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OBWODNICA SUWAŁK 
CORAZ BLIŻEJ

Kolejna dobra informacja dla mieszkańców Suwałk, którzy od po-
nad 30 lat czekają na obwodnicę naszego miasta. Zostały otwarte oferty 
w przetargu na „Projekt i budowę obwodnicy Miasta Suwałki w ciągu 
drogi ekspresowej S-61”. Oferty złożyło 9 firm. Najlepszą z nich złożył 
Budimex S.A. na kwotę 299 454 570 zł. Firma deklaruje wykonanie in-
westycji w ciągu 34 miesięcy oraz objęcie całości gwarancją na 10 lat.

Na stronie internetowej GDDKiA w Białymstoku czytamy, że: 
„…otwarcie ofert 
cenowych to ostat-
ni etap przetargu na 
obwodnicę Suwałk. 
Ma być ona wy-
konana w syste-
mie Zaprojektuj, 
Optymalizuj i Zbu-
duj w technolo-
gii nawierzchni ce-
mentowej. 

Najtańszą ofer-
tę przedstawił Budimex – 299,45 mln zł., najdroższą, firma włoska 
– Grandi Lavori Fincosit S.p.A opiewającą na 441,17 mln zł. Kwota jaką 
zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosiła 455,86 mln. 
zł., co oznaczałoby 30 procentowe oszczędności Skarbu Państwa.

W najbliższym czasie komisja przetargowa przystąpi do weryfika-
cji złożonych ofert. Po dopełnieniu wszelkich formalności wyłoniona zo-
stanie oferta najkorzystniejsza. Następnie – po tzw. kontroli uprzedniej 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – poznamy wykonawcę inwe-
stycji.”

– Jest to kolejna dobra wiadomość dotycząca naszej obwodnicy 
i dowód na to, że jej budowa jest coraz bliżej – uważa prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz.

W styczniu tego roku inwestor, czyli białostocka GDDKiA  zakła-
dała podpisanie umowy na realizację obwodnicy Suwałk w IV kwartale 
2015 r.  oraz rozpoczęcie budowy obwodnicy Suwałk w 2017 r., a jej za-
kończenie  w II kwartale 2019 r. Jednocześnie  GDDKiA zapowiadała, 
że jeżeli procedura przetargowa i proces inwestycyjny zostaną przeprowa-
dzone sprawnie to termin oddania suwalskiej obwodnicy do użytku mo-
że skrócić się nawet o pół roku.

DWUTYGODNIK SUWALSKI
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>> RUSZYŁA PIELGRZYMKA 
SUWAŁKI-WILNO

Z Suwałk wyruszyła jubileuszowa 25. Mię-
dzynarodowa Pielgrzymka Piesza Suwałki-Wilno. 
Pątnicy wyruszyli w drogę po mszy św. w kościele pod 
wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia odprawionej przez 
biskupa ełckiego Jerzego Mazura. 24 lipca, po pokona-
niu 260 kilometrów dotrą do Wilna, gdzie będą się mo-
dlić przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej.

Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza z Suwałk do 
Wilna jest wyjątkowa  bo w Polsce wszyscy pielgrzy-
mują do Czarnej Madonny na Jasnej Górze, a pąt-
nicy z tej pielgrzymki idą do tej, co w Ostrej Świeci 
Bramie. Mottem tegorocznej pielgrzymki są słowa: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

MONETA Z A. WIERUSZ-KOWALSKIM
30 lipca będzie pierwszym dniem emisji dwudziestozłotowej monety 

Alfreda Wierusz-Kowalskiego wyemitowanej przez Narodowy Bank Polski 
w  serii „Polscy malarze XIX/XX w.” Monetę zaprojektowała Dominika 
Karpińska-Kopiec.

Uroczysta prezentacja monety odbędzie się 30 lipca o 16.30 w Sali 
Balowej Resursy Obywatelskiej przy ul. Kościuszki 81. Wcześniej prze-
jazd „Pocztą Specjalną” trasą: budynek Starej Poczty (ul. T. Kościuszki 
25) – budynek Resursy Obywatelskiej (siedziba Muzeum Okręgowego w 

Ks. bp Jerzy Mazur wśród pielgrzymów na pierwszym 
przystanku w Nowej Wsi k. Suwałk

Suwałkach; ul. T. Kościuszki 81). 
Organizatorzy: Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 

Narodowy Bank Polski, ddział Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego w Suwałkach.
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WAKACJE 
W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. MARII KONOPNICKIEJ:
zaprasza na kolejne spotkania z krasnoludkami 

w środy 22  i 29 lipca o godzinie 11.00 do Oddziału  dla Dzieci Biblioteki 
Głównej przy ul. E. Plater 33 A . Biblioteka zaprasza wszystkie dzieci w 
każdą środę lipca i sierpnia na godzinę 11 na specjalne, bezpłatne zaję-
cia plastyczne, których tematyka związana jest z literaturą dla dzieci o 

krasnoludkach. 
W najbliższą środę 

bohaterem spotkania 
będzie Gburek, czyli 
pomaganie bezinte-
resowne, wśród atrak-
cji m.in. rysowanie 
współczesnego kra-
snala. Z kolei 29 lipca   
bohaterem spotkania 
będzie Apsik– poma-

ganie chorym, czyli krasnal w akcji – tańczy, śpiewa i pomaga.

 LETNIA AKADEMIA ARTYSTYCZNA W SOKU:
Wokół muzyki: Wakacyjne Bluesogranie – warsztaty dla zespo-

łów muzycznych i instrumentalistów w tym dla gitarzystów, SOK, ul. 
Noniewicza 71, sala 208, prowadzenie: Tomasz Kierejsza, więcej infor-
macji na:  www.soksuwalki.eu

Wokół plasty-
ki: Tęcza Wyobraźni i 
Gramatyka Wizualna 
– warsztaty artystycz-
ne  SOK, ul. Jana Paw-
ła II 5, prowadzenie: 
Mieczysław Iwaszko, 
więcej informacji na: 
www.soksuwalki.eu

W plenerze: 
Salonik Gier i Zabaw 

Podwórkowych – czyli jak się bawić w prosty, kreatywny i tani sposób 
31 lipca /godz. 12.00-14.00/ b.o., wstęp wolny plac Marii Konopnickiej, 
prowadzenie: Beata Kochańska.
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>> OSIR:
Suwalska Letnia 

Akademia Tenisa Ziemnego 
ul. Wojska Polskiego 17 na-
uka gry w tenisa ziemnego 
21, 28 lipca i 4 sierpnia godz. 
9-11.00.

Otwarte zajęcia sekcji 
żeglarskiej – 24 i 31 lipca w 
godz. 10-14.

Foto– żagle
Sportowe wakacje 

nad zalewem Arkadia – animacje, gry i zabawy, rywalizacja sportowa 
– 29 lipca godz. 10-13.00.

Suwalking – piesze wycieczki szlakami Suwalszczyzny w godz. 
9-15.00.  22 lipca –  Suwalski Park Krajobrazowy.

Nauka i doskonalenie pływania – zapisy na naukę pływania osobiście 
w Aquaparku– zajęcia 21, 22, 23,24 lipca oraz 3,4,5,6, 7 sierpnia -  I grupa 
godz. 9-9.45, II grupa 10-10.45.

„Bezpieczne i aktywne wakacje” w ramach programu „Bezpieczna 
i przyjazna szkoła” 27 lipca i 3 sierpnia-  I grupa 11-12.00, II grupa 
12-13.00 zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez animatorów 
we współpracy z przedstawicielami służb mundurowych, oraz ratow-
nikami z suwalskiego WOPR-u, zapisy pod numerami 87 566 32 81 lub 
87 566 78 12.

MUZEUM OKRĘGOWE:
21 lipca – Gdyby kamienie były żywe – warsztaty plastyczne – godz. 

10.00 CSW Galeria A. Strumiłły.
22 lipca – Gry i zabawy w Zaułku Krasnoludków – godz. 10.00. Muzeum 

im. M. Konopnickiej.
SPORTOWE PIĄTKI W SZÓSTCE
Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach zaprasza na sportowe piątki 

uczniów szkół podstawowych. Można przyjść samemu bądź z drużyną. 
W każdy piątek o godzinie 9.00 jest do dyspozycji boisko do piłki noż-
nej, piłki siatkowej, bieżnia oraz skocznia w dal. Można też wziąć udział 
w zawodach. Na ostatnim sportowym piątku w sierpniu najaktywniejsi 
uczestnicy otrzymają dyplomy, puchary i nagrody.

WIGIERSKI PARK NARODOWY
zaprasza na rowerowe piątki z przewodnikiem. Start przy Dyrekcji 

WPN w Krzywem o godz. 10.00. Opłata: karta wstępu do WPN (4 zł, 2zł – 
ulgowa). Czas trwania wycieczek od 2 do 4 godzin. WPN zaprasza z wła-
snymi rowerami, a pierwszym 12 osobom udostępnia rowery bezpłat-
nie. Zapisy: tel. 510 992 672 do godz. 13 w czwartek przed wycieczką. 
Najbliższe spotkania: 24 i 31 lipca.

WIZYTA MARSZAŁEK SEJMU
Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedziła Suwałki. W Muzeum Okręgowym 

spotkała się z przedstawicielami środowiska kulturalnego i organizacji pozarządowych. 
W czasie spotkania zastępca prezydenta Suwałk Ewa Sidorek zwróciła uwagę na problem z ogra-

niczeniem liczby godzin nauczania przedmiotów artystycznych w szkołach, co utrudnia przygoto-
wanie dzieci i młodzieży do odbioru kultury. Marszałek Sejmu zgodziła się, że to ograniczenie nie 
było dobrym rozwiązaniem.

Marszałek M. Kidawa– Błońska uczestniczyła w koncercie inaugurującym Suwałki Blues Festival. 
Na spotkaniu w Muzeum stwierdziła, że jej zdaniem Suwałki Blues Festival powinien otrzymać wsparcie w ramach wieloletniego 
programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

WWW.DWUTYGODNIKSUWALSKI.PL
Pod tym adresem codziennie można znaleźć najnowsze informacje z Suwałk. Nie trzeba czekać na papierową wersję 

„DwuTygodnika Suwalskiego”. Ukazujemy się codziennie. Oczywiście w wersji elektronicznej. W tej wersji znajdziecie Państwo 
również takie informacje, których nie ma w DwuTygodniku  drukowanym oraz rozszerzone wersje drukowanych informacji. 
W zakładce Ogłoszenia miejskie znajdziecie Państwo wszelkie ogłoszenia miejskich spółek, instytucji i placówek.

>>

>>
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>> „KRZYŚ” NA OSIEDLU PÓŁNOC

26 lipca  w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza 
w Suwałkach odbędzie się, kolejny już raz, akcja „Krzyś”. Ma 
onazwrócić uwagę na bezpieczeństwo podróżujących po pol-
skich drogach. Tegoroczna akcja będzie przebiegała pod hasłem: 
„Lepiej stracić minutę w życiu, niż życie w minutę”. Podczas 
mszy św. (począwszy od godz. 7.00) będą prelekcje służb mun-
durowych. Od 8.00 do 14.00 będzie można oddać honorowo 
krew.

NA TATARSKIM SZLAKU
30 osób z suwalskiego Stowarzyszenia Chorych na 

Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych wzięło 
udział w autokarowej wycieczce Szlakiem Tatarskim. Odwiedzili 
Kruszyniany i Bohonniki. To tu w samym centrum malutkiej 
wsi stoi meczet. Góruje nad nim wieża z półksiężycem – symbo-
lem wiary muzułmańskiej. Suwalczanie zwiedzili także  cmen-
tarz. Tutejszy mizar istnieje od końca XVIII wieku. Wycieczkę 
dofinansowano ze środków budżetu Miasta Suwałk.

Tak było przed rokiem na akcji „Krzyś”

DO KRAKOWA ZA 1 ZŁ
Bilety za 1 zł i łatwiejszy sposób zakupu biletów  zapowiada prezes su-

walskiego PKS Leszek Cieślik. 
– W latach 2013 – 2014 sprzedaliśmy o 20% więcej biletów drogą in-

ternetową, niż rok wcześniej – tłumaczy prezes L. Cieślik. – Chcemy, by 
suwalczanie mogli w sposób maksymalnie wygodny kupić bilet bez wy-
chodzenia z domu, kilkoma kliknięciami myszki. 

W wyniku współpracy między PKS Suwałki, a platformą biletową 
„e-podroznik”, suwalczanie będą mogli jeździć na flagowych trasach prze-
woźnika, czyli do Białystoku, Warszawy, Poznania, Katowic, Krakowa, na-
wet za 1 PLN!

 – Ten system będzie wyglądał identycznie jak w przypadku tanich linii 
lotniczych. Trzeba na bieżąco śledzić naszą stronę internetową i naszą ofer-
tę. Dzięki temu można „wyhaczyć” naprawdę interesujące promocje. Dzięki 
nam słynne już bilety za „1 PLN” po raz pierwszy w historii trafiły także do 
Suwałk. To olbrzymia gratka dla lubiących podróżować, ale także dla tych, 
dojeżdżają do innych miast na studia czy do pracy – dodaje Cieślik.

>> >>SUWAŁKI WSPIERAJĄ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Suwałki otrzymały maksymalną liczbę punk-
tów w „Rankingu samorządów 2015” dzienni-
ka „Rzeczpospolita” za wspieranie przedsiębior-
czości i promocję zatrudnienia. Tym samym, 
obok Bydgoszczy, Dąbrowy Górniczej, Gdańska, 
Leszna, Łodzi, Nowego Sącza, Poznania, Sopotu, 
Świnoujścia i Wrocławia, znalazły się w gro-
nie miast na prawach powiatu, które najmocniej 
wspierają lokalny rozwój gospodarczy. Dla wie-
lu samorządów tworzenie warunków do zwięk-
szenia zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości 
to priorytet.

Suwalski samorząd podejmuje wiele działań 
mających ułatwić życie przedsiębiorcy m.in. dzia-
łania związane z doradztwem dla rozpoczynają-
cych działalność oraz już istniejących firm, wpro-
wadzono ulgi i  zwolnienia dotyczące podatków 
oraz opłat lokalnych oraz są przygotowane tere-
ny inwestycyjne.

W zestawieniu ogólnym rankingu oceniają-
cym wybrane zagadnienia gospodarcze, społeczne 
oraz finansowe Suwałki zajęły 35 miejsce wśród 65 
miast na prawach powiatu. To o trzy pozycje wyż-
sza lokata niż przed rokiem. Najwyżej oceniono 
Gdańsk, Kraków i Wrocław.
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JESZCZE NIE TAK DAWNO SUWALSKA 
SPECJALNA STREFA EKONOMICZ-
NA, POWOŁANA DO ŻYCIA PRZED 19. 
LATY, PRZEŻYWAŁA TRUDNY CZAS. 
DZIŚ, DZIĘKI NIEZŁEJ SYTUACJI NA 
RYNKU I DYNAMICZNYM POCZYNA-
NIOM SZEFÓW FIRM ZLOKALIZOWA-
NYCH W STREFIE, SYTUACJA JEST 
ZDECYDOWANIE LEPSZA; ROŚNIE ZA-
TRUDNIENIE, ZWIĘKSZA POTENCJAŁ 
PRODUKCYJNY FIRM. 

Suwalska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna to pozostałość po wojewódz-
twie suwalskim, stąd prócz najbardziej 
nas interesującej podstrefy suwalskiej, 
w jej skład wchodzą także podstrefy ełc-
ka i gołdapska. Nasza suwalska podstre-
fa to (dane na koniec 2014 roku) 118,4 
ha powierzchni, 31 zakładów, prawie 3 
tysiące miejsc pracy i ponad 550 milio-
nów zainwestowanych złotówek. Ma to 
oczywisty wpływ na rozmiary bezrobo-
cia w Suwałkach, które jest niższe niż, 
dla porównania, w Łomży, czy nawet 
Białymstoku.
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Ciąg dalszy na str. 6

WYDARZYŁO SIĘ>>
n Suwałki zajęły 21 miejsce w rankingu naj-

zamożniejszych polskich miast na prawach 
powiatu opracowanym przez samorządowe 
pismo „Wspólnota”. Według tego rankingu 
w 2014 roku na jednego mieszkańca Suwałk 
przypadło 3 751,76 zł dochodu. Łomża z do-
chodem na jednego mieszkańca 3 563,77 zł 
zajęła 29 miejsce, a Białystok z dochodem 
4 936,65 zł na jednego mieszkańca zajął 
drugie miejsce wśród miast wojewódzkich. 
21 miejsce za 2014 rok w tym rankingu, to naj-
wyższa lokata Suwałk od 2009 roku.

n Jak informuje „Rzeczpospolita” przy gra-
nicy z Białorusią w okolicy wsi Kalety oraz le-
śniczówki Gieć, na podstawie zdjęć z satelity, 
naukowcy zlokalizowali miejsca, gdzie może 
być pochowanych nawet kilkaset osób. Czy 
analizy kartografów pozwolą wyjaśnić losy 
ofiar Obławy Augustowskiej jednej z najwięk-
szych tragedii jakie miała miejsce na ziemiach 
polskich po drugiej wojnie światowej?

n Silny wiatr wywrócił żaglówkę na je-
ziorze Wigry, na której znajdowali się turyści 
z Warszawy. Dzięki szybkiej reakcji ratowników 
WOPR i policjantów nie doszło do tragedii.  
24– latka i jej o 4 lata młodszy znajomy bez-
piecznie trafili na brzeg. 

n Niestety kilka dni później podobne zda-
rzenie na jeziorze Wigry zakończyło się tragicz-
nie. 36-letni mieszkaniec powiatu suwalskie-
go utonął. Mimo, że przypadkowy świadek 
zauważył zdarzenie i z pobliskiego brzegu ru-
szyła na pomoc łódź wiosłowa – mężczyzny 
nie udało się uratować. Jego ciało odnalezio-
no po dwudniowych poszukiwaniach na głę-
bokości 44 metrów.

n Uczniowie Prywatnego Gimnazjum (9 
zdających), Gimnazjum im. Marii Konopnickiej 
(53 zdających) oraz Gimnazjum nr 3 w Zespole 
Szkół nr 2 (152 zdających) uzyskali najlepsze 
wyniki z tegorocznego egzaminu gimnazjal-
nego. Tak wynika ze szczegółowego opracowa-
nia przygotowanego przez Okręgowa Komisję 
Egzaminacyjną w Łomży. W Suwałkach zdawa-
ło 764 gimnazjalistów.

n W Parku Naukowo-Technologicznym 
Polska – Wschód w Suwałkach – Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

MAGISTER Z SUWALSKIEJ PWSZ
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika mo-

że kształcić magistrów. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego suwal-
ska uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia 
(magisterskich) na kierunku EKONOMIA. Nauka rozpocznie się już od paździer-
nika 2015 r. Studia stacjonarne są bezpłatne, niestacjonarne – płatność 1990 zł 
za semestr. Nauka trwa dwa lata (cztery semestry).

Rekrutacja online na powyższy kierunek już trwa. Ilość miejsc na studia stacjonarne – 60 osób, 
na studia niestacjonarne – bez limitu. W przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość 
zwiększenia limitu.

Słuchaczami studiów magisterskich mogą być absolwenci wszystkich kierunków licencjackich 
i inżynierskich. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu tel. (87) 562 84 
29 lub (87) 562 84 28.

– To także zasługa zlokalizowanych 
w suwalskiej podstrefie firm twier-
dzi Robert Żyliński, prezes SSSE. – 
Właściciele i zarządzający nimi mają wiele 
odwagi i determinacji, by rozwijać swoje 
przedsiębiorstwa, inwestować kolejne du-
że środki. To właśnie jeden z powodów, dla 
których bezrobocie w Suwałkach jest sto-
sunkowo niskie.

Inwestują w suwalskiej podstrefie firmy 
duże, ale też dynamicznie potrafią działać fir-
my mniejsze, jak choćby NOVIGO, która 
właśnie zainwestowała w nowe urządzenia i 
zwiększa zatrudnienie. Największe wrażenie 
robi inwestycja firmy PADMA 3.0, która 
buduje halę o powierzchni 11 ha.

Świetnie i w dużym tempie rośnie 
MALOW, który buduje swój kolejny za-
kład  – MALOW 4. Jak informuje Roman 
Kaleta, prezes zarządu, wartość nowej in-
westycji to 62 miliony złotych. Budowę 
nowej hali produkcyjnej rozpoczęto w lu-
tym tego roku. – Wszystko wskazuje na 
to, że już 1 września ruszy produkcja – 
mówi prezes Kaleta. Nowa inwestycja to 
120 nowych  miejsc pracy. 

W dobrej kondycji pozostają ta-
kie, uznane już firmy, jak SALAG czy 
AQUAEL, które zwiększają produkcję i 
zatrudnienie, zaś ostatnio chce rozpocząć 
inwestycję w strefie FORTE, jedno z naj-
większych suwalskich przedsiębiorstw. 

– Wszystko to sprawia, że rośnie rów-
nież konkurencja na rynku pracy – mó-
wi prezes Żyliński. – Jest coraz większe 
zapotrzebowanie na dobrze wykwalifiko-
wanych pracowników, wraz z tym rośnie 
szansa na wyższe zarobki, ponieważ fir-
my coraz częściej muszą zabiegać o do-
brze opłacanych fachowców. 

NOWE MIEJSCA PRACY W SSSE

>>
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Ciąg dalszy na str. 7

>>WYDARZYŁO SIĘ
zorganizował konferencję dotyczącą nowej 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020. Można było dowiedzieć się 
wszystkiego o funduszach unijnych aktualne-
go budżetu UE.

n Zakończył się III Suwalski Plener Malarski. 
Po raz kolejny Suwałki zostały uwiecznione 
na obrazach uczestników wyjątkowego spo-
tkania ze sztuką. Efekty będzie można podzi-
wiać na wystawie.

n Anna Ceran została naczelnikiem no-
wego Wydziału Podatków i Opłat Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach. Dotąd pracowała 
w Wydziale Finansowym UM. 1 lipca Wydział 
Finansowy został podzielony na dwa wydzia-
ły: Budżetu i Finansów oraz Podatków i Opłat. 
Na stanowisko naczelnika Wydziału Finansów i 
Budżetu trwa procedura konkursowa. Zgłosiło 
się 5 osób. 

n Suwalscy policjanci w ramach ogólno-
polskiej kampanii „Nigdy nie jeżdżę po alko-
holu” przeprowadzili działania pod nazwą 
„Trzeźwy poranek”. Skontrolowali trzeźwość 
ponad 160 kierujących. Okazało się, że jeden 
z nich jechał na „podwójnym gazie”.

n Komisja konkursowa nie wybrała, spo-
śród dwóch osób ubiegających się, kandyda-
ta na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Suwałkach. 

n Na ul. Bakałarzewskiej funkcjonariusze 
suwalskiej drogówki zatrzymali do kontroli 
opla, którego 35-letni kierowca miał w orga-
nizmie ponad 1,4 promila alkoholu.   Kierowcy 
zatrzymani za jazdę na „podwójnym gazie” za 
swoje postępowanie odpowiadać będą przed 
sądem.

n W Placówce Opiekuńczo-Wycho-
wawczej przy ul. 23 Października przebywali 
praktykanci z Indonezji i Hong Kongu, którzy 
w ramach projektu Summer Camps Project 
uczyli i doskonalili znajomość języka angiel-
skiego u podopiecznych PO-W. Była to też 
okazja by poznać tradycje i kulturę azjatyc-
kich krajów.

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

We wtorek 21 lipca zapraszają Stanisław Kulikowski oraz Kamil Lauryn obaj z Klubu Radnych 
Łączą nas Suwałki. Natomiast 28 lipca na suwalczan czekają Andrzej Łuczaj oraz Wojciech 
Malesiński z Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne spotkanie z radnymi odbędzie się 1 września.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Mariola Szczypiń lub wyznaczony przez nią wiceprze-
wodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierw-
szym piętrze Urzędu Miejskiego.

DOPALACZE – 
OFERTA ŚMIERCI

W ostatnich dniach kilkaset osób w 
całej Polsce trafiło  do szpitali po zażyciu  
trujących dopalaczy. Niestety, jak groźna 
jest to trucizna przekonaliśmy się też w 
Suwałkach.

– Dopalacze to nie zabawki, to nie-
bezpieczna trucizna. Wręcz nie wolno 
używać słowa „dopalacze”, bo to stwarza 
wrażenie, że są to jakieś niewinne środki 
odurzające. To nieprawda. To są śmiertel-
nie niebezpieczne środki trujące – twier-
dzi wielu fachowców zajmujących się uza-
leżnieniami.

Najprawdopodobniej przed kilkoma 
miesiącami po zażyciu trujących dopala-
czy doszło również w Suwałkach do kilku 
zatruć, w tym śmiertelnych. Po tych za-
truciach zarządzono obserwację suwalskich 
sklepów z substancjami zapachowymi. W 
jednym z nich znaleziono podejrzane sub-
stancje. I tu pojawia się problem.

Niestety karanie za sprzedaż trują-
cych dopalaczy jest kwestią bardzo pro-
blematyczną. To nie narkotyk. Za sprze-
daż tej trucizny nie grożą sankcje karne, a 
jedynie administracyjne. Zgodnie z przepi-
sami za ich zwalczanie odpowiedzialna jest 
inspekcja sanitarna, która może domagać 
się wycofania dopalaczy z obrotu i nałożyć 
karę finansową od 20 tys. do miliona zło-
tych. W praktyce administracyjnej trudno 
udowodnić handel dopalaczami, zwłaszcza 
że większość tych szkodliwych substancji 
jest kupowana przez Internet. Wprawdzie 
od początku lipca wiele dopalaczy znalazło 
się na liście narkotyków, za handel który-
mi grożą dotkliwe sankcje karne, ale w to 
miejsce pojawiają się kolejne trujące sub-

stancje nazywane dopalaczami.
Przed czteroma laty po wspólnych 

działaniach policji, inspekcji sanitar-
nej i Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych udało się za-
mknąć w Suwałkach sklepy handlujące 
dopalaczami. Niestety w obecnych uregu-
lowaniach prawnych przypomina to zaba-
wę w kotka i myszkę– jeden sklep się za-
myka, by zaraz otworzył się drugi.

Wszystko wskazuje na to, że przed 
kilkoma miesiącami na ulicach Suwałk 
rozdawano przechodniom bezpłatne 
próbki dopalaczy jako promocję jedne-

go ze sklepów, którego właścicielem był 
mieszkaniec Łodzi prowadzący sieć skle-
pów w całej Polsce. Według sanepidow-
skich statystyk dopalaczami w Polsce w 
poprzednim roku zatruło się ponad 2,5 
tysiąca osób, to dwa i pół razy więcej niż 
w 2013 roku. Lekarze  często są bezradni. 
Reakcji organizmu nie da się przewidzieć, 
bo najczęściej nie wiadomo, co zawierają 
wprowadzane do sprzedaży dopalacze.

Suwalska prokuratura nie informuje 
jeszcze, czy i komu przedstawi zarzuty w 
sprawie handlu dopalaczami. A przykład 
śląski pokazuje, że prokuratura może tu-
taj odegrać decydującą rolę w walce z tzw. 
dopalaczami. Dobrze, że suwalskie szko-
ły oraz policja prowadzą spotkania pro-
filaktyczne, na których uczniowie mogą 
usłyszeć m.in. jaką „śmiertelną pułap-
ką” są tzw. „dopalacze”. Ale najskutecz-
niej do nastolatków dotrzeć mogą rodzi-
ce. Trzeba głośno apelować do rodziców, 

DOPALACZE – OFERTA ŚMIERCI
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WYDARZYŁO SIĘ
n Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 

podpisał umowę z Przedsiębiorstwem 
Drogowo Mostowym S. A. w Suwałkach na 
przebudowę ul. Bakałarzewskiej. Przebudowa 
obejmie m. in. przebudowę nawierzchni ulicy 
wraz ze wzmocnieniem, budowę ścieżki rowe-
rowej o nawierzchni asfaltowej oraz budowę 
i przebudowę zjazdów indywidualnych i pu-
blicznych (więcej o tym pisaliśmy w poprzed-
nim wydaniu DTS).

n Po raz drugi przedstawiciele organizacji 
pozarządowych spotkali się z władzami Suwałk 
na debacie o ewentualnych przekształceniach 
suwalskiej noclegowni i Izby Wytrzeźwień w 
ośrodek profilaktyki i pomocy osobom nie-
trzeźwym i bezdomnym. Propozycja pracow-
ników Izby, aby po przekształceniach nowy 
ośrodek działał w strukturach MOPS nie uzy-
skała akceptacji Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. Przedstawiciele suwalskich or-
ganizacji potwierdzili, że byliby zaintereso-
waniem prowadzeniem ośrodka. Teraz de-
cyzja o ewentualnych przekształceniach Izby 
Wytrzeźwień i noclegowni będzie należała do 
radnych Rady Miejskiej.

n O Suwalskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej oraz wsparciu dla przedsię-
biorczości dyskutowano w czasie pierwszej w 
Suwałkach wizyty wicewojewody podlaskiego 
Wiesława Żylińskiego. W spotkaniu uczest-
niczył prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, 
prezes SSSE Robert Żyliński oraz suwalscy 
przedsiębiorcy.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 29-latka 
podejrzanego o kradzież telefonu komórko-
wego. Mężczyzna noc spędził w policyjnym 
areszcie. Teraz za swój czyn odpowie przed 
sądem.

n Po długim oczekiwaniu 18 lipca zo-
stał otwarty dla wszystkich chętnych wyciąg 

nart wodnych 
i park lino-
wy ze ścianką 
wspinaczkową 
w Szelmencie 
k. Jeleniewa w 
Wojewódzkim 
O ś r o d k u 
Sportu i 
Rekreacji. 

Spośród suwalskich maturzystów 
egzamin dojrzałości według nowej for-
muły najlepiej zdali uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej 
oraz III Liceum Ogólnokształcącego 
im A. Lityńskiego według łomżyńskiej 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 
Nieco słabsze wyniki osiągnęli matu-
rzyści z II Liceum Ogólnokształcącego 
im. gen Z. Podhorskiego i IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
gen. pil. W. Urbanowicza. 
Najsłabsze wyniki w lice-
ach dla dorosłych. 

Wśród maturzystów 
z techników, którzy zda-
wali maturę według sta-
rej formuły najlepsze wy-
niki osiągnęli maturzyści z 
Technikum nr 4 w Zespole 
Szkół nr 4 i Technikum 
nr 3 w Zespole Szkół 
Technicznych. Najsłabiej w Technikum 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego i Technikum ZDZ.

Wśród licealistów zdających matu-
rę według nowej formuły najlepsze wy-
niki osiągnęli:

a) język polski– pisemny
I LO – średnia punktów – 51,6
III LO – średnia punktów – 51,6
II LO – średnia punktów – 49,0

b) język polski – ustny
I LO – średnia punktów – 32, 7
III LO – średnia punktów – 32,4
IV LO – średnia punktów – 30,2

c) matematyka
I LO– średnia punktów – 37,9
III LO – średnia punktów – 34,5
II LO – średnia punktów – 34,0

d) język angielski – pisemny
I LO – średnia punktów – 44,3
III LO – średnia punktów – 43,5
II LO – średnia punktów – 40, 3

e) język angielski – ustny
I LO – średnia punktów – 25,3
III LO – średnia punktów – 24,6 
II LO – średnia punktów – 22,5

Wśród maturzystów z techników  
najlepsze wyniki z języka polskiego osią-
gnęli maturzyści z Technikum nr 4 w 

Zespole Szkół nr 4 (średnia punktów z 
pisemnego – 34,9) i Technikum ZDZ 
(średnia punktów z pisemnego – 35,0). 
Z egzaminu ustnego języka polskiego 
najwyższą średnią osiągnęli uczniowie 
Technikum nr 5 w Zespole Szkół Sióstr 
Salezjanek (16,9) Technikum nr 4 (16,3). 
Z matematyki najwyższą średnią osiągnę-
li maturzyści z Technikum nr 3 w Zespole 
Szkół Technicznych (26,9) i Technikum 
nr 4 (23,3). Z języka angielskiego naj-
wyższą średnią zarówno z części pisemnej 
(37,1), jak i ustnej (20,3) osiągnęli matu-
rzyści z Technikum nr 4, a drugie miejsce 
zajęli maturzyści z Technikum nr 3.
Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

PIERWSZE I TRZECIE LO NAJLEPSZE

Dzieciom krzywdzonym – doświadczającym 
przemocy fizycznej, emocjonalnej, a przede wszyst-
kim seksualnej pomaga Centrum Ochrony Dziecka 
Fundacji EGO, które działa od stycznia tego ro-
ku przy ul. T. Noniewicza 91. Specjaliści w Centrum 
oferują diagnozę oraz terapię dzieci i młodzieży, jak 
również wsparcie i edukację dla rodziców i opiekunów.

W Centrum Ochrony Dziecka przyjmują: psycholog dziecięcy – czwartek, od godz. 10.00; psy-
cholog – poniedziałek, od godz. 16.00; psychiatra – piątek, od godz 16.00.

Kontakt z psychologami Centrum możliwy jest również za pośrednictwem komunikatora gg 
53988469. 

Centrum powstało dzięki dotacji Miasta Suwałki oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Białymstoku.

CENTRUM OCHRONY DZIECKA

>>

Fot. ze strony internetowej I LO
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NIEPEŁNOSPRAWNI NA IMPREZY
Prezydent Miasta Suwałk informuje o możliwości skorzy-

stania z nieodpłatnego przewozu niepełnosprawnych mieszkań-
ców Suwałk na imprezy kulturalne organizowane przez Suwalski 
Ośrodek Kultury i Miasto Suwałki w okresie letnim.

W celu organizacji transportu należy kontaktować się z 
Tadeuszem Grygienciem, pracownikiem SOK, nr tel. 87 563 
85 04, 607 541 813 e-mail: tadeusz.grygienc@soksuwalki.eu.

Ponadto istnieje również możliwość przewozu osób niepeł-
nosprawnych z terenu Suwałk na imprezy: Jarmark Kamedulski 
(6-9.08.2015 r.) i Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Sąsiedzi 
przy stole” (13.09.2015 r.). Transportem dysponuje Biblioteka 
Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – kontaktować 
się w tej sprawie proszę z  Justyną Lisiewicz, nr tel. 87 565 62 
46, e-mail: lisiewicz@bpsuwalki.pl.

JARMARK KAMEDULSKI 
– DNI SUWAŁK

Uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia 
Jaćwingów” z towarzyszącym koncertem Haliny Frąckowiak i 
Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Cezarego Gójskiego 
odbędzie się 7 sierpnia 2015 r. (piątek), o godz. 18.00 na Dużej Scenie 
Suwalskiego Ośrodka Kultury. 

Gali towarzyszyć będzie również jedyny w roku BAL 
WŁÓCZNIA JAĆWINGÓW, który odbędzie się po koncercie 7 
sierpnia 2015 r. o godz. 21.00 w restauracji Hotelu Szyszko przy 
ul. Innowacyjnej 3 w Suwałkach. Świetną muzykę i niepowta-
rzalną atmosferę zapewnią zespoły AGE i GRAFIT. Karty wstępu 
na bal w cenie 160 zł od osoby można nabyć w recepcji Hotelu 
Szyszko do 31.07.2015 r.

Hotel Szyszko, ul. Innowacyjna 3, 16-400 Suwałki tel. +48 
87 565 46 46, tel. kom. +48 504 467 467, fax. +48 87 565 47 00
Dział rezerwacji: recepcja@hotel-szyszko.pl 

Wydarzenia te są organizowane w ramach Dni Suwałk – 
Jarmarku Kamedulskiego. Oto  program Dni Suwałk – Jarmarku 
Kamedulskiego:

Czwartek, 6 sierpnia, godz. 20.30 „Tak powstawa-
ły Suwałki – kartki z historii miasta”, happening z okazji 300 -lecia 
nadania praw miejskich Suwałkom przez kamedułów park Konstytucji 
3 Maja, pl. Piłsudskiego, ul. Kościuszki i Chłodna, pl. Marii Konopnickiej

Piątek, 7 sierpnia, godz. 19.00 koncert Haliny Frąckowiak z Suwalską 
Orkiestrą Kameralną, wręczenie nagród 
„Włócznia Jaćwingów” Prezydenta Miasta 
Suwałk Duża Scena SOK, ul. Papieża Jana 
Pawła II 5, bilety: 35 zł w kasie SOK 

Sobota, 8 sierpnia „Na uli-
cy Alfreda Wierusza-Kowalskiego 

w Suwałkach. Spotkanie na imieninach”, zabawy pożyteczne i przyjem-
ne dla mieszkańców ul. Alfreda Wierusza- Kowalskiego

Sobota, 8 sierpnia, godz. 19.00 koncert Haliny Mlynkovej, ul. 
Kościuszki, przy parku Konstytucji 3 Maja 

Sobota, 8 sierpnia, godz. 21.00 boncert zespołu Bracia
ul. Kościuszki, przy parku Konstytucji 3 Maja

Niedziela, 9 sierpnia, godz. 19.00 Wieczór z Kabaretem pod 
Wyrwigroszem Duża 
Scena SOK, ul. Papieża 
Jana Pawła II 5. Bilety: 50 
zł wkrótce w kasie SOK i na 
www.bilety.soksuwalki.eu

Więcej informacji o 
Jarmarku Kamedulskim 
ht tp : //sok suwalk i .eu /
jarmark-kamedulski-2015/

Więcej informacji o kon-
cercie Haliny Frąckowiak 
http://soksuwalki.eu/wlocznie-jacwingow-i-koncert-haliny-fracko-
wiak/

CO Z RAIL BALTICĄ?
Rząd przedstawił Krajowy Program Kolejowy określający, 

które inwestycje szynowe będą fi nansowane z Unii Europejskiej. 
Wśród projektów przewidzianych do fi nansowania z Programu 
Infrastruktura i Środowisko oraz instrumentu „Łącząc Europę” 
(Connecting Europe Facility – CEF) znalazła się moderniza-
cja trasy kolejowej E-75 Rail Baltica na odcinku Białystok– 
Suwałki– Trakiszki, którą oszacowano na 2,5 mld zł. Ten pro-
jekt znalazł się na liście rezerwowej. „ Gazeta Wyborcza” z 16. 
lipca napisała, że : „ Możliwe będzie przesunięcie poszczególnych 
projektów między listą re-
zerwową a listą podstawo-
wą. I to z zastrzeżeniem, że 
da się przesunąć do reali-
zacji jedynie inwestycje ze 
szczytu listy rezerwowej…
” Projekt modernizacji 
trasy kolejowej Białystok– 
Suwałki– Trakiszki znajdu-
je się na 144 pozycji listy (trzecie miejsce od końca), a lista pod-
stawowa obejmuje 112 projektów.

Na liście podstawowej do modernizacji znalazły się inne od-
cinki E-75 Rail Baltica:

– Warszawa Rembertów – Tłuszcz (Sadowne),
– Sadowne – Białystok – wniosek złożony w naborze 

CEF.

217/2015
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LEKKOATLETKA HAŃCZY SUWAŁKI MISTRZYNIĄ EUROPY
Maria Andrejczyk (na zdjęciu) 

z Hańczy Suwałki wywalczyła ty-
tuł mistrzyni Europy juniorek w 
rzucie oszczepem na zawo-
dach rozegranych w szwedzkim 
Eskilstuna. W finale mistrzostw 
prowadziła od pierwszej kolej-
ki, a w najlepszej próbie rzu-
ciła 59,73 m. To jej rekord ży-
ciowy. Zawodniczka Hańczy 
Suwałki wyprzedziła Łotyszkę 
Anete Kocine i Polkę Aleksandrę 
Ostrowską. Mistrzostwo Europy 
juniorek M. Andrejczyk to naj-

większy sukces w historii suwalskiej lekkoatletyki. Trenerem mistrzyni 
Europy jest Karol Sikorski.

P. SADŁOWSKI Z MEDALEM
Piotr Sadłowski z MUKS Olimpijczyk Suwałki wywalczył srebrny me-

dal na 50 m. st. motylkowym na mistrzostwach Polski juniorów w pły-
waniu do lat 15 rozegranych w Ostrowcu Świętokrzyskim. P. Sadłowski 
z czasem 26,14 wspólnie z Piotrem Kurleto z Krakowa zajęli drugie miej-
sce za Jakubem Smolińskim, który wynikiem 25, 18 sek. ustanowił rekord 
Polski w swojej kategorii wiekowej. To były niezwykle udane zawody dla 
P. Sadłowskiego, który zajął czwarte miejsce na 50 m. st. dow. (24, 70 sek.), 
piąte miejsce na 200 m st. dow. (1,57, 77) oraz siódme miejsca na 50 m.st. 
grzbietowym (28, 55 sek.) i na 100 st. dow. (54,57 sek.)

Na mistrzostwach Polski w pływaniu do lat 15 startowali jeszcze: 
Agata Krysa i Arnold Plauszta z MUKS Olimpijczyk. Inny zawodnik te-
go klubu, Patryk Piotrowski stratował na mistrzostwach Polski do lat 16 
w Dębicy, gdzie w wyścigu na 200 st. klas. zajął 14 miejsce (2,33,43 sek). 

J. MENDAK W BRĄZIE
Suwalczanka Joanna Mendak (na zdjęciu) wywal-

czyła dwa brązowe medale na mistrzostwach świata 
w pływaniu osób niepełnosprawnych w Glasgow. W 
finale 50 m st. dow. pań (grupa S13) J. Mendak z wyni-
kiem 28.39 uplasowała się na trzeciej pozycji. Również 
trzecie zajęła na 100 m st. motyl. z czasem 1,05,69 min. 
To jest nowy rekord Europy.

SPARINGI WIGIER
Kolejne mecze sparingowe rozegrali pierwszoligowi piłkarze su-

walskich Wigier. Najpierw na zgrupowaniu w Białej Podlaskiej przegra-
li 0:1 z Pogonią Siedlce oraz wygrali 1:0 z ekstraklasowym Górnikiem 
Łęczna. Gola dla Wigier strzelił A. Bogusz. Następne mecze towarzy-
skie piłkarze Wigier rozegrali w Suwałkach. Najpierw pokonali 1:0 litew-

ski Stumbras Kowno. Gola 
strzelił B. Powszuk – te-
stowany zawodnik Lechii 
Gdańsk. Z kolei w ostat-
nią sobotę Wigry wygra-
ły 5:0 z Olimpią Zambrów 
(na zdjęciu), beniamin-
kiem II ligi. Gole dla Wigier 
zdobyli: Kamil Adamek 
(4 min.), Piotr Ruszkul 
(12 i 36 min.), Robert Hirsz 
(83 min.) i Kamil Zapolnik 
(87 min.).

25 lub 26 lipca w dru-
giej rundzie Pucharu Polski suwalskie Wigry zagrają w Wałbrzychu 
z Górnikiem, który w pierwszej rundzie wyeliminował zespół Okocimski 
Brzesko.
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WYDARZENIA SPORTOWE
 Dobre informacje dla kibiców Wigier. Kamil Adamek zostaje w su-

walskim klubie, z którym związał się dwuletnią umową. W sezonie 2014/
2015 był najskuteczniejszym piłkarzem Wigier Suwałki. Roczny kontrakt 
z Wigrami podpisał Piotr Ruszkul, ostatnio grający w Wiśle Płock.

SUWAŁKI TRZECIE W KRAJU
 W j XXI edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin i jednocześnie 

VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich Suwałki zajęły trze-
cie miejsce w grupie miast od 40 tys. do 100 tys. mieszkańców. Miasto 
otrzymało nagrodę w wysokości 5.000 zł. 

POGODNE SUWAŁKI JUNIOR TRIATHLON 2015
25 lipca (w sobotę) o 11.00 na terenach Zalewu Arkadia rozpoczną 

się zawody triathlonowe. Mogą w nich wziąć udział osoby, które ukoń-
czyły 16 lat. Warunkiem startu jest też własny rower oraz kask rowero-
wy. Zawodnicy przepłyną 200 m, następnie przejadą na rowerze 3 450 
m (2 okrążenia wokół zalewu), a na zakończenie przebiegną 1 725 m. 
Zawody zostaną rozegrane w 3 kategoriach wiekowych: do lat 16, 18 i 24. 
Zgłoszenia telefoniczne – tel. 87 566 32 81. Organizatorami zawodów są: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz Urząd Miejski. Szczegóły 
na: www.osir.suwalki.pl 

BEACH SOCCER W SUWAŁKACH
Nad Zalewem Arkadia odbył się pierwszy w Suwałkach turniej piłki 

nożnej plażowej. W turnieju, w kategorii do 16 lat, wzięło udział 5 drużyn. 
Zwyciężyła drużyna Śmiech Suwałki w składzie: Sebastian Zackiewicz, 
Patryk Wróblewski, Gabriel Romatowski, która w drodze po zwycię-
stwo wygrała wszystkie mecze.

MIĘDZYNARODOWY MARATON W SUWAŁKACH
Pierwszy międzynarodowy maraton (42 195 m), jak również szta-

fetowy bieg uliczny na dystansie maratonu odbędą się 30 sierpnia w 
Suwałkach i w okolicach. Będzie to klasyczny maraton. Tym wszystkim, 
którzy nie są w stanie indywidualnie pokonać maratonu organizatorzy 
proponują udział w Suwalskim Ekspresie czyli w biegu drużynowym 
(6 osób). W przypadku sztafet maratońskich trasa zostanie podzielona 
na odcinki (5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km, 7.195 km).

Zarówno w biegu indywidualnym, jak i drużynowym na najlepszych 
zawodników czekają nagrody pieniężne. W chwili obecnej pula nagród 
wynosi co najmniej 10.000 PLN.

Zapisy do 27 sierpnia na stronie  www.domtel-sport.pl  lub w dniach 
28-30 sierpnia w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić w Suwałkach 
w bezpośrednim sąsiedztwie STARTU maratonu (ul. T. Noniewicza 71 A). 
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora czyli Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

RECMAN CUP 2015
1 sierpnia Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z marką Recman 

i Mercedes Benz organizują amatorski turniej tenisa ziemnego Recman 
Cup 2015. Turniej rozpocznie się o godz. 9.00 na kortach tenisowych 
przy stadionie lekkoatletycznym. To pierwszy taki turniej w Suwałkach. 
Rywalizować będą mężczyźni w grze pojedynczej. 

Zapisy: tenis@recman.pl lub w dniu turnieju do godz. 8.30 . Turniej 
patronatem medialnym objął „Dwutygodnik Suwalski”.

Fot. Marta Orłowska

Fot. Ze strony internetowej OSiR Suwałki

Fot. Newsmegatiming
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Ósma edycja Suwałki Blues Festi-
val 2015 za nami. Przez trzy dni 
w Suwałkach rozbrzmiewał blues. 
Były śniadania bluesowe, sceny ple-
nerowe oraz koncerty wieczorne. 
A wszędzie znakomici muzycy z Pol-
ski, Europy i USA. Nawet w stru-
gach deszczu potrafili rozgrzać pu-
bliczność.

Tegoroczny Suwałki Blues Festiwal 
rozpoczął się otwarciem Alei Gwiazd 
Bluesa na ul. Chłodnej. Na pamiątko-
wych tablicach znalazły się nazwy zespo-
łów i największych gwiazd, które wystąpi-
ły w poprzednich edycjach SBF.

Prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz razem z dziennikarzem mu-
zycznym Janem Chojnackim odsłoni-
li pierwszą tablicę przypominającą wy-
konawców pierwszego Suwałki Blues 
Festival z 2008 roku; m.in. Dżem, Jeremy 
Spencer czy Spoonful Of Blues. Dalsze 
tablice dedykowane kolejnym edycjom 
SBF odsłaniali przedstawiciele władz wo-
jewództwa, na czele z marszałkiem pod-
laskiego Mieczysławem Baszko oraz wła-
dze miasta i osoby związane z SBF od lat. 
J. Chojnacki przypomniał, że pomysło-
dawcą Suwałki Blues Festival był nieżyją-
cy już prezydent Suwałk Józef Gajewski.

– Od kilku lat konsekwentnie utoż-
samiamy wizerunek naszego miasta z blu-
esem. Dwa lata temu powstała bluesowa 
gitara. Rok temu na jednym z rond usta-
wiliśmy bluesowy mikrofon. W tym 
roku postanowiliśmy, że uhonoruje-
my artystów, którzy grali podczas sied-
miu dotychczasowych edycjach Suwałki 
Blues Festivalu – mówił przed odsłonię-
ciem Alei Cz. Renkiewicz.

W koncercie otwarcia SBF połą-
czonym z jubileuszem 40-lecia audy-
cji BIELSZY ODCIEŃ BLUESA pro-
wadzonej w radiowej Trójce przez J. 
Chojnackiego zaprezentowali się: zespół 
Voo Voo oraz Paddy Milner, Jan Gałach, 
Bartek Łęczycki, Wovoka i Suwałki 
Gospel Choir.

Przed koncertem Jan Chojnacki 
otrzymał od prezydenta Suwałk 
„Wierusza” czyli statuetkę „Mecenas 
Kultury Suwałk”, za to wszystko co ro-

SUWAŁKI BLUES           FESTIVAL 2015Bluesa czas 
zacząć...

na początek
Aleja 

Gwiazd
Bluesa

Goście do-
pisali na 
jubile-
uszowym 
spotkaniu 
auducy-
ji „Bielszy 
odcień Blu-
esa”

Jubilat Jan „Wierusz” 
Chojnacki

Rozmarino blues Jak zwykle w dobrej formie Wojciech Waglewski i Voo Voo

Klubowe 
bluesowanie

„Nic na siłę”

Blues jest dobry na każdą pogodę

Angielsko-polski „Krissy Ma-
thews Band”

Unikatowe 
dźwięki 
gitar slide, 
czyli 
„Delta 
Moon”
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bi na rzecz największej suwalskiej impre-
zy kulturalnej – Suwałki Blues Festival. 
Jadwiga Mariola Szczypiń, przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Suwałkach, któ-
ra również gratulowała jubilatowi, odczy-
tała specjalnie przygotowany na tę okazję 
wiersz o J. Chojnackim, bluesowym przy-
jacielu Suwałk.

Po oficjalnym otwarciu SBF na 
dwóch dużych scenach plenerowych za-
grały największe gwiazdy tegorocznego 
SBF: James „Blood” Ulmer Memphis 
Blood Blues Band oraz Ronny Drayton, 
e Clem Clempson Band, Chris Farlowe 
z legendarnej grupy Colosseum; lewo-
ręczny i pełen energii Coco Montoya, 
amerykański kwartet „Delta Moon” oraz 
pionierzy polskiego blues-rocka SBB. 
Festiwalowej publiczności bardzo spodo-
bał się koncert amerykańskiego gitarzysty 
Ryana Mc Garveya. 

Na scenie na Placu Marii Konop-
nickiej wystąpiły zespoły rywalizujące w 
konkursie grup bluesowych. Konkurs wy-
grał zespół Blues Junkers. Zwycięzcy zdo-
byli  nagrodę główną w wysokości 10.000 
złotych oraz statuetkę, która odebrali z 
rąk prezydenta Czesława Renkiewicza.

Blues Junkers będą także reprezen-
towali Polskę podczas European Blues 
Challenge 2016. W konkursie 
zespołów bluesowych startowało 
osiem grup.

Prawdziwą festiwalową at-
mosferę można było poczuć w 
czasie koncertów klubowych – 
zarówno w czasie bluesowych 
śniadań, jak i wieczorno-nocnych 
połączonych z jam session.  

SUWAŁKI BLUES           FESTIVAL 2015

Różne barwy Suwałki Blues Festiwal 2015

Energetyczny Ryan 
McGarvey

W oczekiwaniu na bluesowe foto
Bluesa słuchać 
każdy chce

Blues na trawie
Multi instrumentalny 
Józef Skrzek

Wszystkie drogi prowadzą na Blues Festival

Blues Junkers – laureaci konkursu
bluesowego

Nocno-poranne jam session
„Open” – śniadanie 
bluesowe

Powrót do korzeni bluesa „James „Blood” Ulmer Mem-
phis Blood Blues Band feat. Ronny Drayton

Wszędzie można 
zagrać bluesa
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CZYTELNICY WSPOMINAJĄ:

Budynek numer 72 (w okresie międzywojennym nr 78) przy ulicy 
Kościuszki, od początku lat 20-tych XIX stulecia, należał do mieszkań-
ca Suwałk Abrahama Konhejma. Otwarty tu został prawdopodobnie, 
wtedy już w mieście wojewódzkim, hotel pod nazwą “Litewski”. Mieścił 
się przy ówczesnym Starym Rynku i dysponował sześcioma pokojami 
na piętrze. Od roku 1841 na podstawie otrzymanego konsensu działała 
w kamienicy „Księgarnia Warszawska” oraz wypożyczalnia książek zna-
nego wydawcy i warszawskiego księgarza Samuela Orgelbranda. Był on 
polskim Żydem mającym za żonę suwalczankę z domu Starkman, a zna-
ny był przede wszystkim z edycji wielkiej 28-tomowej „Encyklopedii 
Powszechnej”. Opracowania jej dokonali najwybitniejsi, żyjący wów-
czas naukowcy. Lokalizację księgarni określano jako znajdującą się przy 
ulicy Petersburskiej w budynku „Hotelu Litewskiego”, „tuż obok Rządu 
Gubernialnego”. Księgarnią Orgelbranda w Suwałkach zarządzali kolej-
no: Abel Markson, Nisiel Hollaenderski, Wincenty Starkman, Aleksander 
Lewiński i jego bracia: Izydor oraz Maurycy. W 1856 r. księgarnię  przenie-

siono do sąsiedniego bydynku (pod obecny adres Kościuszki 70).
W okresie międzywojennym w kamienicy nr. 72 czynny był sklep ga-

lanteryjny, którego właściciel nazywał się Bromberg, od 1870 r. z prze-
rwami działała tu drukarnia i sklep materiałów piśmiennych B.Brynmana. 
Funkcjonował również „Klub Urzędniczy” cieszący się niezbyt chyba do-
brą opinią o czym świadczyć może fakt, że w 1937 r. „wobec odbywają-
cych się stale gier hazardowych (...) oraz licznych zajść na tym tle” komen-
dant garnizonu wydał zakaz przebywania tam osób wojskowych

Kamienica i klub nie cieszył najlepszą opinią. Na początku 1934 r. 
gazety, w tym „Dzień dobry Ziemi Suwalskiej”, donosiły o dokonanym 
przez strzelca Stefana Kulkę, żołnierza KOP, morderstwie na 70-letniej za-
mieszkałej przy ulicy Kościuszki 72 pani Rozalii Garfinkielowej. Sprawca, 
ordynans porucznika Mariana Kiełczewskiego, otrzymał od niego 99 zł 
z poleceniem przekazania tej kwoty poszkodowanej jako komorne za wy-
najmowane mieszkanie. Zamiast wykonać powierzone mu zadanie Kulka 
pieniądze sprzeniewierzył. A oficerowi przekazał kwity ze sfałszowanymi 
podpisami właścicielki. Ta wobec zalegania z komornym, listownie po-
prosiła lokatora o uregulowanie należności. List przejął ordynans i udał się 
do starszej pani pod pozorem uregulowania długu. Po wejściu do miesz-
kania zadał jej pięć ciosów bagnetem i pobiegł na wcześniej umówio-
ne spotkanie, które miało mu zapewnić alibi. Pomimo ran Garfinkielowa 
żyła i zdążyła przed śmiercią w szpitalu wskazać sprawcę. Aresztowany 
Stefan Kulka został uznany przez sąd winnym dokonanych przestępstw 
i skazany na karę śmierci.Mimo,że Prezydent RP w drodze łaski zamienił 
karę śmierci na dożywotnie więzienie, miejscowa prasa stwierdziła, że 
„sprawiedliwości stało się zadość”.

Również po II wojnie światowej nie zmieniła się zła opinia suwalczan o 
tej kamienicy. Była ona bowiem siedzibą NKWD, Urzędu Bezpieczeństwa 
i MO. Zmieniło się to,  dopiero po upadku PRL-u. Teraz w kamienicy znaj-
duje się siedziba banku. 

 Wacław Pankiewicz

SPRAWIEDLIWOŚCI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ

FILHARMONIA AUKSO
Muzyczna uczta przed nami. Wielu suwalczan 

czeka na nią cały rok. Mowa oczywiście o Letniej 
Filharmonii Aukso. W jej tegorocznej, szesnastej 

edycji, wystąpią m. 
in. Mikołaj Górecki, 
Marcin Wyrostek, 
Marta Huget-Skiba 
i przede wszystkim 
AUKSO, Orkiestra 
Miasta Tychy pod dy-
rekcją Marka Mosia. 

W tym roku więk-
szość koncertów odbę-
dzie się w Suwalskim 
Ośrodku Kultury, je-

den w Gawrych Rudzie i jeden w Małej Hucie. To 
efekt projektu napisanego wspólnie przez AUKSO 
i SOK, który zyskał uznanie Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Na realizację Filharmonii 
ministerstwo dało 102 tys. zł dotacji, suwalski Urząd 
Miejski przeznaczył 25 tys. zł. SOK udostępnia 
Filharmonii salę. W organizację włączyła się rów-
nież Gmina Suwałki oraz Fundacja „Traditio et 
Novitas”.

PROGRAM XVI LETNIEJ
FILHARMONII AUKSO

Spotkanie z Gościem Festiwalu – Mikołajem 
Góreckim, środa, 29.07.2015, godz. 18:30; Suwalski Ośrodek Kultury

Koncert inauguracyjny XVI LETNIEJ FILHARMONII AUKSO, środa, 29.07.2015, 
godz. 20:00, Duża Scena SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5. Wystąpią: Marta Huget-
Skiba (skrzypce), Joanna Urbańska-Mikszta (wiolonczela) oraz AUKSO Orkiestra 
Miasta Tychy pod dyr. M. Mosia; w programie E. Grieg, Ph. Glass, M. Górecki Bilety: 
30 zł (normalny), 15 zł (ulgowy) w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

Koncert kameralny, czwartek, 30.07.2015, godz. 20:00, Gawrych Ruda – Kościół 
pw. Św. Maksymiliana. Wystąpią: Daniel Egielman (gitara) oraz ACOUSTIC QUARTET 
i AUKSO STRING QUINTET; w programie: W.A. Mozart, A. Vivaldi, M. Ponce

Spotkanie z Suwalszczyzną – fotograf i podróżnik Piotr Malczewski, piątek, 
31.07.2015, godz. 17:00, Suwalski Ośrodek Kultury

Koncert orkiestrowy, piątek, 31.07.2015, godz. 20:00, Duża Scena SOK, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5. Wystąpią: Marcin Wyrostek (akordeon) oraz AUKSO 
Orkiestra Miasta Tychy pod dyr. M. Mosia; w programie: W.A. Mozart, R. Galliano, 
W. Siemionow, M. Górecki. Bilety: 30 zł (normalny), 15 zł (ulgowy) wkrótce w kasie 
SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

Spotkanie z solistami i uczestnikami festiwalu, sobota, 1.08.2015, godz. 17:00, 
Mała Huta.

Koncert finałowy, sobota, 1.08.2015, godz. 20. Wystąpią: Marcin Wyrostek 
(akordeon) z zespołem TANGO CORAZON oraz AUKSO Orkiestra Miasta Tychy 
pod dyr. M. Mosia; w programie: For Alice. Bilety: 30 zł (normalny), 15 zł (ulgowy) 
wkrótce w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

Justyna Rekść-Raubo Dyrek-
tor festiwalu oraz Piotr Mal-
czewski, podróżnik, fotograf

>>



21.07.2015 

DWUTYGODNIK SUWALSKI

21.07.2015

DWUTYGODNIK SUWALSKI

13

TO JUŻ HISTORIA?
Przed ćwierć wiekiem, gdy zbieraliśmy z 

Irkiem Sewastianowiczem materiały do re-
porterskiej książki o obławie z lipca 1945 ro-
ku na Suwalszczyźnie (dziś mówi się o Obławie 
Augustowskiej), emocje były przeogromne; i 
nic dziwnego, bo o setkach aresztowanych i 
bezpowrotnie wywiezionych mieszkańców tej 
ziemi przez wiele lat, aż do przełomu 1989 roku, 
oficjalnie mówić nie można było. Stąd olbrzy-
mie wręcz zainteresowanie, listy od czytelni-
ków (przed publikacją książkową drukowaliśmy 
reportaże na łamach „Krajobrazów” i poczytnej 
wtedy „Gazety Współczesnej”), wizyty w redak-
cjach krewnych aresztowanych w obławie.

Nikt nie wiedział wtedy, przed 25. laty,  
gdzie są groby aresztowanych. I nie było pew-
ności, co do ich losów. Rozum podpowiadał, że 
jeśli po tylu latach nikt z zaginionych w obławie 
się nie odnalazł, nikt się nie odezwał, to najpew-
niej zostali zamordowani, serce dawało nadzie-
ję, że jednak żyją. W  oczekiwaniu na rozwią-
zanie tajemnic tragicznej obławy, w Gibach, w 
centrum terenu objętego obławą, powstał 
symboliczny pomnik zaginionych – na szczy-
cie wzgórza wzniesiono prosty krzyż, na jego 
zboczach zgromadzono liczne głazy, które dziś 
są odczytywane jako symboliczne nagrobki na 
wciąż nieodnalezionych grobach.

W Gibach jestem w przeddzień obchodów 
70. rocznicy obławy. Nie widać tu śladów zainte-
resowania dawno minioną historią. Miejscowe 
bary i sklepy ścigają się w krzykliwej reklamie 
swoich towarów i usług, jakaś para wczasowi-
czów poszukuje „pana od kajaków”, grupa ro-
werzystów odpoczywa w cieniu drzewa. Czy 
słyszeli o Obławie? A kiedy to było? – pytają. W 
lipcu 1945 roku?! Wtedy to mój dziadek się do-
piero urodził – odpowiada chłopak. 

Miejscowi także nie sprawiają wraże-
nia nadmiernie zainteresowanych tą spra-
wą.  Dorosłych świadków tamtych areszto-
wań już praktycznie nie ma, a jeśli żyją są już 
bardzo starzy. Inni, mający wtedy po kilka lub 
trochę więcej lat, niewiele pamiętają. Ich wie-
dza to najczęściej wiadomości wzięte z gazet. 
– To już historia – słychać najczęściej. – Ale że 
przez tyle nikt nic tak naprawdę nie zrobił, żeby 
dojść do prawdy, to jeden wielki wstyd – twier-
dzą mieszkańcy Gib. To samo słyszę, już od lat, 
w Mikaszówce, Gruszkach, Strzelcowiźnie, w 
innych zagubionych w puszczy maleńkich 
miejscowościach.  Ludziom po prostu trudno 
uwierzyć, że nie można było; bo „jeśli Ruskie 
do Katynia się przyznali, to i do obławy by 
się przyznali, jakby ich przycisnąć” – słychać 
w puszczy, od której swoją dzisiejszą nazwę 
wzięła Obława.

Ludzie w puszczy niekoniecznie wiedzą, że 
na temat obławy powstały liczne filmy, dziesiąt-
ki publikacji książkowych wydawanych najczę-
ściej przez Instytut Pamięci Narodowej, pewnie 
setki artykułów prasowych. Trudno zresztą się 
temu dziwić, skoro wszystkie te publikacje w 
żaden sposób nie przybliżają nas do odpowie-
dzi na pytanie – gdzie są groby aresztowanych 
w lipcu 45 roku mieszkańców Suwalszczyzny.

Jak do tej pory największe zasługi w zna-

lezieniu odpowiedzi na najważniejsze pytania 
położyli: Piotr Bajer, Mirosław Basiewicz i śp. 
Stanisław Kowalczyk–  założyciele w końcu lat 
80-tych Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań 
Zaginionych Mieszkańców Suwalszczyzny w 
Lipcu 1945 roku oraz, obecnie,  rosyjski histo-
ryk Nikita Pietrow. Dotarł on do dokumen-
tów z rosyjskich archiwów, z których bezspor-
nie wynika, że aresztowani w obławie zostali 
zamordowani. Pytanie – gdzie są ich groby? – 
ciągle pozostaje bez odpowiedzi. 

STANISŁAW KULIKOWSKI

Jak co roku, w niedzielne  południe Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z miej-
scowymi samorządami zorganizował w Gibach obchody kolejnej rocznicy Obławy 
Augustowskiej.  Była msza św.,  odprawiona przez biskupa ełckiego Jerzego Mazura wraz 
z biskupem  Romualdem Kamińskim. A następnie apel poległych, salwa honorowa, a de-
legacje złożyły kwiaty. 70. rocznicę największej po drugiej wojnie światowej zbrodni na 
ziemiach polskich  uczczono 19. lipca. Posłowie ustanowili 12 lipca Dniem Pamięci  Ofiar 
Obławy Augustowskiej. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu  jako inicjatywa ustawodaw-
cza grupy posłów  PiS, w tym posła Jarosława Zielińskiego.

MUZYCZNY AZYL
NAD SZELMENTEM

25. lipca o godz. 20:00 w WOSiR nad Szelmentem 
k. Jeleniewa rozpocznie się niezwykłe spotkanie z piosenką poetycką 
czyli  Muzyczny Azyl. Nad brzegiem jeziora wystąpią: Wolna Grupa 
Bukowina, Nic Wielkiego, Borys Kossakowski. W lipcu 2014 r. 

swój benefis 
mieli bardo-
wie. W tym ro-
ku organizato-
rzy stawiają na 
grę zespołową. 
Niech przyroda 
utonie w łagod-
nych dźwiękach 
poezji. 

Wstęp wolny.

BLUES ZANKIETOWANY
Suwalski Ośrodek Kultury prze-

prowadził ankietę podczas trwania 
Suwałki Blues Festiwal. Okazało się, 
że 39% uczestników SBF pochodzi 
z województwa podlaskiego. O fe-
stiwalu dowiadywali się z internetu 
oraz radia, 30% ankietowanych na 
SBF było po raz pierwszy natomiast 
aż 12% na wszystkich festiwalach. Wysoko oceniono ofertę 
programową – 60% bardzo dobrze. Większość ankietowa-
nych bardzo dobrze oceniła organizację festiwalu i według 
nich nic w nim nie należy zmieniać.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
„DWUTYGODNIKA SUWALSKIEGO”

ul. Emilii Plater 33A, tel. 87 566 28 25

>> >>
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ 
W SUWAŁKACH
informuje, że w okresie wakacyjnym do 31.08.  zmieniły 
się godziny otwarcia biblioteki.
Biblioteka Główna, ul. E. Plater 33A, wtorek – piątek 8.00 
– 16.00, sobota 9.00 – 15.00
Zbiory Specjalne, Czytelnia Książek w soboty nieczyn-
ne.
Filia nr 1, ul. Szpitalna 60 wtorek, – 10.00-17.00, środa, 
czwartek, piątek – 9.00-15.00
Filia 2, ul. Klonowa 41, wtorek-piątek – 8.00-16.00, sobota – nieczynne
Filia 3, ul. Północna 26, wtorek-piątek – 8.00-16.00, sobota – nieczynne

Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach zaprasza do 
udziału w IX edycji konkursu „Suwalskie Limeryki Latem”.

W 2015 roku obchodzimy 300. rocznicę nadania przez kamedułów 
wigierskich praw miejskich Suwałkom. W tegorocznej edycji konkursu 
specjalnie cenione będą utwory odwołujące się do postaci i innych ele-
mentów przedstawionych w herbie Suwałk. Więcej informacji: www.dwu-
tygodniksuwalski.pl.

Informujemy że Biblioteka posiada do sprzedaży książki w atrakcyj-
nych cenach oraz w bardzo dobrym stanie. Lista publikacji przeznaczo-
nych do sprzedaży dostępna jest na stronie internetowej biblioteki http:
//bpsuwalki.pl/ogloszenie/ oraz w czytelni książek (pok. Nr 8).

Akcja  „Przeczytaj i obejrzyj” w 
lipcu. Zanim obejrzysz film, wypożycz 
i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon 
zniżkowy na bilet do kina. Więcej na stronie www.bpsuwalki.pl 

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ GALERIA ANDRZEJA 
STRUMIŁŁY, Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach, ul. Kościuszki 
45  zaprasza do zwiedzania wystawy rzeźby i malarstwa – Dobiesław 
Gała – „Przejścia” – rzeźba, malarstwo, do końca sierpnia.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
Koncerty muzyczne z cyklu „Na dywaniku u 

Marii” na Placu Marii Konopnickiej o godz. 20.00: 
24 lipca – Broom; 31 lipca zespół „Dzieciuki”. Wstęp 
wolny.

XVI Suwalski Jarmark Folkloru, park Konstytucji 3 Maja – 26 lipca, 
godz. 10:00-17:00.

Tak było podczas XV Suwalskiego
Jarmarku Folkloru

PROGRAM:
10:00-17:00 – kiermasz jadła i produktu regionalnego oraz wyro-

bów rękodzielniczych
13:00-16:00 – występy kapel ludowych z Suwalszczyzny: ONEGDAJ 

i ROSPUDA z Filipowa, PRZEROŚLAKI z Przerośli.
Także 26.07 o godz. 19:00  wystąpi Orkiestra Teatru Narodowego we 

Lwowie oraz artyści operowi (Bella Voce Halina Teliga). Koncert w ramach 
Podlaskiej Oktawy Kultur. Duża Scena SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5

Wstęp bezpłatny na podstawie wejściówek (z miejscami numero-
wanymi) dostępnych od odbioru w kasie SOK od poniedziałku 20 lipca. 

Jedna osoba może odebrać maksymalnie 4 wejściówki.

27 lipca rozpoczyna się doroczny kiermasz „Lato na Chłodnej”, który 
potrwa do 5 sierpnia.

Do 29 lipca moż-
na jeszcze oglądać 
Rysunki Kazimierza 
Gomułki  związa-
ne z Suwałki Blues 
Festival, Galeria 
Jednego Obrazu, plac 
J. Piłsudskiego, przy 
parku Konstytucji 3 
Maja.

Koncert muzyczny z cyklu „Artystyczne soboty z SOK-iem” – 1 
sierpnia o godz. 20.00 na Placu M. Konopnickiej wystąpi zespół Frend’s 
Blues Band i Susz.

W niedzielę 2 sierpnia o godz. 11 w Parku Konstytucji 3 Maja  roz-
pocznie się Niedzielny Poranek Teatralny.

Do 6 września  w Galerii Chłodna 20, ul. Noniewicza 71 można oglą-
dać ekspozycję II Suwalskiego Salonu Sztuki czyli wystawę prac su-
walskich twórców: Radosława 
Balczeniuka, Juliusza Szczęsnego 
Batury, Mieczysława Iwaszko, 
Zdzisława Jaroszka, Jarosława 
Józefa Jasińskiego, Marii Karnej, 
Beaty Kochańskiej, Piotra 
Kopciała, Tadeusza Krzywickiego, 
Mariusza Łankowskiego, 
Haliny Mackiewicz, Piotra 
Malczewskiego, Wiesława Mażula, 
Krzysztofa Mierzejewskiego, 
Henryka Milewskiego, Marka 
Misia, Izy Muszczynko, Alojzego 
Teofila Nawrata, Wiesława Osewskiego, 
Dariusza Pakocy, Joanny Pszonak, Lecha Pycza, Katarzyny Skoczylas, 
Izydy Srzednickiej, Marka Stankiewicza, Grażyny Szejdy, Wiesława 
Szumińskiego, Andrzeja Taraszkiewicza, Marty Taraszkiewicz, Witolda 
Urbanowicza, Bogusława Wasilewskiego i Olgi Wielogórskiej. 

Do 31 sierpnia w  
Galerii Patio przy ul. Jana 
Pawła II 5 można oglą-
dać wystawę malarstwa 
Elżbiety Murawskiej.

Ciemna Lumiere zaprasza 
Do 23 lipca „Minionki” 2D+3D (animacja/

familijny, „W głowie się nie mieści” 2D+3D 
(komedia/fantasy/animacja); „Ted 2” (kome-

dia), „Ant-Man” 2D+3D (akcja/ science fiction), „Magic Mike XXL” (ko-
media);

ZAPOWIEDZI:  od 24 lipca „Koko Smoko”(animacja); „Piksele” 
(komedia/science fiction) 2D+3D; „Taśmy Watykanu” (horror);  od 31 lip-
ca „Mały Książę” (przygodowy/fantasy/animacja); Imperium robotów: 
bunt człowieka” 3D (akcja/science fiction),  „Szubienica” (horror);

14

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

ZAPRASZAMY NA PCHLI TARG

Przyjdź na Pchli Targ: sprzedaj – wymień – kup – twórz i baw się!
Zapraszamy: 12 i 19 lipca; 2, 16, 23 i 30 sierpnia oraz 6, 13 i 20 września. 

Suwalski pchli targ dostępny jest również na www.facebook.com/targpchli

W KINIE
Fot. ze strony internetowej SOK

Fot. ze strony internetowej SOK

Fot. ze strony internetowej SOK

Fot. ze strony internetowej SOK
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Sprzedam drewno na opał, różne gatunki 
z dowozem tel. 608-230-335

110/2015

Sklepy firmowe ,,ROMAĆ’’ oferują:
– kozinę
– jagnięcinę i baraninę
– wołowinę i cielęcinę
– wieprzowinę 
 Zapraszamy do punktów sprzedaży:

  – Targowisko Miejskie – ul. Sejneńska 6D
  – ul. Minkiewicz 6
  – ul. Nowomiejska 16  221/2015

ŻYWA LEKCJA HISTORII
Prawdziwe tłumy przyszły na rekonstrukcję Obławy Augustowskiej, 

czyli żywą lekcję historii przygotowaną przez suwalskie Muzeum 
Okręgowe oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Suwałki i 
Augustowsko– Suwalskie Towarzystwo Naukowe. W Gibach przypomnia-
no wydarzenia sprzed 70 lat. W lipcu 1945 roku miała miejsce największa 
w powojennej Polsce zbrodnia stalinowska. Dokonały jej liczące ok. 45 tys. 
regularne oddziały Armii Czerwonej oraz jednostki NKWD, wspomagane 
przez UB, milicję oraz 160 polskich żołnierzy 1. Praskiego Pułku Piechoty, 
którzy na terenie powiatów: augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego 
i sokólskiego zatrzymali ponad 7 tys. ludzi. Los wielu z nich do dziś nie 
jest znany.    Fot. Marta Orłowska

W obławie uczest-
niczyły oddziały 
frontowe wspierane 
przez samochody 
pancerne BA-64

Aresztowano ty-
siące mieszkańców 
Suwalszczyzny

INFORMACJA
Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) po-
daje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 
17.07.2015 r. do dnia 6.08.2015 r. został wywieszony na tabli-
cy ogłoszeń w siedzibie ZBM przy ul. Wigierskiej 32 oraz opu-
blikowany na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl wykaz 
nr 10/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. nieruchomości przeznaczonych do 
najmu i dzierżawy. 220/2015

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782) podaje do 
publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2015 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń 
wywieszony został na okres 21 dni (od 13.07.2015r. do 03.08.2015r.) 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 271/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku). 
Dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości nieza-
budowanej położonej w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej. 218/2015

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 
1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2013 roku, 
poz 267 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta 
Suwałk wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk właściwego za-
rządcy drogi z dnia 21.05.2015 r. znak: I.7011.02.8.2015.IS – decyzję nr 
4/2015 z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia projektu budow-
lanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pole-
gającej na rozbudowie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, w zakre-
sie robót budowlanych obejmujących:

– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych kolidujących 
z rozbudową ulicy, 

– budowę po południowej stronie ulicy ciągu pieszo-jezdnego z 
ustawieniem bariery chodnikowej o długości 42,0 m, 

– budowy po południowej stronie ulicy zatok postojowych o 25 
miejscach (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) wraz z odwodnie-
niem, 

– budowy zatoki postojowej po północnej stronie ulicy o 16 miej-
scach ( w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej) wraz z budową 
chodnika wokół zatoki,

 – budowę i rozbudowę zjazdów, zgodnie z projektem zagospo-
darowania terenu,

– wykonanie umocnienia skarpy od km 0+136 do km 0+165,
– przebudowę rowu dla potrzeb odwodnienia ulicy, 
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem 24 latarni oświe-

tleniowych, 
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane 

poza projektowanymi pasami drogowymi ww. ulic w zakresie przebu-
dowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu):

– przebudowa ulicy Armii Krajowej (działka nr geod. 23911/2) w 
części dotyczącej:

a) wykonania ciągu pieszo-jezdnego (dowiązanie do istniejącego 
zagospodarowania),

b) ułożenia kablowej linii oświetleniowej z ustawieniem 2 latarni 
oświetleniowych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Zadanie realizowane będzie na działkach:
Działki stanowiące pas drogowy drogi gminnej:
22697 (działka w całości stanowi pas drogi gminnej Nr 101383B), 

22704 (działka w całości przeznaczona pod projektowany pas drogo-
wy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) i w części na działkach nr geod.: 
22705/2, 22706, 22707, 22714, 22715, 22716, 22717, 22722 (obręb 0004, 
Miasto Suwałki), 

Działki stanowiące teren do czasowego zajęcia, niezbędne podczas 
realizacji inwestycji: 23911/2 (pas drogowy ul. Armii Krajowej) 

Działki ulegające podziałowi: 22705/2, 22706, 22707, 22714, 22715, 
22716, 22717, 22722.

Działki po podziale wchodzące w granice projektowanego pasa 
drogowego drogi gminnej: 22705/3, 22706/1, 22707/1, 22714/1, 22715/
1, 22716/1, 22717/1, 22722/1, 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zloka-
lizowana na nieruchomościach oznaczonych działkami nr geod. 22704, 
22697, 22705/3, 22706/1, 22707/1, 22714/1, 22715/1, 22716/1, 22717/1, 
22722/1 (obręb 0004, Miasto Suwałki) 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane 
poza projektowanymi pasami drogowymi ww. ulic w zakresie prze-
budowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieru-
chomości oznaczonej działką nr geod. 23911/2 (pas drogowy ul. Armii 
Krajowej) (obręb 0004, Miasto Suwałki), według obowiązującego ka-
tastru nieruchomości.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 
Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 3, także składać uwagi i wnioski do-
tyczące przedmiotowej sprawy do czasu wydania decyzji o zezwole-
niu na realizację inwestycji drogowej. 222/2015
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ANKIETA DOTYCZĄCA DEKLAROWANEGO UDZIAŁU 
W „SUWALSKIM PROGRAMIE BUDOWY MIESZKAŃ DLA MŁODYCH” 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Miasto Suwałki planuje w bieżącym roku opracowanie i uruchomienie „Suwalskiego Programu Budowy Mieszkań dla Młodych”.
Program oparty jest na formule TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego):

1) spółka miejska dokonuje naboru zainteresowanych najmem mieszkania z prawem do uzyskania tytułu własności po spłaceniu jego wartości
2) przyszły najemca mieszkania wnosi wkład pieniężny w wysokości 10 % przewidywanej wartości mieszkania  
3) spółka miejska zaciąga kredyt bankowy na budowę budynku mieszkalnego
4) spółka buduje budynek
5) spółka miejska zawiera z najemcami dwie umowy:
· umowę najmu, w ramach której najemca płaci czynsz i opłaty związane z bieżącą eksploatacją lokalu,
· przedwstępną umowę sprzedaży mieszkania, w ramach której najemca wnosi stałe, równe miesięczne wpłaty na poczet ceny jego nabycia w 

okresie od 10 do 20 lat
6)po spłaceniu mieszkania nastąpi przeniesienie na najemcę prawa własności lokalu w formie aktu notarialnego

Lokale w pierwszej kolejności przeznaczone będą dla osób będących mieszkańcami Suwałk, nie posiadających własnego mieszkania, jak również 
dla tych osób, które w zamian zwolnią dotychczas zajmowany lokal komunalny.

Program skierowany będzie przede wszystkim do osób w wieku do 35 roku życia, które nie posiadają zdolności pozwalającej na uzyskanie kredy-
tu bankowego celem zakupu lokalu mieszkalnegoe wsparciem rządowym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”.

W sytuacji potrzeby uzyskania dodatkowych informacji w sprawie możliwe jest nawiązanie telefonicznego kontaktu z Działem Lokali i Dodatków 
Mieszkaniowych ZBM, tel. (87) 563 50 55.

Ankietę można złożyć w terminie do 20 sierpnia 2015 r.
· bezpośrednio w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32 pok. nr 5 
· drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl 

ANKIETA

1. Czy jest Pan/Pani mieszkańcem Suwałk?
      tak/nie*

2. Wiek ………… lat. 

3. Łączna liczba członków gospodarstwa domowego  – …….… osób.

4. Czy mieszkanie, które Pan/Pani obecnie zajmuje jest własnością: 
a) osoby prywatnej,               
b) mieszkam niesamodzielne wspólnie z rodziną,
c) komunalną,
d) spółdzielczą,
e) zakładu pracy,
f ) inny status mieszkaniowy ………………………………………………………………………………

5.  Czy ubiegał się Pan/Pani o najem mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Suwałki?

      tak/nie*

6. Łączny dochód miesięczny netto (bez podatku i innych obciążeń) gospodarstwa domowego wynosi ogółem .................………
…………zł., czyli średnio ok. ……………………zł. na 1 członka gospodarstwa.

7. Jakie mieszkanie Pana/Panią interesuje ?
  35 m2 / miesięczna wpłata –  ok. 1 150 zł      
  45 m2 / miesięczna wpłata –  ok. 1 250 zł   
  50 m2 / miesięczna wpłata –  ok. 1 350 zł  
  60 m2 / miesięczna wpłata –  ok. 1 500 zł  

Powyższe szacunkowe kwoty obejmują wysokość miesięcznej wpłaty na poczet ceny nabycia mieszkania oraz opłatę z tytułu czyn-
szu najmu, natomiast nie obejmują opłaty za media / woda, co., energia elektr. itp./. 
      tel. ……………………… e-mail: …………………………………… / opcjonalnie /
*tak/nie – właściwe podkreślić
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WYNAJMĘ

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
tel. 87 566 28 25

dwutygodnik@bpsuwalki.pl

SZAMBA BETONOWE
PRODUCENT515373550

188/2015

n Wynajmę lokale wŁomży od 20 do 100 m2, 
tel. 600 588 666  186/2015

n Zatrudnię z językiem słowackim lub czeskim, 
tel. 600 588 666  187/2015

PRACA

n Do wynajęcia lokale biurowo-handlowe, gabinety lekarskie 
– tanio, Suwałki, ul. Pułaskiego 30J, tel. 501 559 660

195/2015

Informacja o wywieszeniu wykazu
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782) podaje do 
publicznej wiadomości, że w dniu 8 lipca 2015 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wy-
wieszony został na okres 21 dni (od 08.07.2015r. do 29.07.2015r.) wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 259/2015 z dnia 8 lipca 2015 roku). Dotyczy sprze-
daży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej 
budynkami handlowo-usługowymi, położonej w Suwałkach przy ul. 
Wojska Polskiego 98. 215/2015

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 

gruntowych z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.
 
1. działki ozn. nr geod: 33950, 33951, 33952, 33953, 33959, 33961, 33962, 

33954, 33955, 33963, 33956, 33964, 33968, 33957, 33958, 33965, 32935, 
33966, cz. 32934/14 o łącznej powierzchni 57,4052 ha, niezabudowane, 
położone w Suwałkach przy ul.Stanisława Staniszewskiego, Obręb nr 8 
i 9, stanowiące zbiornik wodny po wyrobisku żwiru wraz z linią brzego-
wą, są sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,2767 ha, grunty 
orne klasy VI o pow. 11,2248 ha, użytki kopalne o pow. 7,3373 ha, grunty 
pod wodami powierzchniowymi stojącymi o pow. 33,7775 ha, nieużyt-
ki o pow. 4,7889 ha. Termin dzierżawy na okres 15 lat. Dzierżawca zobo-
wiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad 
wynikających z przepisów o rybactwie śródlądowym, prawa wodnego, 
ochronie gruntów, przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz 
ochrony przyrody i będzie używał przedmiotu dzierżawy stosownie do 
ograniczeń wynikających z tych przepisów. Działki położone są na tere-
nie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Natomiast według ustaleń Zmiany Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Suwałk uchwalo-
nego uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach nr XXII/238/2012 z dnia 30 ma-
ja 2012 r. przedmiotowe działki położone są na terenie wód powierzch-
niowych, terenach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Na działki 
ozn. nr geod: 32934/14, 32935, 33950, 33951, 33952, 33954, 33955, 33956, 
33957, 33958, 33959, 33961, 33962, 33963, 33964, 33968 Miejska Dyrekcja 
Inwstycji w Suwałkach uzyskała decyzję Prezydenta Miasta Suwałk znak 
AGP-II-7331-190/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego, polegającą na zagospodarowaniu terenu w re-
jonie zbiornika wodnego Sobolewo.Działki nie objęte inwestycją sta-
nowią uzupełnienie przedmiotowego terenu. Dzierżawca zobowiązany 
będzie do wybudowania trzech pomostów o minimalnej powierzchni 40 
m2 każdy, w ciągu 3 lat od daty podpisania umowy dzierżawy na tere-
nie objętym umową.Lokalizacja pomostów musi być uzgodniona z wy-
dzierżawiającym. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 739 zł 
(słownie: siedemset trzydzieści dziewięć złotych ).

Wadium w wysokości 74 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote).
Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2015 r. o godz. 1100 w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 

1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetar-
gu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. nieruchomości 

na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 
4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 10 sierpnia 2015 
r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargo-
wej przed otwarciem przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobi-
ste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub repre-
zentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa spo-
rządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przed-
łożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw spo-
rządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących 
podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzy-
gnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaofe-
ruje co najmniej 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 organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocz-
nie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
• do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadze-

nia.
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.

216/2015

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 
782 ) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lipca 2015 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul.A.Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 16 lipca 2015 
r. do 06 sierpnia 2015 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowią-
cych własność  Miasta Suwałki, przeznaczonych do dzierżawy na ce-
le rolnicze  na okres do 3 lat w drodze przetargu (Zarządzenie Nr  280/
2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia  16 lipca 2015 r.). Dotyczy nie-
ruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Północnej, 
Bakałarzewskiej, Studzieniczne, Gen. K. Pułaskiego, Czarnoziem, 
Zastawie, 23 Października, M. Buczka, Dubowo I, Szwajcaria.

224/2015
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Przed dwoma tygodniami po-
dzieliłem się z Państwem refleksją, 
która przyszła do mnie, gdym stał 
w kolejce do szpitalnej rejestracji. 
Rzecz, z grubsza, dotyczyła tego, że 
Polacy, w tym oczywiście pacjen-
ci suwalskiego szpitala i znajdują-
cych się w nim przychodni, tracą 
ogromnie wiele czasu  i zdrowia, a 

to wszystko z tego powodu, że w rejestracji, choć okienek jest 
kilka, pracuje tylko jedna pani. 

Wywodziłem też, że przynosi to nam, Polakom, bardzo wy-
mierne straty, bowiem szpital zatrudniając tylko jedną osobę w 
rejestracji, owszem, pewnie coś nawet oszczędza, ale my wszy-
scy dużo tracimy. 

Ku mojej, a przede wszystkim licznych pacjentów, satys-
fakcji sytuacja uległa zmianie, przybyło pań w okienkach, uby-
ło kolejek. Ale to nie koniec. Po pierwsze, czytelnicy i znajomi 
wytknęli mi, że „zaatakowałem jedynego w ostatnich latach sze-
fa szpitala, który naprawdę robi dobrą robotę”. Odpowiadam:  
Adam Szałanda to najlepszy od lat szef suwalskiego szpitala i 
właśnie dlatego, że obecny dyrektor szpitala wykonał napraw-
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Krzyżówka 15

CHŁODNYM 
OKIEM

KUPON
NR 15Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl
suwalki@cinema-lumiere.pl
Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23

dę wielką i bardzo sensowną pracę na rzecz szpitala, mamy pra-
wo oczekiwać, że zlikwiduje to, co z sensem wyraźnie się mija. 
Zaś o dobrej pracy dyrektora pisałem wcale nie tak dawno na 
tych łamach.  

Ale jest ciąg dalszy mojej kolejkowej historii. Dostałem kart-
kę, że mam być w przychodni pewnego dnia o 13.50. Byłem o 
13.45. Przyjęto mnie po godzinie oczekiwania („doktor musiał 
wyjść”) i natychmiast odesłano do rejestracji po kartę pacjenta. 
Kolejny kwadrans w plecy. Kiedy karnie przyniosłem kartę i za-
meldowałem w gabinecie, usłyszałem: „miał pan być o 13.50, 
a jest prawie 15.00”. I była to jakby przygana, pretensja, wytyk 
taki drobny. Wyjaśniłem, jak umiałem powody mojego „spóź-
nienia”, co zostało przyjęte ze zrozumieniem. Pojawił się nawet 
komentarz, że „chyba procedury mamy nie do końca przemy-
ślane”, co – jak pojąłem – miało tłumaczyć fakt, że moja karta 
nie trafiła w porę do gabinetu. 

Czy warto w ogóle zajmować się takim maleńkim drobia-
zgiem? – zapytacie Państwo. Są przecież większe, poważniejsze 
problemy.

Są, ale ja jestem od tych małych. Na początek załatwmy  
drobiazgi, będzie choć odrobinę łatwiej żyć.

STANISŁAW KULIKOWSKI

„ZROBILI SOBIE DOBRZE” – C.D.

U
     5

U U

U
   23     7

  11
U

     3
U

U
    2      9

  24

  15   17    13
U

U U

   12    20     8

  26    14    18

    1
U

 16
U U

U
  25

    6    22
 U

    U
      21   19

      
    4   10

Znaczenie wyrazów podane jest bez 
miejsca ich wpisywania, ale dla uła-
twienia w diagramie zostały uwzględ-
nione wszystkie samogłoski U.

POZIOMO:
· “Komu bije ...” E.  Hemingwaya
· biała śmierć
· duże gospodarstwo rolne
· dzieło Szekspira
· kawa zbożowa 
· góry w Ameryce Południowej
· japoński sport grubasów
· jest nią tytoń  i alkohol
· talia, stan
· ptak kojarzący się z zakochanymi
· storczyk z pantofelkami
· rabat
· gatunek herbaty 
· wydechowa w aucie
· zdobienie drewna drewnem 

PIONOWO:
· wylansowali przebój „Nie szkoda róż”

· miasto Matki Teresy
· intratna posada
· lek cukrzyków
· szklarnia z egzotycznymi roślinami
· afekt 
· podręcznik studenta
· Tadeusz, polski poeta i satyryk (Wierz-

by polskie, Fantasmagorie)
· np. Yeti lub Smok Wawelski 
· publiczność, widownia
· producent dodatków do ciast
Litery z ponumerowanych pól, upo-

rządkowane od 1 do 26 utworzą roz-
wiązanie, które należy przesłać wraz z 
kuponem pod adresem „DwuTygodni-
ka Suwalskiego” do 3 sierpnia. Wśród 
nadawców prawidłowych rozwiązań 
rozlosujemy nagrodę ufundowaną 
przez Cinema Lumier w Suwałkach. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 14: Jurasic 
World.

Nagrodę otrzymał Stanisław Kalinow-
ski z Suwałk. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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NAJWIĘKSZY SKLEP KOMPUTEROWY

162/2015

172/2015

www.b-dent.suwalki.info

Stomatologia B-Dent
Barbara Waraksa-Jatowczyc

Suwałki, ul. Bydgoska 30
pon.-pt. 11.00-18.00

sob. – po uzgodnieniu telefonicznym
tel. 87 565-51-05; kom. 607-228-128

Dojazd MPK linie 10, 11 i 19
Samochodem, jadąc z centrum Suwałk 

ul. Wojska Polskiego pierwsza w prawo za salonem Skody

21
2/

20
15
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Północ Nieruchomości – jedyne takie biuro 
nieruchomości w Polsce z pełnym zakresem usług.

Północ Nieruchomości to: 
n Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami przy kupnie, sprzedaży 

i wynajmie, zapewniające kompleksową obsługę transakcji
n Profesjonalna obsługa oraz bezpieczny przebieg każdej transakcji 
n Współpraca z innymi biurami pośrednictwa (50 oddziałów w ca-

łym kraju). Dla zwiększenia Państwa oferty sprzedażowej jesteśmy na 
największych 24 portalach internetowych

n Nawiązujemy współpracę również z jedną z największych firm ob-
rotu nieruchomościami w USA – EXIT ALL Season Realty

n Ścisła współpraca z notariuszem, prawnikami, rzeczoznawcami 
majątkowymi, doradcami finansowymi – kredyty w 26 bankach, ar-
chitektami, geodetami, firmą budowlaną, remontową i przewozową. 

Zapewniamy niskie stawki i atrakcyjne rabaty (10-25 %) w wybranych sklepach 
na terenie naszego miasta: KRAM Suwałki ul. Sejneńska 36, WENUS MEBLE 
Suwałki ul. Podhorskiego 10, RAMADAN Suwałki ul. Waryńskiego 3.

Przekonaj się sam, nic nie stracisz, a jedynie zyskasz!
Załatwisz wszystko w jednym miejscu.

Północ Nieruchomości Suwałki, ul. Utrata 1B,
(dworzec PKS), II p – winda.

tel. 87 564 09 05, 505 028 870; e-mail: wornowski@polnoc.pl
Czynne od pon.-pt. od9.00 do 17.00

 w soboty po telefonicznym kontakcie

Północ Nieruchomości 
to Twoje biuro i Twoja 
bezpieczna przyszłość. 

95/2015
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Kiedy byliście państwo ostatnio nad Wigrami? 
Odpowiecie, że wszystko już widzieliście, zwiedziliście. I tu 
się mylicie. Wigierski Park Narodowy ciągle coś remontuje, 
buduje, usprawnia, dostosowuje. 

Dobrze znana suwalczanom zatoka Słupiańska wzbogaci-
ła się o dwa nowe parkingi – na dawnej pętli autobusowej oraz 
tzw. Łysosze. Parking z prawdziwego zdarzenia także z miejscami 
dla autobusów, wybudowano wokół Muzeum Wigier w Starym 
Folwarku. Obok muzeum powstał edukacyjny plac zabaw dla 
najmłodszych, nowa ścieżka edukacyjna „Ols”, a przy jeziorze 
pomost, który podzielony jest na dwie części. Jedna służy pla-

żowiczom i kąpiącym się, druga żeglarzom. Przy pomoście cu-
muje też łódź z przezroczystym dnem Leptodora II.  

Przed siedzibą parku w Krzywem, a także przy Muzeum 
Wigier, pojawiły się punkty ładowania pojazdów elektrycznych. 
Także w tych miejscach oraz na parkingu w Bryzglu i w bazie ry-
backiej w Czerwonym  Folwarku z  myślą o rowerzystach zain-
stalowano samoobsługowe punkty naprawy rowerów. Co wię-
cej, dyrekcja parku wiedząc, że jest wielu chętnych na wycieczki 
na dwóch kółkach, zakupiła 12 nowych rowerów i dysponuje 
obecnie 40 jednośladami, które można wypożyczyć. Turyści od-
wiedzający WPN pieszo i na rowerach mogą korzystać ze ście-
żek o łącznej długości 250 km. Dyrekcja stara się, by z dobro-
dziejstw przyrody mieszkańcy Suwałk i turyści mogli korzystać 
także zimą. W Krzywem oraz nad zatoką Słupiańską wyznaczo-
no i oznakowano 16 kilometrów tras narciarskich.

 Z myślą o wygodzie i higienie odwiedzających na szlaku 
wokół Wigier zainstalowano 13 ekologicznych toalet kompostu-
jących. Wymieniono kilkunastometrowy  drewniany pomost wi-
dokowy nad Sucharem I. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdy-
by nie to, że nowy jest wykonany z plastiku z zużytych butelek 

pet. A gdzie tu ekologia? Dyrektor WPN Jacek Łoziński tłuma-
czy, że producenci tworzywa dają gwarancję, że ich wyrób będzie 
znacznie trwalszy niż drzewo używane do budowy pomostów. 
Dzięki zastosowaniu nowego materiału uratujemy kilkadziesiąt 
drzew przed wycinką. I to już jest ekologia. 

Dyrektor zdradził też  nam nowe plany inwestycyjne. Jeszcze 
w tym roku przy parkingu Łysocha zostanie zbudowany pły-
wający pomost wędkarski. Wędkarzy się nie boimy, zarybia-
my jeziora, mamy bardzo wydajną zmodernizowaną wylęgarnię 
– tłumaczy Jacek Łoziński. Otwierany się na potrzeby turystów 
i przedsiębiorców działających w granicach parku. Dlatego 
wokół Wigier na trasie wąskotorowej  Kolejki Wigierskiej 
w Powałach i w Bartnym Dole wybudujemy dwa duże pomosty 
widokowe z możliwością dopłynięcia i przybicia statkiem.

Również Centrum Informacji Turystycznej, wystawa przyrod-
nicza i sala konferencyjna w Krzywem doczekały się modernizacji. 
Muzeum Wigier 
wzbogaciło się o 
audioprzewodniki 
pomocne w pozna-
waniu fauny i flory 
WPN dla osób nie-
widomych i niedo-
widzących. 
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Pomost dla plażowiczów i żeglarzy
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