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W Muzeum im. Marii Konopnickiej odbyło 

się spotkanie z Grzegorzem Płatonowem, pre-
zesem Suwalskiego Klubu Kolekcjonerów (na 
zdjęciu). G. Płatonow, suwalczanin od czwar-
tego pokolenia to pasjonat i kolekcjoner pa-
miątek po oddziałach garnizonu Suwałki. To 

także autor dwóch pu-
blikacji o odznaczeniach 
i odznakach suwalskich 
żołnierzy. 

Jak stwierdził G. Pła- 
tonow –  odznaki i od-
znaczenia to temat rze-
ka. Można o nich mówić 

Policyjne święto

14 lipca na suwalskim Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył 
się uroczysty apel z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji 
Państwowej. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 92 policjan-
tów z: Suwałk, Augustowa i Sejn. W uroczystości uczestniczyli m.in.: sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław 
Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor 
Daniel Kołnierowicz wraz z zastępcami. Obecni byli również, przedsta-
wiciele instytucji samorządowych, służb mundurowych, przedstawicie-
le duchowieństwa, pracownicy Policji, rodziny świętujących funkcjona-
riuszy oraz mieszkańcy miasta.

Z myślą o mieszkańcach mundurowi zorganizowali również stoiska 
profilaktyczne. Z policjantami można było porozmawiać m.in. o bezpie-

czeństwie, w tym z zakresu ruchu drogowe-
go, a także o bezpiecznym wypoczynku nad 
wodą. Funkcjonariusze Policji informowa-
li też o działaniu „Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa”, programu „Dzielnicowy 
bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Wśród wyróżnionych znalazł się policjant z 
KMP Suwałki młodszy aspirant Karol Bykow-
ski, który okazał się najlepszym strzelcem w tur-
nieju strzeleckim zorganizowanym z okazji100. 
rocznicy utworzenia Policji Państwowej

Będzie Pułk
Decyzję o przeformowaniu 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii 

Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 14. Pułk 
Przeciwpancerny podpisał w Suwałkach Mariusz Błaszczak, minister 
obrony narodowej (na zdjęciu poniżej). A stało się to podczas spotkania 
na placu defilad suwalskich koszar, z udziałem żołnierzy i licznie zgroma-
dzonych samorządowców z Suwalszczyzny, w tym suwalskich radnych 
z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Na spotkanie nie zaproszono pozostałych 
suwalskich radnych miejskich oraz Prezydenta Miasta Suwałk. 

Decyzja o przeformowaniu obecnego dywizjonu w 14. Suwalski Pułk 
Przeciwpancerny powinna oznaczać, że w suwalskim, liczącym około 150 
żołnierzy garnizonie, docelowo służbę będzie pełnić co najmniej sześć 
razy więcej wojskowych. A zatem garnizon musi się teraz przygotować 
na przyjęcie dodatkowych żołnierzy oraz sprzętu. Będzie to duże wyzwa-
nie, bo część pokoszarowych nieruchomości w Suwałkach w ostatnich la-
tach administracja wojskowa sprzedała. Na tych terenach powstały m.in. 
osiedla mieszkaniowe.

– Decyzja rozpoczyna formowanie pułku. Wiem, że trwa już szkole-
nie tutejszych żołnierzy z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzę-
tu. To bowiem 14. Pułk będzie stanowił pierwszą zaporę w przypadku za-
grożenia– zapowiedział minister M. Błaszczak.

Powstanie pułku powinno oznaczać niemal całkowitą wymianę wy-
posażenia w suwalskiej jednostce wojskowej, w której większość wysłu-
żonego uzbrojenia pochodzi sprzed pół wieku i została wyprodukowana  
w Związku Sowieckim.

>>

Grzegorz Płatonow z dumą prezen-
tował nowy nabytek, pamiątki po 
ostatnim dowódcy 41. Suwalskiego 
Pułku Piechoty  ppłk piech. Kazi-
mierzu Wyderko (1937 – IX 1939)

godzinami. Są kolekcjonerzy i zbieracze. Ci drudzy zbierają przedmioty, 
z reguły nie interesując się ich historią. Kolekcjonerzy, starają się dociec 
do okoliczności przyznania danego odznaczenia czy odznaki, gdyż za 
każdym z nich kryje się człowiek. Często jest to zapomniany bohater po-
la walki. Dlatego tak ważne są „papiery”, a więc zdjęcia osoby z odzna-
czeniem, dokumenty jego przy-
znania, legitymacje.

Było to piąte spotkanie z cy-
klu poświęconego ludziom i wy- 
d a r z e n i o m ,  k t ó r e  w p i s a ł y  
się w dzieje naszego miasta.  
Zorganizowane zostało przez 
Augustowsko-Suwalskie Towa- 
rzystwo Naukowe i Muzeum 
Okręgowe w Suwałkach.

kolekcjoner PaSjonat
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Dyżury rADNych
We wtorek 23 lipca zapraszają Stanisław Kulikowski i Kamil 

Lauryn z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 30 lipca na 
suwalczan czekają Zdzisław Koncewicz i Jacek roszkowski z Prawa 
i Sprawiedliwości.

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

unia zmienia Suwałki
Wizytacja podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków po-

chodzących z Unii Europejskiej Komisji ds UE Sejmu RP odbyła się 9 lipca 
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. W spotkaniu udział wzięli Małgorzata 
Zielińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, poseł 
Lech Kołakowski, przewodniczący podkomisji oraz posłowie Kazimierz 
Gołojach,  Krzysztof Truskolaski i Maciej Masłowski. Miasto reprezentowa-
li Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk i jego zastępca Łukasz Kurzyna. 
W spotkaniu wziął też udział Witold Kowalewski, starosta suwalski.

Tematem wizytacji był wpływ środków pochodzących z Unii 
Europejskiej na rozwój województwa podlaskiego. Posłowie chcieli za-
poznać się ze stanem wykorzystania funduszy UE oraz z wyzwaniami 
związanymi z realizacją projektów współfinansowanych ze środków eu-
ropejskich.

– Cieszę się, że jesteśmy w Suwałkach, które tak pięknie rozwijają się 
i dają miejsca pracy. Zadaniem podkomisji jest zapoznanie się z informa-
cjami o programach, które są wdrażane ze środków unijnych w Polsce– 
mówił poseł Kołakowski.

Skalę wykorzystania funduszy z UE w Suwałkach członkom podkomisji 
przedstawił Cz. Renkiewicz, prezydent Suwałk. Do tej pory Suwałki pozy-
skały ponad pół miliarda zł dotacji. Całkowita wartość projektów to ponad 
800 mln zł. Prezydent mówił też o planach na przyszłość. To m.in. dokoń-
czenie budowy tzw. trasy wschodniej (ul. Północna – ul. Sejneńska) i bu-
dowa zintegrowanego dworca autobusowo-kolejowego, który będzie 
umożliwiał kompleksową obsługę podróżnych na różnych kierunkach 
(z przeniesieniem stacji towarowej poza miasto).

– Szczególnie ważnym dla nas projektem jest budowa zintegrowa-
nego dworca autobusowo-kolejowego. Obecność Pani Minister tutaj, 
w Suwałkach, jest okazją do tego aby prosić o wsparcie i wstawiennictwo 
w tej sprawie. Mamy problem, jak miasto wygląda od środka. W centrum 
Suwałk jest ponad 50 ha gruntu kolejowego, który należy do PKP SA, nieprzy-
stającego do otoczenia. Od wielu lat czynię starania żeby w ramach projektu 
Rail Baltica przenieść stację towarową z centrum miasta na południe Suwałk, 
w pobliże strefy przemysłowej. Część tego obszaru, który zostanie w centrum 
chcielibyśmy przeznaczyć pod zintegrowany dworzec kolejowo-autobuso-
wy. I moja serdeczna prośba o wsparcie tego pomysłu – mówił prezydent.

– Panie Prezydencie, ja już wiem co zrobić. To przykro, że to trwa tak 
długo – powiedziała na zakończenie wiceminister M. Zielińska.

Suwalski samorząd chce wykorzystać pieniądze unijne na przepro-
wadzenie procesów rewitalizacyjnych na terenach pokolejowych, czte-
rech zespołach pokoszarowych, dokończenie bulwarów nad rzeką Czarna 
Hańcza i obszarach pożwirowych ,,Krzywólka” i ,,Sobolewo”.

Przedwakacyjna SeSja 
rady miejSkiej

Dziesiąta sesja Rady Miejskiej rozpocznie się 29 lipca o godz. 13.00 
w sali obrad nr 26 Urzędu Miejskiego. Radni rozpatrzą szereg uchwał do-
tyczących m.in. oświaty i sportu, nazewnictwa ulic i rond oraz spraw fi-
nansowych, a także skarg i petycji.

Radni przyjmą m.in. informację z działalności Parku Naukowo – 
Technologiczny Polska – Wschód oraz rozpatrzą projekty uchwał w spra-
wie stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych oraz finansowania 
sportu w Suwałkach. Rozpatrzą projekt uchwał w sprawie przystąpienia 
Miasta do Spółki Ślepsk Malow Suwałki. Pochylą się również nad kryte-
riami i trybem przyznawania nagród dla nauczycieli i regulaminem wy-
nagradzania nauczycieli oraz planem sieci publicznych szkół ponadpod-
stawowych i specjalnych.

Będą także opiniowane uchwały w sprawie nadania nazw ulic i rond. 
Pojawią się dwie nowe nazwy ulic (Hetmańska i Rycerska) oraz jedna no-
wa nazwa ronda (Bohaterów Powstania Sejneńskiego), a nazwa dru-
giego ronda zostanie poprawiona na: NSZZ Solidarność (dotychczas 
Solidarność). 

Po lipcowej sesji radni będą mieli wakacje. W sierpniu nie jest plano-
wana sesja Rady Miejskiej. Także do dyżurowania radni wrócą dopiero 
3 września. Przerwy wakacyjnej nie będzie miał przewodniczący Rady 
Miejskiej, który nieprzerwanie przyjmuje interesantów w sprawie skarg 
i wniosków w każdy poniedziałek od 1530 do 1700. Interesanci przyjmo-
wani są w suwalskim Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 
145 (I piętro budynku).

>>

utrudnienia w ruchu
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z re-

montem nawierzchni bitumicznej na suwalskiej ul. Utrata do 31 sierp-
nia 2019 r. będą utrudnienia w ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. 
L. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Łąkową i ul. Pogodną.

W związku z gruntowną modernizacją nawierzchni wykonanej z kostki 
granitowej ul. T. Kościuszki do 1 września będzie wyłączone z ruchu skrzy-
żowanie ul. T. Kościuszki – Plac Marszałka J. Piłsudskiego w Suwałkach. 
Objazd odbywa się ulicami: Gen. Wł. Sikorskiego – Emilii Plater – Ks. K. A. 
Hamerszmita – A. Mickiewicza.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasto-
sowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrud-
nienia.

>>
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Zakończyło się postępowanie uzupełniające do suwalskich 
szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. W szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest suwalski samorząd, a także 
w suwalskich szkołach niepublicznych i publicznych prowadzo-
nych przez inne organy, było przygotowanych 2217 miejsc. W na-
borze wzięło udział 1109 absolwentów gimnazjów i 1211 absolwen-
tów szkół podstawowych. Wśród kandydatów była młodzież m.in. 
z Suwałk, Olecka, Augustowa, Gołdapi, Giżycka czy Węgorzewa. 
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lePSze matury
Nie jest tak źle z suwalską edukacją jak głoszą niektórzy malkotenci. 

Nasi tegoroczni maturzyści osiągnęli dobre wyniki z egzaminu dojrzało-
ści, porównywalne ze swoimi kolegami z Łomży i nieco niższe od matu-
rzystów w Białymstoku. Matura to swoiste podsumowanie poziomu na-
uczania w mieście, bo kończy edukację w suwalskich szkołach. I wyniki 
suwalskich maturzystów są niezłe. Zdecydowanie lepsze niż osiągnęli ich 
młodsi koledzy z suwalskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Wśród szkół średnich najlepsze średnie wyniki egzaminów pisem-
nych oraz z przedmiotów na poziomie rozszerzonym, najliczniej zdawa-
nych przez maturzystów (fizyka, biologia i historia) osiągnęli maturzy-
ści z I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej. Z geografii  
i chemii na poziomie rozszerzonym najwyższe wyniki osiągnęli maturzyści  
z III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego. Wśród li-
ceów zwracają uwagę słabsze wyniki maturzystów z II LO im. gen.  
Z. Podhorskiego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym.

Wśród maturzystów z suwalskich techników najwyższe średnie wy-
niki z matematyki i jęz. angielskiego osiągnęli maturzyści Technikum  
nr 3, a z jęz. polskiego z Technikum nr 2. Wśród maturzystów z suwalskich 
techników zwraca uwagę fakt, że tylko nieliczni z nich zdecydowali się na 
zdawanie matur na poziomie rozszerzonym z przedmiotów, które mają 
duże znaczenie przy naborze do szkół wyższych.

DO SuWALSKIch LIcEÓW I tEchNIKÓW
– BEZ Dużych PrOBLEMÓW

zmiany w ratuSzu
Od 15 lipca Agnieszka Domalewska pełni obowiązki naczelnika 

Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Od kilkuna-
stu lat jest pracownikiem suwalskiego Urzędu Miejskiego, m.in. pracowa-
ła w Wydziale Kultury i Turystyki. Zastąpiła dotąd pełniącą obowiązki na-
czelnika Wydziału Kultury i Sportu Iwonę Prelewicz-Ceran.

W procedurze konkursowej na stanowisko Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów i Inspektora Ochrony Danych Osobowych została wybrana 
Ewa Harasim, urzędniczka i prawniczka z 25-letnim stażem, w tym 13 na 
stanowiskach kierowniczych. Na pół etatu będzie Miejskim Rzecznikiem 
Konsumentów, a na drugie pół Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej w Suwałkach. Na obu stanowiskach 
E. Harasim zastąpi Teresę Mazur, która przechodzi na emeryturę.

>>

Nie było dużych problemów z naborem chociaż oczywiście zdarza-
ły się, jak co roku indywidualne przypadki rozczarowania uczniów, któ-
rym nie udało się dostać do wybranej szkoły. I jest ich trochę więcej niż 
w latach poprzednich, bo w tym roku o przyjęcie do szkół ponadgimna-
zjalnych i ponadpodstawowych ubiegali się absolwenci szkół podstawo-
wych i gimnazjów, czyli dwa roczniki. Po zakończeniu naboru, a przed po-
stępowaniem uzupełniającym do suwalskich szkół, nie zakwalifikowało 
się 203 kandydatów. W postępowaniu uzupełniającym suwalskie szkoły 
dysponowały 260 wolnymi miejscami.

GDZIE NAJtruDNIEJ?
Najtrudniej było dostać się do klasy matematyczno-informatycznej 

dwujęzycznej w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi po gimnazjum. Trzeba 
było mieć co najmniej 157 pkt aby zakwalifikować się na listę uczniów tej 
klasy. A średnia liczba punktów w tej klasie wynosiła ponad 169 pkt na 
200 możliwych. Niełatwo było też zostać uczniem klasy o specjalizacji me-
dycznej po szkole podstawowej i o specjalizacji politechnicznej po gim-
nazjum w III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi. W pierwszym przypad-
ku trzeba było mieć co najmniej 141 pkt, a w drugim minimum 146 pkt.

Najwięcej punktów musieli mieć absolwenci szkół podstawowych, 
którzy ubiegali się o przyjęcie do III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi. 
Limity w poszczególnych klasach wahały się od 118 do 141 pkt. W przy-
padku absolwentów gimnazjów najwyższą punktację kwalifikującą do 
przyjęcia do szkoły mieli kandydaci do I LO z Oddziałami Dwujęzycz- 
nymi. W poszczegól-
nych klasach, aby zo-
stać uczniem tej szkoły 
musieli oni mieć od 115 
do 157 pkt. Najniższe 
limity punktów kwali-
f ikujących do przyję-
cia, wśród suwalskich 
liceów prowadzonych 
przez samorząd, odno-
towano w II LO.

GDZIE DO tEchNIKuM?
W suwalskich technikach limity punktów kwalifikujących do przyję-

cia były znacznie niższe niż w liceach. W Technikum nr 2 w Zespole Szkół  
nr 6 po szkole podstawowej limit ten w zależności od kierunku wahał się 
od 57 do 90 pkt; w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych – od 53 
do 113 pkt, w Technikum nr 4 – od 31 do 83 pkt, a w Technikum w Centrum 
Kształcenia Rolniczego przy ul. Ogrodowej od 26 do 75 pkt.

W Technikum nr 2 największym zainteresowaniem cieszyły się klasy: 
technik informatyk i technik logistyk. W przypadku tej pierwszej, suwal-
ski ratusz utworzył dodatkowy oddział. W Technikum nr 3 dużym zain-
teresowaniem cieszył się kierunek: technik mechatronik, a także technik 
grafiki i poligrafii cyfrowej. W Technikum nr 4 największym zainteresowa-
niem cieszyła się klasa o specjalizacji technik ekonomista, a w Technikum 
w CKR – technik weterynarz.

Aktualne informacje o naborze na: https://suwalki-posp.edu.com.pl/
kandydat/app/

trudny naBór
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>> Będą leczyć chorych
na oSteoPorozę

W suwalskim szpitalu zostanie zmodernizowany Oddział Reumatologii z Pododdziałem 
Geriatrycznym i wyposażony w specjalistyczny sprzęt i urządzenia medyczne nowo wyremon-
towany Oddział Reumatologii oraz Oddział Ortopedyczno-Urazowy. To wszystko dzięki środkom  
z unijnego projektu „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przy-
granicza polsko-białoruskiego”. Suwalska placówka realizuje go wespół ze Szpitalem Ratunkowym 
w Grodnie. Budżet całego projektu wynosi ponad 1,8 mln euro. Z tego ponad 1,1 mln euro, czyli 
prawie 5 mln zł pochłonie realizacja przedsięwzięcia w Suwałkach.

– Najbardziej zyskają na tym pacjenci, gdyż zwiększamy za-
kres usług naszego szpitala. Wyposażyliśmy już Oddział Reumatologii  
z Pododdziałem Geriatrycznym w pracownię densytometrii do badaniu gę-
stości kości. W każdej chwili możemy uruchomić tu też poradnię osteoporo-
zy, w której przyjmować będą przeszkoleni za pieniądze z tego samego pro-
jektu lekarze. Czekamy teraz tylko na ogłoszenie konkursu przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia – mówił dyrektor szpitala Adam Szałanda.

Osteoporoza to choroba układu kostnego. Rokowanie w jej leczeniu 
są najlepsze, gdy pacjent możliwie jak najszybciej zostanie zdiagnozowany. Dlatego tak istotne  
są przeprowadzane regularnie badania kontrolne. Densytometria umożliwia wykrycie osteoporo-
zy we wczesnym stadium 
rozwoju, a także pozwa-
la na monitorowanie le-
czenia i określenia stopnia 
zaawansowania choro-
by. Badanie jest zalecane 
osobom po 40. roku życia,  
w rodzinie których stwier-
dzono przypadki osteopo-
rozy oraz wszystkim kobie-
tom po 50. i mężczyznom 
po 55 roku życia.

n  Suwalski Chór Kameralny zajął trze-
cie miejsce w Międzynarodowym Konkursie 
Chóralnym „Chanakkale International Choir 
Festival 2019”, który odbył się w Turcji. W kon-
kursie uczestniczyło półtora tysiąca chó-
rzystów, 44 chórów z 11 krajów. Suwalskim 
Chórem Kameralnym dyryguje Grzegorz 
Bogdan. Program konkursowy był dość zróż-
nicowany. Składał się zarówno z utworów ba-
rokowych, romantycznych i współczesnych. 
Ponadto Suwalski Chór Kameralny zaprezen-
tował na koncertach towarzyszących pieśni 
związane z lokalnym folklorem.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 26-letniego 
mężczyznę, który kierował hyundaiem, mając 
ponad 2,4 promila alkoholu w organizmie. W tym 
stanie w Starym Folwarku uderzył w przydrożny 
znak. Natomiast w Suwałkach na ul. Pułaskiego 
policjanci zatrzymali 53-latka, który kierował ka-
rawanem mając promil alkoholu w organizmie.
n Z końcem lipca na emeryturę przecho-

dzi ksiądz Krzysztof Kaczyński, który przez 
27 lat był proboszczem suwalskiej parafii pw. 
Chrystusa Króla. Zastąpi go augustowski ksiądz 
Stanisław Wroński. Przejmie on również funk-
cję kapelana policji. 
n Suwalscy policjanci uratowali 44-latka, 

który chciał odebrać sobie życie. W poszuki-
waniach suwalczanina brało udział kilkunastu 
funkcjonariuszy. Dzięki sprawnej akcji mundu-
rowych już po godzinie mężczyzna został od-
naleziony na terenach zalesionych w okolicy 
rzeki. Zdesperowany mieszkaniec Suwałk bez-
piecznie trafił pod opiekę lekarzy.
n 13 lipca częściowo zanurzone w wodzie 

zwłoki mężczyzny odnaleziono w Czarnej 
Hańczy, na wysokości ulicy Reymonta. Na miej-
sce przyjechało pogotowie ratunkowe oraz po-
licjanci i prokurator. Ciało zostało wydobyte  
z wody i zabezpieczone. Denatem okazał się 
38-letni suwalczanin. 
n Suwalscy policjanci, po sygnale i odpowie-

dzialnej postawie obywatelskiej, zatrzyma-
li kierowcę, który miał ponad 3,5 promila alko-
holu w organizmie. Oficer dyżurny suwalskiej 
Policji otrzymał zgłoszenie. Telefonujący infor-
mował, że jechał za kierującym  bmw, który nie-
bezpiecznie poruszał się pomiędzy ulicami Reja  
i Lityńskiego. Gdy kierujący bmw zatrzymał się 
przed blokiem na ul. Lityńskiego, zgłaszający 
pilnował, aby ten nie odjechał. Dyżurny natych-
miast skierował we wskazane miejsce policjan-
tów, którzy zatrzymali 34-letniego mężczyznę, 
kierowcę bmw. Na miejscu stracił prawo jazdy.

ODESZLI
5 lipca po ciężkiej chorobie, w wieku 62 lat zmarła Jadwiga Olbryś.  

38 lat pracowała w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Była Naczelnikiem  
i Zastępcą Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, nadzorowała 
jednostki prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekre-
acji, współdziałała z klubami sportowymi i stowarzyszeniami, była członkiem 
Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk i Suwalskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, a ostatnio także wiceprezesem zarządu Wigry Suwałki 
S.A. W 2017 r. została odznaczona Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę.  
W ubiegłym roku odeszła na emeryturę. 

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym składa „DwuTygodnik Suwalski”

7 lipca po długiej chorobie w wieku 72 lat zmarł Zygmunt Gałaszewski. 
Był wieloletnim dyrektorem suwalskich placówek kultury. W latach 80-  
i 90-tych dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Suwałkach,  
a w 2003 roku kierował Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Sztuki. W cza-
sie, gdy był dyrektorem w WDK Suwałki powstała jedna z najciekawszych 
w Polsce grup fotograficznych PAcamera, Galeria Chłodna 20, Suwalski 
Teatr Animacji. W znaczący sposób przyczynił się też do rozwoju lokal-
nych mediów: „Tygodnika Północnego”, suwalskiej redakcji Polskiego 
Radia Białystok oraz suwalskiej placówki TVP, które znalazły miejsce w WDK 
(w latach gdy kierował WDK). Z. Gałaszewski pisywał też do: „Tygodnika 

Suwalskiego” oraz innych gazet i czasopism lokalnych. Był również redaktorem naczelnym 
„Tygodnika Suwalskiego”.

Redakcja „DwuTygodnika Suwalskiego” składa wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinie i Najbliższym
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WyDArZyłO SIę
co  z  tirami  jeżdżącymi  SuwalSkimi  ulicami?

Czytelnicy „DwuTygodnika Suwalskiego pytają: czy TIR-y nie znikną nigdy z miasta? Po otwar-
ciu obwodnicy Suwałk, wydawało się, że samochody ciężarowe będą omijały miasto, a tymczasem 
jeżdżą w najlepsze, m.in. ulicą Utratą i Pułaskiego? Dlaczego tak jest? Przecież one dewastują na-
wierzchnię ulic, hałasują i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

cZytELNIcy PytAJą

O odpowiedź poprosiliśmy tomasza Drejera, dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

– Z chwilą otwarcia obwodnicy miasta przejęła ona ruch tranzytowy samochodów ciężaro-
wych pomiędzy drogą krajową nr 8, prowadzącą od przejścia granicznego w Budzisku do węzła 
Suwałki południe (wybudowanego w ramach obwodnicy Augustowa) i dalej w głąb naszego kra-
ju, jak również w kierunku Olecka poprzez węzeł Suwałki Zachód. Zauważyć należy, że obwod-
nica naszego miasta łączy się z drogami wojewódzkimi 652 w kierunku Filipowa i nr 653 w kie-
runku Sejn oraz drogami powiatowymi i gminnymi. Powoduje to ruch pojazdów ciężarowych po 
mieście np. pojazdy dostarczające materiały na budowę do Małej Huty pojadą od węzła Suwałki 
południe ulicami Raczkowska – Leśna – Utrata – Sejneńska – Piaskowa). Jednocześnie należy za-
uważyć, że w mieście funkcjonują zakłady pracy, sklepy, hurtownie, stacje paliw i zakłady usługo-
we, do których muszą dojechać samochody ciężarowe. Dodatkowo na terenie miasta prowadzo-
nych jest szereg inwestycji, zwłaszcza w budownictwie drogowym i mieszkaniowym, do których 
niezbędne materiały muszę być przewiezione ciężarówkami.

Liczba pojazdów, o których mówię jest niewielka w stosunku do stanu sprzed otwarcia ob-
wodnicy i związana z normalnym funkcjonowaniem miasta.

kłoPoty z ortodontami
Mimo apeli, żaden podmiot nie zgłosił się do konkursu Narodowego Funduszu Zdrowia na pro-

wadzenie działalności leczniczej w zakresie świadczenia usług ortodoncji dla dzieci i młodzieży na 
terenie Suwałk. Tym samym w mieście nie ma dostępu do refundowanych świadczeń w tym zakresie. 

Przypomnijmy, że w maju czesław renkiewicz, prezydent Suwałk apelował do jedno-
stek świadczących usługi ortodoncji o rozważenie możliwości zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń dla dzieci i młodzieży z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Z pisemnej informacji prze-
słanej wtedy przez Podlaski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia wynikało, iż 
w województwie podlaskim zakontraktowano 
świadczenia w  zakresie ortodoncji dla dzieci  
i młodzieży w 21 miejscach, jednak żadne z nich 
nie było zlokalizowane w północnej części woje-
wództwa. Kilkukrotnie ogłaszane postępowania 
w trybie konkursu ofert były unieważniane, po-
nieważ nie wpłynęła żadna oferta. Tak stało się 
i tym razem.

>>

n 14 lipca zwłoki 70-letniego suwalcza-
nina znaleziono na jednej z posesji przy  
ul. Wigierskiej. Mężczyzna zmarł na swoim po-
dwórku. Odnalazł go znajomy. 
n Nielegalny susz tytoniowy oraz krajan-

kę tytoniową i narkotyki ujawnili suwal-
scy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami 
Krajowej Administracji Skarbowej. Zakazany 
towar znajdował się na jednej z posesji  
w Suwałkach. Podejrzewany o posiada-
nie kontrabandy 49-latek oraz zatrzymani  
w związku z narkotykami 25-latek i 21-lat-
ka za swoje postępowanie odpowiedzą teraz 
przed sądem.
n  Jubileusz 30 -lecia obchodziła f irma 

Laktopol w Suwałkach. Gratulacje Olgierdowi 
Meysztowiczowi ,  prezesowi Laktopolu  
i Lechowi Antonowiczowi, dyrektorowi za-
kładu w Suwałkach złożył prezydent miasta 
czesław renkiewicz. Laktopol dysponuje 
jedną z największych proszkowni mleka we 
wschodniej Europie. Może przerobić 1,5 milio-
na litrów mleka dziennie i wyprodukować do 
160 ton proszków mlecznych w ciągu doby. 
Sprzedaje swoje produkty za prawie miliard zło-
tych rocznie. Szerzej o firmie pisaliśmy w nr 12 
„DwuTygodnika Suwalskiego”.

n Suwalscy kryminalni zatrzymali 38-letnią 
kobietę i 26-letniego mężczyznę podejrzewa-
nych o kradzież z włamaniem do jednej z hur-
towni w naszym mieście. Mundurowi odzyska-
li skradzione 3 butle gazowe. Rabusie usłyszeli 
już zarzuty. 
n  Policjanci suwalskiej drogówki przy  

ul. Sikorskiego podjęli pościg za pojazdem marki 
BMW, który nie zatrzymał się do kontroli drogo-
wej. U jednego z pasażerów 21-letniego miesz-
kańca Ełku mundurowi zabezpieczyli ponad 140 
gramów amfetaminy i blisko 200 gramów mari-
huany. Kierowca BMW odpowie za niezatrzyma-
nie się do kontroli oraz udział w kontrabandzie.
n 74. rocznicę Obławy Augustowskiej obcho-

dzili 21 lipca mieszkańcy regionu. Uroczystości, 
upamiętniające największą zbrodnię na zie-
miach polskich po drugiej wojnie świato-
wej rozpoczęły się mszą świętą w Gibach. 
Następnie przedstawiciele władz i służb mun-
durowych, harcerze, mieszkańcy i krewni ofiar 
Obławy Augustowskiej przemaszerowali na 
wzgórze, gdzie upamiętniono zbrodnię popeł-
nioną przez oddziały Armii Czerwonej, NKWD  
i ich polskich pomocników. Był apel pamięci, 
salwa honorowa, złożenie kwiatów na górze 
krzyży i przemówienia.
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>> kaSa dla działkowców
Ponad 93 tys. złotych trafi z kasy miejskiej do Rodzinnych Ogródków 

Działkowych działających na terenie miasta. Pieniądze trafią do pięciu 
ogrodów. Będą przeznaczone na budowę lub modernizację infrastruk-
tury służącej wszystkim użytkownikom działek.

Prawie 22 tys. zł trafi do ROD im. M. Konopnickiej. Tam m.in. zakończy 
się modernizacja sieci wodociągowej oraz będzie wyremontowane ogro-
dzenie od strony ul. Lotniczej i Zastawie. W ROD „Malinka” za 22 tys. zł 
zostaną utwardzone alejki Tulipanowa i Malinowa, a w ROD „Hańcza” za 
ponad 12 tys. zł wykonane będzie ogrodzenie od ul. Sportowej. W ROD 
„Jaćwing” powstania wiata drewniana.

Najwięcej pieniędzy trafi do ROD „Malwa”. Za blisko 34 tys. zł zostanie tam 
m.in. zmieniona nawierzchnia alejki „Malwowej”, będzie wyremontowana al-
tanka oraz będzie wykonany monitoring wejścia od strony Czarnej Hańczy

zakoŃczą Się kłoPoty
z ulewami

Po zakończeniu budowy zbiornika powinny skończyć się problemy 
mieszkańców Osiedla Hańcza, którzy narzekali na podtopienia ich nieru-
chomości po ulewnych deszczach, a w ostatnich latach jest coraz więcej.

Przy ul. Krakowskiej powstaje zbiornik retencyjno-rozsączający o po-
jemności powyżej 4,3 tys. m³. Uda się w nim i rurociągach połączeniowych 
przyjąć wodę jaka mieści się w 5 basenach wielkości basenu sportowego 
suwalskiego Aquaparku. Zbiornik będzie przyjmował nadmiar wód opa-
dowych, które nie nadążą odpływać istniejącym systemem kanalizacji 
deszczowej podczas gwałtownych opadów deszczu. 

Suwalskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji umowę na bu-
dowę zbiornika otwartego i jego tymczasowe ogrodzenie podpisał przed 
miesiącem. Budowa rozpoczęła się w drugim tygodniu lipca.

– Przewidujemy, że zbiornik otwarty wraz z infrastrukturą doprowa-
dzającą powstanie do końca listopada tego roku. Ze względu na wyso-
kość kosztów, wykonanie części konstrukcyjnej zbiornika, opartej na 
tunelach rozsączających i zagospodarowanie nawierzchni nad zbiorni-
kiem planowane jest na 2020 r. Wartość samego zbiornika wyniesie ok. 
1,2 mln zł, zaś całkowita wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwe-
storskim wyniesie niespełna 2 mln zł netto – mówi Leszek Andrulewicz, 
prezes PWIK Suwałki. 

Budowa tego zbiornika przy ul. Krakowskiej nie jest jedyną suwal-
ską inwestycją, która 
ma zapobiegać skut-
ko m g w a ł tow nyc h 
opadów, przewidzia-
ną do realizacji w naj-
bliższym czasie. Do 
końca września tego 
roku PWIK wybuduje 
przelew awaryjny wód 
opadowych do Zalewu 
Arkadia. Będzie on od-
bierał wody kanali-
z acj i  deszc zowej z 
Osiedla Piastowskiego 
na Zie lonej Górce. 
Inwestycja ta odcią-
ży system kanaliza-
c j i  d e s z c z ow e j  u l . 
Grunwaldzkiej i będzie 
zapobiegać spiętrze-
niu wód opadowych 
w okolicach Ronda 
Zesłańców Sybiru.

>>

Rozpoczęły się prace ziemne przy budowie zbiornika retencyjno-rozsączającego 
przy suwalskiej ul. Krakowskiej

akcja „krzyś” 
Tradycyjnie w suwalskiej parafii pw św. Kazimierza Królewicza od-

będzie się akcja „Krzyś”. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji będzie 
„Bądź trzeźwy nie zabijaj”. Akcja „Krzyś 2019” rozpocznie się 28 lipca o 
godz. 9.00 uroczystą mszą św. z udziałem władz miasta, parlamentarzy-
stów, służb mundurowych i instytucji od lat wspierających przedsięwzię-

cie. Będzie też świę-
c e n i e  p o j a z d ó w  i 
grochówka dla wszyst-
kich.. Na przykościel-
nym parkingu przy ul. 
Witosa zaplanowano 
festyn rodzinny, pod-
czas którego w spe-
cjalnym ambulansie 
będzie można oddać 
krew (w godz. 8.00 – 
14.00) i zbadać stan 
zdrowia, tj. zmierzyć 
ciśnienie krwi i poziom 
cukru. Pomysłodawcą 
suwalskiej akcji „Krzyś” 
jest ks. Lech Łuba.

>>

Przed rokiem ustawiła się długa kolejka pojazdów 
do święcenia
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Wakacje w pełni. Na łamach papierowego wydania 
„Dwutygodnika Suwalskiego” oraz na naszej stronie interne-
towej będziemy informować o imprezach i działaniach adre-
sowanych do najmłodszych suwalczan spędzających wakacje  
w mieście. Poniżej propozycja na początek wakacji.

2  Pracownia „Smykałka” w Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach przy ul. E. Plater 33A zaprasza dzieci 
25 lipca w godz. 11-13 na zajęcia pt. „Angielski wakacyjnie” oraz 
1 sierpnia na Filmowy seans w bibliotece;
2 Filia nr 2 Biblioteki przy ul. Klonowej 41 zaprasza 24 lipca 
w godz. 11-13 na zajęcia zespołowe i literacko-plastyczne „Na tropie 
złodziejki książek. Podchody w bibliotece” oraz 31 lipca na zajęcia 
literacko-plastyczne „Pomaluj swój świat. Nietypowe kolorowanie”;
2 Filia nr 3 Biblioteki przy ul. Północnej 26 zaprasza 26 lipca 
w godz. 11-13 na „łamigłówki mądrej główki” – szarady, krzyżówki, 
zagadki i rebusy oraz 2 sierpnia w godz. 11-13 na zajęcia edukacyj-
ne z użyciem klocków lego pt. „Powolny jak…”;
2 Midicentrum przy ul. Witosa 4A w wakacje zaprasza dzieci na:

* luźny poniedziałek (gramy na Play Station) w godz. 14-16, zapi-
sy telefoniczne danego dnia w godz. 10-13,

* filmowy wtorek (budujemy, filmujemy, oglądamy) w godz. 10-
13, bez zapisów,

* zgrana środa (gramy w gry planszowe) w godz. 10-13, bez za-
pisów,

* twórczy czwartek (tworzymy, eksperymentujemy, rozwijamy się) 
w godz. 10-13, bez zapisów,

* familijny piątek w godz. 10-13, dzieci młodsze przychodzą z opie-
kunami, powyżej 10 lat wstęp bez opiekunów, bez zapisów.

Wszystkie zajęcia organizowane przez Bibliotekę oraz jej pla-
cówki są bezpłatne.

2 Muzeum Okręgowe przy ul. Kościuszki 81 zaprasza 23 lip-
ca (wtorek) w godz. 10-12 na zajęcia „Od łowców reniferów do 
Jaćwingów”. Zajęcia są bezpłatne. Dzieci do lat 7 przychodzą 
z opiekunami.

2 Ośrodek Sportu i rekreacji pzy ul. W. Polskiego 2 zaprasza na:
*zajęcia wakacyjne z animatorem w poniedziałki i środy w godz. 

10-14 (SP 5, SP 6, SP 9, SP 10),
* rywalizację piłkarskich drużyn osiedlowych (turnieje w każdy 

piątek SP 10) od godz. 10.

2 Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:
– letnią akademię rękodzieła – 29.07-2.08 w godz. 10-11.30, wiek 

uczestników 7-13 lat; SOK, sala 0.28, prowadzenie Lidia Żyniewicz,
– wakacyjne mazaki – warsztaty plastyczne – 23-26.07 w godz. 10-

11 wiek uczestników 5-10 lat; w godz. 12-13, wiek uczestników 11-13 
lat; SOK, sala 1,26, prowadzenie Kazimierz Gomułka,

– warsztaty plastyczne – ćwiczenia z rysunku malarstwa, techni-
ki mieszane – 1-2 i 5-8.08 w godz. 13-15, wiek uczestników 8-14 lat, 
SOK, Pracownia Plastyczna CENTRUM, ul Noniewicza 71a, prowa-
dzenie Halina Mackiewicz,

– radość tańca – warsztaty taneczne – 30.07-2.08 w godz. 12-13, 
wiek uczestników 7-9 lat, SOK, sala 2.13, prowadzenie Iryna Popova,

– taniec współczesny i jazz – warsztaty – 1-2 i 5-7.08 w godz. 13-
14, wiek uczestników 10-17 lat, SOK, sala 2.15, prowadzenie Mihail 
Nikolov,

– w świecie bajek – warsztaty teatralne – 29-31.07 w godz. 11-
13, wiek uczestników 7-10 lat, SOK, sala 2.25, prowadzenie Joanna 
Łupinowicz.

w
Suwałkach

2019

wigry w i lidze
Wciąż pamiętamy niezwykle szczęśliwe utrzymanie się Wigier w I lidze 

w poprzednim sezonie, a już w najbliższą sobotę (27 lipca) suwalski zespół roz-
pocznie szósty sezon gry na zapleczu piłkarskiej ekstraklasy. Po zakończeniu 
poprzedniego sezonu nastąpiły duże zmiany w klubie. Jego prezesem ponow-
nie został Dariusz Mazur, a trenerem pierwszej drużyny – Adam Fedoruk. Nowy 
trener Wigier grał w reprezentacji Polski; był piłkarzem m.in. Legii Warszawa, 
Amiki Wronki, Lechii Gdańsk. Samodzielnie prowadził m.in. rezerwy Lechii 
Gdańsk, Karpaty Krosno i Miedzi Legnica. Najprawdopodobniej w najbliższym 
sezonie Wigry, tak jak i w poprzednim, będą jedną z najmłodszych ekip I ligi.

ZMIANy W DrużyNIE
Ponownie nastąpiły duże zmiany w składzie suwalskiego zespołu. Z piłka-

rzy grających w Wigrach w poprzednim sezonie, ponownie w suwalskiej dru-
żynie zagrają:

bramkarze: Dominik Kąkolewski, Krzysztof Sztukowski (wychowanek);
obrońcy: Adrian Karankiewicz (siódmy sezon w Wigrach), Łukasz Sosnowski, 

Adrian Piekarski (wychowanek), Wojciech Kuriata, Arkadiusz Najemski;
pomocnicy: Filip Karbowy, Bartosz Olszewski, Jakub Świątek (wychowa-

nek), Bartosz Gużewski, Joel Huertas Cornudella, Robert Bartczak, Kamil Sabiłło.
Przybyli: Jan Balawejder (bramkarz, ostatnio w Polonii Warszawa), Christian 

Suski (obrońca, wychowanek), Michał Król (obrońca z Wisły Puławy), Paweł 
Gierach (obrońca, młodzieżowiec wypożyczony z Jagiellonii Białystok), 
Abdoulaye Diallo (obrońca, Senegalczyk, ostatnio w estońskim zespole JK Narva 
Trans), Konrad Matuszewski (obrońca wypożyczony z Legii II Warszawa), Grzegorz 
Aftyka (pomocnik, z Legii II Warszawa), Szymon Łapiński (pomocnik, młodzie-
żowiec wypożyczony z Jagiellonii Białystok), Kevin Levis (napastnik, urodził się 
w Argentynie, z obywatelstwem Hiszpanii, ostatnio w Merida AD), Oskar Furst 
(napastnik z Pogoni II Szczecin) i Cezary Sauczek (pomocnik z Polonii Warszawa). 
Do chwili oddania do druku „DTS” nieznana była przyszłość Niko Kata, który za-
grał w ostatnim meczu sparingowym Wigier.

Wyniki Wigier w sparingach z: Jagiellonią Białystok 1:2 (gola zdobył O. 
Furst), Pogonią Siedlce 1:1 (gola dla Wigier strzelił testowany zawodnik Marcin 
Tyl), Stomilem Olsztyn 1:4 (gola dla Wigier strzelił Joel Huertas z karnego), 
Olimpią Zambrów 0:2, FK Palanga 2:0 (gole dla Wigier strzelili A. Karankiewicz 
i C. Sauczek).

W rundzie jesiennej na Stadionie Miejskim w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26  
zostanie rozegranych 10 meczów ligowych. terminarz:

Wigry Suwałki – Chojniczanka Chojnice/27 lipca, 19:47
Wigry Suwałki – Warta Poznań/11 sierpnia, 18:00
Wigry Suwałki – Podbeskidzie Bielsko-Biała/17 sierpnia, 19:00
Wigry Suwałki – Bruk-Bet Termalica Nieciecza/25 sierpnia, 19:00
Wigry Suwałki – Puszcza Niepołomice/7 września, 18:00
Wigry Suwałki – Stomil Olsztyn/21 września, 20:00
Wigry Suwałki – Radomiak Radom/5 października, 17:00
Wigry Suwałki – Odra Opole/19 października, 16:00
Wigry Suwałki – Chrobry Głogów/3 listopada, 16:00
Wigry Suwałki – Stal Mielec/do ustalenia – mecz rundy rewanżowej.

W nadchodzącym sezonie na IV ligowych boiskach nie zobaczymy już ze-
społu rezerw suwalskich Wigier. Klub zdecydował się nie zgłosić drugiej druży-
ny do rozgrywek, ze względu na to, że zawodnicy, którzy mieliby występować 
w IV lidze to juniorzy młodsi i starsi. Będą oni rywalizować o wyższe cele w roz-
grywkach juniorskich. Wigry, jako pierwszoligowiec, w każdej następnej prze-
rwie letniej będą mogły znów zgłosić rezerwy do rozgrywek IV ligi.

Mecz sparingowy z Olimpią Zambrów Wigry rozegrały na bocznym
boisku na Zarzecze 26
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GIGANtycZNA POWÓDź NA SuWALSZcZyźNIE

15-17 tysięcy lat temu, w okresie zlodowacenia, przez Suwalszczyznę 
przeszła jedna z pięciu największych znanych powodzi w historii Ziemi. 
Źródłem tej wody był topniejący lądolód. Powódź ta niosła ze sobą 2 mln 
metrów sześciennych wody na sekundę. To 2 tysiące razy więcej wody, niż 
uchodzi średnio z Wisły do Bałtyku. Taka powódź trwała prawdopodob-
nie tylko kilkanaście dni, ale jej skutki widoczne są aż do dziś w krajobrazie 
Europy Centralnej,  w tym północno-wschodniej części Polski. 

JAK POWStAłA hAńcZA?

Kilkanaście tysięcy lat temu z rejonu dzisiejszej Polski ustępował lądo-
lód skandynawski. Ilość lodu, którą gromadził, była niewyobrażalna: w cen-
tralnej części, jego grubość wynosiła 2-3 km. Kiedy taki lądolód topił się, 
czasem pod lodem lub na jego powierzchni powstawały jeziora, w których 
przez długi czas gromadziła się woda.

 Do powodzi w rejonie dzisiejszych Suwałk doszło prawdopodobnie 
wtedy, kiedy dno jednego z takich gigantycznych jezior na lodowcu się 
rozszczelniło. Woda zaczęła z niego uchodzić z gigantyczną prędkością. 
Miejscem, w którym woda spadała z powierzchni lądolodu, według usta-
leń naukowców z UMK, było m.in. jezioro Hańcza – najgłębsze jezioro w na-
szej części Europy.

Powódź  Stworzyła  SuwalSzczyznę
Współczesna Suwalszczyzna ukształtowała się po ogromnej powodzi sprzed 16 lub 17 tysięcy lat. to sensacyjne odkrycie ogłosili ba-

dacze z uniwersytetu Mikołaja Kopernika w toruniu na łamach czasopisma “Earth-Science reviews”. Ich odkrycie przedstawiła Polska 
Agencja Prasowa. Zmienia ono myślenie o krajobrazie Europy Środkowej, północno-wschodniej Polski i wyjaśnia m.in. genezę najgłęb-
szego polskiego jeziora hańcza.

SKąD tO WIADOMO?

Naukowców UMK do tego odkrycia zainspirował Geoportal prezen-
tujący m.in. lidarowy obraz rzeźby terenu. 

– Szczególną moją uwagę zwrócił rejon Suwałk. Nagle coś zrozu-
miałem: zobaczyłem formy, które przypominały coś znajomego – opo-
wiadał PAP prof. Wojciech Wysota, współautor odkrycia.

Jak tłumaczy PAP, na dnie rzeki powstają nieraz – np. w piasku – cha-
rakterystyczne kilkucentymetrowe zmarszczki – tzw. ripelmarki. Kiedy 
oglądał obraz lidarowy południowych okolic jeziora Wigry, dostrzegł 
w rzeźbie terenu podobne kształty, tylko znacznie większe: każda ta-
ka zmarszczka miała do 8 metrów wysokości. A to znaczyło, że kiedyś 
płynęło tędy mnóstwo wody. Dzięki analizie parametrów tych zmarsz-
czek naukowcy mogli ustalić, jak wiele wody musiało tamtędy płynąć 
i jak przebiegała w tamtym rejonie powódź.  Prof. Wysota wiedział, że 
takie ogromne riplemarki obserwowano w stanie Waszyngton w USA, 
czy na Ałtaju. Tam dokładnie je opisano i wykazano, że powstały one 
w wyniku wielkich lodowcowych powodzi. A to oznaczało, że z podob-
ną powodzią mieliśmy do czynienia również w naszej części Europy. 
Pierwszy autor publikacji prof. dr hab. Piotr Weckwerth dodaje, że ist-
nieją dowody na to, że takie powodzie, których źródłem był lądolód, 
odnawiały się i dochodziło do nich cyklicznie, także w innych obsza-
rach północnej Polski.
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n wystąpiło ponad 40 zespołów, ponad 200 muzyków m.in. z USA, 
Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Kanady, Litwy, Białorusi, Grecji, 
Irlandii, Rumunii, Czech, Słowacji i Polski. SBF 2019 to ponad 50 koncer-
tów plenerowych i klubowych 

n na SBF zagrał jeden z najwybitniejszych gitarzystów świata Kennny 
Wayne Shepherd

n Sosnowski zakwalifikował się do European Blues Challenge 2020
n Festiwalowi towarzyszyły m.in. spotkania, wystawy, pokazy samo-

chodów i parady motocykli oraz odsłonięcie muralu i tablicy gwiazd po-
przedniej edycji SBF

Odsłonięcie muralu 
na ścianie budynku przy 
ul. Noniewicza 48 by-
ło pierwszym wydarze-
niem w czasie tegorocz-
nego Suwalskiego Blues 
Festivalu. Malowidło 
umiejscowione w bardzo 
ruchliwej części miasta 
przedstawia bluesmana 
z gitarą oraz duży napis 
Suwałki Blues Festival. 
Wykonał je jeden z naj-
bardziej znanych i cenio-

nych na świecie artystów, polski plakacista i grafik Andrzej Pągowski. Jest 
on autorem blisko 1,5 tys. plakatów zapowiadających spektakle teatralne, 
produkcje filmowe, festiwale sztuk oraz konkursy piosenek. Więcej na ten 
temat w rozmowie z A. Pągowskim w kolejnym wydaniu DTS.

Zgodnie z tradycją, pierwszego dnia Festiwalu w Alei Gwiazd Bluesa 
na ul. Chłodnej instalowana jest tablica z nazwiskami wykonawców po-
przedniej edycji Festiwalu. Na jedenastej już tablicy znalazły się nazwiska 
ubiegłorocznych gwiazd: Eric Burdon & The Animals, Mavis Staples, Billy 

Suwałki  cz ują   BlueSa
Przez cztery lipcowe dni Suwałki żyły bluesem. Niemal przez całą dobę w suwalskich restauracjach, ba-

rach i pubach oraz na scenach plenerowych rozbrzmiewały różne odcienie muzyki bluesowej. Dwunasta 
edycja Suwałki Blues Festival potwierdziła, że jest to największa plenerowa impreza bluesowa w Polsce, 
która zdobywa uznanie nie tylko miłośników tego rodzaju muzyki. A to za sprawą wspaniałej atmosfery, 
dobrej organizacji i muzyki na światowym poziomie. Jak podał jeden z ogólnopolskich portali interneto-
wych na tegorocznym SBF bawiło się łącznie ok. 30 tys. osób. Wszyscy zgodnie przyznali, że Suwałki Blues 
Festival to wyjątkowe wydarzenie. 

F. Gibbons, Sebastian 
Riedel & Cree i Nuno 
Mindelis.

A potem w Su- 
wałkach królowała 
już muzyka blueso-
wa. Na Placu Marii 
Konopnickiej odby-
ły się pierwsze ple-
nerowe koncer t y. 
Wystąpili: Gold Harp 
Blues Band, 48 GODZI 
i Back To The Roots. Koncert otwarcia to muzyczne rytmy dwóch mu-
zycznych gwiazd. 

Gwiazdą wieczoru w SOK było Trio Corey Harris Acoustic, grające 
bluesa z różnych stron świata. Muzyka zespołu to połączenie bluesa 
z folkiem. Trio Corey Harris Acoustic towarzyszyła Suwalska Orkiestra 
Kameralna. Koncert był transmitowany na antenie radiowej Trójki w au-
dycji ,,Bielszy odcień bluesa”. Koncert poprowadził Jan Chojnacki.

12 edycja Suwalskiego Blues Festivalu rozpoczęła się od wręczenia 
Włóczni Jaćwingów Janowi Chojnackiemu, dziennikarzowi radiowej trój-
ki oraz przyjacielowi Suwałk i partnerowi w organizacji największej ple-
nerowej imprezy bluesowej w kraju. Po oficjalnym otwarciu głos „zabra-
ła” muzyka. Na scenie w parku Konstytucji 3 Maja wystąpił zespół The 
Cash Box Kings z USA.

Jednym z największych wydarzeń tegorocznego SBF był chyba kon-
cert Kenny Wayne Shepherd Band z USA. Był to niezapomniany pokaz gry 
na gitarze w wykonania K. W. Shepherda. W czasie dotychczasowych edy-
cji Suwałki Blues Festival jego grę na gitarze można porównywać jedy-
nie z Joe Bonamassa i Warren Haynes. Kenny Wayne Shepherd jest to je-
den z najlepszych na świecie gitarzystów blues-rockowych. Pochodzący 
z Luizjany muzyk ma w dorobku dziewięć albumów, pięć nominacji do 
Nagród Grammy, dwie Billboard Music Awards, dwie Blues Music Awards 
oraz rekordową obecność na bluesowej liście Billboardu jego utworu 

W czasie odsłonięcia mu-
ralu własnoręczny podpis 
spray’em złożył Andrzej 
Pągowski

SOSNOWSKI – człowiek or-
kiestra, grający na gitarze, ban-
jo, bębnie i tamburynie, którego 

wspomaga kamera pogłosowa, 
wystąpił w Polish Blues Chal-

lenge 2020 i jury zdecydowało, 
że będzie on reprezentował nasz 

kraj na European Blues Chal-
lenge 2020 w Holandii. Otrzy-
mał on też nagrodę prezydenta 

Suwałk – 10 tys. zł

The Cash Box Kings 
gra przede wszystkim 

własne utwory
najczęściej stylizowane 
na „stare” brzmienie.
Występ w Suwałkach 

był ich pierwszym
koncertem w Polsce

i Europie



23.07.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

Tradycyjnie już na festiwalu pojawili motocykliści, którym przygrywał 
zespół bluesowy z naczepy samochodowej. Dużym zaciekawieniem fanów 
bluesa cieszył się także pokaz samochodów Mazda Mx5, które zawitały 
pod suwalski SOK. Ich właściciele umożliwili nie tylko obejrzenie wyjątko-
wych pojazdów, ale także robienie fotografii na ich tle a nawet przejażdżkę. 

Koncert otwarcia SBF poprzedził wernisaż wystawy „Tomasz Stańko 
w fotografii Andrzeja Tyszko”. W patio SOK można było obejrzeć fotogra-
fie genialnego jazzmana, na których A. Tyszko sportretował artystę na 
przestrzeni ponad trzech dekad. 29 lipca minie rok od śmierci T. Stańki.

 Podsumowując 12. edycję SBF szczególne słowa uznania skierować 
trzeba do wolontariuszy i pracowników Suwalskiego Ośrodka Kultury, 
bez pracy których trudno wyobrazić sobie tak sprawnie zorganizowa-
ną imprezę.

Galeria zdjęć na stronie www.dwutygodniksuwalski.pl
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Przez cztery lipcowe dni Suwałki żyły bluesem. Niemal przez całą dobę w suwalskich restauracjach, ba-

rach i pubach oraz na scenach plenerowych rozbrzmiewały różne odcienie muzyki bluesowej. Dwunasta 
edycja Suwałki Blues Festival potwierdziła, że jest to największa plenerowa impreza bluesowa w Polsce, 
która zdobywa uznanie nie tylko miłośników tego rodzaju muzyki. A to za sprawą wspaniałej atmosfery, 
dobrej organizacji i muzyki na światowym poziomie. Jak podał jeden z ogólnopolskich portali interneto-
wych na tegorocznym SBF bawiło się łącznie ok. 30 tys. osób. Wszyscy zgodnie przyznali, że Suwałki Blues 
Festival to wyjątkowe wydarzenie. 

„Blue on Black”, który utrzymał się na tej liście aż 17 
tygodni jako numer jeden. Muzyk występował już 
na SBF w 2009 r. Tłumy widzów SBF 2019 przycią-
gnęli też: Lucky Peterson, Ronnie Baker Brooks czy 
The Alman Betts Band.

Na wspaniały klimat SBF duży wpływ miały 
koncerty w ramach śniadań bluesowych i wieczor-

ne koncerty klubowe, które przyciągały tłumy fanów bluesa. W tym ro-
ku trudno było wejść na wieczorne koncerty w: „Rozmarino”, Browarze 
Północnym, OPEN Suwalszczyzna, Black Pub Komin czy w Piwiarni przy 
ul. Chłodnej.

Jak zwykle na wieczorne koncerty plenerowe przybyły tłumy suwal-
czan i przyjezdnych. Na trawie w Parku Konstytucji pojawiły się koce, a 
na nich fani bluesa. Wszyscy byli pod wrażeniem sympatycznej atmos-
fery i pozytywnych emocji, które królują na SBF. 

Włócznię Jaćwingów Jan 
Chojnacki
odebrał od
Czesława Renkiewicza,
prezydenta Suwałk
i Zdzisława Przełomca, 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej

Gregg Allman
i Dickiey Betts
z The Allman Betts 
Band nawiązują
do ponadczasowych 
dokonań ich ojców

Magda Piskorczyk zagrała w Rozmarino

Bluesowy piknik w Parku Konstytucji 3 Maja

Blues Brothers na SBF 2019?
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Suwałki Beach arena
Litewska para wśród kobiet i białostocczanie wśród mężczyzn wy-

grali turniej Suwałki Beach Arena nad Zalewem Arkadia. W rozgryw-
kach plażowej piłki siatkowej udział wzięło: 16 par męskich oraz 8 żeń-
skich z Olsztyna, Białegostoku, Wydmin, Sejn, Osięcin, Raczek, Bartoszyc, 
Morąga, Warszawy, Suwałk oraz Litwy. 

W finale rywalizacji kobiet zwyciężyły Karolina Santaryte i Ewelina 
Matukaite z Litwy. Pokonały one Katarzynę Stepko i Urszulę Pietraszewską 
z Suwałk 2:1. Trzecie miejsce również zajęły Litwinki. Goda Milimaviciute 
i Renata Bruziene pokonały Annę Suchaczewską z Raczek i Okoń 
Aleksandrę z Warszawy 2:0. 

Wśród panów triumfowali Damian Załęski i Mariusz Magnuszewski 
z Białegostoku, którzy w spotkaniu finałowym pokonali Michała 
Głowackiego z Osięcin i Rafała Maluchnika z Olsztyna (po bardzo wy-
równanym meczu) 2:1. Na najniższym stopniu podium stanęli Mateusz 
Kownacki z Olsztyna i Konrad Jackowski z Suwałk, którzy wygrali 2:0  
z Szymonem Gregorowiczem i Maciejem Jankowskim z Warszawy.

Kolejny turniej plażowej piłki siatkowej – Pogodne Suwałki CUP 2019 
zostanie rozegrany 17 i 18 sierpnia.
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„Dwutygodnik Suwalski” POLEcA>>

juBileuSzowe aukSo
Wyjątkowo atrakcyjnie zapowiada się jubileuszowa XX edycja Letniej 

Filharmonii AUKSO. W gronie artystów zaproszonych do najbliższego se-
zonu Filharmonii znajdą się wybitni przedstawiciele polskiej sceny muzy-
ki klasycznej: wiolonczelista Andrzej Bauer i śpiewak Tomasz Konieczny 
oraz „kameraliści” z orkiestry AUKSO (Alternative Ensemble). Festiwal 
będzie programowo nawiązywał do ważnej rocznicy dla kultury i sztuki 
światowej – dwustulecia urodzin Stanisława Moniuszki.

PrOGrAM XX LEtNIEJ FILhArMONII AuKSO – WIGry 2019 
16-22.08.2019 r.:

16.08 – SOK (Sala im. A. Wajdy, ul. Papieża Jana Pawła II 5), g. 20 – kon-
cert inauguracyjny. W programie: aranżacje śląskich pieśni i melodii ludo-
wych oraz warszawskie piosenki powstańcze (z okazji 75. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego). Wykonawcą będzie Alternative Ensemble 

w składzie: Przemysław Duda (skrzypce, kompozycje, aranżacje), Kinga 
Rębisz-Duda (skrzypce), Jarosław Samson (altówka), Michał Bańczyk  
(wiolonczela), Paweł Stawarz (wibrafon elektroniczny, elektronika)

17.08 – Salon ELITA Maria Myszkowska, ul. Noniewicza 85 D, godz. 17  
– warsztat wizażu scenicznego

18.08 – Restauracja ROZMARINO ul. Kościuszki 75, godz. 20 – spotkanie 
z gościem Festiwalu Andrzejem Bauerem (prowadzenie: Justyna Rekść-
Raubo i Marek Moś)

19.08 – Wigry, Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny, g. 20 – koncert orkiestrowy w wykonaniu: Andrzeja Bauera (wiolon-
czela) oraz Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją M. Mosia

20.08 – Maćkowa Ruda 17, Dwór Andrzej Strumiłło. godz. 20 – spotka-
nie z gościem Festiwalu Krzesimirem Dębskim (prowadzenie: Justyna 
Rekść-Raubo i Marek Moś)

21.08 – SOK (Sala im. A. Wajdy, ul. Papieża Jana Pawła II 5), g. 20 – kon-
cert orkiestrowy z programem: Tadeusz Baird – Cztery sonety miłosne do 
słów Williama Szekspira, Piotr Czajkowski – Serenada na orkiestrę smycz-
kową C-dur op. 48, Stanisław Moniuszko – Uwertura do opery „Bajka”, pie-
śni „Stary kapral”, „Kozak”, „Dziad i baba”. Wykonawcy: Tomasz Konieczny 
(bas-baryton) oraz AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrek-
cją Marka Mosia

22.08 – SOK (Sala im. A. Wajdy, ul. Papieża Jana Pawła II 5), g. 20 – koncert  
finałowy z programem: Krzesimir Dębski – „Dos Lid Far Jidisze Fidl”, Sta- 
nisław Moniuszko – pieśni (m.in. „Latem brzózka mała z liściem rozmawia-
ła”, „Kum Kuma”, „Spać mi kazali”, „Prząśniczka”, „Liro Ty moja”) oraz pio-
senki: „Body”, „Dziś nie ma takiej wiosny”, „Wild Eyes”, „Break”, „Pryzmat”, 
„Strep”. Wykonawcy: Kasia Moś (śpiew) z zespołem w składzie: Mateusz Moś 
(skrzypce, śpiew), Mateusz Kołakowski (instrument klawiszowy), Maciej 
Magnuski (gitara basowa, syntezator), Tomasz Mądzielewski (perkusja) oraz 
AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją M. Mosia.

W turnieju wystąpili też siatkarze ekstraklasowego Ślepska Malow Suwałki 
Kamil Srzypkowski i Łukasz Rudzewicz (w czerwonych koszulkach). 
Nie awansowali do czołowej czwórki turnieju
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BIBLIOtEKA PuBLIcZNA IM. MArII KONOPNIcKIEJ
W SuWAłKAch ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿ na wystawę ilustracji, grafik, medali i ksią-
żek suwalskiego artysty Wiesława Osewskiego 
pt. „Wiesław Osewski ku pamięci”. Prace wysta-
wione są w Galerii „Na schodach” oraz w Sali im. 
Jadwigi Towarnickiej. Wystawa przygotowana 
została we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”;

¿ 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 objęte akcją: „Młody geniusz i kłopotliwe wy-
nalazki”, „Król Lew”.

SuWALSKI OŚrODEK KuLtury ul. Papieża Jana Pawła II 5 
zaprasza na:

¿  Muz yc zne K rater y Emocj i  Na D y waniku  
u Marii – 26.07 – Wiesław Jarmoc & Agata Gulbierz 
– Wbrew grawitacji, wieczór poezji śpiewanej oraz 
2.08 – EletricFeels – kolektyw Djski: Karina (Karihari), 
SiapaBum, Rafaelo – Elektroniczna Odyseja. Koncerty 
o godz. 20 na Placu M. Konopnickiej,
¿ Pchli targ – szansa dla łowców skarbów – 4.08, w godz. 9-13, parking 

za SOK-iem. Wstęp wolny, brak opłat za stoisko,
¿ Letnie koncerty przy fontannie – 4.08, godz. 19, 

park Konstytucji 3 Maja. Są to letnie niedzielne wie-
czory z muzyką klasyczną i rozrywkową w wykonaniu 
muzyków Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. W parku 
miejskim, przy wtórze fontanny zabrzmią instrumen-

ty smyczkowe, usłyszymy również popularne „dęciaki”. Wstęp wolny.

MuZEuM OKręGOWE W SuWAłKAch
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿  wystawę „Jaćwingowie zapomniani wojownicy”. 
Wystawa potrwa do 8.09.

 
GALErIA SZtuKI WSPÓłcZESNEJ – GALErIA ANDrZEJA StruMIłłO

ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿  ot warcie w ystaw y rzeź-
by: Algis Kasparavicius „Sodas” 
(„Ogród”) – 2.08, godz. 18.

rOZMArINO ul. Kościuszki 75 zaprasza na:

¿  Ko n ce r t  T h e 
Strands – 26.07 godz. 20.

Zespół z Trójmiasta 
po raz pierwszy wystą-
pi w Suwałkach.

KINO LEtNIE W SuWAłKAch!

Z okazji jubileuszu 300-le-
cia Suwałk odbędzie się plene-
rowy cykl projekcji filmowych. 
W wakacyjne wieczory nad zale-
wem Arkadia – 25.07 oraz 1.08 
o godz. 21 odbędą się pokazy 
kina plenerowego.

Będzie to niezwykła okazja obejrzenia filmów, które niełatwo zoba-
czyć na wielkim ekranie. Prezentowane produkcje to legendarne dzie-
ła polskiej kinematografii, a to wszystko w zielonym otoczeniu zalewu 
Arkadia w Suwałkach.

25.07 – „Biała sukienka” w reż. Michała Kwiecińskiego z filmowego cy-
klu święta polskie. 

1.08. – „Pierścionek z orłem w koronie” – film, który wyszedł spod 
rąk Andrzeja Wajdy w 1999 roku. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Organizatorzy wydarzenia to Urząd Miejski oraz Fundacja Rozwoju 
Kinematografii.

Cinema Lumiere
ul. Dwernickiego 15
zaprasza na filmy:

– do 25 lipca – „Sekretne życie zwierzaków do-
mowych 2” (komedia animowana/przygodowy), 
„Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki” (kome-
dia/familijny), „Spider-Man: daleko od domu” (ak-
cji/s-f/przygodowy), „Król Lew” (przygodowy/fa-
milijny), „Fighter” (dramat sportowy), „Yesterday” 
(komedia/muzyczny), „Annabelle wraca do do-
mu” (horror),

– od 26 lipca – „W deszczowy dzień w Nowym 
Jorku” (komedia), „I znowu zgrzeszyliśmy, do-

bry Boże!” (komedia), 
„Truposze nie umiera-
ją” (horror/czarna ko-
media);

– od 2 sierpnia – 
„Wilk w owczej skórze 2” (komedia animowa-
na/przygodowy), „Szybcy i wściekli: Hobbs 
i Shaw” (akcji);

– od 9 sierpnia – „Toy story 4” (komedia 
animowana/przygodowy), „Pavarotti” (do-
kumentalny), „Upiorne opowieści po zmro-
ku” (horror).

13

zaproszenia suwalskie

w kinie

SuWALSKIE LIMEryKI 2019
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej 

w Suwałkach zaprasza do udziału w XIII edycji kon-
kursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”. W 
tej edycji konkursu, ze względu na uruchomienie 
w 2019 roku obwodnicy Suwałk, specjalnie cenio-
ne będą utwory motoryzacyjne, dotyczące trasy 
Augustów-Suwałki-Budzisko. Celem konkursu jest 
popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy literackiej, ja-
ką jest limeryk, promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na mapie kultu-
ralnej Polski, odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzimych 
i przyjezdnych, a także wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość 
płynącą z twórczości literackiej.

Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć do 31 lip-
ca 2019 r. do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Regulamin konkursu na: www.bpsuwalki.pl

Konkurs zorganizowano pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta 
Suwałk Czesława Renkiewicza.

26.07 i 2.08

BLAcK PuN KOMIN oraz SuWALSKO AuGuStOWSKA 
StrONA DArtA, ul. E. Plater 1 zapraszają na:

¿  rozgrywki Letniego Pucharu Black Pub Komin Darts. Odbędzie 
się 6 spotkań (pierwsze rozegrane 19.07) granych systemem 501 DO. 
Spotykamy się w piątki od 18:30, start gier o 19:00. Terminarz: 26-07,  
02-08, 09-08, 16-08, 23-08-2019.
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WyDArZENIA SPOrtOWE
MArIA ANDrEJcZyK Z MINIMuM

Lek koatletka LUK S Hańc z a 
Suwałki Maria Andrejczyk dwukrot-
nie uzyskała minimum na mistrzo-
stwa świata w lekkoatletyce w Doha. 
Najpierw na mityngu rozegranym  
w czeskim Kladnie rzuciła oszcze-
pem 62 m 99 cm czyli o prawie 1,5 
m więcej niż wynosiło minimum na 
lekkoatletyczne mistrzostwa świa-
ta. To najdłuższy rzut oszczepem 
wykonany przez M. Andrejczyk po 
operacji jaką przeszła przed kilku-
nastoma miesiącami. 

Następnie suwalska lekkoatlet-
ka we francuskiej miejscowości 
Sotteville rzuciła 61 m 78 cm. Teraz M. Andrejczyk przygotowuje się do 
kolejnych startów, m.in. w: Festiwalu Rzutów im. Kamili Skolimowskiej we 
Władysławowie (3.08.), 8. Drużynowych Mistrzostw Europy w Bydgoszczy 
(9-11.08.) i 95. PZLA Mistrzostw. Polski w Radomiu (23-25.08.). Życzymy 
powodzenia.  

LEKKOAtLEcI BEZ MEDALu
Bez medalu z finału XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży roze-

granego w Poznaniu, który był jednocześnie Mistrzostwami Polski U 18, 
wrócili do Suwałk lek-
koatleci Hańczy. Kornel 
Rybacki (na zdjęciu) za-
jął szóste miejsce na 110 
m ppł z czasem 14.71 
sek. (elim. 14,51) i ósme 
na 400 m ppł. z czasem 
57.23 sek. 

Lokaty pozostałych 
lekkoatletów Hańczy 
Suwałki: 
400 m ppł.: 14. Gabriela 

Butkiewicz – 36,23; 15. Gabriela Staniewicz – 67.08 sek.; wynik rzutu 
oszczepem: skok wzwyż: 21. Emilia Michałowska – 150 cm; pchnięcie ku-
lą: 9. Kornel Brankiewicz – 15 m 30 cm (el. 15,43).

FILIP KOSIńSKI MIStrZEM POLSKI
Trzy złote i dwa srebrne medale 

to dorobek Filipa Kosińskiego, pły-
waka MUKS Olimpijczyk Suwałki, 
na rozegranych w Oświęcimiu 
Mistrzostwach Polski Juniorów 
15-letnich. Podopieczny Edwarda 
Deca wygrał 100 m stylem grzbieto-
wym z czasem 58.02 sek. F. Kosiński 
zwyciężył też na 200 m grzbietem 
i 100 motylkiem. Dwukrotnie od-
bierał również srebrne medale za 
wyścigi na 50 m grzbietem i 200 m  
stylem zmiennym. W tym ostatnim 
wynikiem 2:11:00 ustanowił rekord 
życiowy. 

W  k l a s y f i k a c j i  p u n k t o w e j  
F. Kosiński zdobył w sumie 66 pkt. 
,co w połączeniu z 10 pkt. startują-
cej także w Lublinie Julii Gwaj, da-
ło suwalskiemu klubowi 14 miejsce  
w kraju. J. Gwaj na 200 m stylem zmiennym zajęła 13 miejsce, na 400 me-
trów zmiennym była 12, a na 50 m stylem klasycznym uzyskała 19 czas, 
podobnie jak na 100 m st. dowolnym. 

DOBrE WyStęPy PłyWAKÓW
Dobrze na mistrzostwach Polski w pływaniu zaprezentowały się 

szesnastolatki i czternastolatka z suwalskiego MUKS Olimpijczyk. Na 
Mistrzostwach Polski U 16 rozegranych w Lublinie Karolina Szyszko zaję-
ła piąte i dziesiąte miejsce odpowiednio na 50 i 100 m stylem motylko-
wym oraz była 13 na 100 m motylkiem. Aleksandra Domoradzka zaś czte-
ry razy wystąpiła w finałach B (miejsca 11-20). Zawodniczki „Olimpijczyka” 
Suwałki niejednokrotnie poprawiały swoje dotychczasowe rekordy życio-
we, pływając w finałach A i B najważniejszej imprezy sezonu.

Pływacy 14-letni rywalizowali w Olsztynie, a z suwalczan najlepiej spi-
sała się Dominika Burdyn, która z czasem 2:28:45 zajęła piąte miejsce na 
200 m stylem zmiennym. W pozostałych startach D. Burdyn zajmowała 
następujące lokaty: 5. na 50 i 6. na 100 m motylkiem, 10 na 400 i 21 na 
200 m stylem zmiennym.    

żEGLArZE W MIStrZOStWAch POLSKI
W rywalizacji dziewcząt załoga UKŻ Grot Suwałki Amelia Piasecka 

– Aniela Nowak zajęła piątą lokatę w Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych w klasie Cadet rozegranych w Pucku. Pozostałe załogi UKŻ 
Grot Suwałki zajęły lokaty: 10 – Michalina Hościłowicz – Klara Tyczkowska, 
11 – Maria Kisłowska – Julia Gref, 13 – Julia Kundzicz – Daria Jabłońska.

rEcMAN cuP 
3 i 4 sierpnia na suwalskich kortach tenisowych przy ul. Wojska 

Polskiego zostanie rozegrany po raz piąty Recman Cup, najbardziej pre-
stiżowy amatorski turniej tenisowy w północno-wschodniej Polsce.  
W tym roku tenisiści rywalizować będą w grze pojedynczej mężczyzn 
open, grze pojedynczej mężczyzn 50+ oraz w grze mieszanej. Recman 
Cup nie ogranicza się do walki na kortach, jest imprezą dla całych rodzin, 
mieszkańców i turystów. Wszyscy chętni będą mogli wystartować m.in. 
w turnieju street tenis i konkursie na najszybszy serwis. Zgłoszenia przyj-
mowane są: na platformie elektronicznezapisy.pl oraz na stronie zawo-
dów tenis@recman.pl 

MIęDZyNArODOWy turNIEJ SZAchOWy
0d 5 do 12 sierpnia w suwalskim hotelu Velvet i hali OSiR zostanie roze-

grany największy turniej szachowy w Suwałkach czyli III Międzynarodowy 
Memoriał Ireny Warakomskiej organizowany przez Stowarzyszenie im. 
I. Warakomskiej pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. W hotelu 
Velvet rywalizować będą szachiści z najwyższym rankingiem. Rozegrają 
9 rund.

Filip Kosiński i Julia Gwaj

Fot. MUKS Olimpijczyk

Fot. Maria Andrejczyk

Fot. LUKS Hańcza Suwałki
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>> Suwalczanie 300-lecia
Za rok jubileusz 300-lecia naszego mia-

sta. Z tej okazji na łamach DwuTygodnika 
Suwalskiego przybliżamy postaci nieżyjących 
suwalczan, które wywarły znaczący wpływ 
na życie naszego miasta i kraju. Skupiamy się 
na suwalskich wątkach w ich życiu i używamy 
współczesnego nazewnictwa np. ulic, tak by 
ułatwić lekturę naszym Czytelnikom. 

Publikowane teksty nie mają charakteru na-
ukowego, lecz raczej stanowią zapis pamięci 
historycznej. A wszystko po to, by na 100-lecie 
wyzwolenia Suwałk ogłosić wśród Czytelników 
„DwuTygodnika Suwalskiego” plebiscyt na 
Suwalczanina 300-lecia. Dotąd przypomnie-
liśmy 38 postaci wybitnych suwalczanek i su-
walczan. Tym razem przypominamy wielo-

letniego prezydenta Suwałk i działacza klubu 
Wigry Suwałki Grzegorza Wołągiewicza oraz 
prof. Jana Bohdana Chmielewskiego– artystę 
rzeźbiarza, którego prace spotykamy w róż-
nych miejscach w Suwałkach. Wspominamy też 
Natana Adelsona– strażnika pamięci o suwal-
skich Żydach, którzy przez prawie półtora wie-
ku mieli duży wpływ na życie miasta.

 PrOF. JAN BOhDAN chMIELEWSKI

Artysta rzeźbiarz, którego prace może-
my podziwiać w różnych częściach Suwałk.  
Najbardziej znanymdziełem jest pomnik 
Marii Konopnickiej, a właściwie dwa po-
mniki– jeden wykonany z piaskowca, a dru-
gi z brązu.

Jan Bohdan Chmielewski urodził się 
18 września 1927 r. w Grodnie. W 1949 r. re-
patriowana z Grodna rodzina Chmielewskich 
zamieszkała w Suwałkach. W latach 1950-
1955 J. B. Chmielewski studiował na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie później 
pracował jako asystent, docent i profesor, 
aż do emerytury. Pełnił też funkcję dzieka-
na Wydziału Rzeźby. Przez ponad pół wieku 
mieszkał i tworzył na warszawskiej Pradze. 

Profesor J. B. Chmielewski przez ponad 60 
lat był związany z Suwałkami ze względów 

rodzinnych (tu mieszkała i pracowała jego matka, brat i dwie siostry) oraz towarzy-
skich (miał tu wielu znajomych i przyjaciół). Utrzymywał kontakty ze środowiskiem 
suwalskich plastyków. W latach 1977, 1982-84 społecznie pełnił funkcje komisa-
rza artystycznego spotkań wigierskich „Kultura i środowisko”, jedynej tego rodza-
ju imprezie w kraju, w której uczestniczyli twórcy i naukowcy z Polski i ze świata.

Artysta wykonał dla naszego miasta i regionu wiele prac bezpłatnie, tylko po 
kosztach materiału. Są wśród nich płaskorzeźby Marii Konopnickiej: w I Liceum 
Ogólnokształcącym i Bibliotece Publicznej, Alfreda Wierusza-Kowalskiego: 
w Szkole Podstawowej nr 5 i na kamienicy przy ul. Kościuszki 16, Józefa 
Piłsudskiego: na budynku Muzeum Okręgowego, Aleksandry Kujałowicz: w Szkole 
Podstawowej nr 6, prezydenta Józefa Gajewskiego w suwalskim ratuszu, Alfreda 
Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym w Krzywym, Wiktora Winikajtysa 
w klasztorze pokamedulskim w Wigrach, Czesława Miłosza przy ul. Hamerszmita, 
Zdzisława Maszewskiego przy ul. Kościuszki. Wykonał też w brązie suwalskie po-
piersie Janusza Korczaka oraz Ludwika Michała Paca w Dowspudzie. Jest rów-
nież autorem medali okolicznościowych: „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk”, 
„Zasłużony dla Miasta Suwałk”, „90 rocznica odzyskania przez Suwałki wolności”, 
„100. rocznica śmierci Marii Konopnickiej” i „dukatów lokalnych” poświęconych 
Marii Konopnickiej o nominałach „7 suwali” i „70 suwali”.

Pierwszą jego pracą dla Suwałk był projekt i wykonanie z piaskowca (również 
bezpłatnie) pomnika Marii Konopnickiej w 1963 r. Wykonał też remont zniszczo-
nego przez wandali postumentu. 8 października 2010 r. w 100. rocznicę śmierci 
Marii Konopnickiej stanął w miejsce starego jej pomnika, nowy wykonany z brą-
zu. Artysta zrezygnował z honorarium autorskiego. Podczas otwarcia ekspozycji 
prac J. B. Chmielewskiego w suwalskim Muzeum im. M. Konopnickiej w 2015 ro-
ku jego żona Lidia przypomniała, że mąż bardzo kochał Suwałki.

Prof. Jan Bohdan Chmielewski stale utrzymywał kontakt z: suwalską Biblioteką 
Publiczną im. M. Konopnickiej, I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej, 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Suwalszczyzny, Szkołami Podstawowymi nr 5 i 6 oraz 
z Urzędem Miejskim w Suwałkach.

Został odznaczony tytułami „Zasłużony dla Miasta Suwałk” (2001 r.), „Honorowy 
Obywatel Miasta Suwałk”(2011 r.) i „Włócznią Jaćwingów” (2011 r.). Zmarł 18 sierp-
nia 2014 r. w Warszawie.

GrZEGOrZ WOłąGIEWIcZ

Wieloletni prez ydent 
Suwałk, nauczyciel oraz pre-
zes klubu Wigry Suwałki. Całe 
swoje życie zawodowe i spo-
łeczne związał z Suwałkami 
i regionem.

Urodził się 2 stycznia 1950 
r. we wsi Zaleskie k. Sejn w ro-
dzinie Antoniego i Wacławy. 
Ukończył wydział matema-
tyczno– przyrodniczy  filii 
Uniwersytetu Warszawskiego 
w Białymstoku. Rozpoczął 
pracę w Szkole Podstawo– 
wej nr 2 w Sejnach.  W 1978 r. 

został zastępcą komendanta Chorągwi ZHP w Suwałkach. Z żo-
ną Danutą mieli dwóch synów.

Od sierpnia 1981r. był dyrektorem suwalskiej Szkoły 
Podstawowej nr 5. Wybrany przez Miejską Radę Narodową na 
wiceprezydenta Suwałk w latach 1987-1989. Następnie został 
wicedyrektorem suwalskiej Szkoły Podstawowej nr 10, później 
dyrektorem Biura Suwalskiego Stowarzyszenia Pracodawców.

W 1994 r. i 1998 r. suwalska Rada Miejska dwukrot-
nie wybrała go na stanowisko Prezydenta Miasta Suwałk. 
Pełnił tę funkcję do 2002 r. Jako prezydent okazał się do-
brym gospodarzem miasta. W czasach jego prezydentu-
ry miasto otrzymało wyróżnienia Rady Europy, a miano-
wicie H onorową Flagę ora z Plak ietkę Rady Europy. 
W 2002 r. G. Wołągiewicza nie wybrano w bezpośrednich wy-
borach Prezydentem Miasta Suwałk, ale został  radnym. W 2003 
r. został prezesem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Od 2005 r. był prezesem Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry 
Suwałki. Gdy obejmował stery w Wigrach, klub znajdował się 
w trudnej sytuacji finansowej. Trzy lata później Wigry awanso-
wały do II ligi piłkarskiej. Działał też w zarządzie Podlaskiego 
Związku Piłki Nożnej. Był również działaczem centralnych struk-
tur PZPN.

Po długiej chorobie G. Wołągiewicz zmarł  w Suwałkach 
1 września 2010 r. Był dobrym, pogodnym, pełnym optymi-
zmu człowiekiem. Szacunek współpracowników i znajomych 
zyskał dzięki rzetelności i życzliwemu podejściu do ludzi. 
 G. Wołągiewicz pośmiertnie został uhonorowany przez suwalską 
Radę Miejską tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk”. 

W 2015 r. na budynku suwalskiego stadionu przy ul. Zarzecze 
26 zamontowano pamiątkową tablicę o treści: „Grzegorz 
Wołągiewicz Społecznik, działacz, wychowawca. Są tacy lu-
dzie, o których można by napisać encyklopedię, a i tak było-
by zbyt mało. Wystarczy krótko – dobry człowiek. Kochał nasz 
klub, kochał Suwałki i był z nich dumny. Dziś my jesteśmy dum-
ni, że znaliśmy go i mogliśmy z nim pracować. Przyjaciele z klu-
bu Wigry Suwałki.”

cd. prezentacji Suwalczanie 300-lecia na stronie 16
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NAtAN MOJżESZ ADELSON

Strażnik pamięci o suwalskich Żydach, którzy przez prawie półtora 
wieku mieli duży wpływ na życie miasta. To dzięki niemu udało się ura-
tować suwalski kirkut po niemieckiej dewastacji tego cmentarza w cza-
sie II wojny światowej.

Urodził się w 1921 r. w Królewcu (obecnie Kaliningrad) w rodzinie 
Józefa Adelsona i Belli z domu Smolińskiej. Jego rodzice cieszyli się du-
żym szacunkiem wśród suwalczan. Ojciec był wybierany radnym miej-
skim oraz ławnikiem. Po latach Natan Adelson w „Almanachu Sejneńskim” 
t.6 wspominał: „Mamusia cały czas w domu była i domem się zajmowa-
ła. Taki dom otwarty, jak to się mówiło, prowadziła. Ja miałem swoją bo-
nę, a potem także korepetytora języka hebrajskiego (...) Tatuś młyn pro-
wadził. W 1931 roku wybudował go na ulicy 1 Maja. Nad rzeką stał. To był 
młyn handlowy, taka prawie fabryka. „Suwalszczyzna” się nazywał (…) 

Produkował on energię na potrzeby młyna. Ale tatuś miał w domu taki 
przełącznik na miasto. I jak młyn nie pracował, to tatuś włączał ten guzik 
i dawał energię za darmo na całą ulicę Wigierską.”. Rodzina Adelsonów 
miała też drugi duży młyn w Suwałkach. Który spłonął na początku lat 
90-tych ubiegłego wieku. 

N. Adelson uczęszczał do polskiego Gimnazjum im. Karola 
Brzostowskiego i edukację w nim zakończył tzw. dużą maturą. Weronice 
Czyżewskiej w „Almanachu Sejneńskim” opowiadał: „Męskie gimna-
zjum to było, osiem klas miało. Pamiętam takiego dyrektora mieliśmy 
Burakiewicz Wincenty się nazywał, ale my na niego „Papuć” mówiliśmy. 
Bo on nic tylko ciągle o zmianie butów mówił. Geografii też uczył (…) 
A dlaczego w polskim gimnazjum się uczyłem? Bo widzisz mój tatuś to 
był, jak się to mówiło, takim zasymilowanym Żydem. Tradycje zachowy-
waliśmy, ale taki bardzie postępowy był, rozumiesz.”. Po wybuchu woj-
ny rodzina Adelsonów uciekła na wschód. Okupanci sowieccy zesłali całą 
rodzinę w głąb Związku Sowieckiego. Tam N. Adelson stracił ojca. Po za-
kończeniu II wojny światowej wrócił wraz z matką do Suwałk. 

Pozbawiony rodzinnego przedsiębiorstwa N. Adelson podjął pra-
cę w suwalskiej olejarni, a później w browarze. Jego żoną była Daniela. 
Zaangażował się w ratowanie żydowskiego cmentarza (kirkutu) 
w Suwałkach założonego na początku XIX wieku, który został zdewasto-
wany przez Niemców w czasie II wojny światowej. Tak wspominał tamten 
czas Natan Adelson w „Almanachu Sejneńskim”: „Był tu w Suwałkach bur-
mistrz niemiecki. To on z tych macew basen zrobił. Połamał je i dno base-
nu nimi wyłożył. A inne to jako podkład pod asfalt wykorzystali, jak tą uli-
cę tu robili.” Po II wojnie światowej N. Adelson zbierał i przewoził na kirkut 
macewy odnalezione w różnych punktach miasta. Z inicjatywy ostatnie-
go rabina Suwałk Dawida Lipszyca (David Lifshitz) rozproszeni po świe-
cie Żydzi i ich potomkowie zbierali pieniądze na renowację cmentarza. 
W 1985 r. kirkut został ogrodzony, a z odzyskanych macew zbudowano 
lapidarium. Do końca swoich dni opiekował się kirkutem, na którym  zo-
stał pochowany. Zmarł 17 grudnia 2010 r. w Suwałkach.

Zdjęcie K. Czyżewskiego pochodzi z „Almanachu Sejneńskiego”

OGłOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

u zbiegu ulic Gen. W. Sikorskiego i Grunwaldzkiej w Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zag-
ospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 
z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr II/23/2018 z 
dnia 19 grudnia 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u 
zbiegu ulic Gen. W. Sikorskiego i Grunwaldzkiej w Suwałkach wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600, 
w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 730 do 1530.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny 
będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowe-
go planu odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala 26 w godzinach od 900 do 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos-
podarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 
września 2019 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późniejszymi zmianami): opatrzone kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem os-
obistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnian-
iu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć kore-
spondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub na 
adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 
16-400 Suwałki, pokój nr 139,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opat-
rywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: org@um.
suwalki.pl

* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-

nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. 

Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562 80 00

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zag-

ospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie 

praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. 

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w 

BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora. 203/2019

Dyżury SuWALSKIEJ rADy SENIOrÓW
Dyżury odbywają się w pierwsze i ostatnie poniedziałki miesiąca w godz. 12-14 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
przy ul. Kościuszki 71, e-mail: seniorzy@um.suwalki.pl

29 lipca – Jadwiga Elżbieta rusińska;    5 sierpnia – teresa Suproń;    26 sierpnia – teresa Wysocka-Kluczny.
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Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego północnej części rejonu Krzywólka w Suwałkach

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089) podaje się do pu-
blicznej wiadomości, że Uchwałą nr II/24/2018 Rady Miasta w Suwałkach z 
dnia 19.12.2018 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego północnej części rejonu Krzywólka w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowa-
niem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1, pok. nr 139 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800 – 1600, od wtor-
ku do piątku 730 – 1530.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicz-
nie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.
um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. 
Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej. 193/2019

Wyrazy szczerego współczucia

Pani halinie Moroz
Zastępcy Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach
z powodu śmierci

MAMy
składa

Rada i Zarząd Powiatu w Suwałkach
194/2019

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. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w 
dniu 9 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
09.07.2019 r. do 30.07.2019 r.) wykaz lokali stanowiących własność Miasta 
Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemców (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 258/2019 z 
dnia 8 lipca 2019 roku). 195/2019

INFOrMAcJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o. 
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nie-
ruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zawartej w dniu 
31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze 
zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 
10.07.2019 r. do dnia 30.07.2019 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.
zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.
monitorurzedowy.pl wykaz nr 8/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. nieruchomości 
przeznaczonej do najmu i dzierżawy. 196/2019

INFOrMAcJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o. 
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nie-
ruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w 
dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 
2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. 
od dnia 10.07.2019 r. do dnia 30.07.2019 r. został opublikowany na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie interneto-
wej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzien-
niku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 9/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu. 197/2019

Wszystkim, którzy pożegnali
i odprowadzili na miejsce

wiecznego spoczynku

ś.p.
Zygmunta Gałaszewskiego

serdeczne podziękowania
składa

żona Zofia z rodziną
199/2019

Pani Sylwii Zadrożnej
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

MAMy
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydet Suwałk
i pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

201/2019

Nie sposób wymienić z imienia i nazwiska
wszystkich osób, które wspierały

ś.p. Jadwigę olbryś
w czasie jej choroby. Dlatego też słowa

podziękowania kierujemy do wszystkich,
którzy w tych trudnych chwilach swoją

bezpośrednią obecnością, modlitwą i myślami,
towarzyszyli w Jej zmaganiach z chorobą.

Dziękujemy za pomoc, zaangażowanie,
serdeczność.

odeszła wiedząc, że ma wokół siebie
wielu przyjaciół. 

z wyrazami wdzięczności 
rodzina 

202/2019
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BIBLIOtEkArz 
POLECA

Brązowa z białym 
pyszczkiem

i skarpetkami
suczka czeka

na odpowiedzialne-
go opiekuna

PrZyGArNIJ PrZyJAcIELA ZE SchrONISKA „SIANOżęć”
W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schro-

nisku przy ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną, zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16, w sobotę od 11 do 14. 
www.e-schronisko.pl, tel. 87 563 01 73

Jednoroczny piesek ratler-
kowaty, będzie wiernym to-
warzyszem twoich zabaw

Pies czarny podpalany wiek
3 lata. Czujny kandydat
na stróża twej posesji

Urocza, czarno-biała 
suczka, szuka rodziny 
która otoczy ją opieką

Przepiękny, biały
z czarnymi łatkami 

szczeniaczek, czeka 
na pedantów, gdyż 

będzie wymagał 
częstych zabiegów 

pielęgnacyjnych

zmiany w traSach 
emPeków

Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że w związku z wy-
łączeniem z ruchu skrzyżowania ul. Kościuszki i Placu Marszałka 
Piłsudskiego od 18 lipca zmieniły się trasy kursowania linii:

Linia nr 3 – Sejneńska, Utrata, Dwernickiego, Sikorskiego, E. Plater, 
Hamerszmita, Mickiewicza i dalej wg rozkładu jazdy:1 Maja, Noniewicza, 
Dwernickiego, Sikorskiego, E. Plater, Hamerszmita, Mickiewicza i dalej wg 
rozkładu jazdy: Poddubówek, Raczkowska, Wojska Polskiego, Kościuszki, 
Mickiewicza, Hamerszmita, E. Plater, Dwernickiego i dalej według roz-
kładu jazdy;

Linia nr 6 – Szpitalna, Reja, Kowalskiego, Pułaskiego, Świerkowa, 
Dwernickiego, Sikorskiego, E. Plater, Mickiewicza, Kościuszki, Wojska 
Polskiego, Leśna, Utrata, Innowacyjna, Sportowa; 

Linia nr 10 – Pułaskiego, Dwernickiego, Sikorskiego, E. Plater, 
Hamerszmita, Mickiewicza, Kościuszki i dalej według rozkładu jazdy;

Linia nr 11 – Północna, Kolejowa, Świerkowa, Nowomiejska, Pułaskiego, 
Kowalskiego, Reja, Bulwarowa, E. Plater, Hamerszmita, Mickiewicza 
i dalej wg rozkładu jazdy; 

Linia nr 16 – Krzywólka, Szpitalna, Reja, Kowalskiego, Pułaskiego, 
Świerkowa, Dwernickiego, Sikorskiego, E. Plater, Hamerszmita, 
Mickiewicza, Kościuszki i dalej wg rozkładu jazdy; 

Linia nr 19 – Północna, Kolejowa, Świerkowa, Nowomiejska, 
Pułaskiego, Kowalskiego, Reja, Bulwarowa, Em. Plater, Hamerszmita, 
Mickiewicza, Kościuszki i dalej wg rozkładu jazdy;

Linia nr 21 –  Północna, Kolejowa, Świerkowa, Nowomiejska, 
Pułaskiego, Kowalskiego, Reja, Bulwarowa, E. Plater, Hamerszmita, 
Mickiewicza, Kościuszki i dalej wg rozkładu jazdy.

>>

SPotkanie autorSkie
6 sierpnia Bibliotekę Publiczną odwiedzi Agata Suchocka – pisarka, 

poetka, tłumaczka, malarka, a także piosenkarka, kompozytorka i autor-
ka tekstów. Wielość zainteresowań  i talentów niewątpliwie jeszcze bar-
dziej zachęca do spotkania. Niemniej cieszy również fakt, że taka nietu-
zinkowa kobieta, fragment swojego życia spędziła w naszym mieście, 
gdyż ukończyła I LO w Suwałkach. 

Agata Suchocka dała się poznać jako twórca kontrowersyjnego cy-
klu „Daję Ci wieczność”. Z pewnością ta gotycka seria należy do lektur 
przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych czytelników o liberalnych po-
glądach i swoistych gustach literac-
kich. Za bohaterów swoich książek pa-
ni Suchocka obrała wampiry. Nie da się 
nie zauważyć tu fascynacji twórczością 
Anne Rice, która (co może nie wszyscy 
wiedzą) napisała nie tylko „Wywiad  
z wampirem”, ale także tworzyła po-
wieści erotyczne. Brzmi ciekawie?

Pretekstem do wizyty w naszej 
Bibliotece jest premiera najnowszej 
książki autorki „Jesienny motyl”, której 
akcja rozgrywa się we współczesnym 
Wrocławiu. Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 17 w Sali im. J. Towarnickiej 
przy ul. E. Plater 33A. Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy. 
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15 lipca, już po raz dwudziesty dziewiąty na pątniczy szlak wyruszy-
li uczestnicy Międzynarodowej Pieszej Pielgrzymki na trasie z Suwałk do 
Wilna. Wyjście pielgrzymów do Ostrej Bramy poprzedziła msza św. w ko-
ściele Matki Bożej Miłosierdzia. To właśnie salezjanie zajmują się organi-
zacją pielgrzymki. Od 10 lat głównym przewodnikiem jest ks. tomasz 
Pełszyk.

>> w drodze
do oStrej Bramy

Pielgrzymka zdaniem uczestników to swoiste rekolekcje w drodze. 
Wśród uczestników znalazły się osoby idące nawet ósmy raz. Podczas 
jej trwania, oprócz przeżyć duchowych będą miały miejsca spotkania  
z rodakami na Wileńszczyźnie. Pątnicy zatrzymają się też na modlitwę  
w miejscach pamięci narodowej i przy grobach polskich bohaterów, m.in: 

w Oranach, Koleśnikach, 
Koniuchach i na Rossie  
w Wilnie.

Pielgrzymi przybędą 
pod Ostrą Bramę w Wilnie 
24 lipca. W południe zo-
stanie odprawiona uroczy-
sta msza św. przed cudow-
nym obrazem Matki Bożej 
Ostrobramskiej. Po połu-
dniu pielgrzymi wrócą do 
Polski.

Uczestnicy rekolekcji w drodze są podzieleni na siedem grup, które animują sa-
lezjanie, pallotyni, sercanie i księża z diecezji ełckiej. Oprócz Polaków w piel-
grzymce biorą udział Ukraińcy z diecezji żytomierskiej, młodzież z Rosji oraz 
pątnicy z Czech, Niemiec i Francji. W tegorocznej pielgrzymce uczestniczy ok. 
siedmiuset osób

Na czele pielgrzymki spod suwalskiego kościoła salezjanów wyruszył biskup ełcki 
Jerzy Mazur

Ostatnie chwile przed drogą

SPotkanie 
Po Pół wieku

20 lipca w restauracji „Fantazja” nad Zalewem Arkadia odbyło się nie-
codzienne spotkanie. Osiemnastu  byłych uczniów klasy 8a (absolwenci  
z roku 1968) Szkoły Podstawowej nr 3 w Suwałkach zorganizowało spo-
tkanie z wychowawczynią czesławą Górecką, po 50 latach od ukończe-
nia szkoły. Początek był bardzo uroczysty. Był szampan, także bezalko-
holowy, odśpiewane gromkie „sto lat”, były przemówienia, pamiątkowe 
zdjęcia i oczywiście wspomnienia.

– Gdy w 1961r. rozpoczęłam pracę w Szkole 
Podstawowej nr 3 k ierowniczką placówki by-
ła Anna chmielewska, matka rzeźbiarza Bohdana 
chmielewskiego, profesora Akademii Szkół Pięknych  
w Warszawie, autora m. in. pomników Marii Konopnickiej 
w Suwałkach. Poprosiła mnie o objęcie wychowawstwa 
w klasie Ia. Było to pierwsze, i jedyne tak długie wy-
chowawstwo w mojej karierze nauczycielskiej, gdyż trwało pełne 8 lat. 
Uczniowie byli wspaniałymi młodymi ludźmi, nigdy nie sprawili mi kłopotu. 
I teraz nie spodziewałam się, że zobaczę tylu szczęśliwych ludzi, moje pięk-
ne dziewczęta i wspaniałych chłopców – wspominała Czesława Górecka. 

– W klasie uczyły się 34 osoby. To, że udało się nam zgromadzić po-
nad połowę składu, możemy uznać za sukces. Oczywiście w przeszłości 
organizowaliśmy spotkania, ale były one kameralne – opowiadała Anna 
Dziawer z samorządu klasowego.

– Nasza Szkoła Podstawowa nr 3 już nie istnieje. W budynku po niej, 
przy ulicy Kamedulskiej mieści się teraz Żłobek Miejski – przypomniał 
Krzysztof Stelmach, kolejny z wychowanków Cz. Góreckiej.

Galeria zdjęć na: www.dwutygodniksuwalski.pl

>>
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¿ koMpleksowa DiaGnosTYka
wYpaDania włosów

¿ BaDanie oBrazowe skórY GłowY
i Mieszków włosowYCh
· łysienie androgenowe mężczyzn i kobiet
· łysienie telogenowe
· łysienie plackowate
· łysienie bliznowaciejące
· łysienie poporodowe

TesTY płaTkowe
 – wYkrYwanie alerGii konTakToweJ

► uCzulenia na kosMeTYki, MeTale,
CieMne Barwniki i TaTuaże

► DiaGnosTYka przeD operaCJą
enDoproTez i założenieM

iMp lanTów sToMaToloGiCznYCh
► DiaGnosTYka przeD założenieM

aparaTu orToDonTYCzneGo
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)

poniedziałek, środa  i  czwartek  od  9.00
Rejestracja telefoniczna tel. 606-766-788

Zakładanie testów odbywa się tylko w poniedziałki 
od godz. 9 po rejestracji telefonicznej.

www.dermatolog-suwalki.pl
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