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Suwalska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej zorganizo-
wała akcję Narodowego Czytania w czasie dorocznego Pikniku na 
Klonowej. W 200 rocznicę pierwszego wydania, czytane były „Ballady 
i Romanse” Adama Mickiewicza. W czasie suwalskiej akcji Małgorzata 
Makowska i Wojciech Fałtynowicz przebrani w stroje z epoki prze-
czytali fragmenty „Pani Twardowskiej” i „Powrotu taty” Adama 
Mickiewicza. Każdy kto przyszedł 2 września do bibliotecznej Filii  
nr 2 mógł przybić okolicznościową pieczątkę w swojej książce oraz 
obejrzeć zdjęcia pierwszego wydania „Ballad i romansów”. Patronat nad Narodowym Czytaniem sprawuje Prezydent RP.

Narodowe  CzytaNie 
w  Suwałkach

SąSiedzi 
przy  stole

Bitki wołowe, gulasz i burgery można by-
ło spróbować w czasie IX Międzynarodowego 
Konkursu Kulinarnego „Sąsiedzi przy stole", 
który odbył się w suwalskim parku Konstytucji  
3 Maja. Mimo deszczu chętnych na degusta-
cję nie zabrakło.

Mimo nie najlepszej pogody frekwencja na Międzynarodowym Konkursie Kulinarnym „Sąsiedzi przy sto-
le” dopisała

Aleksander Popławski z „Kuchni u Alika” przy-
rządził tatarski gulasz „Azu”

W tym roku kucharze z Gruzji, Słowacji  
i Polski przyrządzali potrawy z wołowiny. 
Była muzyka na żywo w wykonaniu zespołu 
Shamrock, warsztaty kulinarne, konkursy i de-
gustacja. Chętni mogli skosztować między in-
nymi tatarskiego gulaszu „Azu”, czy tradycyjne-
go żurku. Wszystko z dodatkiem sera z Wiżajn 
i owoców z suwalskich sadów. W konkursie 
najwyżej oceniono potrawy przygotowane 
przez kucharzy ze Słowacji. Drugie miejsce za-
jął Browar Suwalski (drużyna kierowana przez 
kucharza z Gruzji), a trzecie Suwalska Spiżarnia.

Tradycyjnie w konkursie kulinarnym pomagała 
młodzież z suwalskich szkół średnich. Na zdjęciu 
dziewczęta z Zespołu Szkół nr 4

Drużyna 
kucharzy 
węgierskich 
ze słowackiego 
miasta Wydra-
ny pod kierun-
kiem Mundi 
Jozsi przygoto-
wała gulasz  
z wołowiny

Po burgery 
przygoto-
wane przez 
kucharzy 
z Polskiego 
Związku 
Hodow-
ców Bydła 
Mięsnego 
ustawiła się 
kolejka

Smacznego 
gotowania 
trzeba uczyć 
się już od 
najmłod-
szych lat

Na stoiskach nie brakowało też miodów  
z ekologicznych pasiek
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83 roCzNiCa
1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa. W 83 rocznicę najazdu Niemiec na Polskę 

pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r., przy ul. Wojska Polskiego zebrali się: kombatan-
ci, żołnierze i przedstawiciele parlamentu, samorządu, służb mundurowych, miejskich insty-
tucji oraz młodzieży i mieszkańcy Suwałk.

Głos zabrał Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, który w swoim wystąpieniu przy-
pomniał jak wyglądała okupacja w Suwałkach. Ofiarami byli nie tylko żołnierze, ale przede 
wszystkim cywile. W Suwałkach pierwsze niemieckie bomby spadły już 2 września w godzi-
nach popołudniowych. Niemieckie samoloty zbombardowały m.in. koszary przy szosie au-
gustowskiej i sejneńskiej oraz tereny koszar 2. pułku ułanów. Najwięcej ofiar nalot spowo-
dował na stacji kolejowej w Suwałkach, gdzie wagonowały się pododdziały 41. Suwalskiego 
Pułku Piechoty. Do końca drugiej wojny światowej suwalczanie walczyli za Polskę i ginęli na 

wszystkich frontach, na całym świe-
cie. Wielu oddało życie w walkach 
partyzanckich i konspiracji. Głos za-
brali też poseł Jarosław Zieliński i se-
nator Marek Komorowski. Modlitwę 
odmówił ks. Jarema Sykulski.

Pod Pomnikiem Żołnierzy Wrześ- 
nia 1939 r. kwiaty złożyły między in-
nymi delegacje suwalskich komba-
tantów, lokalnych parlamentarzy-
stów oraz samorządowców, służb 
mundurowych i suwalskich szkół.

Miasto Suwałki wspól-
nie z  G miną Suwa ł k i 
we współpracy z Mini- 
sterstwem Funduszy i Po- 
lityki Regionalnej oraz 
Związkiem Miast Pols- 
k ich realizuje projek t 
pt. „Centrum Wsparcia 
Doradczego +”, w ramach 
którego powstanie stra-
tegia rozwoju ponadlokalnego obu samorządów, 
służąca realizacji wspólnych przedsięwzięć roz-
wojowych w perspektywie finansowej 2021-2027. 
Planując długoterminowy rozwój miasta i gminy 
niezwykle ważne są opinie mieszkańców. W tym 
celu zamierzamy przeprowadzić badanie ankieto-
we, które posłuży do przygotowania rzetelnej dia-
gnozy i propozycji działań strategii ponadlokal-
nej. Poznanie Państwa opinii będzie pomocne przy 
planowaniu i podejmowaniu decyzji o najważniej-
szych inwestycjach i działaniach w Mieście i Gminie 
Suwałki i pozwoli lepiej dostosować politykę samo-
rządu do potrzeb mieszkańców.

Serdecznie zapraszam do wypełnienia an-
kiety „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto”,  
o miejscu, w którym żyjemy, o potrzebach i pomy-
słach na rozwój Miasta Suwałki. Ankieta dotyczy 
Miasta Suwałki i Gminy Suwałki, które tworzą tzw. 
Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk – w skrócie 
MOF Suwałk. Państwa odpowiedzi pozwolą zbudo-
wać korzystniejsze warunki do życia i rozwoju Miasta 
i Gminy Suwałki. 

Ankieta jest dobrowolna, a jej wyniki anonimo-
we. Wyniki po opracowaniu będą przedstawione pu-
blicznie w formie zbiorczego raportu. 

Zaplanujmy wspólnie naszą przyszłość!
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zdanieM prezydenta

>>
Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 

2022/2023 odbyła się 1 września w ha-
li sportowej Zespołu Szkół nr 6 im. Karola 
Brzostowskiego. Były przemówienia okolicz-
nościowe, życzenia skierowane do uczniów  
i nauczycieli oraz występy artystyczne. Na 
uroczystość przybyli: poseł Jarosław Zieliński, 
Czesław Renkiewicz prezydent Suwałk wraz 
ze współpracownikami, Zdzisław Przełomiec 
Przewodniczący Rady Miejskiej z liczną re-

inauguracja  roku  Szkolnego
prezentacją radnych, Cezary Cieślukowski wi-
ceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Podlaskiego, przedstawiciele służb munduro-
wych, dyrektorzy miejskich instytucji i oczy-
wiście najważniejsi – uczniowie i nauczycie-
le ZS nr 6. 

– Jest to wyjątkowy rok, przede wszyst-
kim ze względu na bardzo dobry nabór do 
szkół ponadpodstawowych. Zainteresowanie 
absolwentów szkół podstawowych naszy-
mi szkołami średnimi było tak duże, że trze-
ba było podjąć decyzję o utworzeniu 9 do-
datkowych oddziałów w szkołach średnich. 
W liceach II i III powstały po dwa oddziały,  
w pierwszym liceum jeden oddział i w pozo-
stałych szkołach średnich po jednym oddzia-
le – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

W tym roku szkolnym naukę w Suwałkach 
rozpoczęło 12 130 uczniów, o 400 więcej niż 
w ubiegłym roku. Opiekę nad nimi sprawuje 
1 247 nauczycieli. 38 pedagogów odeszło na 
emeryturę.

Zebranych 
przywitała 
gospodarz 
miejsca, 
Joanna 
Woronko, dy-
rektor Zespołu 
Szkół nr 6 
im. Karola 
Brzostowskiego

>>

MiejSki rzecznik Praw ucznia
Miejski Rzecznik Praw Ucznia w Suwałkach Paula Amelian-

Bagińska udziela porad telefonicznie oraz osobiście w pokoju  
nr 137 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Sejneńska 13 we wtorki 
w godz. 12-14; tel. 87 562 80 50; e-mail: rpu@um.suwalki.pl

Do zadań Rzecznika należy w szczególności: upowszechnianie 
wiedzy o prawach ucznia wśród uczniów i nauczycieli suwalskich 
szkół; informowanie uczniów o ścieżce postępowania w przypad-
ku łamania ich praw; wsparcie uczniów i ich rodziców w zakresie 
spraw dotyczących przestrzegania praw uczniów w szkole oraz   
reprezentowanie interesów uczniów w przypadku złamania ich praw. Więcej o działalności 
Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia pisaliśmy w nr 14 „DTS”.

>>
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dożynki SalezjańSkie
Na przełomie sierpnia i września w gminach powiatu suwalskiego odby-

wają się dożynki. Od trzech lat dożynki są organizowane też w Suwałkach, 
w salezjańskiej parafii na Osiedlu Północ. 4 września w kościele pod we-
zwaniem Matki Bożej Miłosierdzia została odprawiona msza święta dzięk-
czynna za tegoroczne plony. W uroczystej mszy św. pod przewodnictwem  
ks. proboszcza Marka Gryna uczestniczyli rolnicy z okolicznych miejsco-
wości, prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na te-
renie parafii oraz przedstawiciele suwalskiego samorządu i wierni. Rolnicy 
przybyli z pięknymi wieńcami, a działkowcy przynieśli kosze wypełnio-
ne owocami i warzywami, a także kwiaty, miód oraz inne dary natury.

Dożynki to dla rolnika jeden z najpiękniejszych dni w roku. Zgodnie  
z wielowiekową tradycją są świętem zbiorów zbóż, owoców i warzyw oraz 
dziękczynieniem Bogu za uzyskane plony, a także podziękowaniem rol-
nikom i działkowcom za ich trud i codzienną pracę. Są także wyrazem na-
dziei, że dobre zbiory powtórzą się w następnych latach. Głównym ele-
mentem dożynek jest wieniec uwity ze zboża, udekorowany kwiatami  
i wstążkami. Ważnym elementem uroczystości jest każdorazowe poświę-
cenie wieńców dożynkowych oraz chleba.

Z okazji Dnia Solidarności i Wolności prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz wspólnie z zastępcami Łukaszem Kurzyną i Romanem 
Rynkowskim oraz Zdzisławem Przełomcem, przewodniczącym Rady 
Miejskiej i radną Mariolą Brigidą Karpińską złożyli wiązanki kwiatów oraz 
zapalili znicze w miejscach upamiętniających wydarzenia i postaci zwią-
zane z obchodami tego święta.

– Porozumienie to było zwieńczeniem wysiłków, walki Między- 
zakładowego Komitetu Strajkowego, który później przekształcił się  
w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, z rządem 
PRL-u. Sformułowano wtedy 21 postulatów. Ich listę otwierało żądanie 
utworzenia wolnych związków zawodowych. Pozostałe dotyczyły prze-
strzegania konstytucyjnych praw i wolności, zniesienia przywilejów par-
tyjnych oraz poprawy warunków bytowych społeczeństwa. Chciano 
doprowadzić do zmian systemu politycznego, społecznego i gospodar-
czego i to udało się „Solidarności”. Dzisiaj powinniśmy pamiętać o tak 
ważnej dla historii współczesnej dacie i pamiętać o osobach, które przy-
czyniły się do tego, że ta żelazna kurtyna dzieląca wschód od zachod-
niej cywilizacji, jak również ten mur berliński runął po latach zniewolenia, 
po latach rządów PRL-owskich – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Kwiaty złożono przy Dębie Wolności, gdzie w latach 1980-81, a póź-
niej w czasie stanu wojennego, organizowano spotkania w rocznice świąt 
narodowych. Zaś przy pomniku upamiętniającym męczeńską śmierć  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana „Solidarności” – i przy pomniku pa-
pieża św. Jana Pawła II, który patronował „Solidarności” i walce Polaków  
o wolność – złożono kwiaty i zapalono znicze.
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>> rocznica PorozuMień SierPniowych

***
31 sierpnia w Suwałkach zorganizowano też obchody 42 roczni-

cy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. W uroczystościach wzięli udział m.in. poseł Jarosław Zieliński, 
samorządowcy, związkowcy oraz byli działacze „Solidarności”. Była msza 
święta w intencji Ojczyzny i NSZZ „Solidarność”, a także złożenie kwiatów 
pod Dębem Wolności i okolicznościowe przemówienia.

Kwiaty pod Dąbkiem Wolności składają: prezydent Suwałk Czesław Renkie-
wicz, jego zastępcy Roman Rynkowski i Łukasz Kurzyna oraz radna Mariola 
B. Karpińska i przewodniczący RM Zdzisław Przełomiec

o zapobiegaNiu 
samobójstwom

O przyczynach i zapobieganiu samobójstwom dyskutowali specja-
liści psychiatrii, psychologowie i terapeuci oraz pielęgniarki w suwal-
skim Szpitalu Psychiatrycznym z okazji „Światowego Dnia Zapobiegania 
Samobójstwom”. A że jest to duży problem w Suwałkach pokazują dane 
Głównego Urzędu Statystycznego. W 2018 roku (ostatnie dostępne da-
ne) w Suwałkach było aż 45 prób samobójstwa. Z czego 17 zakończyło 
się zgonem. Odsetek prób samobójczych w Suwałkach jest dwukrotnie 
wyższy niż w województwie podlaskim i w kraju.

– Próbujemy pomagać potrzebującym. Chcemy Światowy Dzień 
Zapobiegania Samobójstwom zaznaczyć cyklem spotkań z udziałem 
mediów, ale także w klubach sportowych i szkołach. Dzisiaj rozpoczy-
namy ten cykl działań takim konsylium, żebyśmy porozmawiali jak 
wspierać osoby w kryzysie – powiedziała dyrektor suwalskiego Szpitala 
Psychiatrycznego Bożena Łapińska.

Z wypowiedzi uczestników spotkania wynikło, że szpitale psychia-
tryczne są częścią wielkiego łańcucha wsparcia. Ważne w każdym dzia-
łaniu jest, aby dawać ludziom zagrożonym szansę. Społeczność, a więc 
szkoła, zakład pracy, służba zdrowia, grupa rówieśnicza i rodzina, odgry-
wa bardzo ważną rolę w zapobieganiu samobójstwom. By odpowiedzieć 
na potrzeby środowiska Suwalski Szpital Psychiatryczny wprowadził do-
datkowe, sobotnie dyżury (w godz. 8-18) gdzie może zgłosić się każda 
osoba potrzebująca, oraz uruchomił gabinet wsparcia terapeutyczne-
go. We wrześniu będzie to pilotaż.

>>
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wydarzyło Się
w Suwałkach

n  30 sierpnia lokomotywa pociągu PKP 
Intercity relacji Kraków-Suwałki wypadła z to-
ru ok. 900 m od przystanku Augustów Port, na 
przejeździe kolejowo-drogowym. Nikt z pasa-
żerów pociągu nie ucierpiał, jednak do szpita-
la trafiło dwóch maszynistów. Z torów wypadła 
jedynie lokomotywa. Przyczyny wypadku wy-
jaśnia policja i komisja powołana przez Polskie 
Linie Kolejowe. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali prawo jaz-
dy kolejnemu piratowi drogowemu, który  
ul. Bakałarzewską jechał z prędkością 110 km/h. 
21-latek przekroczył dopuszczalną prędkość  
w obszarze zabudowanym o 60 kilometrów na 
godzinę. Został również ukarany mandatem  
w wysokości 1 500 złotych. 

n  Prezes suwalskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Leszek Andrulewicz 
złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska 
ze względów rodzinnych. Swoją funkcję bę-
dzie pełnił do końca listopada. Jego następcę 
wybierze Rada Nadzorcza PWiK.

n  „Suwalski” masz t  
z flagą Rzeczypospolitej 
Polskiej został zamon-
towany przed budyn- 
kiem Suwalskiego Ośrod- 
ka Kultury przy ul. Jana 
Pawła II. „Pod biało-czer-
woną” to inicjatywa pre-
miera Mateusza Mora- 
wieckiego dot ycząca 
ustawienia w całym kra-
ju masztów z polską fla-
gą narodową. Koszt cał-
kowity przedsięwzięcia 
wyniósł 10 947 zł, z czego 
dotacja z budżetu pań-
stwa to 8 000 zł.   Fot. UM

n 50-letnia kobieta miała 2 promile alkoholu 
w organizmie, gdy na ul. Utrata uderzyła swo-
im samochodem w bok prawidłowo jadącego 
volkswagena. Pijana kobieta wiozła swoją ma-
mę. Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. 
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi ka-
ra do 2 lat pozbawienia wolności.

n 8 września do „obywatelskiego ujęcia” do-
szło w na ul. M. Reja. Jadącym pod prąd kierow-
cą Kia zainteresował się kierowca karetki pogo-
towia. Od razu zareagował. Od siedzącego za 
kierownicą mężczyzny wyczuł silną woń alko-
holu. Wyłączył silnik w Kia, odebrał mu kluczyki 
i powiadomili suwalskich policjantów. Badanie 
stanu trzeźwości, siedzącego za kierownicą 
44-latka wykazało, że mężczyzna ma ponad  
1,6 promila alkoholu w organizmie. 

n W nocy z 10 na 11 września do tragiczne-
go pożaru doszło w pustostanie przy ul. Klasz- 
tornej. Niestety, w trakcie gaszenia jednego 
z pomieszczeń na parterze strażacy znaleź-
li zwłoki, prawdopodobnie mężczyzny, który 
tam przebywał. Dokładne przyczyny zdarze-
nia ustala policja pod nadzorem prokuratora.

Piękne ogrody 
i kwieciSte balkony 

Podczas Pikniku Kulinarnego „Sąsiedzi przy stole” podsumowano 26 edycję konkursu „Gdzie 
te piękne ogrody i kwieciste balkony”. Swój udział do tegorocznego finału konkursu zgłosiło 199 
uczestników, czyli o 15 więcej niż przed rokiem. Komisja konkursowa pod przewodnictwem rad-
nego Karola Korneluka, składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg i Zieleni 
i Rodzinnych Ogrodów Działkowych oceniła m.in.: wpływ kompozycji na dekorację i estetykę mia-
sta, oryginalność kompozycji, poziom utrzymania zieleni, ogólny wygląd estetyczny obiektu oraz 
ukwiecenie obiektu.

– Każdego roku  przybywa na terenie miasta 
ogrodów przydomowych i ukwieconych balkonów.  
Korzystnie zmienia się też otoczenie zakładów pra-
cy. Bardzo duże znaczenie wychowawcze, kształ-
tujące postawę szacunku do zieleni ma dbałość  
o nią na terenach placówek oświatowych. Wszyst- 
kie te zabiegi wpływają pozytywnie na estetykę 
naszego miasta. Suwałki poprzez takie działania 
stają się miastem coraz bardziej „zielonym” i przy-
jaznym dla jego mieszkańców. Zrobimy wszystko, 
by kontynuować to przedsięwzięcie – powiedział 
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych katego-
riach w kolejności do pierwszego miejsca do trzecie-
go zdobyli:

– balkony, tarasy: Bożena Ruszewska, Edy ta 
Szafranowska i Irena Protasik oraz Wiesława Wilczewska, 
Małgorzata Jaworowska i Halina Brodowska;

– zieleń na terenie placówek oświatow ych: 
Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół 
Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II , Szkoła 
Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alek- 
sandry Piłsudskiej;

– ogródki przy blokach wielorodzinnych (zabudo-
wa blokowa): (pierwszego miejsca nie przyznano), Alicja 
Klucznik, Zofia Ben Brahim, Janina Suchocka, Leonard 
Grygieńć, Czesław Lichota i Alicja Ołdyńska;

– ogródki przy domach wolnostojących i w zabu-
dowie szeregowej: Urszula Trzonkowska i Dorota Staszkiewicz, Krzysztof Kiersztyn, Helena 
Bogdanowicz-Kwiadar;

– zieleń na terenach zakładów pracy  
o powierzchni zieleni do 1000 m2: (pierw-
szego miejsca nie przyznano), Zakład 
Produkcyjno-Usługowy „ART” Zdzisław 
Bziom, Stowarzyszenie Aktywności 
Społecznej „Nie Po Drodze”;

– zieleń na terenach zakładów pracy 
o powierzchni zieleni powyżej 1000 m2: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Paliatywnej im. Jana Pawła II , Dom 
Pomocy Społecznej „Kalina”;

– ogrody działkowe: Halina Kozłowska 
(Rodzinny Ogród Działkowy „Jaćwing”), 

Andrzej Mieleszko (ROD „Malwa”), Karolina Lech (ROD im. 
M. Konopnickiej).

Ponadto komisja ustaliła, że nagrody specjalne na łącz-
ną kwotę 750 zł. (ufundowane przez Centrum Ogrodnicze 
„Ilex”) otrzymali: Renata i Bogdan Zielepuza, Bogdan Puchlik 
i Krystyna Retel. Łączna kwota nagród w tym roku wynio-
sła 28,4 tys. zł. Laureaci otrzymali upoważnienia do dokona-
nia promocyjnych zakupów w wysokości od 250 do 750 zł. 
Pozostali uczestnicy otrzymali upoważnienia do zakupów 
na kwotę 100 zł. Samodzielnie nagrody zostały także ufundo-
wane przez sklepy ogrodnicze: Centrum Ogrodnicze „ILEX”, 
Ogród ZAJKO, Centrum Ogrodnicze „Świat Roślin”).

>>

                Laureaci konkursu balkony i tarasy

Laureaci konkursu w kategorii ogródki 
przy domach wolnostojących i w zabudo-
wie szeregowej

Laureaci konkursu w kategorii ogródki przy blokach wie-
lorodzinnych

Laureaci konkursu w kategorii ogro-
dy działkowe
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„Malwa” to największy ogród w Suwałkach i jeden z dwóch naj-
starszych w mieście. Jest także drugim co do wielkości w wojewódz-
twie podlaskim. Powstał w 1978 r. Aktualnie skupia 816 działek na po-
wierzchni ponad 31,5 ha. Grunty uprawia 1 142 członków PZD oraz  
70 osób niezrzeszonych.

6

Kilkaset osób z grona dzia łkowców  
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Jać- 
wingów” świętowało jubileusz 40-lecia powsta-
nia jednego z największych suwalskich ogro-
dów. W gronie uczestników jubileuszowego 
spotkania znalazły się osoby posiadające wła-
sną działkę od początku istnienia Ogrodu,  
a jest ich ok. 50 oraz użytkownicy najbardziej 
zadbanych gruntów i osoby wyjątkowo zasłu-
żone dla działkowców. 

>> cztery  dekady  „jaćwingów”

Prezes ROD „Jaćwin-
gów” Paweł Podleśny 
(z lewej) odbiera 
pamiątkowy puchar z rąk  
Andrzeja Giaro, 
wiceprezesa Okręgowego 
Zarządu Podlaskiego 
Polskiego Związku 
Działkowców

Obecni byli także prezesi sąsiadujących 
obok Ogrodów: Mirosław Hartung z ROD 
„Borówka” i Jan Wiszniewski z ROD „Malinka”. 
Suwalski samorząd reprezentowali: zastępca 

prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna oraz rad-
ni: Zdzisław Przełomiec i Andrzej Turowski. 
Samorządowcy przekazali pamiątkowy grawer-
ton oraz życzenia, aby cała ogrodowa wspólno-
ta czerpała ze swoich działkowych dokonań jak 
najwięcej radości i satysfakcji oraz by tegorocz-
ne plony były bogate.

Zabierając głos prezes Paweł Podleśny przy-
pomniał krótką historię ROD im. „Jaćwingów”, 
który utworzony został we wrześniu 1982 r. 
Zapotrzebowanie na działki było wówczas tak 
duże, że wkrótce ich liczba z 300 wzrosła do 

512, na powierzchni ponad 20 ha. (Więcej o tym 
ROD pisaliśmy w nr 16 „DTS”). Podczas uroczy-
stej gali zorganizowanej na placu „przy wago-
nie” wręczono 2 srebrne odznaki „Zasłużonego 
Działkowca”, które otrzymali: Zofia Dziczkowska 
oraz Feliks Stopnicki. Ponadto 13 osób uhono-
rowano brązowymi Odznakami „Zasłużonego 
Działkowca” oraz 14 Odznaką „Za Zasługi dla 
ROD”. Były także dyplomy „Za właściwe użyt-
kowanie działek przez okres 40 lat istnienia 
Ogrodu”, które trafiły do kolejnych 33 dział-
kowców. 

4 września w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Malwa” obcho-
dzono Dzień Działkowca. Spotkanie takie jest najlepszą okazją, by 
podsumować sezon, podziwiać zebrane warzywa i owoce oraz na-
grodzić trud najlepszych działkowców. Pojawiło się na nim ponad pół 
tysiąca osób. W spotkaniu uczestniczyli m.in. zastępca Prezydenta 
Suwałk Łukasz Kurzyna i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec. 

Tradycyjnie wręczono wyróżnienia dla działkowców najbardziej za-
angażowanych w upiększanie swoich ogródków. Wśród osób nagro-
dzonych znalazł się Andrzej Mieleszko, z wyróżnieniem za wyjątko-
wą dbałość o wizerunek i funkcjonalność prowadzonej działki. Prezes 
ROD „Malwa” Józef Demiańczuk zamykając uroczystości podziękował 
wszystkim przybyłym działkowcom, życząc im dobrych plonów oraz za-
dowolenia z przynależności do ogrodowej wspólnoty. Zaprosił też na 
obchody 45-lecia Ogrodu, które odbędą się w 2023 r.

>>

W czasie Dnia Działkowca w ROD „Malwa” były zabawy rekreacyjne dla 
dorosłych oraz dzieci, a także pokazy, prezentacje, poczęstunek oraz zawody 
strzelania z łuku, jazda konna i konkursy piłkarskie

dyŻury radnych
W każdy wtorek w godz. 15.30-17 w pok. 146 Urzędu Miejskiego 

można spotkać się z suwalskimi radnymi i przekazać im swoje uwa-
gi i pomysły.

We wtorek 13 września zapraszają Marek Zborowski-Weychman 
z klubu radnych „Łączą nas Suwałki” i Jacek Roszkowski z Prawa  
i Sprawiedliwości. Natomiast 20 września na suwalczan czekają Adam 
Ołowniuk i Wojciech Pająk z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. Na 
spotkanie z radnymi 27 września zapraszają Anna Ruszewska i Andrzej 
Turowski z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczo-
ny przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

najwiękSzy  ogród  w  Mieście
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zmodernizowany i doposażony w sprzęt medyczny oddział 
nefrologii ze Stacją dializ oraz przeszkolony personel – to podsta-
wowe efekty projektu unijnego „bezpieczne dializy bez granic” re-
alizowanego przez Szpital wojewódzki im. dr. ludwika rydygiera  
w Suwałkach we współpracy ze Szpitalem okręgowym w olicie. projekt 
podsumowano w czasie konferencji w suwalskim hotelu „loft”.

n Nowoczesny sprzęt medyczny w suwalskiej stacji dializ umożli-
wi korzystanie z tzw. „dializ gościnnych”, czyli osoby wymagające dia-
liz nie muszą być więźniem swojej choroby i nie muszą się powstrzymy-
wać od podróżowania

n Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej 
i Naczyniowej będzie rozbudowany

n Są pieniądze na unowocześnienie Oddziału Chorób Zakaźnych, 
który na czas remontu będzie przeniesiony. Jest on niezwykle potrzeb-
ny, stąd pomysł poprawy warunków leczenia

n tel. 85 333 30 04 – to nowy numer telefonu do zgłoszeń pacjentów 
w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakre-
sie świadczeń udzielanych w miejscu zamieszkania lub pobytu świad-
czeniobiorcy

co zySkał SuwalSki Szpital i jego pacjenci?
W suwalskim szpitalu pojawił się nowy sprzęt medyczny: laser hol-

mowy, aparaty do hemodializy, fotele do dializ, pompy infuzyjne, kar-
diomonitor, defibrylator, myjnia-dezynfektor, EKG, pulsoksymetry, USG 
oraz meble medyczne i socjalne.

– Mamy w szpitalu 21 stanowisk dializacyjnych, które pracują od wcze-
snych godzin rannych do północy, 6 dni w tygodniu, natomiast niedzie-
la jest dniem tzw. technicznym. Otaczamy opieką ok. 100 pacjentów  
z Suwałk, powiatu suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego i pobli-
skich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego – poinformował 
dyrektor suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego Adam Szałanda.

W ramach projektu szpitale w Suwałkach i Olicie zorganizowały rów-
nież specjalistyczne szkolenia medyczne z użytkowania lasera holmo-
wego oraz USG w diagnostyce chorób układu moczowego. Ponadto 
partnerzy projektu podjęli działania skierowane do osób dializowanych, 
które miały na celu propagowanie mobilności takich osób, pokazanie, 
że konieczność dializowania nie oznacza przywiązania chorych do jed-
nej stacji dializ. Mogą one korzystać z tzw. „dializ gościnnych”, zarówno  
w kraju, jak i na terenie Unii Europejskiej. Europejska Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego pozwala korzystać z tak zwanych dializ gościnnych. A to 
oznacza, że osoby wymagające dializ nie muszą być więźniem swojej cho-
roby i nie muszą powstrzymywać się przed podróżowaniem.

rozbudowa chirurgii i chirurgii onkologicznej
Kolejne zmiany będą na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem 

Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej. Zarząd województwa podlaskie-
go na posiedzeniu 2 września przekazał 3,9 mln zł na rozbudowę tego 
oddziału.

– Realizujemy duży projekt inwestycyjny. Modernizujemy i rozbudowu-
jemy Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej  
i Naczyniowej. Prace trwają, mamy zabezpieczone dofinansowanie, wsparł 
nas Urząd Marszałkowski. Do tej pory infrastruktura tego oddziału, który 
jest realizowany, była powierzchnią rotacyjną, gdzie były przenoszone in-
ne oddziały na czas ich modernizacji – poinformował dyrektor A. Szałanda.

Oddział chirurgii Szpitala Wojewódzkiego liczy obecnie 29 łóżek, po-
łożony jest na 5. piętrze w prawej części budynku A. Dla pacjentów onko-
logicznych oraz hospitalizowanych z przyczyn schorzeń naczyniowych 
zostaną zaadaptowane pomieszczenia lewego skrzydła na tym piętrze 
(naprzeciw chirurgii ogólnej). Tam właśnie zostanie ulokowany nowy po-
doddział – chirurgii onkologicznej i naczyniowej. Powstaną w nim m.in. 
sale z łazienkami dla pacjentów, sala intensywnego nadzoru medyczne-
go, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, sala zabiegowa, pomieszczenia 
dla lekarzy oraz personelu medycznego. Po modernizacji oddział bę-
dzie liczył 50 łóżek.

unowocześnienie oddziału zakaźnego
Dyrekcji szpitala udało się też pozyskać duże środki finansowe na mo-

dernizację Oddziału Chorób Zakaźnych, by dostosować go do współcze-
snych wymogów.

– Będą zamontowane śluzy, systemy podciśnie-
niowe wentylacji, doposażymy oddział w aparaturę  
i sprzęt, jak też oddziały towarzyszące, wymienimy win-
dy. Niebawem rozpoczniemy również i to zadanie. I tutaj 
spotykamy się z pewnym problemem, który musimy roz-
wiązać, gdyż Oddział Chorób Zakaźnych musi funkcjono-
wać, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Planujemy  przemie-
ścić go na czas remontu do nowo wyremontowanego 
pododdziału na piątym piętrze. Wartość całego zadania z aparaturą  
i sprzętem to 9 milionów złotych. Środki w całości pochodzą  
z Ministerstwa Zdrowia – podsumował dyrektor A. Szałanda.

nowocześniejSzy  SzPital  wojewódzki 

Od 5 września zmienił się numer telefonu przeznczony do zgłoszeń 
pacjentów w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowot-
nej w zakresie świadczeń udzielanych w miejscu zamieszkania lub po-
bytu świadczeniobiorcy. 

Nowy numer telefonu:  85 333 30 04

Dwuletni projekt „Bezpieczne dializy bez granic” realizowany 
przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach we 
współpracy ze Szpitalem Okręgowym w Olicie został dofinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Współpracy Interreg 
V-A Litwa–Polska na lata 2014–2020. Budżet Szpitala Wojewódzkiego 
w Suwałkach: 463 866,72 EUR. Dofinansowanie EFRR 394 286,71 EUR. 
Źródło dofinansowania Program Współpracy Interreg V-A Litwa– Polska 
na lata 2014–2020

Specjalistyczne 
szkolenie zastoso-

wania lasera 
holmowego 

w leczeniu chorób 
układu moczowego

Fot. Szpital 
Wojewódzki
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Cherubin. Poszczególne kon-
kurencje wśród seniorek wy-
grały: D. Olszewska (bieg na 
60 m), Stanisława Radkiewicz 
(pchnięcie kulą i rzut oszcze-
pem), A. Soroka (skok w dal). 
Wśród mężczyzn czołowe loka-
ty w klasyfikacji generalnej zajęli: Roman Jaworowski, Stefan Dojnikowski 
i Zenon Burzyński. Poszczególne konkurencje wśród seniorów wygrali:  
R. Jaworowski (bieg na 60 m i rzut oszczepem) i S. Dojnikowski (pchnię-
cie kulą i skok w dal). Nowością w tegorocznej edycji była nagroda dla 
małżeństwa, które uzyskało najlepszy wynik sportowy. Najlepsi okazali 
się Aniela i Andrzej Soroka. Puchary dla najstarszych uczestników zawo-
dów otrzymali: A. Soroka i Józef Wasilewski.

Następne zawody w ramach III Suwalskiej Olimpiady Seniorów 
odbędą się 23 września na strzelnicy II Liceum Ogólnokształcącego  
im. gen. Z. Podhorskiego przy ul. T. Kościuszki. Tym razem seniorzy 
sprawdzą swoje umiejętności strzeleckie. Zgłoszenia przyjmowane są 
drogą telefoniczną pod numerem:  
87 566 32 81. Organizatorem wyda-
rzenia był Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Suwałkach, Miasto Suwałki oraz 
Suwalska Rada Seniorów.
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>>

Prezydent Miasta Suwałk informuje, że Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Prymus”, rozpoczyna szczepienia seniorów przeciwko gry-
pie, w ramach realizowanego programu polityki zdrowotnej pn.: „ZDROWA 
JESIEŃ profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk 
powyżej 65 roku życia”. Wszystkie zainteresowane osoby urodzone przed 
1 stycznia 1957 roku i posiadające Suwalską Kartę Mieszkańca zachęca-
my do kontaktu z realizatorem Programu: NZOZ „PRYMUS” Sp. z o.o.  przy  
ul. L. Waryńskiego 27; tel. 87 563 08 13; 87 563 08 14.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do zapoznania się 
z materiałem edukacyjnym dotyczącym grypy i szczepień przeciwko gry-
pie przygotowanym przez NZOZ „PRYMUS” Sp. z o.o. (do pobrania na stro-
nie www.um.suwalki.pl).

>> szCzepieNia  przeCiw  grypie
Szczepienia są 
realizowane od 
poniedziałku do 
piątku w godzi-
nach 8-13 
w gabinecie  
numer 25 
przy ul. L. Wa-
ryńskiego 27

III Suwalską Olimpiadę Seniorów zainaugurowały zawody lekkoatle-
tyczne im. Ryszarda Roguckiego, w których udział wziąć mógł każdy ak-
tywny senior, który ukończył 60 lat. Seniorzy mogli sprawdzić się w jed-
nej bądź wielu z czterech dyscyplin: bieg na 60 metrów, rzut oszczepem, 

pchnięcie kulą i skok w dal. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, zaś najlepsi w poszczegól-
nych konkurencjach dodatkowo me-
dale oraz upominki. Seniorzy, którzy 
zgromadzili największą ilość punktów  
w klasyfikacji generalnej otrzymali z rąk 
zastępcy Prezydenta Suwałk Romana 
Rynkowskiego oraz zastępcy dyrekto-
ra suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekre- 
acji Grzegorza Krysy okazałe puchary. 

Wśród kobiety w klasyfikacji ge-
neralnej czołowe lokaty zajęły: Aniela 
Soroka, Dorota Olszewska i Danuta 

suwalsCy  seNiorzy  w  formie  
Dorota Olszewska 

zajęła drugie miejsce 
w czwórboju 

lekkoatletycznym

Stefan Dojnikowski 
zwycięzca w kon-
kurencji pchnięcia 
kulą

Jedną z czterech 
konkurencji był 
rzut oszczepem

Zastępca prezydenta Roman Rynkowski 
gratuluje małżeństwu Anieli i Andrzejo-

wi Sorokom za najlepsze wyniki sportowe

Na początku września Fundacja Teraz Wschód zorganizowała na terenach rekreacyjnych nad Zalewem Arkadia 
Triathlon Równych Szans. To wyjątkowe zawody w regionie i kraju, bo podczas jednej z trzech konkurencji, zawodni-
cy ścigali się na takim samym sprzęcie. Były to rowery miejskie SUWER, które pozwoliły na wyrównanie szans na zwy-
cięstwo w tej dyscyplinie. Zawodnicy na jednośladzie pokonali 7 km po trasie wytyczonej wokół akwenu, a wszyst-
ko było możliwe do obserwowania przez kibiców. Pozostałe dwie konkurencje to: pływanie na 300 m oraz bieg na  
2 km. W klasyfikacji generalnej zwyciężyli: Jarosław Perkowski oraz Emilia Wołyniec.

Partnerem strategicznym imprezy było Województwo Podlaskie. Została ona objęta Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Suwałk oraz Marszałka Województwa Podlaskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

>> triathlon  równych  SzanS 
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– Nasza oferta jest sprawdzona i wzbudza wielkie zaciekawienie fa-
nów mangi, anime, a także kultury dalekowschodniej, fantastyki, gier 
RPG, LARPów i gier planszowych. Przedsięwzięcie jest przyjazne dla 
wszystkich, niezależnie od wieku – mówili organizatorzy.

Festiwal zakończył się koncertem zespołu Leśne Licho (na zdjęciu)  
i Morhana, który odbył się w parku Konstytucji 3 Maja. Muzyka łącząca 
melodyjność folku z brzmieniem instrumentów klasycznych i tworzona 
na surowym fundamencie metalu spotkała się z zainteresowaniem słu-
chaczy, nie tylko spośród grona uczestników festiwalu. 

Jak okazało się w parku Konstytucji 3 Maja przy muzyce zespołu Leśne Licho 
można znakomicie bawić się i tańczyć

Festiwal był skierowany 
przede wszystkim do osób młodych, 

ale nie zabrakło całych rodzin, 
które dobrze bawiły się razem

Impreza zorganizowana została przez 
stowarzyszenie Mroczne Bractwo, które 
tworzy spotkania i imprezy tematyczne 
związane z fantastyką i kulturą Dalekiego 
Wschodu oraz chętnie współpracuje z innymi organizatorami imprez 
w przestrzeni miejskiej. Wydarzenie uzyskało dofinansowanie z budże-
tu miejskiego Suwałk i województwa podlaskiego oraz objęte zostało 
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.

W patio uczelni 
zobaczyć można było m.in. 

wiele osób 
skupionych 

na rozgrywce 
w przeróżnych 

grach planszowych 
i karcianych, 

czy cosplayerów, czyli 
osoby poprzebierane 

za postaci z popkultury
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Mroźna  braMa
Dwa dni wypełnione konkursami wiedzy o anime lub Harrym 

Potterze, warsztatami plastycznymi i improwizacji, Mistrzostwami Suwałk  
w Rummikub, a przede wszystkim dobrą zabawą w gameroom – tak naj-
krócej można podsumować piątą edycję Festiwalu Fantastyki „Mroźna 
Brama – konwent na Polskim Biegunie Zimna” zorganizowanego przez 
suwalskie Stowarzyszenie Mroczne Bractwo, we współpracy m.in.  
z Państwową Uczelnią Zawodową. W czasie festiwalu mogliśmy się 
przekonać, że w Suwałkach nie brakuje fanów mangi, anime, fantastyki, 
gier RPG, LARPów, ale również osób, które chciałyby wejść w ten świat. 
Festiwal cieszył się rekordowym zainteresowaniem.

Uczestnicy tego przedsięwzięcia mieli okazję wziąć udział w rozgryw-
kach w strefie gier planszowych, zaktywizować się w mini strefie bitew-
niaków, przyjrzeć się pokazowi teatru improwizowanego, uczestniczyć 
w sesji gier fabularnych RPG. 

Ponadto była możliwość udziału w konkursach i warsztatach mangi  
i animy oraz fantastyki, Harry Pottera, Chin i Japonii. Była także strefa za-
baw i animacji dla dzieci Nibylandia. Można było trafić do strefy gier ryt-
micznych oraz strefy wystawców, wzbogaconej o festiwalowe sklepiki.

Świat 
fantastyki  

wzbudza duże 
zaintereso-

wanie 
od najmłod-

szych lat
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Zakończył  się I etap prac koncepcyjnych, którego efektem bę-
dzie wybudowanie nowej siedziby Biblioteki Publicznej im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach. 2 września podczas konferencji praso-
wej podsumowano konkurs i wyłoniono zwycięzcę. 

W konferencji udział wzięli: (od lewej) architekt Justyna Wołągiewicz – czło-
nek sądu konkursowego, zastępca Prezydenta Miasta Suwałk Roman Ryn-
kowski, architekt miejska i przewodnicząca sądu konkursowego Małgorza-
ta Włoskowska oraz członek sądu konkursowego architekt Wojciech Popławski

Złożono 3 prace konkursowe. Sąd konkursowy rozstrzy-
gnął i przyznał pierwsze miejsce Konsorcjum „Domagało Wnuk 
Architekci” Małgorzata Domagało-Wnuk oraz DWA architektura  
i urbanistyka Jacek Wnuk – 88,59 pkt oraz nagrodę w kwocie  
30 tys. zł. Trzecie miejsce otrzymało Atelier ZETTA Zenon Zabagło  
– 68,30 pkt i nagrodę w kwocie 10 tys. zł.

Pierwszą nagrodę zdobyła praca zatytułowana roboczo „Suwalskie ko-
loseum”

Planowany obiekt to nieściśle biblioteka, a raczej nowoczesna 
medioteka. Znajdą się w niej nie tylko książki, ale również czytel-
nia multimedialna, stanowiska komputerowe, sala konferencyjna, 
przestrzeń dla dzieci, pracownie plastyczne i językowe. W jednym 
miejscu będzie mieściła się: siedziba Biblioteki, Midicentrum oraz 
SOWA, które obecnie są rozproszone w całym mieście. Nowa bi-
blioteka powstanie w rozwidleniu ulic M. Reja i gen. K. Pułaskiego. 
Budynek będzie miał blisko 3000 m2. Środki na budowę obiektu 
miałyby pochodzić z perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-
2027 i to będzie warunek jej powstania. Następnym krokiem w re-
alizacji inwestycji będzie podpisanie umowy na opracowanie do-
kumentacji technicznej.

konkurS  na  nowy 
budynek  biblioteki

>> stalag sudaueN

W suwalskim kinie Cinema Lumiere zaprezentowano film dokumentalny 
Stalag IF Sudauen przygotowany przez Krzysztofa Kowalewskiego w ramach 
przyznanego stypendium Prezydenta Miasta Suwałk w dziedzinie kultury. 
Ponad półtoragodzinny materiał pokazał funkcjonowanie obozu jenieckiego 
na obszarze dzisiejszego Osiedla Północ (między dzisiejszymi ulicami M. Reja, 
gen. K. Pułaskiego, A. Wierusza-Kowalskiego). 

Niemiecki obóz jeniecki na terenie obecnego Osiedla Północ funkcjonował w 1941 r.  
jako Oflag 68, a od 1942 r. do jesieni 1944 r. – jako Stalag IF Sudauen – kadr  
z filmu przygotowanego przez Krzysztofa Kowalewskiego

W wyniku głodu, zimna i chorób w latach 1941-1944 straciło w nim ży-
cie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Przebywając przez po-
nad dwa lata od gołym niebem (baraki pojawiły się dopiero pod koniec 
1943 r.) więźniowie zmuszani byli do niewolniczej pracy, głodzeni do te-
go stopnia, że dopuszczali się kanibalizmu oraz wzajemnego zabijania 
się dla przerzuconego przez płot jedzenia. Ciała zmarłych wywożone by-
ły do pobliskiego lasu (na obrzeżach 
Prudziszk i Szwajcarii), gdzie wrzuca-
no je warstwami do olbrzymich ro-
wów oraz posypywane wapnem i chlo-
rem. Po ich zapełnieniu kopano kolejne 
rowy. Dzisiaj w tym miejscu znajdu-
je się Cmentarz Żołnierzy Radzieckich.  
W Stalagu przebywali też obywatele, m.in. 
Włoch, Hiszpanii oraz Polski. Szacuje się, 
że zginęło w nim nawet 50 tys. ludzi. 

Film powstał w oparciu o dostępne 
materiały historyczne oraz relacje świad-
ków i historyków. Przed 20 laty o Stalagu 
IF Sudauen w swojej książce przypomniał 
Edmund Soboń. Obecny na prezenta-
cji materiału prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz, zapowiedział prezentowanie 
materiału mieszkańcom miasta na bezpłat-
nych projekcjach w Suwalskim Ośrodku 
Kultury.

>>

Krzysztof Kowalewski pierwszy  
z lewej przyjmuje kwiaty od jedne-
go z bohaterów filmu
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>>

>>
Wydział zamiejscowy w Su- 

wałkach Okręgowego Urzędu 
Miar działa od trzech lat, ale 
of icjalnie otwarto go dopiero  
3 września 2022 r. W uroczystości 
uczestniczyli m.in.: poseł Jarosław 
Ziel ińsk i ,  wojewoda Bohdan 
Paszkowski oraz samorządowcy. 
Suwalska placówka Urzędu Miar 
działa w budynku po byłej siedzi-
bie straży pożarnej przy ul. gen.  
K. Pułaskiego 73.

Placówka ta stoi na stra-
ży rzetelności pomiarów na te-
renie Suwałk i Suwalszczyzny. 
Legalizuje przyrządy pomiaro-
we takie jak: taksometry, wagi 
sklepowe, jubilerskie, apteczne 
czy dystrybutory na stacji paliw. 
Sprawuje też nadzór metrologicz-
ny nad użytkownikami przyrzą-
dów pomiarowych, weryfikuje 

urząd  oficjalnie  otwarty

czy przedsiębiorcy stosują legal-
ne jednostki miar oraz czy po-
siadają ważne dowody legali-
zacji. Kontroluje firmy, markety  
i sklepy wielkopowierzchniowe, 

małe sklepy osiedlowe oraz pla-
cówki pocztowe. Więcej pisaliśmy  
o nim w „DTS” nr 3 z 2021 r. W wy-
dziale pracuje czterech inspekto-
rów i jeden technik. Wydziałem 

zamiejscowym w Suwałkach kie-
ruje Rafał Kapuściński. Rocznie 
obsługują około tysiąca firm z po-
wiatów suwalskiego, sejneńskie-
go i augustowskiego.

W Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach odbyła się konferen-
cja prasowa z udziałem szefa WCR ppłk Jarosława Kowalewskiego i płk 
Krzysztofa Świderskiego, dowódcy 14. Pułku Przeciwpancernego imie-
nia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Tematem spotkania by-
ła dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Szef WCR ppłk J. Kowalewski 
poinformował, że nowa forma służby wojskowej cieszy się dużym zainte-
resowaniem. Od 6 czerwca zgłosiło się kilkuset kandydatów. Codziennie 
swój akces zgłasza kilka, kilkadziesiąt osób. 30% ochotników to kobiety.

obowiązki i prawa kandydata
Kandydat do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, 

przejdzie przez dwa etapy służby:
 – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub cen-

trum szkolenia, zakończone przysięgą 
– 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej  

(w tym czasie ochotnik będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany).
Kandydatowi będzie przysługiwało:
– wynagrodzenie w okresie szkolenia tak jak pensja żołnierza zawo-

dowego – 4 560 zł, 
– prawo do urlopu wypoczynkowego, 
– możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony 

Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), 
– prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej  

i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym).

Szkolenie w Suwałkach
Dowódca 14. Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka J. Piłsudskiego 

płk K. Świderski ogłosił, że suwalska jednostka w październiku rozpocz-
nie szkolenie podstawowe kandydatów do odbycia dobrowolnej zasad-
niczej służby wojskowej. Będą to podstawy żołnierskiego rzemiosła: 
zapoznanie się z regulaminami, podstawami działania pojedynczego 
żołnierza, zachowania, zajęcia ze strzelania. Szkolenie podstawowe 
kończy się przysięgą wojskową. Natomiast już 12 września w 14. Pułku 
Przeciwpancernym rozpoczęło się 11-miesięczne szkolenie specjali-
styczne kandydatów na żołnierzy (po szkoleniu podstawowym) do od-
bycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Będą to szkolenia na 
miejscu, ale także kursy np. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 
w Toruniu czy w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. 
Rozpoczęcie szkoleń w suwalskiej jednostce jest wyzwaniem zarówno 
dla jej dowództwa, jak i żołnierzy.

Po konferencji prasowej, na placu przed budynkiem Wojskowego Centrum  
Rekrutacji ppłk Jaroslaw Kowalewski wręczył pierwszej grupie kandydatów do 
odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej decyzje o powołaniu  
na specjalistyczne szkolenia do 14. Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Suwałkach

dobrowolna  zaSadnicza  Służba  wojSkowa

Od lewej ppłk Jarosław Kowalewski i płk Krzysztof Świderski
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akt urodzenia Marii konopnickiej

Kościół parafialny w Suwałkach 
w drugiej połowie XIX wieku na 
obrazie Kazimierza Górnickiego

Maria Wasiłowska późniejsza 
Konopnicka urodziła się 23 maja 
1842 r. w Suwałkach. Cztery mie-
siące później w suwalskim ko-
ściele pw. św. Aleksandra pro-
boszcz ks. Paweł Makowski udzielił sakramentu chrztu Marii Stanisławie 
Wasiłowskiej. Jej rodzicami chrzestnymi byli: Karolina Wietcka i Józef Smo-
liński – prawdopodobnie bliscy znajomi rodziny Wasiłowskich, a dodatko-
wym świadkiem chrztu był syn Wietckich – Jan. 

Akt urodzenia 
Marii Stanisławy 
z Wasiłowskich 
Konopnickiej 
spisany 23 wrze-
śnia 1842 r. 
znajduje się 
w suwalskim 
Archiwum 
Państwowym

Na setnej stronie księgi urodzin, małżeństw i zgonów parafii suwal-
skiej z 1842 r. zapisano (wersja zaktualizowana i skrócona): „Działo się 
to w Suwałkach dnia dwudziestego trzeciego września o godzinie jede-
nastej przed południem. Stawił się wielmożny Józef Wasiłowski Obrońca 
Prokuratorii Jeneralnej i patron Trybunału Cywilnego I instancji Guberni 
Augustowskiej Wydziału II, lat dwadzieścia dziewięć, w Suwałkach za-
mieszkały, w obecności wielmożnego Józefa Smolińskiego Naczelnika 
Sekcji Ekonomicznej przy Rządzie Gubernialnym Augustowskim, lat pięć-
dziesiąt, i wielmożnego Jana Wietckiego, patrona Trybunału Cywilnego  
I instancji Guberni Augustowskiej, lat dwadzieścia sześć liczący, obydwu  
w Suwałkach zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone  
w Suwałkach dnia dwudziestego trzeciego maja roku bieżącego z jego 
małżonki wielmożnej Scholastyki z Turskich lata dwadzieścia jeden liczą-
cej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nada-
ne imiona zostały Maria Stanisława, a rodzicami jego chrzestnymi byli wiel-
możny Józef Smoliński, wyżej wspomniany z wielmożną Karoliną Wietcką, 
naczelnikową. Akt ten stawiającemu i świadkom odczytany przez nas, ojca 

dziecięcia i świadków podpisany został. Opóźnienie spisania obecnego ak-
tu nastąpiło z powodu słabości zdrowia Ojca Dziecięcia.”

Jan Wietcki, świadek chrztu 
Marii Stanisławy Wasiłowskiej

Fot. z wydawnictwa „Tej, która w Suwałkach 
zaczerpnęła pierwszą osnowę życia. Muzeum

 im. Marii Konopnickiej 1973-2013”

Treść aktu urodzenia M. Wasiłowskiej 
była publikowana kilkakrotnie. W pierw-
szej publikacji z 1918 r. na łamach „Kuriera 
Warszawskiego” znalazł się zapisek, że naj-
słynniejsza suwalczanka urodziła się 23 ma-
ja 1842 roku o godz. 7 z rana. Takiego zapisu 
nie ma w akcie urodzenia znajdującym się 
w suwalskim Archiwum Państwowym. Jak wyjaśnia Zygmunt Filipowicz 
w artykule „Związki Marii Konopnickiej z Suwałkami” opublikowanym 
przed półwieczem w tomie XI Rocznika Białostockiego wynika to z tego, 
że publikacja z godziną urodzenia się przyszłej poetki opiera się na księ-
dze unikatów urodzeń, małżeństw i zgonów z 1842 r., przechowywanej 

w suwalskim kościele parafialnym (uległa ona zniszczeniu w czasie II woj-
ny światowej), natomiast w suwalskim archiwum znajduje się księga du-
plikatów, w której nie ma zapisu o godzinie urodzenia przyszłej poetki.

A zatem Maria Stanisława Wasiłowska późniejsza Konopnicka urodziła się  
23 maja 1842 r. o godz. 7 w tym domu przy ul. T. Kościuszki 31, a ochrzczona 
została 23 września 1842 r. o godz. 11 w suwalskim kościele pw. św. Aleksandra

rok 2022 został ogłoszony rokiem Marii konopnickiej w polsce. tak zdecydowali posłowie. również 
miejscy radni uchwalili, że ten rok jest rokiem Marii konopnickiej w Suwałkach. 23 maja minęło 180 lat od 
urodzin w Suwałkach jednej z najwybitniejszych polskich pisarek i poetek. w plebiscycie „dwutygodnika 
Suwalskiego” znalazła się ona w gronie 10 najwybitniejszych suwalczan w 300-letniej historii miasta. śladów 
pamięci o niej w Suwałkach nie brakuje. przez cały rok Marii konopnickiej w „dtS” przypominamy suwal-
skie ślady po naszej słynnej rodaczce. dziś o jedynym dokumencie dotyczącym Marii konopnickiej, znajdu-
jącym się w Suwałkach, który powstał we wrześniu przed 180 laty.

Na nowej wystawie 
stałej w Muzeum 
im. M. Konopnickiej 
można obejrzeć wnętrze 
pokoju z czasów życia 
Marii Konopnickiej

12

Rok        MaRii       konopnickiej
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¿ jesienne warsztaty TIP-TOP – 24.09, w godz. 11-13, Patio SOK, ul. Jana 
Pawła II 5, bilety 10 zł. Warsztaty poprowadzi Halina Lutyńska, doświad-
czona rękodzielniczka;
¿ wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK (I piętro), wstęp wolny;
¿ wystawę stałą Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – malar-

stwo – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;
¿ na wystawę stałą Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane – Galeria Sztuki 

Stara Łaźnia.

MuzeuM okręgowe w Suwałkach, 
ul. T. Kościuszki 71 zaprasza:

¿ do zwiedzania wystaw od wt. do niedz. w godz. 9-17. W tym wystawy 
polsko-włosko-peruwiańskiej z badań archeologicznych w Machu Picchu 
pt. „Beyond the Visible”, którą można oglądać do 2.11. Więcej na str. 18.

MuzeuM iM. M. konopnickiej, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:
¿ wystawę „Konopnicka dzieciom. Krasnoludki i nie tylko...” oraz Zaułek 

Krasnoludków, miejsce do aktywnego spędzania czasu najmłodszych, 
choć wystawa dla dorosłych może być sentymentalną podróżą do cza-
sów dzieciństwa.

reStauracja rozMarino, ul. T. Kościuszki 75, zaprasza na:
¿ Polski Dzień Bluesa – 16.09, godz. 19.30, bilety 15 zł. Wystąpi zespół 

w składzie: Tomasz Kierejsza (gitara, śpiew), Krzysztof Filipkowski (in-
strumenty klawiszowe), Mariusz Panasiewicz (gitara basowa) i Zygmunt 
Zymek Szulc (perkusja). W repertuarze kompozycje grupy Breakout, 
Tadeusza Nalepy oraz kompozycje autorskie.

¿ koncert duetu Wojciech Straszyński  
& Grzegorz Bogdan „Noc Szarlatanów  
w Świetle Świec” – 23.09, godz. 19.30, 
bilety 15 zł.

black pub koMin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
n koncert „ELECTRO SESSION NIGHT Komin” – 24.09, godz. 21. Wystąpią: 

Karihari (@Danza Astrale @KARIHARI_ART), SiapaBum (@Danza Astrale), 
Glon oraz MckMusic (BCN) (@mckmusic_). Bilety do nabycia na miej-
scu 15 zł.

4. SuwalSki pułk przeciwpancerny, 
ul. Wojska Polskiego 40 zaprasza:

¿ do odwiedzenia Sali Tradycji 14. Pułku 
Przeciwpancernego, w której zaprezen-
towano historię i tradycje jednostek woj-

skowych dwudziestolecia międzywojennego. Obejrzeć tez można 
historyczną broń będącą na wyposażeniu żołnierza polskiego oraz ple-
nerową wystawę sprzętu i pojazdów wojskowych. 14. Suwalski Pułk 
Przeciwpancerny zaprasza do zwiedzania w dniach: 24.09, 15.10, 11.11, 
10.12 w godz. 11-17.

centrum handlowe plaza Suwałki, ul. j. dwernickiego 15, lok. 301 
zaprasza na filmy:
– do 15 września – „Jak zostałem samu-

rajem” (komedia animowana), „Pies w roz-
miarze XXL” (komedia animowana), „King: 
Mój przyjaciel lew” (przygodowy/familijny), 
„Kryptonim Polska” (komedia), „Szczęścia 
chodzą parami” (komedia), „Bodies bodies 
bodies” (komedia/horror);

– od 16 września – „Guliwer” (anim./przygo-
dowy), „Zołza” (komedia), „The Twin” (horror);

– od 17 września – „Tedi i szmaragdowa ta-
blica” (komedia animowana/przygodowy), Johnny” (biograficzny/dramat);

– od 23 września – „Nie martw się, kochanie” (thriller), „Sierota. 
Narodziny zła” (horror).

biblioteka publiczna iM. Marii konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿  do oglądania wystawy ilustracji do tek-
stów Adama Mickiewicza, Aliny Kowalczykowej 
i Czesława Zgorzelskiego, zatytułowanej  
„Za/Świat ballad Adama Mickiewicza”, z okazji 
200-lecia wydania „Ballad i romansów”. Galeria 
na Schodach czynna w godz. 9-18; 

¿  na spotkanie autorskie z Arturem Ur- 
banowiczem – 22.09, godz. 17, Sala im. Jad- 
wigi Towarnickiej. Autor opowie o najnowszej książce „Deman”.
¿ na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe Obgadywa- 

nie” – 27.09, godz. 16;
¿ do stworzenia piosenki w konkursie mu-

zycznym „Od Świtezi do Wigier”. Nagrania moż-
na nadsyłać do biblioteki (dzieci@bpsuwalki.pl) 
do 30 września. Szczegóły na www.bpsuwalki.
pl/Facebook; 

Konkurs zorganizowano z ramach projektu „Od Świtezi do Wigier” 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
¿ do udziału w konkursie plastycznym „Od Świtezi do Wigier”. Temat: 

Suwalszczyzna – widok z drona. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 
I-VI szkół podstawowych. Aby wziąć udział w konkursie  należy samodziel-
nie wykonać pracę plastyczną i dostarczyć ją wraz z kartą zgłoszeniową 
do Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej, ul. E. Plater 33A do 19 listo-
pada 2022 r. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką 
plastyczną (format prac – A3 w pionie lub poziomie). Szczegóły w regu-
laminie na stronie www.bpsuwalki.pl
Konkurs zorganizowano z ramach projektu „Od Świtezi do Wigier” 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

¿ wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach do 
udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” – zanim 
obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. 

Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obej-
rzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). 
Filmy objęte akcją: „Guliwer”, „Johnny”.

SuwalSki ośrodek kultury zaprasza na:
¿ otwarte warsztaty dla całych rodzin „Alfabet wyobraźni ze sztuką: 

Artystyczne wspomnienie z wakacji” – 14.09, w godz. 16-18, patio SOK, 
ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny;
¿ muzyczne spotkanie Klubu Czarnego Krążka – 16.09, godz. 17, kawiar-

nia artystyczna, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny;
¿  spotkanie z cyklu „Razem. Z mamą i tatą”  

– 17.09, godz. 11, Pracownia Plastyczna Centrum, 
ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny, liczba miejsc 
ograniczona. Podczas wrześniowego spotkania 
uczestnicy wykonają kolorowe latawce;
¿ przesłuchanie młodych, zdolnych wokalistów 

do nauki śpiewu w Studio Piosenki Świetlik, 19.09, 
godz. 18. Więcej na Fb Studio Piosenki Świetlik;
¿ Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów – 18.09, w godz. 9-13, plac za 

SOK-iem. Wstęp wolny, bez opłat za stoisko;
¿  Muz yczne Spotkanie  

Młodej Generacji – 24.09,  
godz. 18, Kawiarnia Artys-
tyczna, ul. T. Noniewicza 71, 
wstęp wolny. Wystąpi forma-
cja Małą Akademia Bluesa;

  Fot. Zbigniew Stelmaszek
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wydarzenia  Sportowe
rozgrzewka przed pluSligą

Dwie porażki po 1:3 zanotowali siatkarze Ślepska Malow Suwałki  
w turnieju rozegranym w Radomiu i Kozienicach. Najpierw przegrali  
z LUK Lublin, a następnie z Cerrad Czarni Radom. Ślepsk Malow wciąż gra 
bez swojego podstawowego rozgrywającego, reprezentanta Argentyny 
Matiasa Sancheza. 

Przed rokiem 
w finało-

wym meczu 
Memoriału 
Józefa Ga-
jewskiego 

Ślepsk Ma-
low wygrał 

3:2 z Treflem 
Gdańsk

15 i 16 września w Suwałki Arenie rozegrany zostanie XIII Memoriał 
Józefa Gajewskiego w siatkówce. W czwartek (15 września) o godz. 17:30 
Trefl Gdańsk zmierzy się z Cerrad Enea Czarni Radom. Tego samego dnia  
o godz. 19:30 Ślepsk Malow zagra z Indykpol AZS Olsztyn. 16 września o godz. 
17:30 rozegrany zostanie mecz o trzecie miejsce, a o godz. 19:30 rozpocz-
nie się finał. W barwach drużyn z Radomia, Olsztyna i Gdańska zobaczymy 
zawodników, którzy w poprzednim sezonie PlusLigi reprezentowali Ślepsk 
Malow Suwałki: Piotra Łukasika (Cerrad Enea Czarni Radom), Bartłomieja 
Bołądzia (Trefl Gdańsk) oraz Josha Tuanigę (Indykpol AZS Olsztyn).  

SukceS badMintoniStów Skb
Bardzo dobrze spisali się badmin-

toniści SKB Litpol-Malow Suwałki 
Michał Sobolewski i Adam Szolc (na 
zdjęciu od prawej) w turnieju Latvia 
International 2022 rozegranym w ło-
tewskiej Jelgavie. Zajęli drugie miej-
sce w grze podwójnej mężczyzn. W fi-
nale przegrali z deblem z Tajwanu Lai 

Po You/Tsai Fu Cheng.    

Startuje badMintonowa ekStraklaSa
Już w najbliższy weekend rozpoczynają się rozgrywki badmintonowej 

ekstraklasy. 17 września w suwalskiej hali OSiR przy ul. Wojska Polskiego 2 
SKB Litpol-Malow zmierzy się z zespołami Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-
Koźle (mecz rozpocznie się o godz. 10) i CT Arena Hawel Academy (mecz 
rozpocznie się o godz. 16). Kolejne spotkania SKB rozegra w Kobierzycach 
pod koniec listopada. Decydujące mecze zostaną rozegrane w kwietniu 
2023 r., gdzie w Warszawie zmierzą się czołowe drużyny polskiej ekstra-
ligi badmintona: SKB Litpol-Malow, ABRM Warszawa, Hubal Białystok  
i AZS UM Łódź. 

wigry na reMiS
Kolejne dwa mecze suwalskich Wigier w IV lidze zakończyły się remi-

sami. Najpierw suwalska drużyna zremisowała 3:3 z Wissą w Szczuczynie. 
Gole dla Wigier strzelili: Wojciech Milewski w 13 min. i Marcin Fiedorowicz 
w 54 i  63 min. W siódmej kolejce w Suwałkach biało-niebiescy zremisowa-
li 2:2 z Warmią Grajewo. Do przerwy gospodarze prowadzili 2:0 po golach  
M. Fiedorowicza i Radosława Gulbierza. Warmia wyrównała w 89 min. 
po rzucie karnym. Wigry z dorobkiem 15 pkt zajmu-
ją czwartą lokatę w tabeli IV ligi. W następnej kolejce 
zagrają na wyjeździe z KS Śniadowo.

Rada Nadzorcza Wigier Suwałki powołała 
z dniem 5 września na stanowisko prezesa 

Łukasza Jutkiewicza. Dotąd był on wiceprezesem Wigier

badMintonowe nadzieje oliMpijSkie
W Turnieju Nadziei Olimpijskich rozegranym w Suwałkach do-

brze zaprezentowali się młodzi badmintoniści Suwalskiego Klubu 
Badmintona. W kategorii do lat 15 wśród dziewcząt wygrała Aleksandra 
Wilczewska, która w finale pokonała koleżankę klubową Aleksandrę 
Wasilewską. Wspólnie wygrały grę podwójną. W finale pokonały kole-
żanki klubowe Urszulę Chrulską i Roksanę Popko. W finale gry miesza-
nej zagrały dwie pary SKB. Adrian Zaborowski/Urszula Chrulska poko-
nali Roksanę Popko/Filipa Słabińskiego. W grze podwójnej chłopców 
do lat 15 drugą lokatę wywalczyli Filip Słabiński/Adrian Zaborowski, 
a trzecie miejsce Aleksander Chiliński/Dawid Jasiulewicz. W katego-
rii do lat 13 Bartosz Folejewski i Róża Szyperek z SKB zagrali w półfi-
nale. W kategorii do lat 11 wygrała Amelia Czarkowska, która wyprze-
dziła Nikolę Szukajt.

dobre Szkolenie w Skb
Ponownie drugą lokatę zajął Suwalski Klub Badmintona w rankin-

gu Sportu Młodzieżowego za 2022 rok prowadzonym przez Instytut 
Sportu. W 2022 r. SKB zdobył 137 pkt, z czego ponad połowę uzyska-
li młodzieżowcy. Suwalski klub wyprzedził UKS Hubal Białystok, a na 
pierwszym miejscu uplasował się ABRM Warszawa. Zapowiada to pod-
trzymanie dobrej passy suwalskich badmintonistów. Już od trzech 
lat SKB utrzymuje się w czołówce ogólnopolskiego rankingu Sportu 
Młodzieżowego. A nie zawsze tak było. W 2019 roku SKB zajął szesna-
stą lokatę w tym rankingu. Gratulujemy młodym badmintonistom, ich 
trenerom i działaczom.

Modelarze MiStrzaMi
Zawodnicy sekcji modelarskiej suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w składzie: Radosław Szymanowski, Bartłomiej Skibicki i Stanisław 
Skibicki, wywalczyli drużynowe mistrzostwo Polski w konkurencji F1B 
w zawodach rozegranych w Kietrzu. Indywidualnie suwalski trener 
Stanisław Skibicki zajął drugie miejsce i tytuł wicemistrza Polski.

Fot. OSiR

Szachowe MiStrzoStwa polSki w Suwałkach
24-25 września w hali Suwałk Arena rozegrane zostaną indywidualne 

i drużynowe Mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych. Mistrzostwa 
Polski w Suwałkach zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Będą roz-
grywane w formule błyskawicznej, a więc zawodnicy otrzymają zaled-
wie 3 minuty, plus 2 sekundy na ruch, na rozegranie całej partii. Przy ta-
kim tempie kibic nie może się nudzić. Współorganizatorami mistrzostw 
są: suwalska Fundacja Jaćwież oraz Polski Związek Szachowy i suwalski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

bilety na Mecz reprezentacji
Trwa sprzedaż biletów na mecz reprezentacji Polski do lat 21 w piłce 

nożnej, która 27 września (wtorek) o godz. 17:30 zmierzy się w Suwałkach 
na stadionie przy ul. Zarzecze 26 z reprezentacją Łotwy. Mecze z Łotwą  
i z Grecją (zostanie rozegrany w Białymstoku) będą pierwszym spraw-
dzianem dla biało-czerwonych prowadzonych przez trenera Michała 
Probierza. To premierowy etap selekcji do kwalifikacji do mistrzostw 
Europy. Batalia, którą stawką jest awans do turnieju finałowego, roz-
pocznie się za rok. Bilety można kupić pod adresem: https://bilety.la-
czynaspilka.pl/

Fot. SKB  
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jednośladaMi 
Po Suwałkach

Coraz więcej suwalczan korzysta  
z jednośladów, co zmniejsza emisję spa-
lin w mieście i jest krokiem w stronę 
ekologii. Od ponad roku działa system 
suwalskiego roweru miejskiego, nazy-
wany Suwerem. Cieszy się on niesłab-
nącym powodzeniem, a można powie-
dzieć, że zainteresowanie nim zwiększa 
się. W tym roku suwalczanie przejecha-
li już ponad 230 000 km rowerami miej-
skimi. Od kwietnia tego roku było po-
nad 67 tys. wypożyczeń. Dla porównania  

w wakacje (lipiec-sierpień) w tym roku było 29 593 wypożyczeń, czyli o 2 710 więcej 
niż w wakacje ubiegłego roku. A zatem liczba wypożyczeni zwiększyła się o ok. 10%.

* * *
Od kilku miesięcy w naszym mieście spotykamy co-

raz więcej suwalczan jeżdżących hulajnogami. Hulajnogi 
udostępniły dwie firmy: Blinkee.city i Bolt. Pojazdy wzbu-
dzają coraz większe zainteresowanie. 

– Od 1 września jesteśmy z powrotem w Suwałkach. 
Doszliśmy do wniosku, że obniżymy cenę użytkowni-
kom – informuje Magdalena Gober z Blinkee.city Suwałki.

Szczegółowy cennik opłat za używanie hulajnogi 
można znaleźć na stronach internetowych firm je wy-
najmujących.

Wypożyczanie na zasadach sharingu cieszy się na-
prawdę ogromną popularnością. Korzystanie z hulajnóg 
zmniejsza emisję spalin i przyczynia się do lepszej jakości 
powietrza w mieście. Jest również pewną formą oszczęd-
ności – pieniędzy i czasu (nie musimy stać w korkach). 

15

>>hałaS w norMie
Na stronie internetowej Zar ządu Dróg i  Zieleni  

w Suwałkach można już obejrzeć Strategiczną mapę ha-
łasu. Przedstawia ona stan akustyczny środowiska w oto-
czeniu około 17 kilometrów suwalskich dróg. Strategiczne 
mapy hałasu to główne źródło danych wykorzystywanych 
między innymi do informowania społeczeństwa o zagro-
żeniach związanych z hałasem. Z danych przedstawionych 
przez ZDiZ wynika, że suwalczanie nie muszą się martwić 
o nadmierny hałas. W pobliżu suwalskich dróg nie docho-
dzi do przekroczenia norm decybeli.

Mapy wykorzystywane są także do tworzenia progra-
mów ochrony środowiska przed hałasem, opracowania 
danych dla państwowego monitoringu środowiska, czy 
też planowania strategicznego oraz pozyskiwania danych 
przekazywanych do Komisji Europejskiej. Z suwalską mapą 
hałasu można zapoznać się na stronie internetowej Zarządu 
Dróg i Zieleni.

>>
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MaSz probleM z alkoholeM?
chceSz przeStaĆ piĆ?

anoniMowi alkoholicy czekają

wykaz Mitingów grup aa intergrupy

„pojezierze”
infolinia: 801 033 242

SuwałkI:
n „Zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, godz. 18.00;
n „Opoka”, ul. Woj. Polskiego 36, środa, godz. 18.00 – spotkania  
odbywają się na plebanii przy parafii Piotra i Pawła;
n „Dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  
i święta, godz. 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n „krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;
aguStów:
n „Nie Ma Mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „Maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;
SejNy:
n „tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;
FIlIpów:
n „przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;
puńSk:
n „Nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00; zima – 19.00;
lIpSk:
n „Odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00. 
 218/2022

Skupuję do pasz: pasze kombinowane, śrutę kukurydzianą, 
płatki owsiane, soję, grykę, ryż.

tel.: +370 686 93 410,  512 009 431,  e-mail: tatusupertatu@gmail.com
215/2022

Mniej Ptaków
Nad jeziorem Wigry żyje ponad 1 900 ptaków 24 gatunków. Tak wyni-

ka z liczenia ptaków jakie przeprowadzono 22 sierpnia 2022 r. Jego wyniki 
opublikowano na stronie Wigierskiego Parku Narodowego. Przed rokiem 
w czasie podobnego liczenia doliczono się 4 330 ptaków.

korMoranów pięĆ razy Mniej
Zdecydowanie najwięcej jest mew, które stanowią prawie jed-

ną trzecią wszystkich ptaków żyją-
cych nad jez. Wigry. Przebywało tu 
307 mew srebrzystych, 300 śmie-
szek, 40 mew białogłowych oraz  
9 pospolitych. Dużą część mew sta-
nowiły ptaki w szatach młodocia-
nych. Mewy najczęściej towarzyszy-
ły kormoranom, których tym razem 
było 565. I to jest znaczny spadek  
w porównaniu do ubiegłorocznego 
liczenia ptaków. W 2021 rok doliczo-
no się prawie 3 tys. kormoranów. Tak 
duży spadek liczby kormoranów ży-
jących nad Wigrami to dobra infor-
macja dla osób prowadzących go-
spodarkę rybacką na tym akwenie. 

Kormorany spożywają duże ilości ryb.

Mniej łySek i perkozów
W tym roku znacznie zmniejszyła się liczba łysek żyjących nad 

Wigrami. Doliczono się ich 156, gdy przed rokiem było ich prawie 500. 
Równie duży spadek odnotowano jeżeli chodzi o liczbę perkozów dwu-
czubych. W tym roku jest ich 114, a przed rokiem było 300. Zaskakująco 
nieliczny okazał się rów-
nież gągoł – zaledwie 
16 osobników (w 2021 r.  
– 24 gągoły). Na jeziorze 
przebywało łącznie 86 
łabędzi niemych. Tutaj 
też odnotowano znaczą-
ce spadki liczby ptaków 
żyjących nad jez. Wigry. 
W 2021 r. nad Wigrami 
przebywały 134 łabędzie 
nieme. Nad jez. Wigry ży-
je 130 krzyżówek. Na stabilnym poziomie utrzymuje się liczba nurogęsi  
i czapli. W tym roku doliczono się 49 nurogęsi, 3 czapli siwych i tylko jed-
nej czapli białej. Stabilna jest też liczba bielików. Zaobserwowano 4 cza-
tujące lub polujące bieliki oraz 2 błotniaki stawowe. Listę ptaków uzupeł-
niły: zimorodek, trzciniak, wrona, dymówka, oknówka, brzegówka oraz 
głowienka.   Zdjęcia Wojciech Misiukiewicz

Łyski na jeziorze Wigry na wysokości punktu widokowego w Bryzglu

Dorosły kormorana zjada ponad 
pół kilograma ryb dziennie

Nadwigierski gągoł zrywa się do lotu

>> OD sz E D ł 
LEch pycz

2 września w wieku 71 lat zmarł Lech Pycz, 
znany suwalski plastyk i nauczyciel. Urodził się 
w Ełku. Ukończył Liceum Plastyczne w Supraślu  
i Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uprawiał 
m.in. malarstwo, rysunek, grafikę oraz projekto-
wał meble i wnętrza. W latach 1978-1983 był pla-
stykiem wojewódzkim w Suwałkach. Przez wiele lat uczył historii sztuki  
i plastyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskie- 
go w Suwałkach. Pracował też w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz  
w tygodnikach regionalnych, jako redaktor graficzny. 

prezydent MiaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 września 
2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 06.09.2022 r. 
do 27.09.2022 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Suwałk przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczy-
ste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 351/2022 z dnia 06 września 2022 roku).   224/2022
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Wyrazy głębokiego współczucia

panu krzysztofowi Sobiech
z powodu śmierci

taty
składa

Witold Kowalewski, Starosta Suwalski
wraz z Pracownikami Starostwa Powiatowego

 oraz Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach
220/2022

Wydawca: biblioteka publiczna im. Marii konopnickiej w Suwałkach, ul. Emilii 
Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwal-
ski.pl znajdziesz nas również na Facebooku: Dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. 
Redaktor naczelny Jarosław Filipowicz.

Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Wydawca zastrzega 
sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 

Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie 
ponosi odpowiedzialności.

pani jolancie danucie 
palczewskiej

Dyrektorowi Przedszkola nr 4 
z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach 

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

jerzego palczewskiego
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk 
oraz

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

221/2022

inForMacja
prezes zarządu budynków Mieszkalnych w Suwałkach tbS sp. z o.o. 

działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nie-
ruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w 
dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815) po-
daje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 06.09.2022 r.  
do dnia 26.09.2022 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm. 
suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.moni-
torurzedowy.pl Wykaz nr 23/2022 z dnia 01 września 2022 r. nieruchomości 
przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 

223/2022

panu piotrowi Murawko
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
PWiK w Suwałkach

225/2022

Wyrazy głębokiego współczucia

panu Markowi dziatkowskiemu
Przewodniczącemu Rady Powiatu w Suwałkach

z powodu śmierci

taty
składa

Witold Kowalewski, Starosta Suwalski
wraz z Pracownikami Starostwa Powiatowego
 oraz Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach

226/2022

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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815) podaje do 
publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 01.09.2022 r. do dnia 
21.09.2022 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.monitorurzedo-
wy.pl wykaz nr 22/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. nieruchomości przezna-
czonych do najmu.    219/2022
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chroń córki przed przeMocą SekSualną

ucz Swego Syna Szacunku dla kobiet

Kampania społeczna współfinansowana ze środków Miasta Suwałki
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>> o  Machu  Picchu 
w  muzeum

„Beyond the Visible” – Poza 
tym co widziane. Taką nazwę 
nosi nowa wystawa czasowa 
otwarta 3 września w suwal-
skim Muzeum Okręgowym. 
Wystawa jest prezentacją naj-
nowszych badań polsko-wło-
sko-peruwiańskich na tere-
nie Parku Narodowego Machu 
Picchu (Peru). Ekspozycję uzu-
pełniają zabytki sztuki preko-
lumbijskiej i obiekty etnogra-
ficzne z obszaru andyjskiego, 
pochodzące z polskich zbiorów muzealnych i osób prywatnych.

Pierwsze pol-
skie badania arche-
ologiczne w XIX w. 
Peru, powiązane są 
z obecnością na-
szych inżynierów. 
Realizowali oni 
projekty inżynie-
ryjno-budowlane, 
jak linię kolejową 
przebiegają 5 tys. 
m n.p.m. – według 
zamysłu Ernesta 
Malinowskiego. 

Krakowianin Władysław Kluger w latach 1874-1878 przebywał w Ameryce 
Południowej, gdzie dla peruwiańskiego rządu zaprojektował i wybudował 
transandyjską linię kolejową, drogi (Tacna – La Paz) i kanały (m.in. przeprowa-
dził kanał irygacyjny, który umożliwił sprowadzenie wód ze wschodnich sto-
ków Andów na zachodnie). Kierował wyprawą naukowo-badawczą w Andy 
Peruwiańskie oraz przeprowadził badania wykopaliskowe na cmentarzy-
sku w miejscowości Ancón. Liczne zbiory etnograficzne, antropologiczne  
i archeologiczne (ok. tysiąca eksponatów), które zgromadził podczas swych 
ekspedycji przekazał w 1876 w darze Muzeum Starożytności przy krakow-
skiej Akademii Umiejętności. Zachowany fragment tej kolekcji znajduje się 
obecnie w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Kurator wystawy prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski, dyrektor Centrum 
Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego i prezes Oddziału 
Polskiego The Explorers Club, podczas otwarcia wystawy opowiadał  
o swojej pierwszej wyprawie do Peru w Andach w 1978 roku, jak i współ-
czesnych polskich badaniach. A jest co odkrywać. W Parku Narodowym 
Machu Picchu znajduje się aż 60 stanowisk archeologicznych. Do ich ba-
dania Peruwiańczycy dopuścili, jako jedyną, polską ekspedycję arche-
ologiczną wspomaganą przez Włochów i Peruwiańczyków.

Wystawę „Beyond the Visible” można oglądać w Muzeum Okręgowym 
przy ul. T. Kościuszki 81 do 2 listopada.

Od prawej prof. dr hab. Mariusz Ziół-
kowski, Gladys Mabel Garcia Paredes  
z ambasady Peru w Polsce i dyrektor 
Muzeum Jerzy Brzozowski

wraca dySkuSyjny klub kSiąŻki 
„czwartkowe obgadywanie”

Po wakacyjnej przerwie wracają spotkania miłośników 
dyskutowania o książkach przy kawie lub herbacie. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się 29 września o godzinie 16 w Sali  

im. J. Towarnickiej na II piętrze Biblioteki Publicznej przy ul. E. Plater 33A. 
Spotkania w DKK dają możliwość przeczytania książek niedostępnych 

w bibliotece i dyskutowania o nich. Na najbliższym spotkaniu będziemy 
dyskutować o książkach „Matka siedzi z tyłu” Joanny Mokosy-Rykalskiej  
i „T” Wiktora Pielewina. 

Recenzje książek omawianych na poprzednich spotkaniach znajdzie-
cie na stronie Biblioteki w zakładce Dyskusyjny Klub Książki „Czwartkowe 
Obgadywanie” po prawej stronie. Spotkania trwają już od 2007 roku. 

pilotaŻowy prograM „aktywny SaMorząd”
jest finansowany ze środków państwowego Funduszu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilotażowe-
go programu „aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 

Celem głównym programu „aktywny Samorząd” jest wyeliminowa-
nie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów 
programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 
Od 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r. niepełnosprawni studenci (w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym) – mieszkańcy Suwałk mogą składać wnio-
ski o dofinansowanie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym na 
rok akademicki 2022/2023. 

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu można składać: 
a) w formie elektronicznej w dedykowanym i bezpłatnie udostęp-

nionym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), logowanie do systemu:  
https://sow.pfron.org.pl 

Aby złożyć wniosek elektronicznie należy posiadać profil zaufany ePUAP. 
b) w formie tradycyjnej (papierowej) w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20, pok. nr 2.

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego Programu „Aktywny 
Samorząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach pokój nr 2, tel. 87 562 89 77 lub na stronie internetowej  
www.pfron.org.pl     213/2022 

o SuwalSkiM Folklorze
Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny 

zaprasza 23 września (piątek) o godz. 16 na 
spotkanie o „Muzyce ludowej, śpiewie i tań-
cu Suwalszczyzny” do Suwalskiego Ośrodka 

Kultury przy ul. T. Noniewicza 71, sala na piętrze.
Spotkanie rozpocznie wykład, który przyniesie odpowiedzi na pytania: 

jaka jest muzyka ludowa Suwalszczyzny, co ją wyróżnia w warstwie dźwię-
kowej i słownej od muzyki sąsiadujących regionów? Następnie zaplanowa-
no warsztaty suwalskiego śpiewu i tańca. Całość poprowadzi Małgorzata 
Makowska – z wykształcenia kulturoznawca z zakresu folklorystyki i etno-
logii, z zamiłowania – muzyk multiinstrumentalista (gra m.in. na harmo-
nii pedałowej), śpiewaczka i tancerka oraz animator i badacz kultury ludo-
wej Suwalszczyzny. Spotkanie jest otwarte – uczestnikiem może być każdy 
zainteresowany. Po zakończeniu warsztatów zaplanowano kawę/herbatę  
w Kawiarence Artystycznej mieszczącej się na parterze budynku.

Spotkanie odbędzie się dzięki dofinansowaniu projektu pod taką na-
zwą przez Miasto Suwałki w ramach zadania publicznego „kultura, sztu-
ka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wspieranie działań 
służących edukacji i upowszechnianiu wiedzy w zakresie kultury, sztuki  
i dziedzictwa narodowego odbywających się na terenie Suwałk”.
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pod okiem fachowej obsługi. Na większości stoisk można także było ku-
pić atrakcyjne pamiątki. Na pokazach warsztatowych z zakresu archeolo-
gii eksperymentalnej, prezentowana była m.in.: litewska kuchnia i medy-
cyna starożytna, warsztat garncarski, lepienie naczyń i ozdób glinianych, 
dziegieć i smoła w starożytności i średniowieczu, bębniarstwo, kowal-
stwo, dawne tkactwo, wyrób odzieży i krajek, produkcja ozdób pradzie-

jowych. Tradycją festynów 
jest Turniej Wojów o Skarb 
Skomanda oraz turniej łucz-
niczy dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, z cennymi na-
grodami.

Uczestnicy jak też widzowie przyzwyczaili się, że festyn odbywał 
się w przepięknej scenerii Uroczyska Białorogi w Szwajcarii, w sąsiedz-
twie rezerwatu Cmentarzysko Jaćwingów. W tym roku zaszła zmiana. 
XVIII Jaćwieski Festyn Archeologiczny zorganizowano w Krzywólce, 
nad zalewem „Żwirek”. 
Organizowany od 1999 
roku pr zez Muzeum 
Okręgowe w Suwałkach 
festyn jest co roku in-
ny, zmienia się program, 
pojawiają się nowi wy-
konawcy. Niezmienne 
pozostają tylko: szcze-
gólna atmosfera i oka-
zja do dobrej zabawy  
w kontakcie z nauką.

P o d c z a s  i m p r e -
zy prezentowana jest 
b a r d z o  r ó ż n o r o d n a  
i atrakcyjna archeolo-
gia eksperymentalna. 
Wszystkie prezentacje 
przygotowali wybitni 
specjaliści, często zna-
ni naukowcy. W części 
z nich  zwiedzający mo-
gą uczestniczyć, próbu-
jąc swych umiejętności 

Północ przy bibliotecznej Filii nr 2. Pogodny piknik wzbudził duże zain-
teresowanie wśród dzieci oraz ich rodziców i babć.

Największą atrak-
cją było mobilne pla-
netarium, do odwie-
dzenia którego było 
więcej chętnych niż 
miejsc. Ponad 150 naj-
młodszych suwalczan 
odbyło podróż po za-
kątkach wszechświa-
ta, w której poznali 
tajemnice układu sło-
necznego. 
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Bańki mydlane, czytanie na leżakach, zabawy z animatorem DJ Słomą, 
a przede wszystkim Narodowe Czytanie i mobilne planetarium to atrak-
cje, które czekały na uczestników „Pikniku na Klonowej” zorganizowane-
go przez suwalską Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej na Osiedlu 

biblioteczny  Piknik  na  klonowej

Przy wejściu do plane-
tarium młodych suwal-

czan witał astronauta

Po  raz  PierwSzy  jaćwingowie  na  krzywólce

Niezwykły pionowy 
warsztat tkacki

Przed wiekami  
w medycynie wy-
korzystywano róż-
ne zioła rosnące 
na łąkach 
i w lasach. A wie-
dza o wykorzysta-
niu ziół w lecze-
niu chorób była 
wysoko ceniona

Kuchnia jaćwieska w gotowości. Zupa, wywar 
czy gorący napój przygotowany w ten sposób 
smakuje wyjątkowo 

W średniowieczu 
sztuki wojennej 
uczono się 
od najmłodszych lat

Podpłomyki to najprostsze i super 
szybkie do zrobienia pieczywo 

w formie płaskich placków. 
Potrzebna jest tylko mąka i woda. 
Z tym przepisem każdemu się uda

>>



centrum obsługi nieruchomości

Międzynarodowy koncern obrotu nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 537 580 706. Zapraszamy do współpracy!

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki
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>>Studio nagraniowe Mld
To strefa dźwięku, w której każdy może obu-

dzić talent.
Z nami odkryjesz swój muzyczny potencjał.

Studio muzyczne zajmuje się realizacją i obróbką wokalu oraz 
dźwięku. Zajmuję się profesjonalną realizacją i obróbką wokalu oraz 
mixem i masteringiem. Jestem bardzo otwarty na klientów i mam sze-
roki wachlarz oferty w studiu.

wykonuję:
§ nagrania wokalne,
§ nagrania lektorskie,
§ dubbing,
§ podcasty
§ nagrania instrumentów.

Realizacja wokalu oraz mix i mastering to moja pasja, więc możecie 
być pewni, że wykonam pracę starannie i dołożę wszelkich starań aby 
spełnić Wasze oczekiwania.

Kameralne Studio nagraniowe MLD jest otwarte na młode talenty, 
które rozpoczynają swoją drogę w świecie muzyki. Jestem gotowy do 
nagrań “próbnych” w twoim domu, jeśli to tam czujesz się najlepiej.

Wykonuję zlecenia na miejscu, przyjmuję projekty zdalne oraz ma-
teriały online.

MLD to spełnienie moich marzeń – pozwól bym pomógł spełnić 
Twoje muzyczne / wokalne / lektorskie / dubbingowe marzenia.

Umów spotkanie i sprawdź swój głos. Ja dołożę wszelkich starań, 
aby brzemiennie i jakość dźwięku były na satysfakcjonującym Cię po-
ziomie.

bądź gwiazdą i sięgaj gwiazd! zapraszam i pozdrawiam, jakub
zadzwoń: +48 535 942 472

napisz: nagraniamld@gmail.com

www.studiomld.pl
203/2022

zMiana  wachty 
na  bulwarach

4 września przy „Starej Łaźni”, po raz ostatni w tym sezonie zabrzmiały szan-
ty, tym razem w wykonaniu suwalskiego zespołu „Zmiana Wachty”. Po dużej ilości 
zgromadzonych widzów na suwalskich bulwarach można wnioskować, że ten ze-
spół szantowy jest bardzo lubiany. Muzycy w chłodny wieczór zabrali widzów w mu-
zyczny rejs pełen słońca, wiatru i przygody. Zespół wystąpił w składzie: (od prawej) 
Emil Kulbacki – 
śpiew, mandolina,  
Andrzej Raczyło  
– akordeon, śpiew,  
Krzysztof Masłow- 
ski – śpiew, gitara, 
Edward Darmetko 
– gitara basowa, 
śpiew.

„Zmiana Wachty” wykonuje współczesną piosenkę żeglarską zabarwio-
ną folkiem polskim, francuskim i irlandzkim. Zespół z powodzeniem koncer-
tuje na terenie Suwałk, Suwalszczyzny oraz na imprezach żeglarskich. Co roku  
„Zmiana Wachty” uświetnia swoimi występami cykliczne imprezy na Suwalszczyźnie: 
„Suwalski Maraton Szantowy” oraz „Regaty o błękitną wstęgę Wigier” w Starym 
Folwarku. Na koncertach grupa wspomaga się również znanymi piosenkami że-
glarskimi we własnych aranżacjach i opracowaniach.


