli związani z wyda-
rzeniami sprzed stu lat, gdy niepodległość 
odzyskiwała Polska, a nieco później Suwałki 

i  Suwalszcz y zna. Prz ypomnieliśmy już: 
Aleksandrę Piłsudską z domu Szczerbińską, 
Teofila Noniewicza, Adama Koca, ks. Stanisława 
Szczęsnowicza, Aleksandra Putrę i Walerego 
Romana. Jedną z najwybitniejszych posta-
ci w tamtym czasie był Stanisław Zygmunt 
Staniszewski.

Stanisław Zygmunt Staniszewski
Urodził się 23 lipca 1864 r. w Kalwarii  

w guberni suwalskiej. Był synem Waleriana 
i Zenobii ze Stępniów. Uczył się w suwal-
skim gimnazjum. Maturę uzyskał w 1883 r.  
Sześć lat później ukończył Wydział Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego, po czym 
jako ochotnik odbył służbę wojskową  
w armii rosyjskiej. Praktykę sądową i apli-
kację adwokacką przeszedł w Suwałkach. 
W 1889 r. poślubił Annę Fiszer, która 
była animatorką życia społecznego  
w Suwałkach przed pierwszą wojna świa-
tową: współzałożycielka Towarzystwa 
Kursów dla Dorosłych Analfabetów, 
Towarzystwa Czytelni Naukowej, or-
ganizatorka Polskiego Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet  
w Suwałkach, publicystka „Tygodnika Suwalskiego”. Staniszewski miał  
z nią troje dzieci: Bogdana Antoniego, Janinę Marię i Wacława, który słu-
żył w 41. Suwalskim Pułku Piechoty (zmarł na tyfus w czasie wojny pol-
sko-sowieckiej).

W 1894 r. Staniszewski został adwokatem przysięgłym w suwal-
skim Sądzie Okręgowym. Działalność społeczną rozpoczął w Straży 
Ochotniczej Ogniowej. Był współzałożycielem m.in. Towarzystwa 
Rolniczego, Towarzystwa Kredytowego, suwalskiej Szkoły Handlowej. 
Ponadto działał w Towarzystwie Kursów dla Dorosłych Analfabetów, 
Resursie Obywatelskiej, Towarzystwie Krajoznawczym, Towarzystwie 
Komunikacji Samochodowej i innych organizacjach lokalnych. Prowadził  
w Suwałkach szeroką akcję odczytową. Przekazywał w tym czasie 
znaczne sumy pieniędzy na różne cele charytatywne i oświatowe. 
W latach 1905–1907 bronił oskarżonych o przestępstwa polityczne. W 1906 r.  
był współzałożycielem i od kwietnia członkiem redakcji „Tygodnika 
Suwalskiego”; zamieszczał w nim, sygnowane własnym nazwiskiem 
lub  pseudonimem, liczne artykuły oraz wiersze. Jak napisał Stanisław 
Konarski w Internetowym Polskim Słowniku Biograficznym, w maju 
1908 r. odszedł z redakcji „Tygodnika Suwalskiego” tłumacząc to ataka-
mi części społeczeństwa Suwałk na jego poglądy (chodziło o jego libe-

ralny stosunek do Żydów i Litwinów). W 1911 r. wydał dwutomowy zbiór 
wierszy „Bez echa”.

 Po wybuchu pierwszej wojny światowej wybrano go prezesem su-
walskiego Gubernialnego Komitetu Obywatelskiego. Wiosną 1915 r. 
przeniósł się do Warszawy. Został przedstawicielem Suwalszczyzny 
w Centralnym Komitecie Obywatelskim (CKO) i objął w nim kierownic-
two Wydziału Prowincjonalnego. Wg Leona Wasilewskiego był w tym 
czasie powiernikiem Józefa Piłsudskiego. W pierwszym rządzie Rady 
Regencyjnej, kierowanym przez Jana Kucharzewskiego, został ministrem 
pracy i opieki społecznej (7 XII 1917). W lutym 1918 r. wraz z pozostałymi 
ministrami, podał się do dymisji w proteście przeciw postanowieniom 
pokoju brzeskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości odsunął 
się od udziału w bieżącym życiu politycznym. 

W IPSB S. Konarski napisał, 
że w 1920 r. Staniszewski zo-
stał członkiem loży wolnomu-
larskiej «Zmartwychwstanie» 
( W i e l k i  W s c h ó d  F r a n c j i )  
w Warszawie, uczestniczył w za-
łożeniu Polskiego Białego Krzyża, 
a także objął prezesurę Rady 
Fundacji Polsko-Amerykańskie- 
go Komitetu Pomocy Dzieciom. 
Należał do współzałożycie-
li Ligi Obrony Praw Człowieka  
i Obywatela i polskiego oddzia-
łu YMCA (Young Men’s Christian 
Association). Otrzymał Order 
Odrodzenia Polski. Był członkiem 
honorowym Koła Akademickie- 
go Ziemi Suwalskiej w warszaw-
skich uczelniach.

Zmarł 30 kwietnia 1925 r. 
w Warszawie. Pochowany został 
w Suwałkach na cmentarzu przy 
ul. Bakałarzewskiej. Jego imię no-
si suwalska ul. prowadząca w kie-
runku żwirowni w Sobolewie.

>> suwalczanie 300-lecia

Zdj: Internetowy Polski Słownik 
Biograficzny

w drodze do niePodległej
W 99 rocznicę przyjazdu do Suwałk Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w kinie Cinema 

Lumiere, Muzeum Okręgowe zorganizowało premierowy pokaz filmów i rozpoczęło akcję spo-
łecznościową „Suwalszczyzna. W drodze do Niepodległej”. 

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości suwalskie muzeum przygoto-
wało 10 trzydziestosekundowych filmów – „kartek z historii”, które opowiadają o trudnej drodze 
Suwalszczyzny do Niepodległości. Z projektem muzeum dotrzeć chce do jak największej licz-
by odbiorców. Organizatorzy akcji liczą na emisję filmów w przestrzeni miasta, na telebimach,  
w szkołach, komunikacji miejskiej, sklepach, miejscach pracy i rozrywki, a także stronach inter-
netowych instytucji i firm. Drugim elementem projektu są zajęcia muzealne poświęcone odzy-
skaniu niepodległości przez Suwalszczyznę, skierowane do przedszkolaków i uczniów suwal-
skich szkół. Spotkania z dziećmi z przedszkoli i klas 1-6 szkół podstawowych będą się odbywać  
w Muzeum im. Marii Konopnickiej, a uczniów klas starszych i szkół średnich w suwalskim muzeum.

>>
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podwójne obchody
Mieszkańcy Suwałk obchodzili 79. rocznicę agresji ZSRS na Polskę. 

Niestety znowu zorganizowano podwójne obchody przy Pomniku 
Żołnierzy Września 1939 roku.

16 CZYli 17 WrZeŚnia
Oryginalnie, bo 16 września obchody 79. rocznicy sowieckiej agresji 

na Polskę zorganizował 14. Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dla porządku przypomnijmy, że Armia 
Czerwona zdradziecko, bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę 
rankiem 17 września 1939 r.

16 września pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r. hołd poległym  
i pomordowanym z okazji 79. rocznicy napaści ZSRS na Polskę odda-
li żołnierze i służby mundurowe. Była salwa honorowa, kwiaty i prze-
mówienia wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława 
Zielińskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu i jednocześnie kan-
dydata PiS-u na prezydenta Suwałk Grzegorza Mackiewicza.

OBCHOdY W rOCZniCę aGreSJi
Miejskie obchody 79. rocznicy wybuchu agresji ZSRS na Polskę oraz 

Światowego Dnia Sybiraka rozpoczęły się sygnałem syren i odśpiewa-
niem hymnu narodowego. Przy Pomniku Żołnierzy Września 1939 r. 
spotkali się kombatanci, samorządowcy z Suwałk, gminy Suwałki, po-
wiatu suwalskiego, poczty sztandarowe, przedstawiciele instytucji su-
walskich, harcerze, młodzież, duchowieństwo oraz mieszkańcy Suwałk. 
Odczytano też fragment wspomnień o pobycie na nieludzkiej ziemi su-
walskich Sybiraków.

Prezydent Suwałk Czesław renkiewicz w swoim przemówieniu przy-
pomniał, jak wyglądały działania wojenne w mieście i okolicy.

– Do Suwałk wojska sowieckie  wkroczyły 24 września  po wal-
kach z oddziałami polskimi w rejonie Sopoćkiń, Kodziowiec i Puszczy 
Augustowskiej. Jako pierwsze, około godziny 5 rano, do miasta weszły 
przybyłe z zajętego dzień wcześniej Augustowa pododdziały 109. puł-
ku kawalerii, a dwie godziny później posuwająca się od północy grupa 
zmechanizowana mjr. Bogdanowa ze składu 16. Korpusu Strzeleckiego  
– przypomniał historię prezydent Suwałk.

Głos zabrała też poseł Bożena kamińska. Modlitwy odmówili:  
ks. Jarema Sykulski i ks. dawid Banach. Pod pomnikiem Żołnierzy 
Września 1939 r. kwiaty złożyły m.in. delegacje suwalskich kombatantów 
oraz lokalnych samorządowców, suwalskich szkół i instytucji. Kwiaty zło-
żono również pod Pomnikiem Sybiraków na cmentarzu parafialnym przy 
ulicy Bakałarzewskiej z okazji Światowego Dnia Sybiraka.
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>> Piknik Militarny
Po raz ósmy, swoje święto obchodził 14. Suwalski Dywizjon Artylerii 

Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W konkatedrze św. Aleksandra odbyła się uroczysta msza św., a po 

niej na placu Marii Konopnickiej apel wojskowy z wręczeniem awansów  
i odznaczeń. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. dowódca dy-
wizjonu ppłk krzysztof Świderski i wiceminister spraw wewnętrznych 
i administracji Jarosław Zieliński. Ale nie to było główną atrakcją dla 
mieszkańców miasta i okolic. Kilkunastometrowa kolejka ustawiła się do 
wojskowej grochówki, a duże zainteresowanie wywołał pokaz uzbroje-
nia. A było co oglądać. Niestety zachwytów nie wywoływało wyposaże-
nie 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

ZaBYtkOWe uZBrOJenie 
SuWalSkieGO dYWiZJOnu

Jak zwykle suwalski dywizjon pokazał archaiczny BRDM-2 z sześcio-
prowadnicową wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych 
9M14 Malutka. Zarówno pojazd, jak i rakiety skonstruowane zostały  
w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 60-siątych 
ubiegłego wieku (te same rakiety wykorzystały z dużą skutecznością 
Syria i Egipt podczas wojny z Izraelem w 1973 r., używane były też przez 
żołnierzy Wietkongu przeciwko wojskim USA).

Na szczęście suwalczanie mogli też obejrzeć nowoczesne wyposażenie 
wojskowe m.in. izraelskie wyrzutnie rakiet Spike-LR, które wprowadzane są 
do polskiego wojska. Ich produkcję licencyjną uruchomiono w zakładach 
Bumar w Skarżysku-Kamiennej. Od lat mówi się o konieczności przezbro-
jenia suwalskiej jednostki. Miejmy nadzieję, że dywizjon otrzyma w nieda-
lekiej przyszłości przenośne ppk Spike-LR (np. montowane na HMMWV) 
czy Rosomaki z wieżami zintegrowanymi ze wspomnianymi pociskami.

nOWOCZeSnY Pułk W WęGOrZeWie
Po raz pierwszy w Suwałkach zobaczyć można było najnowsze zesta-

wy artyleryjskie, samobieżne działo polowe „Rak” wyposażone w auto-
matycznie ładowany moździerz kalibru 120 mm montowany na podwoziu 
kołowym KTO Rosomak zaprojektowany w Centrum Produkcji Wojskowej 
HSW, który przyjechał z Giżycka. Produkcja seryjna i pierwsza dostawa 
rozpoczęły się w 2017 r. Kolejna nowość to samobieżna armatohaubica 

155 mm „Krab” z 2 Dywizjonu 
Artylerii Samobieżnej 11 Pułku 
Artylerii z Węgorzewa, obec-
nie najnowocześniejszej jed-
nostki w wojskach lądowych. 
Niestety nie można tego po-
wiedzieć o suwalskim dywi-
zjonie, który jest częścią pułku 
z Węgorzewa.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 zaprezentowali krótki program artystyczny 

Oddziały sowieckie wkroczyły do Suwałk 24 września. Pozostały  
w mieście do pierwszej dekady października 1939 roku. Na mocy zawarte-
go 28 września układu o przyjaźni i granicach, Suwalszczyzna, a wraz z nią 
i Suwałki miały być zajęte przez wojska niemieckie. Niemcy wkroczyli do 
miasta 6 października około godziny 10. Według relacji mieszkańców, ofi-
cjalna ceremonia przekazania miasta Niemcom odbyła się przy udziale ge-
neralicji obu stron 12 października na placu u stóp kościoła św. Aleksandra.

>>

Po raz pierwszy w Suwałkach po-
jawili się Brytyjczycy z samocho-
dem z napędem 4X4 o nazwie Jac-
kal (Szakal) używane w operacjach 
bojowych w Afganistanie
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rowereM Przez suwałki
Dopisała frekwencja w czasie suwalskiego Dnia Bez Samochodu. 

Kilkuset rowerzystów przejechało ponad 7 km ulicami Suwałk – spod 
marketu na Osiedlu Północ, następnie przejechali wybudowaną częścią 
suwalskiej obwodnicy, a później skierowali się do centrum miasta, gdzie  
w Parku Konstytucji 3 Maja odbył się festyn.

Rowerzystów przywitał prezydent Suwałk Czesław renkiewicz.  
A potem były gry, zabawy sprawnościowe, regulacja rowerów oraz bez-
płatne konsultacje z dietetykami, badanie ciśnienia tętniczego, pozio-
mu cukru we krwi oraz badanie tlenku węgla w wydychanym powietrzu. 
Wszystko przygotowane m.in. przez Straż Miejską, WORD, CAS Pryzmat, 

OSiR, Sanepid, Bajkowo, Natur 
House, sklepy rowerowe oraz 
suwalski Urząd Miejski. W Dniu 
Bez Samochodu w Suwałkach 
obowiązywały darmowe prze-
jazdy komunikacją miejską na 
podstawie dowodu rejestra-
cyjnego posiadanego samo-
chodu.

Od lat władze miasta w ten 
sposób zachęcają mieszkań-
ców do zdrowego, ekologicz-
nego trybu życia. W Suwałkach 
jest ponad 70 km ścieżek rowe-
rowych i ciągów pieszo-rowe-
rowych.

rok herberta
„Tej garstce, która nas słucha, należy się piękno” – pi-

sał Zbigniew Herbert w wierszu „Widokówka od Adama 
Zagajewskiego”. Już wkrótce w Suwałkach  miłośnicy 
poezji będą mogli dostąpić piękna liryki jednego z naj-
znakomitszych poetów XX wieku.

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej oraz 
Koło Miłośników Teatru „Antrakt” przy II LO w Suwałkach 

zapraszają na monodram znakomitego aktora scen warszawskich  
– Wojciecha Wysockiego (na zdjęciu). Tytuł monodramu „Życiorys” na-
wiązuje do opowieści o życiu człowieka od narodzin aż do śmierci w opar-
ciu o wybrane, połączone w sceniczną całość utwory Zbigniewa Herberta. 
Artyście towarzyszyć będzie muzyka wykonywana na żywo przez Piotra 
Kajetana Matczuka, pianistę, gitarzystę i kompozytora. 

Spektakl odbędzie się 8 października  (poniedziałek) o godz. 18.00  
w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. T. Noniewicza 
83. Wstęp na spektakl jest bezpłatny, jednak organizatorzy proszą o od-
biór wejściówek w bibliotece przy ul. E. Plater 33A. 

Dzień 8 października w bibliotece jest w całości poświęcony 
Herbertowi: odbędą się tu spotkania i warsztaty poetyckie, dyskusja pa-
nelowa z udziałem współczesnych poetów Suwalszczyzny, wystawa fo-
tografii artystycznej (czynna od 1 do 8.10) autorstwa Emilii Gowin z tek-
stami Poety, oraz rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Śladami 
Zbigniewa Herberta na Suwalszczyźnie”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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Dużym zainteresowaniem cieszyło się lo-
sowanie trzech rowerów

Kilkusetosobowy peleton rowerzystów przejechał ul. Kościuszki

Po ponad siedmiokilometrowej wyprawie trzeba było chwilę odpocząć w Parku 
Konstytucji 3 Maja

„dwutygodnik Suwalski” POleCa

anna struMiłło 
w galerii struMiłły

W suwalskim Centrum Sztuki Współczesnej & Galeria Andrzeja 
Strumiłły otwarto wystawę fotografii i tkaniny artystycznej anny 
Strumiłło. Fotografia dla niej to przede wszystkim możliwość wizualnej 
notatki pozwalającej na utrwalenie zauważonego elementu przestrzeni, 
światła, momentu – służącej jako osobisty pamiętnik. W pracy nad tka-
niną wykorzystuje naturalne barwniki zawarte w roślinach i metodę ich 
ekstrakcji w bezpośrednim kontakcie z materiałem.

Anna Strumiłło studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi  
i Warszawie na wydziale malarstwa i tkaniny. Wystawę jej prac można 
oglądać w CSW& Galeria Andrzeja Strumiłły przy ul. T. Kościuszki 45 od 
wtorku do niedzieli  w godz. od 9 do 17.

>>

Na zdjęciu 
od lewej 
Andrzej 
Strumiłło, 
Izabela 
Muszczynko, 
Anna Strumiłło 
i Jerzy 
Brzozowski, 
dyrektor 
Muzeum 
Okręgowego
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Na Osiedlu Północ odbył się pierwszy, ale nie ostatni „Piknik rodzin-

ny z ogrodami działkowymi” Obejrzeć można było płody z suwalskich 
ogródków działkowych, posmakować przetworów warzywnych i owo-
cowych oraz posłuchać piosenek w wykonaniu m.in. „Beciaków” oraz 
zespołu „Ocean Życia”.

W czasie pikniku rozstrzygnięto konkurs „Gdzie te piękne ogrody  
i kwieciste balkony”. Jest on organizowany od 22 lat przez Prezydenta 
Miasta Suwałk. Nagradzani są w nim miejscy ogrodnicy, którzy sadzą 
kwiaty i dbają o wygląd balkonów, ogródków przydomowych, przyblo-
kowych, zieleń na terenach zakładów pracy i placówek oświatowych.  
Z roku na rok grupa osób, które „pamiętają o ogrodach” się powiększa. 
W pierwszej edycji do konkursu przystąpiło 12 osób. Do tegorocznej od-
słony zgłosiło się aż 187 ogrodników.

Finał konkursu od kilku lat odbywa się w plenerze i jest największym 
tego typu spotkaniem, podczas którego jest okazja aby porozmawiać  
o pielęgnacji roślin, wymienić się nowinkami i doświadczeniami ogrodni-
czymi oraz obejrzeć zdjęcia wszystkich ogrodów i balkonów zgłoszonych 
do konkursu. Nagrody zwycięzcom wręczali prezydent Suwałk Czesław 
renkiewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec  
i członkowie komisji konkursowej. 

Łączna kwota nagród wynosi 26 100 zł. Są to bony na zakup ro-
ślin i sprzętu ogrodniczego w jednym z trzech suwalskich centrów 
ogrodniczych. Ponadto dodatkowe nagrody ufundowały centra 
ogrodnicze.

W czasie pikniku można było wziąć udział w grze podróżniczej przygotowanej 
przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej

Wszystkie kolory jesieni z ogródków i działek

Laureaci konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony” z komisją konkursową oraz prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem i przewodniczącym 
Rady Miejskiej Zdzisławem Przełomcem

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
– balkony i tarasy: 1. andrzej Wiszniewski; 2. (ex aequo) Bożena 

ruszewska; Monika Meyer; Małgorzata Orzechowska-Berezecka, 
3. (ex aequo) Barbara i Janusz łukaszewicz; anna Chmielewska;

– zieleń na terenie placówek oświatowych: 1. Przedszkole nr 8 
z Oddziałem integracyjnym, 2. Zespół Szkół Sióstr Salezjanek 
im. Jana Pawła ii; 3. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
dwujęzycznymi im. aleksandry Piłsudskiej;

– ogródki przydomowe przy budynkach wielorodzinnych:  
1. Bogusława Sidor; 2. (ex aequo) Janina Suchocka; Gabriela 
Życzkowska;  Marianna Słyszewska; 3.(ex aequo) Bożena 
Baszłaminow; Janina Siwicka; Zofia Ben Brahim;

– ogródki przydomowe przy domach wolnostojących i w zabudo-
wie szeregowej: 1. Małgorzata Żylińska, 2. dorota Staszkiewicz, 
3. Maria Bałdyga;

– zieleń na terenie zakładów pracy o powierzchni do 1000 m2: 
pierwszej i drugiej nagrody nie przyznano; 3. uździło Milena 
„naleśnikarnia Pod Chmurką”

– zieleń na terenie zakładów pracy o powierzchni powyżej 1000 m2:  
pierwszej i trzeciej nagrody nie przyznano, 2. (ex aequo) dom 
Pomocy Społecznej „kalina” i Ośrodek Sportu i rekreacji  
– aquapark.
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Mroźna braMa
W suwalskiej PWSZ odbył się Festiwal Fantastyki i Kultury Wschodu 

MROŹNA BRAMA 2018, którego głównym organizatorem było 
Stowarzyszenie Mroczne Bractwo.

Festiwal rozpoczął się pokazem japońskiej sztuki walki aikido oraz 
otwarciem Gamesroomu. Można też było wziąć udział w licznych prelek-
cjach i panelach dyskusyjnych o tematyce fantastycznej i dalekowschod-
niej, obejrzeć pokaz reklam japońskich, a także wziąć udział w konkursach 

ze znajomości anime i wiedzy o uniwersum Harry’ego Pottera. Na impre-
zie nie zabrakło także atrakcji skierowanych do najmłodszych. Wśród nich 
znalazły się wspólne czytanie bajek, teatrzyk Kamishibai, warsztaty ori-
gami i animacji LEGO.

Wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk oraz 
dofinansowane było ze środków Miasta Suwałki.
Współorganizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Suwalski 
Klub Aikido KUMA DOJO, Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, 
Suwalskie Planszówki. Inicjatywę wspomogła Piekarnia CYMES.

Plus liga górą
Siatkarze Trefla Gdańsk wygrali IX Memoriał Jozefa Gajewskiego ro-

zegrany w suwalskiej hali OSiR. Wyprzedzili Chemika Bydgoszcz i AZS 
Olsztyn. Wszystkie te drużyny grają w najwyższej klasie rozgrywkowej  
w Plus Lidze. Czwartą lokatę zajął pierwszoligowy zespół Ślepska Suwałki.

Ten turniej to był ostatni sprawdzian formy suwalskiej drużyny przed 
rozgrywkami I ligi. W pierwszym meczu IX Memoriału Józefa Gajewskiego 
siatkarze Ślepska po wyrównanej walce ulegli czołowemu klubowi Plus 
Ligi Treflowi Gdańska. Wynik spotkania 2:3 (18:25, 27:25, 25:22, 22:25, 
9:15). W meczu o trzecie miejsce Ślepsk przegrał 0:3 (20:25,21:25, 21:25) 
z AZS Olsztyn. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano libero Trefla 
Gdańsk Macieja Olenderka, a najlepszym zawodnikiem Ślepska został 
Wojciech Siek.

StartuJe i liGa
Suwalski turniej to był jeden z ostatnich etapów przygotowań Ślepska 

do rozgrywek I ligi siatkarskiej, które rozpoczynają się w tym tygodniu. 
W pierwszym meczu Ślepsk zagra w Nysie ze Stalą. Natomiast pierw-
szy mecz w suwalskiej hali Ślepsk zagra 10 października z Exact System 
Norwid Częstochowa. W tym roku Ślepsk zagra w Suwałkach jeszcze:

21.10– z Olimpią Sulęcin; 3.11 – z MCKIS Jaworzno; 14.11 – z BBTS 
Bielsko – Biała; 24.11 – z Lechią Tomaszów Mazowiecki; 5.12 – z AZS AGH 
Kraków; 8.12 – ze Stalą Nysa; 15.12 – z Gwardią Wrocław.

Drużyna Ślepska Suwałki w sezonie 2018/2019: środkowi: Wojciech 
Siek (nr 4), Cezary Sapiński (nr 14), Jakub Macyra (nr 5), Jewgienij 
kapajew (nr 10), łukasz rudzewicz (nr 12); przyjmujący: Jakub rohnka 
(nr 13), Mateusz laskowski (nr 3), kamil Skrzypkowski (nr 7); atakują-
cy: Wojciech Winnik (nr 15), Patryk Szwaradzki (nr 2); libero: Jakub 
krupiński (nr 8), Paweł Filipowicz (nr 16); rozgrywający; kacper 
Gonciarz  (nr 18); trener: Mateusz Mielnik; II trener: Mateusz kuśmierz; 
trener przygotowania fizycznego: andrzej Sawicki, damian Słabiński 
– fizjoterapeuta; Grzegorz Czetowicz – statystyk.Kamil Skrzypkowski odbiera piłkę w meczu z Treflem Gdańsk

W ataku siatkarze Ślepska Paweł Filipowicz i Wojciech Siek 

>>

>>
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tu zaszła 
zMiana

Od ponad roku prezentujemy 
zdjęcia Suwałk sprzed lat, oraz 
te same miejsca współcześnie. 
Do Czytelników „DwuTygodnika 
Suwalskiego” mamy pytanie do-
tyczące prezentowanego miej-
sca. Tym razem z okazji rozpo-
częcia obchodów setnej rocznicy 
wyzwolenia Suwałk mamy trzy 
pytania i trzy nagrody dla osób, 
które jako pierwsze nadeślą pra-
widłowa odpowiedź. Uwaga, 
jedna osoba może udzielić od-
powiedzi na jedno pytanie.

Pytanie do zestawu 
zdjęć nr 1

1. Proszę wymienić przynaj-
mniej nazwy dwóch ulic  znajdu-
jących się na Osiedlu Kamena?

Pytanie do zestawu 
zdjęć nr 2

2. Jaka jednostka wojskowa 
przed II wojną światową stacjo-
nowała na terenie, gdzie wy-
budowano Aquapark i SOK? 
Wystarczy podać rodzaj wojska.

Pytanie do zestawu 
zdjęć nr 3

3. Jak przed II wojną świato-
wą nazywała się część Suwałk, 
gdzie wybudowano Osiedle II?

Nagrodami będą bilety ufun-
dowane przez Cinema Lumiere 
Suwałki. Dodatkowo należy po-
lubić i udostępnić publicznie naj-
nowsze wydanie „DwuTygodnika 
Suwalskiego” na naszym fan-
pag’u: https://www.facebook.
com/dwutygodnik/

Odpowiedzi prosimy prze-
syłać pocztą na adres redakcji, 
bądź na adres internetowy; kon-
takt@dwutygodniksuwalski.pl 

Na odpowiedź czekamy do  
7 września.

Spośród tych, którzy na-
desłali odpowiedzi na pytanie  
z poprzedniego wydania „DTS” 
nagrodę otrzymały: Martyna 
M i n i e w i c z  i  M a ł g o r z a t a 
Czarniecka.

14

DwuTygoDnik SuwalSki

>> 1

2

3



25.09.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

15

zAPrOSzenIA SuWAlSKIe
BiBliOteka PuBliCZna iM. Marii kOnOPniCkieJ  

w SuWałkaCH, ul. E. Plater 33A zaprasza:
¿  na promocję książki Zbigniewa Gniedziejko „Tak sobie myślę 

Felietony”, 27 września (czwartek), godz. 17.00, sala im. J. Towarnickiej, 
wstęp wolny;

¿  do udziału w konkursie fotograficznym 
„Wakacje u dziadków”. Jeżeli spędziłeś cie-
kawe wakacje,  podziel  się wspomnienia-
mi i weź w nim udział. Konkurs fotograficzny 
jest adresowany do dzieci i młodzieży w wie-
ku 7-16 lat. Prace należy nadesłać lub dostar-

czyć osobiście do Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej przy ul.  
E. Plater 33A do 1 października. Autorzy najlepszych prac otrzymają 
nagrody i wyróżnienia. Regulamin konkursu fotograficznego „Wakacje  
u dziadków” na: www.bpsuwalki.pl 

Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Wyruszamy w wielki świat”. 

¿ do udziału w konkursie plastycznym „Suwałki, moje miasto”, z oka-
zji 80. rocznicy urodzin Leszka Andrzeja Moczulskiego. Termin nadsyła-
nia prac upływa 31 października.

Szczegóły i regulamin konkursu na www.bpsuwalki.pl
¿  zaprasza do udziału w konkursie plastycznym 

„Kolory  Suwalszczyzny” uczniów klas II–VI szkół 
podstawowych. 

Regulamin dostępny na stronie 
www.bpsuwalki.pl.

¿  rodziców z małymi dziećmi do udziału w zajęciach inspirowanych 
metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Są to zajęcia ruchowe 
angażujące obie strony – rodzica i dziecka. W czasie zabawy przekazuje-
my ideę szacunku, dobrowolności, wzajemności, przyglądamy się sobie, 
naszym relacjom z dzieckiem i innymi ludźmi. Zajęcia są bezpłatne i od-
bywać się będą raz w tygodniu. Osoby zainteresowane zapraszamy do 
zapisów w Oddziale dla Dzieci (tel. 87 565 62 46).

¿ wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach 
do udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” – za-
nim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj  

książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj  
i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D 
(w cenie 19 zł). Filmy objęty akcją: „Kamerdyner”, „Zegar czarnoksiężnika”.

MuZeuM OkręGOWe W SuWałkaCH,
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿  wystawę „Pamięć i du-
ma” Krzysztofa Chojnackiego. 
Przedstawia ona dioramy mo-
delarskie, zdjęcia i grafiki oraz 
ukazuje epizody z Powstania 
Warszawskiego w skali 1:35. 
Wystawa czynna jest do 2 paź-
dziernika.

arCHiWuM PańStWOWe W SuWałkaCH,
ul. T. Kościuszki 69 zaprasza na:

¿ wystawę „Dziś albo nigdy – wielka wojna i polskie dążenia niepodle-
głościowe” prezentowana jest do końca października.

SuWalSki OŚrOdek kulturY zaprasza na:
¿ jubileuszowy koncert „Grażyna Łobaszewska 

nauczy nas pogody” – 28.09, godz. 19, Sala im. 
Andrzeja Wajdy. 
Usłyszymy największe jej hity, m.in. Czas nas uczy 
pogody, Brzydcy, Gdybyś. Zabrzmią także piosen-
ki z płyty Przepływamy. Nie zabraknie również pio-
senki Czesława Niemena.

¿ Spotkania Teatralne za Kurtynką, spektakl teatralny dla dzieci „Baśnie 
Andersena” – 29.09. godz. 10, Sala Kameralna. Spektakl złożony jest z czte-
rech baśni H. Ch. Andersena;

¿ Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów – nie-
dziela, 30.09. i 7.10, w godz. 9-13, parking za SOK-
iem. W tym roku nie obowiązują opłaty za stoisko;

 

Fundacja art-SOS alicja roszkowska, 
ul. Chłodna 12,  zaprasza na:

¿ uroczysty finał projektu „Portret suwalczan lat 70. 
i 80.” – 6 października, godz. 18, hotel Velvet, w pro-
gramie m.in. oprawa muzyczna zespołu Krzysztofa 
Krzesickiego. 

Patronat medialny „DwuTygodnik Suwalski”.
Projektu „Portret suwalczan lat 70. i 80.” dofinansowany jest 
ze środków budżetu Miasta Suwałki.

rOZMarinO, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ koncert zespołu Zmiana Wachty – 28.09, godz. 19. Bilety – 10 zł z re-

zerwacją miejsca, wejściówka – 5 zł – sprzedaż przed koncertem.

BlaCk PuB kOMin, 
ul. E. Plater 1 zaprasza na:

¿ koncert Finnish Crust Overload – 29.09, godz 20-23, zagrają: Dispyt 
– Crust/Punk/Metal i Unborn Generation – Grind/Metal, oba zespoły  
z Finlandii. dispyt – trzyosobowa kapela crustowa z Pietsaari. Aktywna 
od 2006 r. jest znana z tego, że pół życia spędza w trasie. Frontmanem 
grupy jest wokalista metalowego Finntroll, jednak mamy tutaj doczynie-
nia z innym graniem! unborn Generation – od 2002 hałasują w Fińskim 
Jyväskylä. Obecnie na trasie zespół promuje swoją 6-tą płytę, „Void”. 
Bilety 10 zł; 

¿  koncert ze-
społów: Divine 
Weep (Białystok/
W a r s z a w a 
[Heav y/ Power 
M e t a l ] )  o r a z 
A m n e s t i a 
(Olecko i okolice 
[Death Metal]). 

Zagrają 6.10, godz. 20-23. Bilety 15 zł.

CineMa luMiere 
ZaPraSZa 

     na FilMY:
– do 27 września – „Księżniczka i smok” (animowany/przygodowy), 

„Mała stopa” (komedia animowana), „Zegar Czarnoksiężnika” (przygo-
dowy/fantasy), „Dywizjon 303. Historia prawdziwa.” 
(dramat wojenny), „Johnny English: nokaut”, „Juliusz” 
(komedia), „Zakonnica” (horror), „Smak zemsty. 
Peppermint” (akcji/thriller), „Predatro” (akcji/s-f),  
„Dogman” – kino konesera (dramat).

– od 28 września „Kler” (dramat), „Kamerdyner” 
(dramat historyczny);

– od 5 października „Serce nie sługa” (komedia 
romantyczna), „Venom” 2D+3D (akcji/s-f);

– 9 października „Ella i John” (dramat obyczajo-
wy), kino konesera;

– od 12 października „Hotel Transylwania 3” 
2D+3D (komedia animowana/prz ygodow y),  
„7 uczuć” (komediodramat);

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl; suwalki@cinema-lumiere.pl  
Telefon – rezerwacje, kasa: (87) 618 20 23

W KInIe

fot. Tobiasz Papuczys
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reMiSY WiGier
Piłkarze suwalskich Wigier zremisowali trzy kolejne mecze w  Fortuna 

I liga. Najpierw u siebie raczej niespodziewanie zremisowali 1:1 ze sła-
bo spisującym się beniaminkiem Wartą Poznań. Gola dla Wigier zdobył 
Martin Adamec w 66 min. Warta wyrównała w 81 min. po golu Adriana 
Cierpka. Następnie Wigry bezbramkowo zremisowały mecz ze Stalą  
w Mielcu. Bohaterem tego spotkania był bramkarz Wigier Damian 
Węglarz, który kilkakrotnie uratował suwalską drużynę przed utratą gola. 

W 11 kolejce w Bytowie piłkarze suwalskich Wigier zremisowali 1:1  
w meczu  z dotychczasowym wiceliderem Bytovią. Gola dla Wigier strze-
lił Aron Stasiak w 35 min., a wyrównał w 47 min. Łukasz Wróbel. W 11 me- 
czach Fortuna I ligi suwalskie Wigry zdobyły 17 pkt i zajmują szóstą 
lokatę w tabeli. Kolejny mecz ligowy Wigry rozegrają w Suwałkach  
z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Początek 30 września o godz. 17.00.

Wcześniej, bo już 26 września (środa) o godz. 16 w Zielonej Górze 
Wigry rozegrają mecz I rundy Pucharu Polski. Ich rywalem będzie lider 
IV ligi lubuskiej zespół Falubazu.

 WiGrY ii WYGrYWaJą
W Suwałkach piłkarze Wigier II wygrali 3:1 z drużyną Dąb Dąbrowa 

Białostocka w meczu IV ligi podlaskiej. Gole dla suwalskiego zespołu zdo-
byli: Kaczmarczyk, Krupiński, Gużewski. Tym samym suwalski zespół wy-
grał pierwsze ligowe spotkanie we wrześniu. Po tym zwycięstwie Wigry 
II mają 14 pkt i zajmują dziewiątą lokatę w tabeli. Za tydzień Wigry II za-
grają w Siemiatyczach z Cresovią.

ZMienna akadeMia 2012
Zespół RESO Akademia 2012 Suwałki wygrał 1:0 z Victorią  

w Bartoszycach i przegrał 1:2 z GOSiR Piaseczno w Suwałkach w me-
czach II ligi nożnej kobiet. W pięciu meczach ligowych RESO Akademia 
2012 wywalczyła dziewięć punktów i zajmuje piątą lokatę w tabeli II li-
gi grupy mazowieckiej. Kolejny mecz RESO Akademia 2012 rozegra  
w Warszawie z KU AZS UW.

JerZY SZleSZYńSki PreZeSeM SkB
Nowym prezesem Zarządu Suwalskiego Klubu Badmintona został 

„stary” prezes Jerzy Szleszyński (na zdjęciu). Wyboru, jednogłośnie, pre-
zesa, zarządu oraz komisji rewizyjnej dokonano na Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczo-Wyborczym SKB. 

W minionej kadencji (2014-2018) zawodnicy SKB czterokrotnie się-
gali po tytuł Drużynowego Mistrza Polski, czwarty tytuł wywalczony w 
tym roku jest już 17 w 31-letniej historii klubu. Suwalczanie wywalczyli 
też kilkanaście medali na indywidualnych mistrzostwach kraju w różnych 
kategoriach wiekowych. Po latach przerwy zespół SKB Litpol-Malow, bo 
pod taką nazwą występuje w polskiej ekstraklasie, w tym roku wrócili do 
rywalizacji w Klubowych Mistrzostwach Europy i zajął w niej wysokie 5. 
miejsce. Takie sukcesy to efekt zaangażowania działaczy, sponsorów, tre-
nerów i zawodników klubu. Celem SKB na najbliższy sezon jest obrona 
tytułu najlepszej drużyny w Polsce.

Na wniosek prezesa J. Szle- 
szyńskiego przyjęto uchwałę 
o nadaniu tytułu Honorowego 
Członka Suwalskiego Klubu 
Badmintona Jerzemu Szuliń- 
skiemu (senior) i nieobecnemu 
na zabraniu z powodu choroby 
Lechowi Iwanowskiemu.

Fot. SKB

Medale SuWalSkiCH lekkOatletóW
Dwa złote i jeden brązowy medal wywalczyli lekkoatleci LUKS Hańczy 

Suwałki na mistrzostwach Polski młodzików w Bełchatowie. Rekordzistka 
Polski Gabriela Butkiewicz zdecydowanie wygrała rzut oszczepem dziew-
cząt wynikiem 45 m 92 cm. Jej wszystkie rzuty były o kilka metrów dłuż-

sze od rezultatów jakie osiągnęła 
druga Zuzanna Bartosiak z Płocka. 
Mistrzem Polski młodzików w bie-
gu na 110 m ppł chłopców został 
Kornel Rybacki, który wynikiem 
14.66 sek. ustanowił rekord życio-
wy. K. Rybacki zdobył też brązowy 
medal w biegu na 200 m ppł. Jego 
wynik 26,06 sek. W tym biegu in-
ny zawodnik LUKS Hańcza Suwałki 
Paweł Gulbierz z wynikiem 27,91 
sek. zajął dziesiąte miejsce. Tą samą 
lokatę zajął w biegu na 110 m ppł  

z rekordem życiowym 15,91 sek.
W skoku w dal dziewcząt Julia Słabińska z wynikiem 5 m 21 cm zaję-

ła szóste miejsce. W rzucie oszczepem Bartosz Taraszkiewicz wynikiem 
43 m 59 cm wywalczył ósmą lokatę. Gabriela Staniewicz była czterna-
sta na 80 m ppł z rekordem życiowym 12,46 sek. oraz dwudziesta druga  
w biegu na 200 m ppł.

BieGali dla niePOdleGłeJ
343 młodych biegaczy z klas III–VIII suwalskich szkół podstawowych 

wystartowało w  biegach upamiętniających 100-lecie odzyskania niepod-
ległości przez Polskę rozegranych nad Zalewem Arkadia. Organizatorami 
zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej 
nr 4, a współorganizatorem suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dziewczęta i chłopcy w zależności od kategorii wiekowej rywalizo-
wali na pięciu różnych dystansach biegowych – od 600 do 1 200 me-
trów. Wśród dziewcząt na poszczególnych dystansach zwyciężyły: Emilia 
Dąbrowska (III klasy), Natalia Żynda (IV klasy), Nadia Safinowska (klasy V),  
Angelika Milewska (klasy VI),  Wiktoria Żukowska (klasy VII) i Paula Karwel 
(klasy VIII). W rywalizacji chłopców najszybsi okazali się: Patryk Eliaszuk 
(klasy III), Jakub Sieńkowski (klasy IV), Jakub Rzodkiewicz (klasy V), Julian 
Rzatkowski (klasy VI), Mateusz Żyliński (klasy VII) i  Paweł Ćwikowski (kla-
sy VIII). Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

SuWalSka OliMPiada SeniOra
Już w tym tygodniu rozpocznie się pierwsza Suwalska Olimpiada 

Seniorów. Od 27 września do 1 października suwalski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji oraz Suwalska Rada Seniorów zapraszają wszystkich seniorów 
z Suwałk i okolic do wzięcia udziału w Suwalskiej Olimpiadzie Seniorów. 
Wymagany wiek do wzięcia udziału w tym wydarzeniu to ukończone 
60 lat.

Zawodnicy, którzy zdecydują się na udział w olimpiadzie będą mogli 
sprawdzić się w jednej, bądź wielu z czterech konkurencji. Przewidziane 
są: pływanie, zawody lekkoatletyczne, zawody strzeleckie oraz zawo-
dy bowlingowe.

Uczestnicy poszczególnych konkurencji otrzymają pamiątkowe dy-
plomy, a najlepsze trzy osoby w każdej dyscyplinie otrzymają medale 
oraz bony upominkowe. Seniorzy będą rywalizowali w:

– pływaniu – 27.09., godz. 10, Aquapark Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 7;
– zawodach lekkoatletycznych im. Ryszarda Roguckiego – 28.09., godz. 

10, stadion lekkoatletyczny, ul. Wojska Polskiego 17;
– strzelectwie – 29.09. godz. 8:30, Klub LOK Wigry, ul. M. Konopnickiej 2;
– bowlingu – 1.10., godz. 10, MK Bowling, ul. gen. Józefa Dwernickiego 15.

WYdarZenia SPOrtOWe

Gabriela Butkiewicz i Kornel Rybacki
 Fot. Luks Hańcza Suwałki
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Pilotażowy Program „aktywny 
Samorząd” jest finansowany ze środków 
Państwowego Funduszu rehabilitacji 
Osób niepełnosprawnych. 

Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilotażowe-
go programu Aktywny samorząd. Realizatorem programu jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Wnioski dostępne są w MOPR  
w Dziale Pomocy Instytucjonalnej pokój nr 2, tel. 87 562-89-84 oraz na stro-
nie internetowej www.mopr.suwalki.pl. 

Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowa-
nie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjen-
tów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do eduka-
cji. Do 10.10.2018 r. niepełnosprawni studenci (w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym) – mieszkańcy Suwałk mogą składać wnioski o dofinanso-
wanie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym na rok akademic-
ki 2018/2019. 

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy 
ul. Filipowskiej 20 pokój nr 2. 

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego Programu „Aktywny 
Samorząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
w Suwałkach lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl  228/2018

Praca
n Praca za granicą – Niemcy (sprzątanie, kobiety)  

tel. 510 589 264  227/2018

PreZYdent MiaSta SuWałk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
14 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 14.09.2018 r. do 05.10.2018 r.) wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu i bezprzetargowej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk 
Nr 313/2018 z dnia 14 września 2018 roku).  237/2018

Projekt „zdrowe sąsiedztwo – integracja społeczna 
poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”, 

nr LT-PL-1r-002, realizowany jest w ramach 
Programu współpracy interreg V-a Litwa-Polska

ParTnerzy ProJekTu:
GMINA EŁK – Partner Wiodący
GMINA SUWAŁKI – Partner
SAMORZĄD VARENA (LT) – Partner
Cel projektu: rozwiązywanie problemu społecznego związanego  

z dostępem oraz jakością usług socjalnych i zdrowotnych dla osób  
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu: 630  623,69 eur, w tym: eFrr  
– 536 030,13 eur; 

Wartość projektu w Gminie Suwałki: 152 992,00 eur, w tym: eFrr 
– 130 043,20 eur 

Okres realizacji projektu: 01/01/2017 – 31/12/2018

Działania w projekcie w Gminie Suwałki:
1. wykonanie siłowni zewnętrznych w 6 miejscowościach gminnych: 

– Krzywe;
– Okuniowiec;
– Płociczno-Osiedle;
– Potasznia;
– Sobolewo;
– Stary Folwark

2. Transgraniczny rajd rowerowy – 10-11 lipca 2017 r.
3. Festyn – „Aktywność fizyczna wyznacznikiem jakości życia”  

– 22 lipca 2017 r.
Starym Folwark

4. zajęcia z instruktorem dla seniorów i ich rodzin na nowopowstałych 
siłowniach – czerwiec – lipiec 2018 r.

zaPraszamy
do korzystania z siłowni 
zewnętrznych na ternie 

gminy suwałki !

239/2018

teatr Polska w suwałkach
Zapraszamy na pierwszy spektakl TEATRU POLSKA pn.  „#[+#@!? (słowo 

na G)” w wykonaniu Teatru Układ Formalny, który rozpocznie się 30 wrze-
śnia, o godzinie 17.00 w budynku III LO przy ul. Noniewicza. Liczba miejsc 
ograniczona. Spektakl i towarzyszący mu warsztat adresowane do mło-
dzieży (13+), rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Celem programu TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do oferty 
polskich teatrów w miejscowościach gdzie brak teatru instytucjonalne-
go lub repertuarowego. Do projektu w tym roku zgłosiło się 113 teatrów. 
Komisja artystyczna zakwalifikowała 20 teatrów. W Suwałkach zobaczymy 
3 z nich, pierwszy z nich 30 września, następne w październiku i listopadzie. 
Program TEATR POLSKA jest organizowany od 2009 roku przez Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Nar odowego.

 – Uczestniczymy w tym programie od początku ak-
cji. Idea Teatru Polska odwołuje się do teatru Reduta, 
stworzonego przez Juliusza Osterwę i Mieczysława 
Limanowskiego w okresie międzywojennym. Ich przed-
stawienia wystawiane były w mniejszych miastach  
II RP, także w Suwałkach, gdzie w Resursie Obywatelskiej 
(obecnie Muzeum Okręgowe) grano dramat Juliusza 
Słowackiego „Książę Niezłomny” – mówi koordynator 

projektu Mirosława krymska z SOK (na zdjęciu). 

Patronem medialnym akcji jest „DwuTygodnik Suwalski”

>>

Ogłoszenia „dtS”  tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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PreZYdent MiaSta SuWałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 

dzierżawę nieruchomości gruntowych z prze-
znaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierża-
wę nieruchomości gruntowych stanowiących wła-
sność Miasta Suwałki.

1. część działki ozn. nr geod: 22519 o po-
wierzchni 0,0900 ha, niezabudowanej, położonej 
w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IV b o pow. 0,0900 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 40 zł (słownie: czterdzieści złotych). 
Wadium w wysokości 4 zł (słownie: cztery złote) 

2. część działki ozn. nr geod: 22518 o po-
wierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej 
w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IV b o pow. 0,0600 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych). 
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote). 

3. część działki ozn. nr geod: 22519 o po-
wierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej 
w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IV b o pow. 0,0600 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).

4. część działki ozn. nr geod: 22519 o po-
wierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej 
w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IV a o pow. 0,0600 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).

5. część działki ozn. nr geod: 22518 o po-
wierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej 
w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IV b o pow. 0,0600 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote). 

6. część działki ozn. nr geod: 22518 o po-
wierzchni 0,1200 ha, niezabudowanej, położonej 

w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IV b o pow. 0,1200 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Wadium w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych). 

7. część działki ozn. nr geod: 22519 o po-
wierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej 
w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania 
z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).

8. część działki ozn. nr geod: 22518 o po-
wierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej 
w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IV b o pow. 0,0600 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote). 

9. część działki ozn. nr geod: 22518 o po-
wierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej 
w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IV b o pow. 0,0600 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych). 
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote). 

10. część działki ozn. nr geod: 22518 o po-
wierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej 
w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IV b o pow. 0,0600 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych). 
 Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote). 

11. część działki ozn. nr geod: 22518 o po-
wierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej 
w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IV b o pow. 0,0600 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych). 
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).

12. część działki ozn. nr geod: 22519 o po-
wierzchni 0,0700 ha, niezabudowanej, położonej 
w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IV a o pow. 0,0700 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).

13. część działki ozn. nr geod: 22519 o po-
wierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej 
w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania 
z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).

14. część działki ozn. nr geod: 22519 o po-
wierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej 
w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania 
z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).

15. część działki ozn. nr geod: 22519 o po-
wierzchni 0,0350 ha, niezabudowanej, położonej 
w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grun-
ty orne klasy IVb o pow. 0,0350 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania 
z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
Wadium w wysokości 2 zł (słownie: dwa złote).

16. działka ozn. nr geod: 33797/3 o po-
wierzchni 0,3642 ha, niezabudowana, położona 
w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grun-
ty orne klasy VI o pow. 0,3642 ha. termin dzierża-
wy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego w ciągu ulicy klasy „G” 
łączącej ulicę Utratę z Sejneńską w Suwałkach za-
twierdzonym uchwałą nr XXII/191/08 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. (opublikowa-
ną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 19 
listopada 2008 r. nr 283, poz. 2826) działka o nr ge-
od: 33797/3 zawiera się w konturze o symbolu 21R/
KD – tereny rolnicze z zakazem zabudowy. W za-
kresie przeznaczenia dopuszczalnego przewiduje 
się możliwość alternatywnej lokalizacji drogi głów-
nej o symbolu 1KD.
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Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdzie-
siąt złotych). 
Wadium w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście 

złotych). 
17. działka ozn. nr geod: 31246/2 o powierzchni 

2,5659 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, 
obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI 
o pow. 2,5659 ha. termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobo-
wiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzier-
żawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego terenu ograniczo-
nego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską 
i granicami administracyjnymi miasta Suwałk za-
twierdzonym uchwałą nr XXXV/430/2017 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. (opu-
blikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z 
dnia 03 sierpnia 2017 r. poz. 3053) działka o nr geod: 
31246/2 zawiera się w konturze o symbolu 21U/P – 
tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 1 030 zł (słownie: jeden tysiąc trzy-
dzieści złotych).
Wadium w wysokości 103 zł (słownie: sto trzy 

złote).
18. działka ozn. nr geod: 34032 o powierzchni 

0,7810 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, 
obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI 
o pow. 0,4842 ha, pastwiska trwałe na gruntach kla-
sy VI o pow. 0,2968 ha. termin dzierżawy na okres 
do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki 
rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowią-
zującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 320 zł (słownie: trzysta dwadzie-
ścia złotych).

Wadium w wysokości 32 zł (słownie: trzydzie-
ści dwa złote)

19. działka ozn. nr geod: 20476 o powierzchni 
0,2420 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, 
obręb nr 1, sklasyfikowana jako użytki rolne zabudo-
wane na gruntach ornych klasy VI o pow. 0,0192 ha, 
pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1468 
ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,0760 ha. termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 
2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzy-
stania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjo-
nalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki 
brak jest obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 100 zł (słownie: sto złotych). 
Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć 

złotych).
20. działka ozn. nr geod: 31231 o powierzchni 

4,0028 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, 
obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI 
o pow. 4,0028 ha. termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobo-
wiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzier-
żawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego terenu ograniczo-
nego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską 
i granicami administracyjnymi miasta Suwałk za-
twierdzonym uchwałą nr XXXV/430/2017 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. (opu-
blikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z 
dnia 03 sierpnia 2017 r. poz. 3053) działka o nr geod: 

31231 zawiera się w konturze o symbolu 16R– tere-
ny upraw rolnych z zakazem zabudowy.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 1 610 zł (słownie: jeden tysiąc sześć-
set dziesięć złotych).
Wadium w wysokości 160 zł (słownie: sto sześć-

dziesiąt złotych).
21. działki ozn. nr geod: 22746, 22747 o łącz-

nej powierzchni 1,2032 ha, niezabudowane, poło-
żone w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowane ja-
ko grunty orne klasy V o pow. 0,5674 ha, pastwiska 
trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,0964 ha, pa-
stwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3919 
ha, nieużytki o pow. 0,1475 ha. termin dzierża-
wy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miej-
scowy planem zagospodarowania przestrzennego 
rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwier-
dzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r. (opubliko-
waną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 
18 września 2012 r. poz.2603) część działek o nr ge-
od: 22746, 22747 zawierają się w konturze o symbo-
lu 3KD – tereny komunikacji publicznej.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 490 zł (słownie: czterysta dziewięć-
dziesiąt złotych). 
Wadium w wysokości 50 zł (słownie: pięćdzie-

siąt złotych). 
22. działka ozn. nr geod: 30268/2 o po-

wierzchni 0,0584 ha, niezabudowana, położo-
na w Suwałkach, obręb nr 3, sklasyfikowana ja-
ko grunty orne klasy V o pow. 0,0584 ha. termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 
2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzy-
stania z przedmiotu dzierżawy według zasad ra-
cjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowią-
zującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami 
Gen.W.Sikorskiego, Grunwaldzką, 23 Października, 
Bakałarzewską i S.Staszica w Suwałkach zatwier-
dzonym uchwałą nr XLV/490/06 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 22 lutego 2006 r. (opublikowa-
ną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 04 
kwietnia 2006 r. nr 94, poz. 924) działka o nr geod: 
30268/2 zawiera się w konturze o symbolu 27R – te-
reny rolnicze.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).

23.,działki ozn. nr geod: 31989/1, 31989/3 o 
łącznej powierzchni 0,3206 ha, niezabudowane, po-
łożone w Suwałkach, obręb nr 7, sklasyfikowane jako 
grunty orne klasy VI o pow. 0,3206 ha. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. 
Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej go-
spodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w rejonie lotniska w Suwałkach 
zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/534/2014 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. (opu-
blikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 
13 maja 2014 r. poz. 1915) działka o nr geod: 31981/1 za-
wiera się w konturze o symbolu 5DK – droga publicz-
na klasy Z – zbiorcza, działka o nr geod: 31989/3 za-
wiera się w konturze o symbolu 27R – tereny rolnicze.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-

żawnego wynosi 130 zł (słownie: sto trzydzie-
ści złotych).
Wadium w wysokości 13 zł (słownie: trzynaście 

złotych). 

24. działka ozn. nr geod: 2/7 o powierzch-
ni 1,4564 ha, niezabudowana, położona na tere-
nie Gminy Suwałki, Obręb Dubowo Pierwsze, skla-
syfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,4564 
ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie 
do korzystania z przedmiotu dzierżawy według za-
sad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmioto-
wej działki brak jest obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-

nego wynosi 590 zł (słownie: pięćset dziewięćdzie-
siąt złotych).
Wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdzie-

siąt złotych). 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 paździer-
nika 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. a.Mickiewicza 
1 w sali nr 9.

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

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

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

ści na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 
4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do 
dnia 15 października 2018 r. W tym dniu kwota wa-
dium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód 
wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemne-
go oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłosze-
nia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz pro-
jektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu prze-
targu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie 
przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnic-
twa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z re-
jestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych 
notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezen-
tujących podmiot.

 Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę 
uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, je-
żeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co 
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywo-
ławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ce-
ny 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 or-
ganizatora przetargu. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn 
może:

· do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od je-
go przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu 
udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 

Nieruchomościami i  Ro lnic t wa Ur zę du 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 
pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.
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 PreZYdent MiaSta SuWałk
OGłaSZa PrZetarG uStnY nieOGraniCZOnY na dZierŻaWę nieru-

CHOMOŚCi GruntOWYCH Z PrZeZnaCZenieM na Cele rOlniCZe
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości grunto-

wych stanowiących własność Miasta Suwałki. 
1. działki ozn. nr geod: 33994/4, 33995/8, cz. 33762/3 o łącznej powierzch-

ni 4,9455 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfiko-
wane jako grunty orne klasy V o pow. 2,5500 ha, grunty orne klasy VI o pow. 
1,4388 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,9567 ha. termin dzierżawy 
na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie 
do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodar-
ki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 980 zł 
(słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych).
2. działki ozn. nr geod: 34060/1, 34060/2, 34060/3, 34114/1, 34115/2 o 

łącznej powierzchni 3,2608 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, ob-
ręb nr 9, sklasyfikowane jako grunty zadrzewione i zakrzewione na łąkach trwa-
łych klasy V o pow. 0,1266 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,3169 ha, 
pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3690 ha, pastwiska trwałe na 
gruntach klasy V o pow. 0,0708 ha, grunty orne klasy VI o pow. 2,3775 ha. termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowią-
zany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 310 zł 
(słownie: jeden tysiąc trzysta dziesięć złotych).

Wadium w wysokości 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).
3. część działki ozn. nr geod: 32677 o powierzchni 1,5710 ha, niezabudowa-

nej, położonej w Suwałkach, obręb nr 7, sklasyfikowanej jako pastwiska trwa-
łe na gruntach klasy VI o pow. 1,0460 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,5250 ha. 
termin dzierżawy na okres 1 roku tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca 
zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad 
racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego południowej dzielnicy przemysło-
wej w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XLII/538/2018 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 28 lutego 2018 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa 
Podlaskiego z dnia 05 marca 2018 r. poz. 1102) działka o nr geod: 32677 zawie-
ra się w konturach o symbolu 24P/U – tereny zabudowy produkcyjnej i usługo-
wej, 33fE – tereny urządzeń elektroenergetycznych, 32KP – tereny pod budo-
wę parkingu, 4KD – pas drogi publicznej klasy „L”– lokalna.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 630 zł (słow-
nie: sześćset trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote).
4. działki ozn. nr geod: 31295, 31297/2, 31933 o łącznej powierzchni 6,6746 

ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 7, sklasyfikowane jako 
grunty orne klasy VI o pow. 6,6746 ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowią-
zującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ogra-
niczonego ulicą Bakałarzewską, zachodnią granicą miasta, ulicą Zastawie oraz 
byłą bocznicą kolejową w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXII/268/2016 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 sierpnia 2016 r. (opublikowaną w Dz.Urz. 
Województwa Podlaskiego z dnia 08 września 2016 r. poz. 3515) działka o nr ge-
od: 31295 zawiera się w konturze o symbolu 34 R – tereny rolne bez prawa zabu-
dowy, działka o nr geod: 31297/2 zawiera się w konturze o symbolu 14.2ZC – teren 
projektowanej rozbudowy cmentarza. Zgodnie z obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie lot-
niska w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa 
Podlaskiego z dnia 13 maja 2014 r. poz. 1915) działka o nr geod: 31933 zawiera się 
w konturze o symbolu 29R – tereny rolne bez prawa zabudowy.

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 670 zł 
(słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych). 

 Wadium w wysokości 270 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych).
5. część działki ozn. nr geod: 34052/3 o powierzchni 2,0000 ha, niezabudo-

wanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowanej jako grunty orne kla-
sy VI o pow. 1,6475 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,2340 ha, 
łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,1185 ha. termin dzierżawy na okres 
do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzy-
stania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego Sobolewo A i Sobolewo C zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/349/2001 

Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2001 r. (opublikowaną w Dz.Urz. 
Województwa Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2001 r. nr 16, poz. 290) działka o 
nr geod: 34052/3 zawiera się w konturze o symbolu 3RP/PE – tereny rolne z tym-
czasowym przeznaczeniem do eksploatacji kruszywa.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 800 zł (słow-
nie: osiemset złotych).

Wadium w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
6. część działki ozn. nr geod: 32826 o powierzchni 8,6679 ha, niezabudowa-

nej, położonej w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy 
V o pow. 8,5381 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,1298 ha. termin dzierżawy 
na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie 
do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodar-
ki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach 
zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
26 października 2016 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z 
dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261) działka o nr geod: 32826 zawiera się w kon-
turze o symbolu 79 R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 470 zł 
(słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).
7. działki ozn. nr geod: 34122, 34152, cz. 34105 o łącznej powierzchni 4,6741 

ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowane jako 
grunty orne klasy VI o pow. 2,9588 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 
0,5901 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,6701 ha, grunty za-
drzewione i zakrzewione na pastwiskach trwałych klasy VI o pow. 0,4551 ha. 
termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca 
zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad ra-
cjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązu-
jącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 870 zł 
(słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 190 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych).
8. działki ozn. nr geod: 20029, 20035, 20044, 20046, 20282 o łącznej po-

wierzchni 1,1265 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 1, skla-
syfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2005 ha, grunty 
orne klasy VI o pow. 0,6050 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,3009 ha, nieużyt-
ki o pow. 0,0201 ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 
2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy 
według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

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

Wadium w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
9. działka ozn. nr geod: 32823 o powierzchni 1,4596 ha, niezabudowana, 

położona w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o 
pow. 1,4596 ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy we-
dług zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. (opublikowaną w 
Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261) dział-
ka o nr geod: 32823 zawiera się w konturze o symbolu 79 R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 590 zł (słow-
nie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)
10. działki ozn. nr geod: 31285/6, cz. 31211 o łącznej powierzchni 0,6055 

ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 7, sklasyfikowane jako 
grunty orne klasy VI o pow. 0,6055 ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat 
tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie 
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
terenu ograniczonego ulicą Bakałarzewską, zachodnią granicą miasta, ulicą 
Zastawie oraz byłą bocznicą kolejową w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr 
XXII/268/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 sierpnia 2016 r. (opubliko-
waną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 08 września 2016 r. poz. 3515) 
działka o nr geod: 31285/6 zawiera się w konturze o symbolu 13 R – tereny rolne 
bez prawa zabudowy. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, 
Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk zatwierdzo-
nym uchwałą nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 
r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 03 sierpnia 2017 
r. poz. 3053) działka o nr geod: 31211 zawiera się w konturze o symbolu 40ZP – 
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 Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 
Suwałki oznaczonej działką nr nr 12391 o powierzchni 0,1088 ha, położo-
nej w Suwałkach przy ul. 1 Maja, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 
SU1S/00045321/6. Istnieje duże prawdopodobieństwo, z uwagi na bliskość rze-
ki, że na działce jest wysoki poziom wód gruntowych. W związku z powyższym, 
przed rozpoczęciem inwestycji, wskazane jest przeprowadzenie badań geolo-
gicznych na koszt własny nabywcy. nieruchomość przeznaczona jest na ce-
le zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego Nr 4.1 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 28.12.2016 roku.

Cena wywoławcza: 165 000 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt pięć ty-
sięcy złotych).

Wadium: 16 500 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 

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

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2018 roku o godz. 11.00 

w siedzibie urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sa-
li 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 18 października 2018 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed 
otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników prze-
targu;

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste sta-
wiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie 
przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego nota-
rialnie;

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

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

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

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41. 233/2018

teren zieleni urządzonej z lokalizacją pomnika pamięci i w konturze o symbo-
lu 9KDW – projektowana droga.

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 250 zł (słow-
nie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

 Wadium w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych).
11. działka ozn. nr geod: 34150 o powierzchni 0,8383 ha, niezabudowana, 

położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na grun-
tach klasy V o pow. 0,2778 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,3917 ha, nieużyt-
ki o pow. 0,1688 ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 
2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierża-
wy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 340 zł (słow-
nie: trzysta czterdzieści złotych).

Wadium w wysokości 34 zł (słownie: trzydzieści cztery złote).
12. działka ozn. nr geod: 32862/4 o powierzchni 2,6053 ha, niezabudowana, 

położona w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o 
pow. 2,6053 ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy we-
dług zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. (opublikowaną w 
Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261) dział-
ka o nr geod: 32862/4 zawiera się w konturze o symbolu 66 R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 050 zł 
(słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych)

Wadium w wysokości 105 zł (słownie: sto pięć złotych).
13. działka ozn. nr geod: 32767 o powierzchni 1,7948 ha, niezabudowana, 

położona w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o 
pow. 1,7948 ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy we-
dług zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. (opublikowaną w Dz. 
Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261) działka o 
nr geod: 32767 zawiera się w konturze o symbolu 37P – tereny istniejącej i pro-
jektowanej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 720 zł (słow-
nie: siedemset dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości 72 zł (słownie siedemdziesiąt dwa złote).
14. działka ozn. nr geod: 31304 o powierzchni 3,1112 ha, niezabudowana, poło-

żona w Suwałkach, obręb nr 7, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 3,1112 
ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonal-

nej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Bakałarzewską, zachodnią 
granicą miasta, ulicą Zastawie oraz byłą bocznicą kolejową w Suwałkach zatwier-
dzonym uchwałą nr XXII/268/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 sierpnia 
2016 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 08 września 
2016 r. poz. 3515) działka o nr geod: 31304 zawiera się w konturze o symbolu 11 R 
– tereny rolne bez prawa zabudowy i w konturze o symbolu 1KD – ulica zbiorcza.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi zł 1 250 zł 
(słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. o godz. 1000 w siedzi-

bie urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. a.Mickiewicza 1 w sali nr 26.
Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglą-

du w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
 – wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na 

rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 
8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 08 października 2018 
r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód 
wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu;

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

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

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

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

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

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

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.
Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
· do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
Dodatkowych informacji dotyczących 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. 232/2018
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to tylko 
kosiarka

Sobota, godzina 6.14. Pamiętam, 
bom sprawdził to dokładnie. Budzi 
mnie straszliw y, narastający huk. 
Spanikowany pomyślałem, że to sąsiad 
urządza mi tę piekielna pobudkę, bo za-
pomniałem, żeśmy się umówili na grzy-
by. Ale po sekundzie już wiedziałem, że 
to nie mściwy sąsiad, bo potworny ha-

łas przypominał raczej ryk silników samolotowych atakujących cele na-
ziemne, ewentualnie pojazdów bojowych (widziałem takie zabawki wa-
żące po kilkadziesiąt ton na placu Marii Konopnickiej). 

Putin atakuje „przesmyk suwalski” – pomyślałem przerażony. Ale zaraz 
przyszła refleksja, że przecież Putin, wspólnie z Chińczykami i Mongołami, 
urządza właśnie największe manewry na dalekim wschodzie, w których 
udział bierze 300 tysięcy ludzi i tysiąc samolotów. W tej sytuacji – po-
myślałem – nie odważyłby się nas atakować, bo przecież Suwałki jak 
Westerplatte, na pewno by się dzielnie broniły, a podniesione na duchu 
przez skrzydlate słowa naszego Pana (wice)Ministra, gotowe by nawet 
przystąpić do kontrataku! 

Tu mnie oświeciło – (wice)Minister! Przecież to dobra pora, by urzą-
dzić suwalczanom kolejną wojnę o świcie. Już to raz przećwiczyliśmy. 
Sukces był nadspodziewany, cała Polska miała uciechę. Ale nie … Tym ra-
zem wojnę swoim mieszkańcom wydała władze Suwalskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, które nakazały w wolną sobotę, o godzinie 6.14, kosić 
trawniki. Jeżeli ktoś słyszał pracę dwóch kosiarek traktorowych wspo-
maganych przez cztery ręczne, ten wie, o czym mówię. Powie ktoś, że 
przecież wszystko jest OK, nikt prawa nie złamał, było już po ciszy noc-
nej, kosiarze mieli więc prawo kosić. Tak, prawo mieli. Czy jednak, pano-
wie rządzący spółdzielnią, nie przyszło wam do głowy, że ludzie, którym 
wy macie służyć, mają prawo mieć odrobinę spokoju chociaż w wolną 
sobotę o 6.14? 

Dotykamy tu delikatnego problemu: relacji pomiędzy szeroko ro-
zumianą władzą, a tak zwanym prostym człowiekiem. Ów „prosty czło-
wiek”, jest dopieszczany, honorowany i nawet nazywany suwerenem, 
czyli władcą absolutnym, wtedy, gdy jest akurat potrzebny. Ot, choćby 
podczas wyborów. Ale gdy już tę władzę „suweren” komuś da, można je-
go potrzeby lekceważyć. Na przykład budząc go 4.45 (to wiceminister), 
albo o 6.14 (to prezes SSM).

Stanisław Kulikowski
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PrZYGarniJ PrZYJaCiela 
Ze SCHrOniSka „SianOŻęć”

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

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

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

www.e-schronisko.pl

Łagodna czarna suczka 
wiek ok. 3 lata, szuka osoby 
lub rodziny, która ją pokocha.

Suczka ruda ok. 2 lata szuka 
swojego miejsca na ziemi.

MYŚlał, MYŚlał i WYMYŚlił
W tym tygodniu również 

będzie lokalnie. Korzystając 
z okazji, że 27 września od-
będzie się w naszej bibliote-
ce spotkanie ze Zbigniewem 
Gniedziejko, namawiam do 
oddania się lekturze książki 
pt. „Tak sobie myślę”.

 Jest to zbiór około 200 
felietonów, które wyszły 
spod pióra tego dziennika-

rza, tekściarza, poety i które można było na przestrzeni lat przeczytać 
bądź usłyszeć w lokalnych mediach.  Poruszane w nich tematy dotyczą 
wielu dziedzin. Jedne stworzone zostały z dużą dozą humoru, inne cha-
rakteryzuje melancholia. To co je łączy, to niewątpliwe przywiązanie i tro-
ska autora o Suwalszczyznę.  

Oczywistym jest, że w tego typu dziele znajdą się mniej lub bardziej 
udane fragmenty, a może nawet inaczej: mniej lub bardziej przypada-
jące nam do gustu części. Moją szczególną sympatię wzbudził ostat-
ni rozdział. Chyba najdobitniej pokazał, że autor jest naprawdę urodzo-
nym felietonistą.

Warto posiadać tę pozycję w domowej biblioteczce, ponieważ nie 
jest to lektura na raz. „Tak sobie myślę” powinno czytać się fragmentami 
i co jakiś czas do niej wracać, choćby po to, by przekonać się, że napisa-
ne przed laty teksty pana Gniedziejki są wciąż aktualne.

Kamila Sośnicka

dYŻurY kOnSultaCYJne
członków Suwalskiej Rady Seniorów w siedzibie 
Suwalskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych przy  
ul. Ciesielskiej 15 w godz. 10.00-13.00:

  2.10 – lucyna Śniecińska,
  9.10 – irena Pietraszkiewicz,
16.10 – Włodzimierz Marczewski,
23.10 – dariusz Żukowski,
30.10 – Piotr Marian luto.

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnieniu 
telefonicznym: 601 917 445.
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Prestiżowa inwestycja Chopina Park to kolejne 
dzieło firmy – racis development. Klimatyczne, 
nowoczesne i funkcjonalne apartamenty powsta-
ją w zielonej części Suwałk przy ulicy Chopina.  
W samym sercu osiedla mieszkańcy będą mogli 
cieszyć się prywatnym parkiem o blisko hekta-

rowej powierzchni. Spacer po urokliwych alejkach, wygodne ławki, ma-
ła architektura, szumiące drzewa, relaksacyjna fontanna, która w upalne 
i letnie dni zapewni przyjemne ochłodzenie to rozwiązania jakimi mogą 
poszczycić się najlepsi deweloperzy w kraju. To miejsce w którym naj-
młodsi mieszkańcy osiedla będą budować swoje wspomnienia, bawiąc 
się w rodzinnej strefie rozrywki i integrując się z innymi dziećmi na peł-
nym barw placu zabaw.

„Już na etapie projektowania wzięliśmy pod uwagę, wskazówki na-
szych Klientów i dlatego śmiało, można powiedzieć, że projekt Chopina Park 
jest współtworzony przez przyszłych mieszkańców osiedla. Wielu naszych 
Klientów wskazywało, że poszukują w Suwałkach miejsca, które mogłoby 
zapewnić prawidłowy balans pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym 
stąd nasza decyzja o przygotowaniu inwestycji, która miała by szanse speł-
nić oczekiwania przyszłych mieszkanców...”, mówi Szymon racis właści-
ciel Racis Development.

Mieszkańcom 
Su w a ł k  te n p o -
mysł zdecydowa-
nie prz ypadł do 
gustu, skoro apar-
tamenty na terenie 
inwestycji tak szyb-
ko znajdują swoich 
nabywców, co po-
t wierdz a osobi -
ście właściciel. „To 
prawda mamy bar-
dzo duże zaintere-
sowanie ofertą Chopina Park i dlatego podjęliśmy decyzje o zwiększeniu 
zatrudnienia i przyspieszeniu realizacji kolejnych etapów. W całej inwestycji 
zostało zaledwie 80 apartamentów w sprzedaży. To dwa ostatnie eta-
py inwestycji, które trafią do szczęśliwych nabywców. Nie możemy doczekać 
się, kiedy wszyscy mieszkańcy odbiorą klucze i zamieszkają w swoich wyma-
rzonych apartamentach...”, dodaje wyraźnie zadowolony Szymon Racis.

CHOPina Park 
zostało tylko 80 apartamentów dla szczęśliwców

Deweloper znany jest również z pasji do tworzenia nowych pro-
jektów i kształtowania architektury naszego miasta, dlatego rozpo-
czął nową inwestycję Perła Południa dla tych, którzy chcą zamiesz-
kać w południowej części Suwałk. W pierwszym etapie deweloper 
przygotował 39 mieszkań i apartamentów zlokalizowanych przy uli-
cy Poznańskiej. Docelowo na inwestycję złoży się 5 nowocześnie za-
projektowanych budynków połączonych z zaaranżowaną na po-
trzeby osiedla małą architekturą. W trosce o potrzeby przyszłych 
właścicieli deweloper zadbał o zróżnicowany rozkład oraz metraż 
apartamentów i mieszkań (od 35 do blisko 77 m kw.). Dużym atu-
tem mieszkań są tarasy, z których największe mają ponad 70 m kw.  

Rodzinny obiad czy wspólna celebracja ważnych wydarzeń w tym 
szczególnym miejscu nabierze z pewnością uroku i prestiżu. Przyszli 
mieszkańcy Perły Południa sami zdecydują, jak wykorzystać tak sze-
roki zakres możliwości swoich apartamentów.

Deweloper Szymon Racis zarządzający firmą Racis Development 
to człowiek o wielkiej pasji i zamiłowaniu do budownictwa. Wywodzi 
się z Suwałk i stara się aby jego inwestycje były perełką w architektu-
rze miasta, dlatego Racis Development jest laureatem licznych na-
gród i wyróżnień za zrealizowane już przedsięwzięcia deweloper-
skie. Firma została wyróżniona między innymi takimi nagrodami jak: 
„Orzeł Polskiego Budownictwa”, „Kryształowe Schody” czy „Super 
Inicjatywa”, a sam Szymon Racis został Osobowością Roku 2017. 

Jesteśmy dumni, że dzięki takim inwestycjom nasze miasto staje się 
miejscem pięknym i przyjaznym do życia. 

raCiS deVelOPMent Sp. z o. o.
ul. ks. Jerzego Jana Zawadzkiego 2

lok. 1.11, 16-400 Suwałki; tel. 87 566-33-27
www.racis.pl; e-mail: biuro@racis.pl
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węgierskie 
fascynacje

W Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach kil-
kudziesięciu suwalczan wysłuchało koncertu „Węgierskie fascyna-
cje. W kręgu muzyki Z. Kodaly i B. Bartoka” w wykonaniu Marleny 
Borowskiej – sopran, danuty long – fortepian. Był to II Koncert 
Kameralny w ramach „II Cyklu Koncertów Kameralnych – Nowe 
Interpretacje 2018”. Współorganizatorem koncertu było Suwalskie 
Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego w Suwałkach.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

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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