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Czepkowanie w PWSZ
38 studentów drugiego roku pielę-

gniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Suwałkach symbolicz-
nie dołączyło do grona pielęgniarek i 
pielęgniarzy. W obecności władz uczel-
ni, wykładowców, prezydenta Suwałk 
Czesława Renkiewicza, rodzin i przy-
jaciół złożyli ślubowanie oraz otrzy-
mali czepki pielęgniarskie. Trzydzieści 
cztery studentki i czterech studentów 
wypowiedziało słowa przysięgi pielę-
gniarskiej, które wiążą się z obietnicą 
sumiennego wykonywania i pogłębia-
nia wiedzy z zakresu wiedzy medycznej 
– a przede wszystkim pielęgniarskiej.
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Po raz szesnasty Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej zorganizo-
wała akcję „Suwalczanie czytają dzieciom”. Tym razem suwalczanie czy-
tali wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. 
Wśród czytających  byli m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec, zastępca prezydenta Suwałk Ewa Sidorek, asystent prezy-
denta Suwałk Kamil Sznel, dyrektor SOSW nr 1 Joanna Krynicka oraz 
Mirosława Krymska, Anatolia Gagacka i Paweł Bydelski z SOK-u, na-

SUWALCZANIE CZYTALI DZIECIOM

uczycielka z SP nr 7 Grażyna Matyszczyk, Maria Jolanta Lauryn z suwal-
skiej Rady Seniorów oraz trener siatkarzy Ślepska Suwałki Dmitryj Skoryj. 
Wszyscy czytali wiersze Jana Brzechwy. 

Akcji „Suwalczanie czytają dzieciom” towarzyszył kiermasz używanej 
książki, który po raz piąty zorganizowano edycja w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 1.

URODZINY KONOPNICKIEJ
Koncertem suwalczanie uczcili 174 rocznicę urodzin najwybitniejszej ro-

daczki Marii Konopnickiej. W koncercie, który odbył się w Muzeum dedyko-
wanym poetce, wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia i 
Miejskiego Ogniska Muzycznego. Urodzinowe spotkanie zakończyła lista prze-

bojów w wykonaniu 
uczniów i dyploman-
tów PSM oraz ma-
zur, zatańczony przez 
Zespół Pieśni i Tańca 
„Suwalszczyzna”

W tym roku urodzi-
nowy koncert dla Marii 
Konopnickiej połączo-
no z obchodami 35-le-
cia Teatru Amatorskiego 
w Suwałkach „Grupa 
Kłusowników – Straż 
Przednia” im. Karola 
Wojtyły.

ŚWIADECTWO WIARY
Tysiące suwalczan uczestniczyło w procesjach z okazji Bożego 

Ciała. Wierni tradycyjnie po nabożeństwach ruszyli ze wszyst-
kich parafii w uroczystych procesjach. Suwalczanie, na czele z 
kapłanem niosącym monstrancję, zatrzymywali się przy czte-
rech specjalnie przez wiernych przygotowanych ołtarzach i słu-
chali fragmentów ewangelii. Boże Ciało dla katolików to publicz-
ne wyznanie wiary.

>>

Wspólna procesja trzech parafii
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OLIMPIADA KREATYWNOŚCI
Uczniowie klasy III d z suwalskiej SP nr 5 wzięli udział w fi nale światowym Olimpiady 

Kreatywności Destination Imagination  rozegranym w USA. Drużyna w składzie: Natalia 
Kubitzka, Lena Ceckowska, Maja Mróz, Julka Radziszewska, Gabrysia Suski, Adrian 
Bieńkowski, Adam Minkiewicz z trenerkami Małgorzatą Pol i Iloną Kruszyńską-Marczyk 
zajęła miejsce w połowie stawki. Na 60 rywalizujących drużyn w kategorii wyzwanie teatral-
ne uczniowie suwalskiej „piątki” zajęli 31 miejsce wspólnie z uczniami amerykańskiej szkoły z 
Missouri. Wygrali uczniowie ze stanu Texas.

Destination Imagination jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży 
zorientowanym na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku. Działa w 42 krajach, na 
sześciu kontynentach, 48 stanach Ameryki Północnej oraz w kanadyjskich prowincjach. Daje 
możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni. 

Wyjazd suwalskich uczniów na Olimpiadę Kreatywności był możliwy dzięki ich zwycięstwu 
w fi nale krajowym tych zmagań oraz dzięki wsparciu fi nansowemu m. in. suwalskiego samo-
rządu oraz samorządu województwa podlaskiego.  Fot. strona internetowa SP nr 5 w Suwałkach

NAGRODY ROZLOSOWANE
Znani już SA szczęśliwcy, którzy wylosowali nagrody w  loterii „Mój Podatek Suwałkom” – roz-

licz swój PIT w Suwałkach. 10 osób wygrało nagrody o łącznej wartości 30.000 zł w tym nagrodę 
główną – bon zakupowy o wartości 10.000 zł. Zwycięzców loterii wylosowali bezpośrednio pod-
czas transmisji on-line suwalscy dziennikarze.

– Głównym powodem ogłoszonej przez nas loterii było zachęcenie osób, które są spoza 
Suwałk, a które tu mieszkają, pracują czy uczą się by w deklaracji podatkowej wskazały suwalski 
adres zamieszkania. Dzięki temu ich podatek trafi  do Suwałk –  stwierdził Czesław Renkiewicz, 
Prezydent Suwałk 

Nagrodę główną wygrał p. Wanda z ul. Gdańskiej. Z protokołem z przeprowadzonego głoso-
wania można zapoznać się na stronie internetowej: WWW.um.suwalki.pl
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ZDANIEM PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski
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W Suwałkach zostanie uruchomiony pilotażo-
wy program pod nazwą „Miasto Zdrowia”, który 
będzie funkcjonował w oparciu o nowoczesne 
urządzenia elektroniczne. W dzisiejszym świecie, 
który coraz bardziej opiera się na zaawansowanej 
technologii informatycznej, również i nasze zdro-
wie zależy od tego jak rozwijają się nowoczesne 
aparatury medyczne i cała branża IT.

Dlatego też w ramach programu „Miasto 
Zdrowia” zostaną przeprowadzone innowa-
cyjne prace badawcze i wytworzone demon-
stracyjne, nowoczesne i unikalne na skalę ca-
łej Polski elektroniczne usługi, które będą miały 
za cel poprawić komfort życia mieszkańców 
Suwałk – oczywiście w aspekcie zdrowotnym. 

W ramach programu do suwalskiego szpitala 
zostaną dostarczone nowoczesne urządzenia te-
lemedyczne – na przykład: Zdalne KTG, Przenośne 
Stanowisko Telemedyczne, Aparaty przenośne do 
diagnostyki EKG, Aparaty telemetryczne do mo-
nitoringu EKG Pacjentów na terenie szpitala, urzą-
dzenia klasy medical-hub oraz Przycisk Życia. 
Wytworzona zostanie także platforma teleinfor-
matyczna, pozwalająca na realizację zdalnych 
usług medycznych oraz integrująca dane medycz-
ne i wytworzone urządzenia, w skład której wejdą 
także systemy Elektronicznej Książeczki Zdrowia i 
Platformy Analitycznej i Raportującej. 

Całość wytworzonego systemu umożliwi 
udostępnienie mieszkańcom miasta następu-
jących usług demonstracyjnych: 

• Zdalna Położna, która jest dedykowana ko-

bietom w ciąży i wykorzystuje urządzenie KTG 
• Zdalna Pielęgniarka, dla dzieci w wieku 

szkolnym, do wykonywania badań profilak-
tycznych i przesiewowych, wykorzystująca 
Przenośne Stanowisko Telemedyczne

• Zdalna Rehabilitacja i Profilaktyka, dla 
wszystkich, wykorzystująca aparaty przeno-
śne do diagnostyki EKG oraz urządzenia tele-
metryczne do monitoringu EKG pacjentów na 
terenie szpitala 

• Zdalna Opieka, dedykowana osobom w 
podeszłym wieku, wykorzystująca urządzenia 
klasy medical-hub oraz Przycisk Życia 

• Zdalna Poradnia, dla wszystkich osób, 
umożliwiająca m.in. zdalną konsultację. 

Elektroniczna Książeczka Zdrowia wraz z wbu-
dowanym systemem ekspertowym będzie reali-
zować zaawansowane przetwarzanie danych me-

dycznych, a Platforma Analityczna i Raportująca, 
umożliwi władzom województwa, powiatu oraz 
miasta analizę trendów zjawisk społecznych, me-
dycznych, ekonomicznych i epidemiologicznych 
oraz rekomendowanie mieszkańcom miasta zin-
dywidualizowanych ofert usług, produktów lub 
wydarzeń prozdrowotnych dopasowanych do 
ich upodobań i stylu życia.

Głównym założeniem projektu jest objęcie 
mieszkańców kompleksową opieką zdrowotną 
od momentu narodzin, przez całe życie, a rów-
nolegle kształtowanie przestrzeni usług opieki 
zdrowotnej dostępnej w Suwałkach.

Miasto Suwałki będzie jednym z partnerów 
przy realizacji tego programu. Jego liderem 
jest fi rma COMARCH S.A., która w ramach pod-
pisanej umowy z Narodowym Centrum Badań i 
Rozwoju ma wykonać instalację demonstracyjną 
Platformy Teleinformatycznej „Miasto Zdrowia”. 
Projekt jest dofi nansowany w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
Umowa zakłada dofinansowanie w wysokości 
8.385.401,60 zł, a łączna wartość realizacji pro-
gramu „Miasto Zdrowia” to aż 20.963.504,00 zł. 

Mam nadzieję, że na realizacji tego progra-
mu skorzystają przede wszystkim mieszkań-
cy naszego Miasta. W Suwałkach mamy coraz 
więcej seniorów. My jako Władze Suwałk musi-
my dbać by każda sfera życiowa, a zwłaszcza ta 
związana z opieką zdrowotną stała na jak naj-
wyższym poziomie. Dzięki nowoczesnym na-
rzędziom elektronicznym Suwałki mogą zostać 
prawdziwym „Miastem Zdrowia”!
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MARKOWY MALOW4
Fabryka Malow 4 otrzymała tytuł Podlaskiej Marki Roku 

2015 w kategorii inwestycje podczas gali w Podlaskiej 
Operze i Filharmonii. Malow – suwalski producent mebli 
metalowych – uruchomił w 2015 r. nowy zakład Malow 4 
w Suwalskiej Specjalnej Strefi e Ekonomicznej, który wyko-
rzystuje najnowocześniejsze technologie w swojej branży. 
Koszt budowy nowego zakładu to ok. 65 mln zł, z czego naj-
droższa była technologia.

Nowa fabryka powstała w wyniku wspólnego projektu 
z norweskim partnerem, z którym Malow współpracuje od 
10 lat. Dzięki nowej inwestycji moce produkcyjne Malowa 
zwiększyły się aż o 50%. 

Malow to europejska czołówka w swojej branży. 
Produkuje meble metalowe: biurowe, socjalne, szkolne, 
warsztatowe, medyczne, regały przesuwane (z mecha-
nicznym i elektrycznym napędem), szafy wzmocnione i 
sejfy. Co roku prawie 60% produkcji trafi a na eksport (od 
Skandynawii, przez Niemcy, Czechy, kraje Beneluksu i nad-
bałtyckie, nawet do Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich).

4

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2016 r. delegatura Podlaskiego Oddziału NFZ 
w Suwałkach będzie miała nową siedzibę: 

ul. Ogińskiego 5c, 16-400 Suwałki, tel./fax. 87 562 02 50;  tel./fax. 87 562 
02 51,  e-mail: suwalki@nfz-bialystok.pl

PERŁY SAMORZĄDU 2016
 

Suwałki zdobyły trzecie miejsce, wspólnie z Nowym Sączem, w ka-
tegorii gmina miejska do 100 tys. mieszkańców oraz wyróżnienie dla 
Włodarza Miasta w rankingu przygotowanym przez Gazetę Prawną 
„Perły Samorządu 2016”.

– Miasto od wielu lat znajduje się w czołówkach rankingów, jeżeli 
chodzi o wydatki na sport i kulturę. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy 
trzy duże inwestycje sportowe: zmodernizowano stadion lekkoatletycz-
ny, wybudowano parkour park i streetworkout oraz siłownie zewnętrz-
ne – podkreśla prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

 W kategorii miast do 100 tys. mieszkańców pierwsze miejsce za-

SUDOWIA RAZEM Z MLEKPOLEM
Podczas zebrania przedsta-

wicieli Spółdzielni Mleczarskiej 
MLEKPOL w Grajewie podjęto 
uchwałę o połączeniu grajewskiej 
SM ze Spółdzielnią Mleczarską 
Sudowia z Suwałk. Połączenie 
nastąpi na zasadach prawa spółdzielczego 31 maja 2016 r. 

Z chwilą połączenia członkowie Spółdzielni Sudowia staną się członkami 
Spółdzielni Mlekpol. Uzyskają tym samym możliwość sprzedaży mleka na warun-
kach grajewskiego Mlekpolu. Głównym celem połączenia jest zapobieżenie upadło-
ści Sudowii. Po połączeniu SM Sudowia będzie Zakładem Przemysłu Mleczarskiego 
w Suwałkach.

Grajewski MLEKPOL to największy producent mleka i produktów mlecznych w 
Polsce oraz jeden z dwudziestu największych przetwórców mleka w Europie, skupu-
je blisko 5 milionów litrów mleka dziennie od ponad 11 300 producentów.  Jego pro-
dukty powstają w 11 zakładach produkcyjnych w: Grajewie, Zambrowie, Mrągowie, 
Kolnie, Sejnach, Bydgoszczy, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, Radomiu, Zwoleniu i 
Gorzowie Wielkopolskim.

>>

>>

>>

jął Sopot. Ranking „Perły Samorządu 2016” ma charakter przekrojowy. 
Oceniane w nim są takie kwestie jak sprawność strategiczna i operacyjna, 
wykorzystywanie potencjału społecznego oraz kompleksowe działania 
na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Według rankingu Suwałki 
są liderem w kategorii nakładów na zlecanie zadań organizacjom pożyt-
ku publicznego

Organizatorzy rankingu uhonorowali najlepszych włodarzy samo-
rządów gminnych. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz w katego-
rii Najlepszego Włodarza miasta do 100 tys. mieszkańców zajął siódme 
miejsce i otrzymał wyróżnienie.

+

ZAPROSZENIA
n 12 czerwca odbędzie się 5 Festyn Rodzin Suwalskich oraz Nowenna związana 

z przygotowaniami do obchodów 300-lecia Suwałk.  O godz. 12.00 odprawiona zo-
stania msza św. przy pomniku Jana Pawła II. Następnie agapa w Parku Konstytucji 
3 Maja – gry, zabawy, oraz koncert Tomka Kamińskiego.

n 13 czerwca odbędą się suwalskie obchody 71. rocznicy upamiętnienia 
Obławy Augustowskiej. W programie m.in. koncert religijno-patriotyczny Macieja 
Wróblewskiego oraz nabożeństwo Słowa Bożego przy pomniku św. Jana Pawła II.
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Ciąg dalszy na str. 6

WYDARZYŁO SIĘ

5

n Trwa konkurs na stanowisko rekto-
ra PWSZ im. E.F. Szczepanika w Suwałkach 
na lata 2016-2020. W tym roku kończy się 
kadencja obecnego rektora, prof. Jerzego 
Sikorskiego. Ogłoszenie wyników konkursu 
nastąpi 20 czerwca do godz. 12.00. 

n 15-osobowa grupa młodzieży z Zespołu 
Szkół nr 3 w Suwałkach wraz z opiekuna-
mi po raz kolejny spotkała się z uczniami i 
nauczycielami z zaprzyjaźnionej Friedrich-
Dethloff-Schule w Waren (Müritz). Tym ra-
zem spotkanie odbyło się w Niemczech. 
Zakwaterowani u rodzin swoich niemieckich 
rówieśników uczniowie z Suwałk uczestni-
czyli m.in. w lekcjach prowadzonych w tam-
tejszej szkole, zwiedzili budynek Landtagu w 
Schwerinie, wykonywali ciekawe ekspery-
menty w Centrum Lotów Kosmicznych DLR 
Neustrelitz oraz poznali najważniejsze za-
bytki partnerskiego miasta. 

n W  Przedszkolu nr 5 z Oddziałem In-
tegracyjnym odbył się po raz pierwszy Turniej 
Małego Matematyka. W turnieju uczestniczy-
ły pięciolatki ze wszystkich suwalskich przed-
szkoli. Najmłodsi mogli wykazać się spraw-
nością liczenia, a rodzice i nauczyciele mogli 
obejrzeć zajęcia otwarte z zakresu kreatywnej 
matematyki, prowadzone przez Małgorzatę 
Janusz-Konopelko i Anetę Ćwiek. 

n Uczniowie suwalskich szkół Arkadiusz 
Bury, Wioletta Leszczyńska z Zespołu 
Szkół Technicznych oraz Kewin Czupryński 
z Zespołu Szkół nr 6 otrzymają stypendia 
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
każdy po 600 zł za: osiągnięcia w nauce w I 
semestrze roku szkolnego 2015/2016 oraz 
odbywanie praktyk zawodowych w firmach 
działających w Suwalskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej. Program stypendialny ma m.in. 
przyczynić się do podniesienie poziomu jako-
ści kształcenia zawodowego dostosowanego 
do potrzeb rynku pracy przedsiębiorców pro-
wadzących działalność w Suwalskiej SSE.

n W szóstą rocznicę nadania Przedszkolu 
nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II,  dzieci 
wzięły udział w Turnieju Wiedzy o Patronie. 
Podczas konkursu mogły wykazać się nie tyl-
ko wiedzą, ale też zręcznością  podczas sze-
regu różnych konkurencji. Pod pomnikiem 
Jana Pawła II przedszkolaki zapaliły znicze i 
złożyły kwiaty.

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia 
to organizacja niezwykle zasłużona dla 
kraju. To dzięki NFOZ powstały w Polsce 
przez dziesiątki lat niezliczone obiek-
ty służące ochronie zdrowia, setki szpi-
tali doposażone zostały w cenny sprzęt. 
Tak było również w Suwałkach i w całym 
suwalskim województwie w okresie jego 
istnienia. Tu Narodowy Fundusz Ochrony 
Zdrowia notował niezwykłe sukcesy. 

– Na ponad czterdzieści oddziałów w 
Polsce nasz odział zwykle zajmował miejsce 
w czołówce, był na 5-6 miejscu w kraju – przy-
pomina Elżbieta Chmielewska, kierująca od 
„niepamiętnych czasów” biurem suwalskie-
go oddziału NFOZ. I trzeba tu od razu dodać, 
że - w zgodnej opinii wszystkich zaintereso-
wanych – E. Chmielewska robiła to zawsze w 
sposób wręcz doskonały. 

Tu przypominają się słowa dokto-
ra Henryka Kulczyckiego, który przez dłu-
gie lata przewodniczył suwalskiemu NFOZ. 
Legendarny, niestety nieżyjący już doktor, 
przyznawał, że „bez pani Elżbiety na pewno 
nic by nie wyszło”. 

A sama pani Ela niezmiennie od lat twier-
dzi, że ludzie z natury są dobrzy i chętnie 
pomagają, tylko trzeba im podpowiedzieć, 
jak to zrobić. I „podpowiada” tak już od kil-
ku dziesiątków lat, choć tak naprawdę po-
szła pracować tam „tylko na chwilę”. Pytana 
o to, jak to się stało, że owa chwila trwa już 
trzydzieści lat z okładem, odpowiada, że na-
wet mąż był pewny, że nie wytrzyma w tej 
pracy długo. Wytrzymała do dziś, można po-
wiedzieć, że do końca, ponieważ prezydium 
suwalskiego NFOZ zdecydowało o zakończe-
niu działalności.

– Moglibyśmy jeszcze jakiś czas funkcjo-
nować, bo pieniądze są, ale wolimy te kilkaset 
tysięcy złotych przekazać placówkom ochro-
ny zdrowia, niż je przejadać – mówi Elżbieta 
Chmielewska. –Wolimy odejść, jak się to mó-
wi, z honorem – mówi pani Elżbieta.

Tu niezbędne jest przypomnienie: na mo-
cy nowych uregulowań prawnych NFOZ nie 
może już prowadzić zbiórki pieniędzy na sta-
rych zasadach, nie może na przykład rozpro-
wadzać tzw. „cegiełek”, a to było najpewniej-
sze źródło przychodów. Teraz konieczne jest 
zbieranie pieniędzy do puszek, a na to z ko-
lei nie chcą się zgodzić szefowie placówek 
ochrony zdrowia, a to tam właśnie przede 
wszystkim rozprowadzane były „cegiełki”.

– Do tego trzeba dodać, że również przy-
chody z odpisu 1 procenta od podatku też 
są coraz mniejsze, bowiem w całym kraju o 
ten jeden procent konkuruje ponad 7 tysię-
cy uprawnionych do tego stowarzyszeń – in-
formuje E. Chmielewska. – Ważne jest i to, że 
ofiarujący jeden procent, i w ogóle darczyń-
cy, wolą wiedzieć, komu konkretnie ich pie-

PIĘKNIE PRACOWALI
DLA INNYCH

niądze przypadną. My nie mogliśmy tego za-
oferować, bo przekazywaliśmy pieniądze 
nie na potrzeby konkretnego pacjenta, lecz 
placówki – szpitala, czy ośrodka zdrowia. –
Wszystko to razem wzięte powoduje, że sens 
dalszego działania staje się wątpliwy. 

Ogromna to szkoda, bo trzeba pamiętać, 
że Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia i w 
skali całego kraju, i w skali województwa su-
walskiego, czy samych Suwałk zanotował na-
prawdę wspaniałe osiągnięcia. Można powie-
dzieć, że ludzie tacy jak Elżbieta Chmielewska 
oddali całą swoją energię i serce dobrej spra-
wie.

Przed laty było łatwiej, bowiem na kon-
to NFOZ szły odpisy z poborów pracowni-
ków wielu zakładów, całych załóg. Po ustro-
jowej transformacji wszystko się zmieniło, ale 
właśnie wtedy trzeba było naprawdę umieć 
te pieniądze zdobywać. – Często mnie pyta-
no, jak ja to robię. Odpowiadałam, że te pie-
niądze trzeba wychodzić. Jak najdosłowniej – 
od szpitala do przychodni, od przychodni do 
ośrodka. Razem z doktorem Kulczyckim prze-
mierzyliśmy całe nasze województwo wzdłuż 
i wszerz, wielokrotnie. Ludzie widzieli, że jest 
z tego jakiś pożytek, to i cegiełki nasze chęt-
nie kupowali. Teraz podzielimy te ostanie kil-
kaset tysięcy i tak zakończymy nasza działal-
ność – mówi Elżbieta Chmielewska, która 
pracować do biura NFOZ w 1984 roku poszła 
tylko na chwilę.

Przez wszystkie te lata społecznicy zwią-
zani z NFOZ bezinteresownie i skutecznie 
pracowali na rzecz innych, za co dziś należy 
im się nasze podziękowanie.

>>
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WYDARZYŁO SIĘ
n Volkswagen potrącił starszą kobietę, któ-

ra wracała właśnie z zakupów. Do zdarzenia do-
szło w sąsiedztwie domu handlowego Wigry. 
Starszą kobietę odwieziono do szpitala, a kie-
rowcę sprawdzono alkomatem. Był trzeźwy.

n W Teatrze Wielkim w Warszawie pod-
czas uroczystej gali wręczenia nagród w 
Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 
Sybilla 2015 Eliza Ptaszyńska z suwalskiego 
Muzeum Okręgowego odebrała wyróżnienie 
w kategorii wystawa sztuki, przyznane za wy-
stawę „Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na 
płótnach polskich monachijczyków”.

n Od 10 maja nowym Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii w Suwałkach został Re-
migiusz Franciszek Kulesza. Jego poprzed-
nik Józef Hańczuk przeszedł na emeryturę.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 22-lat-
ka, który dewastował windę w jednym z 
bloków na Oś. Północ. Teraz mężczyźnie za 
zniszczenie mienia grozi do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

n W Łazienkach Królewskich w Warszawie 
odbyła się gala plebiscytu ogłoszone-
go Muzeum Historii Polski na Wydarzenie 
Historyczne Roku. Nagrodę główną w ka-
tegorii „Wydarzenie” otrzymali: Grupa Re-
konstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki” 
i Muzeum Okręgowe w Suwałkach za widowi-
sko historyczne „Obława Augustowska. Lipiec 
1945” autorstwa Magdaleny Wołowskiej-
Rusińskiej i Krzysztofa Skłodowskiego.

n Uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Karola 
Brzostowskiego, uczestnicy Szkolnego Koła 
Filmowego Czubakaz wystąpią w październi-
kowych odcinkach serialu „Na dobre i na złe”.  
Wizyta na planie filmowym, rozmowy ze zna-
nymi aktorami oraz poznanie pracy filmow-
ców „od kuchni” – wszystko to stało się moż-
liwe  w czasie ich wycieczki do Warszawy.

>>

Takiej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach 
jeszcze nie było. Na XX sesji, po zmia-
nach w składach komisji i wyborze na 
przewodniczącego Komisji Finansowo-
Budżetowej Józefa Wiesława Murawko 
z Bloku Samorządowego, radni z Prawa i 
Sprawiedliwości demonstracyjnie opuścili 
salę posiedzeń.

Zanim radni zajęli się sprawami personalny-
mi, zdążyli przyjąć kilkanaście uchwał. Zmienili 
statut Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, w 
którym wprowadzono możliwość świadczenia 
usług osobom nie zamieszkującym w DPS. 

JEDNA NOCNA APTEKA
Od 1 lipca skończą się problemy z ustale-

niem aktualnie dyżurującej w nocy lub w nie-
dzielę apteki. Od drugiej połowy tego roku ca-
łodobowy dyżur zapewniający mieszkańcom 
Suwałk dostęp do leków w nocy i święta będzie 
pełniła apteka w Szpitalu Wojewódzkim. Dotąd 
takie dyżury pełniły w kolejności różne apteki 
na terenie Suwałk. Teraz całodobowy dyżur bę-
dzie pełniła tylko przyszpitalna apteka.

ZDOLNY SUWALCZANIN
Radni jednogłośnie przyjęli program wspie-

rania uczniów „Zdolny Suwalczanin”, w którym 
zapowiada się m.in.:

– utworzenie banku zdolnych uczniów,
– utworzenie od roku szkolnego 2016/2017 

klas dwujęzycznych w Gimnazjum nr 1,
– organizację corocznej gali „Zdolny uczeń”, 

na której będą wręczane stypendia, nagrody 
i wyróżnienia uczniom, nauczycielom i rodzi-
com. Ponadto rajcowie określili rodzaje świad-
czeń przyznawanych w ramach pomocy zdro-
wotnej nauczycielom oraz warunki i sposoby 
ich przyznawania, a także utworzyli w Zespole 
Szkół Technicznych Centrum Kształcenia 
Praktycznego nr 2 w Suwałkach.

STUDIUM I PLANY
Radni uchwalili nowe Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Suwałk, czyli podstawowy doku-
ment do prowadzenia polityki przestrzennej 
przez samorządowe władze lokalne. Przyjęli też 

uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego północnej części ulicy Sportowej. Ponadto 
zdecydowali m.in. o: przystąpieniu do wspólnej 
realizacji z partnerami litewskimi dwóch projek-
tów dotyczących pomocy społecznej, oświaty 
i turystyki oraz dokonali zmian w tegorocznym 
budżecie miejskim i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Rajcowie przyznali też 90 tys. zł 
Komendzie Miejskiej Policji na zorganizowanie 
dodatkowych patroli policyjnych w Suwałkach, 
głównie w wakacje. Radni głosami 14 „za”, 
8 „przeciw” przy 1 „wstrzymującym się” uznali 
za bezzasadną skargę Barbary Sz. na działalność 
dyrektora suwalskiego MOPS. Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Zbigniew De-Mezer przeka-
zał informację otrzymaną od dyrektora MOPS, 
że już po zakończeniu pracy przez zespół kon-
trolny sprawa Barbary Sz. została załatwiona 
pozytywnie. 

REZYGNACJA
W kolejnym punkcie porządku obrad Rada 

Miejska rozpatrywała przyjęcie rezygnacji 
Andrzeja Chuchnowskiego z funkcji wiceprze-
wodniczącego Rady. Na sesji A. Chuchnowski 
podziękował radnym za dobrą współpracę. 
Poinformował, że powodem jego rezygnacji 
jest  przekonanie, że w prezydium Rady Miejskiej 
powinien znaleźć się przedstawiciel Prawa 
i Sprawiedliwości. A to oznacza, że po wybo-
rze Zdzisława Przełomca z klubu „Łączą nas 
Suwałki” na funkcję przewodniczącego Rady 
Miejskiej, niezbędna jest jego rezygnacja z funkcji 
wiceprzewodniczącego jako przedstawiciela te-
go samego klubu. Poinformował, że radni z klu-
bu „Łączą nas Suwałki” poprą kandydata PiS na 
funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Grzegorz 
Gorlo z Prawa i Sprawiedliwości podziękował za 
gest i poinformował, że klub będzie przeciw przy-
jęciu rezygnacji A. Chuchnowskiego i nie zgłosi 
swojego kandydata na wiceprzewodniczące-
go Rady Miejskiej „bo dla nas to trochę przyma-
ło”. W głosowaniu 12 radnych było „za” przyję-
ciem rezygnacji A. Chuchnowskiego, 9 „przeciw” 
i 1 „wstrzymał się”. Radni nie wybrali nowego wi-
ceprzewodniczącego Rady Miejskiej ze wzglę-
du na nie zgłoszenie żadnego kandydata na tę 
funkcję.

NIETYPOWA SESJA

Nowe prezydium Rady Miejskiej
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ZMIANY W KOMISJACH
 Następnie radni zajęli się ustalaniem skła-

dów osobowych stałych komisji Rady. Dyskusję 
wywołał skład Komisji Finansowo– Budżetowej. 
O jedno miejsce w tej komisji rywalizowa-
li: Tadeusz Czerwiecki z PiS i Józef Wiesław 
Murawko z Bloku Samorządowego. W gło-
sowaniu większość radnych opowiedziała się 
za J.W. Murawko. Po czym T. Czerwiecki zgło-
sił akces do Komisji Rewizyjnej. Wymagało to 
zmiany porządku obrad sesji, bo skład Komisji 
Rewizyjnej ustala się na podstawie odrębnej 
uchwały niż pozostałe komisje. W głosowaniu 
(9 głosów „za”, 14 „przeciw”) nowego punktu o 
zmianie składu Komisji Rewizyjnej nie wprowa-
dzono do porządku obrad. 

W czasie przerwy ukonstytuowała się 
Komisja Finansowo-Budżetowa.  Za kandyda-
turą J.W. Murawko na jej przewodniczącego za-
głosowało 5 radnych, 3 było przeciw. Po ogłosze-
niu tej informacji na sesji o głos poprosił G. Gorlo, 
który poinformował, że radni PiS opuszczają salę 
obrad i zwołują konferencję prasową.

Radni PiS podczas konferencji wyjaśniali, że 
„nie chcą uczestniczyć w handlu politycznym i 
nie chcą być ozdóbką przy garniturze obecnej 
władzy”. Na razie nie wiadomo jakie kolejne kro-
ki podejmą radni Prawa i Sprawiedliwości.

W czasie konferencji prasowej PiS trwały ob-
rady Rady Miejskiej. Radni zdecydowali o przy-
stąpieniu Suwałk do wspólnej realizacji z part-
nerami litewskimi kolejnego projektu unijnego 
oraz o dofinansowaniu przez suwalski samo-
rząd weekendowych połączeń kolejowych na 
trasie Białystok–Suwałki–Kowno do końca 2016 
r., co zwiększy liczbę pociągów docierających 
do Suwałk. Wszyscy radni (14) obecni na sali ob-
rad zagłosowali za tym, by na ten cel przezna-
czyć 80 tys. zł.

Na zakończenie obrad XX sesji Rady Miejskiej, 
jej przewodniczący Zdzisław Przełomiec oraz za-
stępca prezydenta Łukasz Kurzyna podzięko-
wali i złożyli życzenia wszystkim pracownikom 
samorządowym z okazji Dnia Samorządowca, 
który przypada 27 maja.

ZAPYTANIA RADNYCH

Podczas XX sesji Rady Miejskiej ośmioro radnych zadało kilkanaście pytań.
Józef Wiesław Murawko z „Bloku Samorządowego” zapytał o wycenę i termin wypłaty od-

szkodowań za działki wykorzystane pod remont ul. Ogrodowej. Zastępca prezydenta Łukasz 
Kurzyna poinformował, że trwa procedura ustalenia odszkodowań za działki przejęte pod re-
mont ul. Ogrodowej. Nie wszyscy ich właściciele zgodzili się z proponowaną wyceną. Ci, co zgo-
dzili się z zaproponowaną wyceną powinni otrzymać pieniądze po 15 czerwca. Natomiast po-
zostali otrzymają wypłaty po wyjaśnieniach rzeczoznawców majątkowych. Trudno dziś ocenić, 
kiedy to będzie. 

Karol Korneluk z SLD zaproponował by władze miejskie wystąpiły do dyrektora Szpitala 
Wojewódzkiego z propozycją wyznaczenia bezpłatnych miejsc parkingowych dla klientów 
przyszpitalnej apteki, z której usług w nocy, niedziele i święta będą korzystali od lipca miesz-
kańcy Suwałk. Ł. Kurzyna zadeklarował, że władze miejskie wystąpią w tej sprawie do dyrek-
tora szpitala. Radny zapytał też o termin zakończenia remontu ul. Świerkowej. Zastępca prezy-
denta Ł. Kurzyna poinformował, że remont ul. Świerkowej na odcinku od ul. Nowomiejskiej do 
ul. Klonowej zakończy się do 31 lipca, a remont na odcinku od ul. Klonowej do ul. Kolejowej po-
trwa do 31 października. 

Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości zapytał o przyszłość nieruchomości, przez któ-
re biegnie tzw. łącznik pomiędzy ulicami Łanową i Staszica. Ł. Kurzyna przypomniał, że na majo-
wej sesji radni uchwalili Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Suwałk, co umożliwia przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który prawdopodobnie rozwiąże ten problem. Radny powrócił też do problemu 
zwolnienia od 1 września animatorów zatrudnionych na boiskach Orlik. Zastępca prezydenta Ewa 
Sidorek poinformowała, że w porozumieniu z dyrektorami szkół od nowego roku szkolnego zmie-
ni się sposób obsługi wszystkich boisk przyszkolnych i na Orlikach nie będzie animatorów boisk. 
Samorząd będzie starał się pomóc tym osobom, które w wyniku tych działań stracą pracę.

Irena Schabieńska zwróciła uwagę na potrzebę koordynacji terminów prac remontowych 
na suwalskich ulicach, by nie dochodziło do takich sytuacji jak przed kilkoma dniami, gdy w tym 
samym czasie remontowano ulice: Świerkową i Kolejową, a na dodatek na uliczkach Osiedla 
Kolejowego malowano pasy na jezdni. Zastępca prezydenta Ł. Kurzyna przyznał, że był taki je-
den dzień, gdy mieszkańcy Osiedla Kolejowego mieli wyjątkowo utrudniony dojazd do domu, 
ale wynikało to z chwilowego spiętrzenia prac. W przyszłości takich sytuacji nie przewiduje się. 
Radna zapytała też o dzikie wysypisko śmieci w pobliżu ul. Franciszkańskiej 4A. Ł. Kurzyna zade-
klarował wyjaśnienie tej sprawy. I. Schabieńska zwróciła również uwagę na apel pracowników 
suwalskiego Muzeum Okręgowego w sprawie ich niskich wynagrodzeń.

– Ja nie twierdzę, że pracownicy muzeum zarabiają wystarczająco. Ale również niewystarcza-
jąco zarabiają pielęgniarki czy nauczyciele – stwierdziła zastępca prezydenta E. Sidorek. Dodała 
ona, że z danych udostępnionych przez główną księgową muzeum wynika, że średnie wynagro-
dzenie brutto w tej placówce, bez wynagrodzenia dyrektora wyniosło 2 932 zł w 2015 r. i było o 
19% wyższe niż w 2012 r. Skarbnik Wiesław Stelmach stwierdził, że nikt z pracowników muzeum 
nie zarabia mniej niż wynosi minimalna płaca, a na majowym spotkaniu z pracownikami tej in-
stytucji ustalono, że w tym roku wynagrodzenie pracowników muzeum wzrośnie o 4,5%.

Tadeusz Czerwiecki z Prawa i Sprawiedliwości zaproponował przyjęcie nowej uchwały w 
sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych. Zastępca prezydenta Ł. Kurzyna odpowie-
dział, że przyjęcie tej uchwały będzie oznaczało refinansowanie opłat za odprowadzanie wód 
opadowych dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów jed-
norodzinnych z budżetu miejskiego. Jest to kwota ok. 220 tys. zł. Decyzja w tej sprawie należy 
do radnych.

Zbigniew Roman De-Mezer z klubu „Łączą nas Suwałki” powrócił do sprawy wykonania wy-
jazdu na ul. Sportową z parkingu przed sklepem „Biedronki”. Ł. Kurzyna poinformował, że budo-
wa tego wyjazdu nie wymaga zmiany miejscowego planu, ale wymaga jedynie dobrej woli oraz 
nakładów finansowych ze strony właściciela sklepu. 

Anna Ruszewska z klubu „Łączą nas Suwałki” zaproponowała by oszczędności w Suwalskim 
Budżecie Obywatelskim w kategorii małych projektów przeznaczyć na budowę psiego parku 
przy ul. Andersa. Zastępca prezydenta Ł. Kurzyna stwierdził, że wszelkie oszczędności powsta-
łe w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego zostały przeznaczone na przebudowę ul. 
Kowieńskiej, która też jest realizowana w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Radna 
zapytała również o możliwość zawieszenia tablicy pamiątkowej w dawnym budynku aresztu śled-
czego, w którym obecnie znajduje się centrum handlowe Plaza. Ł. Kurzyna informował, że kore-
spondencja w tej sprawie trwa kilka lat.  Ostatnie pismo pochodzi z wiosny 2015 r. Jak dotąd nie 
udało się ustalić treści, jaka powinna znaleźć się na tablicy. Właściciel centrum handlowego nie 
akceptuje treści zaproponowanej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a ta z kolei 
nie zgadza się na treść zaproponowaną przez właściciela.

Grzegorz Gorlo z Prawa i Sprawiedliwości zapytał o wysokość subwencji oświatowej na 
ucznia niepełnosprawnego. Zastępca prezydenta E. Sidorek odpowiedziała, że dla każdego nie-
pełnosprawnego wysokość subwencji jest taka sama.

WTOREK Z RADNYM
W każdy wtorek można spotkać się z su-

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

We wtorek 31 maja zapraszają Irena B. 
Schabieńska z Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Sławomir J. Szeszko z Bloku Samorządowego. 
Natomiast 7 czerwca na suwalczan czeka-
ją Andrzej Turowski z Klubu Radnych „Łączą 
nas Suwałki” oraz Piotr Wasiukow z Bloku 
Samorządowego. Na spotkanie z radnymi 14 
czerwca zapraszają Bogdan Bezdziecki z Prawa 
i Sprawiedliwości oraz Andrzej P. Chuchnowski 
z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec lub wyznaczony przez niego wice-
przewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 
na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.
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n Suwalscy policjanci zatrzymali na go-
rącym uczynku 45-latka usiłującego wyłu-
dzić kredyt. Mężczyzna na podstawie sfał-
szowanych dokumentów o zarobkach i 
zatrudnieniu chciał uzyskać kredyt w wy-
sokości 2 tys. zł. Został zatrzymany i przy-
znał się do winy. 

n W  Szkole Podstawowej nr 9 odbył 
się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
„Wiersze o przyrodzie”. Do konkursu przy-
stąpiło 14 uczniów klas II i III z suwalskich 
szkół. Laureatami zostali: Julia Wilczewska 
z SP nr 4, Alicja Kopko z SP nr 11 i Stanisław 
Chmielewski z SP nr 6.

n W Boże Ciało tuż przed południem na 
ul. Pułaskiego doszło do kolizji. Wpadły na sie-
bie cztery ciężarówki. Jeden z samochodów 
gwałtownie zahamował na czerwonym świe-
tle, wtedy ciężarówki z naczepami jadące za 
nim najechały na siebie.

n Nauczyciele SP nr 6 im. Aleksandry 
Kujałowicz, uczniowie oraz ich rodzice prze-
biegli 42 km 195 m czyli dystans maratonu wo-
kół szkoły. W sumie zrobili 120 okrążeń wokół 
budynku. Pokazali, że najważniejszy jest po-
mysł na zdrową zabawę i chęć współpracy.

n Suwalscy policjanci, na czele z komen-
dantem, wzięli udział w rodzinnym festynie 
zorganizowanym przez Parafię Rzymsko-
Katolicką pw. M.B. Miłosierdzia na Osiedlu 
Północ. Mundurowi przygotowali stoisko 
profilaktyczne, związane tematycznie z sze-
roko rozumianym bezpieczeństwem, z jedno-
czesnym kolportażem ulotek. Można też było 
oznakować swój rower.

n Osobowe audi wjechało do Czarnej 
Hańczy w Suwałkach. Samochód zauważyli 
rano przypadkowi przechodnie. Z rzeki wy-
stawał tył i kabina samochodu. Przód auta 
był pod wodą. W jakich okolicznościach sa-
mochód znalazł się w rzece ustala policja.

8

WYDARZYŁO SIĘ >>

„Jak zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w spra-
wy społeczności lokalnej?” to temat drugiej debaty z cy-
klu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, zorganizowanej 
przez suwalską Bibliotekę Publiczną. W dyskusji wzię-
ło udział 20 osób, między innymi Ewa Sidorek , zastęp-
ca prezydenta Suwałk, suwalski radny Wojciech Pająk , 
przedstawiciele suwalskich instytucji i organizacji poza-
rządowych oraz użytkownicy biblioteki – w tym senio-
rzy i licealiści.

Zgromadzone osoby wspólnie zastanowiły się nad 
tym, w jaki sposób uwolnić potencjał lokalnej społeczno-
ści – co stanowi ich silne, a co słabe strony i co pomaga ge-
nerować lokalny rozwój. Uznali, że najważniejsze motywa-
tory do działania na rzecz lokalnej społeczności to:

– chęć pomocy innym – „motywuje mnie, gdy widzę 
radość innych ludzi”;

– posiadanie wizji – „muszę wiedzieć, do czego dążę, 
jakiej zmiany oczekuję”;

– poczucie wpływu – „gdy wiem, że to co robię, realnie zmienia otoczenie/rzeczywistość”.
Z kolei wg. uczestników debaty najważniejsze czynniki ułatwiające angażowanie się w spra-

wy lokalnej społeczności to:
– przychylność lokalnych władz – rozumiana jako akceptacja aktywności, nieutrudnianie;
– odpowiednie prawo – konkretne narzędzia np. inicjatywa lokalna, budżet partycypacyjny;
– edukacja – uczenie samodzielnego myślenia.

Debata zorganizowana przez 
bibliotekę była częścią ogólno-
polskiego projektu „Rozwijamy 
skrzydła Polski lokalnej” reali-
zowanego przez Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową 
wspólnie z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego.

Partnerem Strategicznym 
projektu jest PKO Bank Polski. 
Projekt objęty jest Honorowym 
Patronatem Prezydenta RP An-
drzeja Dudy. Biblioteka Publicz-
na im. Marii Konopnickiej w 

Suwałkach otrzymała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie jako jedna z 50 placówek z całej Polski.

„ROZWIJAMY SKRZYDŁA
POLSKI LOKALNEJ”

KONCERTY W BIBLIOTECE
Koncertem wokalnym „Impresjonizm w pieśni 

francuskiej” w wykonaniu Marleny Borowskiej 
– sopran, Joanny Zakrzewskiej – fortepian (na 
zdjęciu) rozpoczął się cykl koncertów muzycz-
nych w Bibliotece Publicznej im. Marii Konop-
nickiej w Suwałkach. Współorganizatorami kon-
certu  byli: Suwalskie Towarzystwo im. Emila 
Młynarskiego w Suwałkach oraz Stowarzyszenie 
Kulturalne „Bibliofil”. Prowadzenie koncertu Ewa 
Stąpór.

Wykonawcy dedykowali śp. Zdzisławowi 
Wyszkowskiemu utwór Ernesta Chausson – 
Počme de l’amour et de la mer, Op 19 / Le temps 
des lilas. Zdzisław Wyszkowski to jeden z naj-
bardziej znanych suwalskich muzyków i orga-
nizatorów suwalskiego życia muzycznego. 
Śp. Z. Wyszkowski był wieloletnim prezesem 
Suwalskiego Towarzystwa Muzycznego oraz 
organizatorem koncertów Suwalskiego Lata 
Muzycznego.

>>
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RODZINY ZASTĘPCZE POSZUKIWANE

Ponad 6 600 dzieci skorzysta ze świadczeń w ramach rządo-
wego programu Rodzina 500 Plus na podstawie wniosków, które 
do połowy maja przyjął suwalski MOPS. W kwietniu wypłacono 
w Suwałkach ponad 2,1 mln zł na świadczenia wychowawcze dla 
ponad 4 200 dzieci w ramach  programu Rodzina 500 Plus.

Suwalski MOPS podsumował pierwsze tygodnie działania rzą-
dowego programu. W tym czasie przyjęto 4 224 wnioski, które 
dotyczą na 6 611 dzieci. To więcej niż przewidywał rząd.

– Ministerstwo zakładało, że w Suwałkach będzie to około 
6,5 tysiąca dzieci, więc już przekroczyliśmy tą liczbę - powie-
dział Leszek Lewoc, dyrektor MOPS. Zdaniem dyrektora upraw-
nionych dzieci w Suwałkach będzie około 7-7,5 tysiąca. Minęła 
dopiero połowa czasu na składanie wniosków. Pieniądze wy-
płacane są na bieżąco, a rekordzistka w Suwałkach dostaje 4,5 
tysiąca złotych miesięcznie. Prawie wszyscy otrzymują pienią-
dze na konta, tylko 80 osób odebrało gotówkę. Problemy z ja-
kimi do tej pory spotkali się pracownicy MOPS to wolny i awa-
ryjny system informatyczny oraz błędy w ok. 80% wniosków 
internetowych.

Wzrasta zapotrzebowanie na rodziny zastępcze w Suwałkach natomiast 
ich liczba spada. Dotyczy to przede wszystkim rodzin niezawodowych. Nie 
zwiększa się też liczba rodzin zawodowych, a jednocześnie zwiększa się 
liczba dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej. Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach podczas konferen-
cji prasowej zachęcali suwalczan do tworzenia rodzin zastępczych.

Dzieci, które z różnych względów nie mogą wychowywać się w swo-
ich biologicznych rodzinach powinny trafić do placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej bądź do rodzin zastępczych (spokrewnionych, zawodowych 
i niezawodowych). Zgodnie z prawem, w placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej nie może przebywać dziecko poniżej dziesiątego roku życia. 
Najmłodsze dzieci powinny trafiać do rodzin zastępczych. Obecnie na te-
renie Suwałk w 100 rodzinach zastępczych przebywa 161 dzieci. W zdecy-
dowanej większości są to rodziny spokrewnione z dzieckiem. Najczęściej 
dzieci wychowywane są przez babcie lub rodzeństwo. Rodzin tych jest 
jednak za mało.

Suwalski MOPS poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. 
Zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze za opiekę nad dzieckiem 
otrzymują 1 tys. złotych miesięcznie, a w spokrewnionej rodzinie zastęp-
czej jest to 660 zł. Do tego dochodzi również świadczenie wychowawcze 
z programu 500 plus. Kandydaci na rodziców zastępczych muszą spełniać 
określone kryteria oraz przechodzą specjalną procedurę, w tym szkole-
nie. Po części teoretycznej, kandydaci na rodziców zastępczych muszą 
jeszcze „zaliczyć” praktyczne zajęcia z dziećmi.

W ubiegłym roku szkolenie ukończyło w Suwałkach dziesięć rodzin. 
MOPS zaprasza na tegoroczne szkolenie dla rodziców zastępczych. 
Rozpocznie się ono we wrześniu, ale zgłaszać można się już teraz. 

Więcej informacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, 
ul. 23 Października 20, w godz. 7.30-15.30 tel. 87 562 89 70, wew. 946 lub 
87 562 89 97; e-mail: biuro@mops.suwalki.pl

RODZINA 500 PLUS W SUWAŁKACH

Z GRANDE SYNTHE 
DO SUWAŁK

Przez tydzień w Suwałkach  przebywała młodzież 
i kombatanci z partnerskiego miasta Grande Synthe 
we Francji.  Spotkali się z młodzieżą z Zespołu Szkół 
nr 4, który współpracuje z Francuzami od 2010 r. W spo-
tkaniu uczestniczyła też Ewa Sidorek, zastępca prezy-
denta Suwałk oraz przedstawiciele suwalskich kom-
batantów. W czasie tygodniowego pobytu Francuzi 
zwiedzali miasto oraz  m.in. Białowieżę i Wilczy Szaniec 
w Gierłoży.

>>
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Prawdziwe  święto  biegaczy

 w Suwałkach. Ulicami miasta w 
sobotnie popołudnie i wieczór 
przebiegło kilkuset zawodni-
ków. Na starcie stanęli amatorzy 
i zawodowcy m.in. zawodnicy z 
Kenii, Węgier, Białorusi, Niemiec, 
Estonii, Litwy i Polski, w tym naj-
więcej z Suwałk. Wśród startu-
jących znalazł się  m.in. Norbert 
Moller – burmistrz  niemieckie-
go Waren, miasta partnerskiego 
Suwałk, Bogdan Sadowski – prze-
wodniczący  Izby Przemysłowo-
Gospodarczej w Suwałkach, były 
bramkarz piłkarskiej reprezenta-
cji Polski Wojciech Kowalewski, 
trener Ślepska Suwałki Dmitryj 
Skoryj oraz siatkarze Ślepska Adrian Hunek i Kamil Lewiński.

Suwalskie święto biegaczy rozpoczęli najmłodsi. Przedszkolacy ry-
walizowali na dystansie 200 m, uczniowie szkół podstawowych na 450 
m i 900 m, a gimnazjaliści przebiegli 900 m i 1350 m. Organizatorem 
Miejskiego Święta Biegania Reso Suwałki 10,5 był OSiR w Suwałkach.

Bieg główny na 10, 5 km czyli „Suwalską Ćwiartkę” wygrał Kenijczyk 
Wycliffe Biwot z czasem 33 min 35 sek. Na mecie wyprzedził reprezen-
tujących Węgry Henry’ego Kemboi i Samsona Mugai Kagia. Z suwalczan 
najwyższe lokaty zajęli: Paweł Kaszkiel (12 miejsce z czasem 40 min. 05 
sek) i Jakub Dziemian (13 miejsce z czasem 41 min. 32 sek.). Rywalizację 

MIEJSKIE ŚWIĘTO BIEGANIA – RESO SUWAŁKI 10,5

wśród kobiet też wygrała Kenijka Helen Kimutai z czasem 39 min. 16 sek. 
Warto zauważyć bardzo dobry wynik suwalczanina Romualda Turonka, 
rocznik 1952, który dystans 10, 5 km pokonał w czasie 54 min. i 29 sek. 
„Suwalską Ćwiartkę” ukończyło aż 259 biegaczy.

„Suwalskie debiuty”, czyli bieg  na 3,5 km ukończyło 66 biegaczy. 
Wygrał Rafał Wronowski z Bań Mazurskich z czasem 11 min. 22 sek. 
Wyprzedził Kristiansa Potasovsa z Litwy i Piotra Wasilewskiego z Aquel 
Suwałki (czas 12 min. 08 sek.). Rywalizację kobiet wygrała Anita Cichocka 
z klubu Nadaktywni (czas 14 min. 57 sek.), a Anna Dąbkowska z Suwałk 
zajęła trzecie miejsce z czasem 15 min. 21 sek.

W rywalizacji sztafet bezkonkurencyjny okazały się Benedek Team, w 
którym biegła cała trójka zwycięzców Suwalskiej Ćwiartki oraz Białorusini 
z Grodnoonlastsport. Trzecie miejsce zajęła sztafeta Podlasie Team. Ósmą 
lokatę wywalczyły  Białe Miśki, a na dziewiątym miejscu  przybiegła szta-
feta z 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

Biegaczom 
deszcz też nie 

straszny

Zwycięzcy 
„Suwalskich 
debiutów”

Przed startem do sztafetowego biegu ulicznego „Pogodne 
Suwałki Team” Na starcie „Suwalskiej Ćwiartki” stanęło ponad 260 zawodników

Wszyscy biegają od „krasnoludka” do „gimludka”
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Suwalscy policjanci pomogli na jeziorze Wigry dwóm młodym męż-

czyznom, którzy wpadli do wody, po tym jak ich kajak wywrócił się. 
Mundurowi zauważyli, w odległości około 100 metrów od linii brzego-
wej, dwie osoby pływające obok wywróconego kajaka. Policjanci natych-
miast ruszyli z pomocą. Podpłynęli do łódki i wyciągnęli mężczyzn z wody 
na pokład służbowej motorówki. Następnie funkcjonariusze przetrans-
portowali dwóch kajakarzy bezpiecznie na brzeg, holując również kajak. 
Na szczęście mężczyźni nie potrzebowali pomocy medycznej. Okazało 
się, że byli to mieszkańcy Suwałk w wieku 22 i 23-lat. Obaj mieli na sobie 
kapoki, jednak w momencie, gdy ich kajak przewrócił się, to bezskutecz-
nie próbowali go odwrócić. Byli bezsilni, wychłodzeni i zmęczeni. 

To pierwsza w tym roku taka akcja suwalskich policjantów, którzy w 
specjalnie oznakowanych łodziach czuwają nad bezpieczeństwem osób 
wypoczywających na jeziorach Wigry i Szelment. 

Oddelegowani do patrolowania akwenów funkcjonariusze, wyposaże-
ni w specjalistyczny sprzęt ratowniczy,  dbają o bezpieczeństwo osób wy-
poczywających nad wodą, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Do 
nich też zawsze te osoby mogą zwrócić się, jeżeli staną się ofiarami prze-
stępstwa lub wykroczenia. Suwalscy policjanci w swojej służbie współpra-
cują z WOPR-em i strażnikami Wigierskiego Parku Narodowego.

Do służby w patrolach wodnych skierowani zostali policjanci prze-
szkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
posiadający specjalistyczne uprawnienia ratowników wodnych. Dzięki 
temu mundurowi są w stanie nie tylko szybko podjąć akcję ratowniczą, 
ale także udzielić pomocy osobie, która się topiła. 

Jednym z zadań patrolujących wody policjantów jest również spraw-
dzanie trzeźwości osób korzystających z różnego rodzaju sprzętu pływa-

POLICJA NA WIGRACH I SZELMENCIE

jącego. Najczęściej to alkohol w połączeniu z lekkomyślnością, brawurą 
oraz lekceważeniem przepisów prawa prowadzi do tragedii na wodzie. 
Dlatego też funkcjonariusze apelują o rozwagę i ostrożność, a także nie 
łączenie alkoholu z wodnymi kąpielami.

Policjanci przypominają, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie 
osób przebywających na obszarach wodnych, pływanie np. kajakiem, 
czy też rowerem wodnym w stanie nietrzeźwości jest wykroczeniem, a 
jego sprawcę mundurowi mogą ukarać mandatem karnym w wysokości 
nawet do 500 złotych, przymusowo wysadzą na brzeg, a sprzęt pływa-
jący zostanie usunięty z wody i odholowany do przystani na koszt wła-
ściciela.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

DZIEŃ  DZIECK A
DZIEŃ DZIECKA W SUWAŁKACH
NA PLACU MARII KONOPNICKIEJ
4 CZERWCA W GODZ. 11.00-14.00. 

W programie mnóstwo atrakcji – 
gry, zabawy i występy, które przez 
długi czas pozostaną w pamięci 
dzieci małych i dużych. Świetna za-
bawa gwarantowana. Zapraszamy 
między innymi na:

n występy zespołów tanecznych i wokalnych z 
Suwalskiego Ośrodka Kultury

n warsztaty plastyczne
n pokazy służb mundurowych – Policji, Straży 

Pożarnej, Straży Granicznej, Wojska Polskiego, 
a także… uwaga, uwaga – US Army – czyli nie-
powtarzalna okazja, żeby przekonać się, czy na 
pewno wszyscy chłopcy chcą zostać policjanta-
mi lub strażakami

n gry, zabawy i konkursy z atrakcyjnymi nagro-
dami 

n zajęcia plenerowe przygotowane przez 
Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej

Zapraszamy również do miasteczka ruchu 
drogowego w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego przy ul. Waryńskiego 24. 

Do zobaczenia!

„POD SZTANDARAMI SMOKA”
NOC BIBLIOTEK w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach, 
ul. E. Plater 33A

SOBOTA  4  CZERWCA 2016, GODZ. 17.00– 21.00
17:00 – „Podróż nocna do najbardziej szlachetnego miejsca”– wernisaż wystawy prac 

Kariny Sosnowskiej – galeria „Na schodach”, sala im. J. Towarnickiej
17:00 – przyjmowanie zgłoszeń drużyn do gry terenowej „Miasto śniących książek w 

Bibliotece”
17:15 – „Smocze klocki” – budowanie z klocków Lego, pokazy robotów, sterowanie ro-

botami – Pracownia „Smykałka”
17:15 – rozpoczęcie gry „Miasto śniących książek w Bibliotece”
17:30 – „Smoki czy Smokie” – muzyka z gramofonu przy smoczym ciasteczku – Czytelnia 

Czasopism
17:30 – Spotkanie z Anną Kropiewnicką, autorką książek dla dzieci – Czytelnia Książek
17:30 – premiera opowieści Kamishibai „O tym jak babcia Hańcia zbierała jagody i co z 

tego wynikało” oraz opowieści o herbie Suwałk – Czytelnia Książek
18:00 – „Magiczne drzewo”– pokaz filmu – Pracownia „Smykałka”
18:00 – „Polska muzyka filmowa” w wykonaniu Tadeusza Trzaskalika – sala im. 

J. Towarnickiej
19:00 – „W poszukiwaniu smoka, czyli o podróżach do Bhutanu, Birmy 

i Indochin (Kambodża, Laos, Wietnam) – spotkanie z podróżnikiem suwalczaninem 
Michałem Stefanowskim – sala im. Jadwigi Towarnickiej

17:00-21:00 – „Noc bez kar”– anulowanie opłat za nieterminowy zwrot książek dla 
wszystkich czytelników, którzy zwrócą książki (także z filii) do Wypożyczalni dla 
Dzieci i Wypożyczalni dla Dorosłych

17:00-21:00 – „Przynieś książkę do biblioteki” i wymień ją z innym czytelnikiem – regał 
„Wędrującej książki” – I piętro
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· „Parada Światła” – korowód postaci teatralnych,
· „Światło – od pomysłu do realizacji” – wystawa lalek i rekwizytów 

Teatru „Baj” w Warszawie autorstwa Urszuli Kubicz-Fik,
· „Światło – wyrażam siebie” – warsztaty plenerowe w Suwalskim 

Parku Krajobrazowym w Turtulu,
· „Szczerze mówiąc…” anglojęzyczny spektakl na podstawie „Skąpca” 

Moliera w wykonaniu Madeleine Bongard – 12.06 godz. 17.00, Duża Scena 
SOK

· „Wesele”– spektakl plenerowy w wykonaniu teatru ulicznego 
„Makata” z Warszawy– początek 13.06 godz.20.30 Park Konstytucji 3 
Maja,

· „Iluzje” – spektakl aktorów Wydziału Lalkarskiego Akademii 
Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku,

· Ulica i Plac Teatralny z udziałem aktorów zawodowych, młodych 
adeptów sceny z grup amatorskich działających w Suwalskim Ośrodku 
Kultury oraz zespołów uczestniczących w festiwalu.

n wystawę fotografii członków Pracowni Makro– i Mikrofotografii 
Marka Misia „Z bliska” w Galerii PAcamera, ul. Noniewicza 71; wstęp wol-
ny; wystawa czynna do 10.07;

n Dyskusyjny Klub Filmowy – film „Mężczyzna prawie idealny”. 
Początek seansu 1.06. o godz. godz. 18:00 w Sali Kameralnej przy 
ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 10 zł. 

Do nabycia w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu;
n na Pchli Targ na parkingu za SOK-iem. 

W ostatnich dwóch latach spotykali się tam mi-
łośnicy, poszukiwacze i posiadacze najróżniej-
szych „skarbów”. Okazji do spotkań nie zabraknie 
i w tym roku. Pchli Targ odbywa się w niedziele 

w godz. 9.00-13.00. 
Kolejne spotkania na Pchlim Targu: 5, 19.06 | 3, 17, 31.07 | 14, 28.08 | 11, 25.09.

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA 
W SUWAŁKACH ZAPRASZA NA:

n XVIII edycję koncertu dobroczynnego „W hołdzie Świętemu 
Papieżowi Janowi Pawłowi II Wielkiemu Polakowi” w konkatedrze pw. 
św. Aleksandra. Początek 5 czerwca, godz. 19.00

ZAPRASZA 
NA FILMY:

– do 2 czerwca – „Angry Birds 
Film”(2D+3D-komedia anim.), 
„Mój przyjaciel orzeł” (przyg.), 
„Alicja po drugiej stronie lustra” 
(2D+3D familijny/fantasy), „Nice 
Guys. Równi Goście” (komedia 
krym.), „Summer Camp” (horror);

– od 3 czerwca – „Kochaj” (ko-
media romantyczna), „X-Men: 
Apocalypse” (D– akcja/s-f));

– od 10 czerwca – „Zanim 
się pojawiłeś” (melodramat), 
„Warcraft: Początek” (D+3D – 
przygodowy/fantasy); 

– 15 czerwca „Już za Tobą tę-
sknię” (komediodramat) – bab-
skie wieczory;

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. M. KONOPNICKIEJ 

W SUWAŁKACH ZAPRASZA NA:
n do korzystania ze swojego katalogu, w któ-

rym jako pierwsza  w województwie udostęp-
nia  darmowe e-booki z „Wolnych lektur” i zaso-
by IBUK Libra czyli łącznie ponad 3 tys. pozycji. 
W zbiorach „Wolnych lektur znajduje się ponad 
2600 utworów, które trafiły do domeny publicz-
nej i które zostały udostępnione w przyjaznych 
formatach, służących do odczytania na urządze-
niach mobilnych oraz w internecie (m.in. pdf, mo-
bi, epub, html). Są tam również dokumenty dźwiękowe, które można z 
powodzeniem odtwarzać w formie audiobooków.  Dostęp do „Wolnych 
Lektur” jest możliwy z katalogu bibliotecznego on-line Biblioteki.

n wspólnie z Cinema Lumiere w 
Suwałkach do udziału w akcji „Zanim 
obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj 

książkę”. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Filmy objęte akcją: 
„Alicja po drugiej stronie lustra”, „Zanim się pojawiłeś”, „BFG: Bardzo Fajny 
Gigant”, „Tarzan:Legenda”.

MUZEUM OKRĘGOWE W SUWAŁ
KACH ZAPRASZA NA:

n prezentację albumu „Jan Bohdan 
Chmielewski 1927-2014” , która odbędzie się w 
Muzeum przy ul. Kościuszki 81. Początek 2 czerw-
ca o godz. 18.00.

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
 GALERIA ANDRZEJA STRUMIŁŁY ZAPRASZA NA:
n wernisaż wystawy Lecha Kołodziejczyka „ Odwaga Tworzenia– 

Metamorfozy”. Początek 3 czerwca o godz.18.00.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA:
n na koncert „ZOO w Filharmonii” w wykonaniu 

Suwalskiej Orkiestry Kameralnej z gośćmi specjalny-
mi znanymi z „Mam Talent!”, brzuchomówcą Piotrem 
Borutą i jego kumplem Czocherem. Początek o godz. 10 
i 11.30 w środę (1.06) na Dużej Scenie, ul. Jana Pawła II 5. 

Bilety: 10 zł w kasie SOK. Koncerty dla grup zorganizowanych. Rezerwacje 
i zapisy: tel. 87 563 85 18;

n projekcje pofestiwalowe 13. edycji Multimedia 
Happy End,  czyli wyjątkowego Festiwalu Filmów 
Optymistycznych w Sali kameralnej SOK, ul. Jana Pawła 
II5 o godz. 18.00 w dniach 9-10 czerwca. 

PROGRAM:
9 czerwca: „Dzień babci” (film fab., 30’, reż. Miłosz 

Sakowski– Grand Prix festiwalu); „Prześwity” (film fab., 26’, reż. Karolina 
Ford); „Sonda o mężczyznach” (film dok., 30’, reż. Mateusz Głowacki; 
„Ławeczka” (film fab., 8’, reż. Bartosz Rogowski). 

10 czerwca: „Basen” (film fab., 30’, reż. Krzysztof Pawłowski); 
„Prowincjonalia” (film dok., 20’, reż. Piotr Żukowski); „Fabio’s videos” 
(etiuda dok., 17’30’’, reż. Kamil Krukowski); „Jasne, że Częstochowa jest 
Happy” (23’50’’, reż. Piotr Paweł Żukowski, Paweł Sarbinowski)

n od 12 do 15 czerwca w Suwałkach odbędzie 
się XV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i 
Młodzieży WIGRASZEK 2016. Spektakle na Dużej 
Scenie i w  Sali Kameralnej, ul. Jana Pawła II 5. 
Tegoroczna jubileuszowa edycja festiwalu będzie 
przebiegać pod hasłem „Światło”, a imprezie towa-
rzyszyć będą:

12

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE
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WYDARZENIA SPORTOWE

Z MINIMUM NA IGRZYSKA
Zawodniczka Hańczy Suwałki Maria Andrejczyk 

osiągnęła po raz pierwszy minimum na Igrzyska 
Olimpijskie w Rio de Janeiro oraz po raz drugi mini-
mum uprawniające do startu w Mistrzostwach Europy 
w Amsterdamie. W czasie Memoriału Z. Szelesta na 
stadionie stołecznej AWF Maria Andrejczyk posła-
ła oszczep na odległość 64.08. Podopieczna Karola 
Sikorskiego wyrównała blisko 10-letni rekord Polski, który przed dekadą 
ustanowiła Barbara Madejczyk. Wcześniej oszczepniczka Hańczy pod-
czas mityngu w Pekinie w najlepszej próbie osiągnęła 60,14 m i wypełniła 
tym samym po raz pierwszy minimum na Mistrzostwa Europy. 

WIGRY UTRZYMAŁY SIĘ W I LIDZE
Piłkarze suwalskich Wigier utrzymali się w I lidze. Decydujący punkt 

zdobyli remisując bezbramkowo z wiceliderem Wisłą w Płocku. Wcześniej 
w Suwałkach Wigry wygrały 2:0 z Sandecją Nowy Sącz. Oba gole dla su-
walskiej drużyny strzelił Kamil Adamek (53 i 59 min.).

W 32. kolejce Wigry wygrały dopiero trzeci mecz w tych rozgrywkach 
w Suwałkach. Wigry pokonały 2:0 Sandecję Nowy Sącz

Foto – M. Orłowska

Po 33 kolejkach Wigry Suwałki z dorobkiem 42 pkt zajmują 12 lo-
katę w tabeli. Niezależnie od wyników meczów ostatniej kolejki Wigry 
utrzymają się w I lidze. To dobry wynik, biorąc pod uwagę niezwykle 
trudny sezon, z serią porażek na boisku w Suwałkach. W 33 meczach 
Wigry zdobyły najmniej punktów spośród wszystkich I-ligowych dru-
żyn na własnym boisku, a za to w klasyfikacji meczów rozegranych na 
boiskach rywali suwalski zespół zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 
29 pkt, ustępując tylko Arce Gdynia. W drużynie Wigier w sezonie 
2015/2016 na boisku najczęściej pojawiali się: Artur Bogusz, Jakub 
Bartkowski, Bartłomiej Kalinkowski i Kamil Adamek . Ten ostatni 
był też najskuteczniejszym piłkarzem Wigier. K. Adamek strzelił 11 goli, 
a po 3 zdobyli: B. Kalinowski, Łukasz Moneta i Łukasz Hanzel.

W 34 kolejce Wigry zagrają w Suwałkach z Olimpią Grudziądz. 
Początek meczu 5 czerwca o godz. 15.00.

MEDAL KARATEKI
W składzie polskiej reprezentacji na Mistrzostwa Europy Karate 

Shinkyokushin Juniorów i Seniorów, które odbyły się w Tbilisi, zna-
leźli się reprezentujący Suwalski Klub Karate – zawodnicy Damian i 
Daniel Biłbakowie oraz jako trener Marek Krejpcio. Daniel Biłbak 
zdobył brązowy medal w kumite juniorów, a w kata zajął miejsce 5-8. 
Damian Biłbak w kata i kumite zajął miejsca 5-8.

 SREBRO MŁODYCH BADMINTONISTÓW 
Badmintoniści  SKB Michał Aleksandrowicz/Mateusz Hołub 

w y walcz yli srebrny medal w indy widualnych mistrzostwach 
Polski młodzików młodszych. W finale gry podwójnej rozstawio-
na z „2” suwalska para przegrała 13:21, 7:21 z rozstawionymi z „1” 
zawodnikami Technika Głubczyce Jakubem Mazurem/Szymonem 
Ślepeckim.

W tych mistrzostwach Polski miejsca 5-8 zajęli zawodnicy SKB: 
w grze pojedynczej chłopców Mateusz Hołub oraz Jan Filipowicz/ 
Sebastian Lenczewski w grze podwójnej chłopców.

SUKSS CZWARTY W POLSCE
Czwarte miejsce zaję-

li siatkarze SUKSS Suwałki 
w mistrzostwach Polski 
młodzików rozegranych w 
Człuchowie. W meczu o trze-
cie miejsce przegrali 1:2 (30:
28, 15;25, 11:15) z NTS Trójka 
Nakło. Wcześniej młodzi 
siatkarze z Suwałk wygrali 
trzy pierwsze mecze w gru-
pie (po 2:0 z Jastrzębskim 
Węglem i Metro Warszawa 
i 2:1 z drużyną NTS Trójka Nakło), by w półfi nale przegrać z RCS Czarni 
Radom 0:2. Zdjęcie: SUKSS

SUKSS NAJLEPSZY W SIATKARSKICH TRÓJKACH I DWÓJKACH
Drużyna SUKSS Suwałki wygrała fi nał wojewódzki Kinder Sport Trójek. 

I tym samym awansowała do fi nału krajowego XXII Ogólnopolskiego 
Turnieju MininSiatkówki Kinder +, który odbędzie się w lipcu w 
Częstochowie. Druga drużyna SUKSS Suwałki zajęła szóste miejsce.
SUKSS zwyciężył również w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego 
w minisiatkówce Kinder + Sport „dwójek”. W fi nale uczestniczyło 8 naj-
lepszych drużyn wyłonionych w drodze eliminacji, w tym trzy drużyny 
SUKSS Suwałki. Pierwsze miejsce i złote medale zdobyli zawodnicy SUKSS 
Piotr Przeborowski i Kacper Gibas, którzy wygrali wszystkie mecze 2:0. Na 
szóstym miejscu uplasowali się Gabriel Kumiszcza i Michał Misiukiewicz. 
Natomiast Hubert Gilant i Sebastian Sowa zajęli ósme miejsce. Trenerem 
zdolnych siatkarzy jest Kamil Skrzypkowski.

MODELARZE W CZOŁÓWCE
Suwalscy modelarze po dwóch zawodach zajmują czołowe loka-

ty w Pucharze Polski. W zawodach rozegranych na lotnisku Aeroklubu 
Podkarpackiego w Krośnie zawodnicy OSiR Suwałki w klasie F1B zaję-
li: drugie miejsce Zofi a Zdancewicz, Filip Rudziński został sklasyfi kowa-
ny na trzecim miejscu. W klasie F1G rywalizację zdominowali modelarze 
suwalskiego OSiR: zwyciężył Filip Rudziński przed Kacprem Kewinem 
Borkowskim, Zofi ą Zdancewicz i Grzegorzem Truchanem. 

REKORDY ŻYCIOWE P. SADŁOWSKIEGO
W życiowej formie jest zawodnik suwalskie-

go MUKS Olimpijczyk Piotr Sadłowski startują-
cy w Głównych Mistrzostwach Polski Seniorów 
i Młodzieżowców w pływaniu rozgrywanych w 
Szczecinie. Sześć startów – sześć rekordów życio-
wych. Najlepszy wynik P. Sadłowski osiągnął na 50 
m st. motyl., w którym zakwalifi kował się do fi nału B 
z czasem 25,43 sek. zajął 20 miejsce w eliminacjach. 
Bardzo dobrze zaprezentował się na 100 m st. dow., 

gdzie z czasem 53,02 sek. uplasował się na 35 miejscu oraz w wyścigu na 100 
m st. motylkowym, na którym z czasem 56,90 sek. zajął 27 miejsce. Udanie 
podopieczny trenera Łukasza Drucisa wystartował się na 50 m st. grzb. – 
26 miejsce z czasem 27,99 sek. oraz na 200 m st. dow. – 51 miejsce z czasem 
1:57,31 min. W wyścigu na 50 m st. dow. z czasem 24,48 zajął 49 miejsce.

STYPENDIA I NAGRODY SPORTOWE
Czesław Renkiewicz, prezydent Su-

wałk wspólnie ze Zdzisławem Prze-
łomcem, przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Suwałkach wręczyli stypendia sportowe, 
nagrody i wyróżnienia Miasta Suwałki za 
osiągnięcia i działalność sportową w 2015 
roku w Suwałkach. Wyróżniono 80 osób: 
zawodników, trenerów i działaczy sporto-
wych. Kwota wszystkich nagród wyniosła 
w tym roku 116.220,00 zł. 

Więcej na: 
www.dwutygodniksuwalski.pl 

Nagrodę odbiera były bramkarz repre-
zentacji Polski, Wojciech Kowalewski
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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. 1774 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 maja 2016 roku w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 19.05.2016r. 
do 09.06.2016r.) wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-
ży i oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu i bezprze-
targowej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 155/2016 i Nr 156/
2016 z dnia 19 maja 2016 roku). 164/2016

Ogłoszenie
o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogła-
sza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali 
użytkowych, położonych w Suwałkach przy ulicy: 

1. Ludwika Waryńskiego 27 o pow. użyt. 15,06 m2 – wywoławcza 
wysokość stawki czynszu – 19,00 zł/m2 netto, wadium 430,00 zł. 

Lokal położony na parterze, dostosowany do p otrzeb osób niepeł-
nosprawnych, przeznaczony na cele medyczne, wyposażony w insta-
lację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania 
i jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym. 

2. Tadeusza Kościuszki 82:
– lokal nr 6 o pow. użyt. 64,07 m2 – wywoławcza wysokość stawki 

czynszu – 14,00 zł/m2 netto, wadium 1 330,00 zł,
– lokal nr 9 o pow. użyt. 44,04 m2 – wywoławcza wysokość stawki 

czynszu – 14,00 zł/m2 netto, wadium 910,00 zł,
Lokale położone na I piętrze, dostosowane do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych, lokale przeznaczone na cele biurowe, usługowe, handlo-
we lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację elek-
tryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
i są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.  

3. Wincentego Witosa 4 A o pow. użyt. 32,14 m2 – wywoławcza 
wysokość stawki czynszu – 10,00 zł/m2 netto, wadium 480,00 zł. 

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele biurowe, usługo-
we, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w in-
stalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewa-
nia i jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym. 

Przetarg odbędzie się w dniu 2.06.2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 
w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. 
z o.o. – ul. Wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umo-
wy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigier-
ska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 
51, 52 lub 58.   166/2016

 „GDZIE TE PIĘKNE OGRODY...”
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza 

XX edycję konkursu p.n.
 „GDZIE TE PIĘKNE OGRODY

                          I KWIECISTE BALKONY”.
Obiekty oceniane będą w pięciu kategoriach:
n zieleń w „przedogródkach”,
n balkony, tarasy,
n zieleń na terenie placówek oświatowych,
vogrody przydomowe,
n zieleń na terenie zakładów pracy,
n zieleń przy obiektach handlowych i gastronomicznych.
Na laureatów konkursu czekają nagrody w wysokości od 250 do 750 zł. 

Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia w wysokości 100 zł. 
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeń do udziału w konkursie 
dostępne są:
n w portierni Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A.  Mickiewicza 1
n na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach  
www.zdiz.suwalki.pl
n na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach
    www.um.suwalki.pl

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Jolanta 
Tama, tel. 87 565 99 36 lub 37, tel. kom. 502 738 710, pok. nr 5 Zarządu 
Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84. Formularze zgłoszeń nale-
ży składać do dnia 20 czerwca 2016 r.:
n w kancelarii Urzędu Miejskiego, pok. nr 5, ul. Mickiewicza 1,
n w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82
n lub przysłać na adres Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, 16-400 
Suwałki, ul. Sejneńska 82.

Fot. rok 2014

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych zalewu 

Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015 r. poz. 199, z później-
szymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach 
uchwały Nr XIX/220/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenów rekreacyjnych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej 
Hańczy w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejsco-
wego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w 
terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  172/2016

PÓŁKOLONIE LETNIE 2016
„ZOSTAŃ MAŁYM RATOWNIKIEM”

Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach 

TERMINY PÓŁKOLONII:
I turnus   27.06-01.07.2016r – 5 dni
II turnus  04.07-08.07.2016r – 5 dni
III turnus 18.07-22.07.2016r – 5 dni 
III turnus 01.08-05.08.2016r – 5 dni

Wiek dzieci: 4-13 lat

Cena: 450zł / 5 dni
– 5 % dla rodzeństwa / – 5 % dla osób które zapiszą więcej niż 

dwójkę dzieci. Rabaty nie łączą się.
Cena obejmuje:  n Zajęcia w Laboratorium od 7:00 do 17:00 

n Wycieczki  n Całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, deser 
n Wykwalifi kowaną kadrę  n Ubezpieczenie NNW

Zapisy i szczegółowe informacje: 509 808 112
email: Lsm@medicalsimulation.pl; www.i-edukacja.pl

174/2016

175/2016
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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 za-

sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2031) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późniejszymi zmianami) 
zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk wydał na wniosek Prezydenta 
Miasta Suwałk właściwego zarządcy drogi z dnia 26.04.2016r. znak: 
I.7011.09.14.2015/2016.IS – decyzję Nr 4/2016 z dnia 30 maja 2016 r., znak: 
AGP.6740.124.2016.EW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej polegającej na budowie nowej ulicy od ul. Adama Mickiewicza do 
ul. Tadeusza Kościuszki wraz z niezbędnym uzbrojeniem technicz-
nym w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących: 

– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz istniejące-
go uzbrojenia terenu, kolidujących z budową ulicy,

– rozbiórkę budynków gospodarczych i magazynowych, usytuowa-
nych na działce nr geod. 12020,

– rozbiórkę budynku garażowego, usytuowanego na działkach nr 
geod. 12020 i 12019/1,

– rozbiórkę fundamentów budynku, usytuowanych na działce nr 
geod. 12017,

– rozbiórkę dobudówki budynku ul. T. Kościuszki 33C, usytuowanego 
na działce nr geod. 11416,

– rozbiórkę zespołu budynków: garażowego, magazynowego i tech-
nicznego, przy ulicy Tadeusza. Kościuszki 33B, usytuowanych na dział-
ce nr geod. 11416,

– rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. T. Kościuszki 33A, usytu-
owanego na działce nr geod. 11416,

– rozbiórkę budynku handlowego przy ul. T. Kościuszki 33, usytuowa-
nego na działce nr geod. 11416,

– budowę nowej jezdni ulicy począwszy od ul. A. Mickiewicza o szero-
kości 5,0 m o nawierzchni z brukowej kostki betonowej zakończonej pla-
cem (działka nr geod. 11416) o nawierzchni z płyt granitowych,

– budowę zatok parkingowych po stronie zachodniej ulicy na 21 
miejsc postojowych i po stronie wschodniej na 10 miejsc postojowych 
(parkowanie wzdłużne),

– budowę zatoki parkingowej na 77 miejsc postojowych (parkowanie 
prostopadłe) wraz z dojazdami,

– budowy zjazdów publicznych i indywidualnych, zgodnie z planem 
zagospodarowania terenu, 

– budowy chodnika o szerokości 1,50-3,30 m po wschodniej stronie 
ulicy i chodnika przechodzącego w ciąg pieszo-jezdny o szerokości 2,0-
5,0 m po zachodniej stronie ulicy o nawierzchni z brukowej kostki beto-
nowej,

– budowy ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 3,0 m o 
nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku od nowej ulicy do ul. T. 
Kościuszki,

– budowy ciągu pieszego z elementami małej architektury i zjazdami 
na odcinku od nowej ulicy do ul. T. Kościuszki,

– budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniem wraz z ustawieniem 
dwóch hydrantów p.poż.,

– budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami,
– budowy nowych sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami 

oraz uzupełniających przykanalików, 
– budowy oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych, 
– budowy kanalizacji teletechnicznej,
-zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia technicznego, zgodnie z pro-

jektem zagospodarowania terenu, oraz elementy niezbędne dla realizacji 
tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. 
ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) przebudowa skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza, na działce nr geod. 

11388/16 w zakresie:
– korekty geometrii skrzyżowania wraz z dowiązaniem wysokościo-

wym z istniejącą jezdnią ul. A. Mickiewicza,
– budowy brakujących fragmentów obustronnych chodników, 
b) przebudowa połączenia nowej ulicy z ul. Tadeusza Kościuszki, na 

działce nr geod. 11372, w zakresie dowiązania wysokościowego istnieją-
cego zjazdu oraz chodnika,

2) budowy lub przebudowy zjazdów
a) budowy zjazdu publicznego, na działce nr geod. 11417 (po podzia-

le 11417/3),
3) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) budowa kablowej linii oświetleniowej w ul. A. Mickiewicza, zasila-

jącej oświetlenie uliczne (działka nr geod. 11388/16),
b) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia technicznego, zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu, 
c) budowa podłączenia sieci wodociągowej w ul. T. Kościuszki (dział-

ka nr geod. 11372),
d) budowa odcinka kanalizacji telekomunikacyjnej w ul. T. Kościuszki 

(działka nr geod. 11372),
e) budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej (do D8.1) i sieci kanaliza-

cji sanitarnej (do S10.1), na działce nr geod. 11416 (po podziale 11416/1),
f) budowa sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr geod. 11418, 

11420, 11421/3, 11422, 11424, 11426/2, 11426/3,
g) budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej oraz odcinka 

kanalizacji kablowej, na działce nr geod. 11418.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:
– działkach w całości przeznaczonych do przejęcia pod projek-

towaną drogę gminną: 
11396, 11404/11 (działki w całości przeznaczone pod budowę ulicy) 

(obręb nr 0006, Miasto Suwałki)
– działkach stanowiących teren do czasowego zajęcia, niezbęd-

ny podczas realizacji inwestycji :
11388/16, 12019/1 (po podziale 12019/3), 12015 (po podziale 12015/

1), 12016 (po podziale 12016/1), 12017 (po podziale 12017/1), 12018/1 (po 
podziale 12018/3), 11415 (po podziale 11415/7), 11416 (po podziale 11416/
1), 11372, 11417 (po podziale 11417/1) 11418, 11420, 11421/3, 11422, 
11424, 11426/2, 11426/3 (obręb nr 0006, Miasto Suwałki).

– działkach objętych podziałem przejmowanych pod pas drogo-
wy drogi gminnej: 

 1. działka nr 11394 o pow. 0,1632 ha dzielona na działki: 11394/2 o 
pow. 0,0004 ha (przeznaczona pod drogę) i 11394/1 o pow. 0,1628 ha (w 
dotychczasowym władaniu), 

2.działka nr 11404/12 o pow. 0,0694 ha dzielona na działki: 11404/14 
o pow. 0,0642 ha (przeznaczona pod drogę) i 11404/15 o pow. 0,0052 ha 
(w dotychczasowym władaniu), 

3.działka nr 12020 o pow. 0,0679 ha dzielona na działki: 12020/1 o 
pow. 0,0597 ha (przeznaczona pod drogę) i 12020/2 o pow. 0,0082 ha (w 
dotychczasowym władaniu), 

4. działka nr 12021 o pow. 0,0631 ha dzielona na działki: 12021/1 o 
pow. 0,0035 ha (przeznaczona pod drogę) i 12021/2 o pow. 0,0596 ha (w 
dotychczasowym władaniu), 

5.działka nr 12015 o pow. 0,5109 ha dzielona na działki: 12015/2 o pow. 
0,0060 ha (przeznaczona pod drogę) i 12015/1 o pow. 0,5049 ha (w do-
tychczasowym władaniu), 

6. działka nr 12016 o pow. 0,0976 dzielona na działki: 12016/2 o pow. 
0,0114 ha (przeznaczona pod drogę) i 12016/1 o pow. 0,0862 ha (w do-
tychczasowym władaniu), 

7. działka nr 12018/1 o pow. 0,2708 dzielona na działki: 12018/4 o pow. 
0,0871 ha (przeznaczona pod drogę) oraz 12018/3 o pow. 0,1761 ha i 12018/
5 o pow. 0,0076 ha (w dotychczasowym władaniu), 

8. działka nr 12019/1 o pow. 0,1564 ha dzielona na działki: 12019/4 o 
pow. 0,1059 ha (przeznaczona pod drogę) oraz 12019/3 o pow. 0,0052 i 
12019/5 o pow. 0,0453 ha (w dotychczasowym władaniu), 

9. działka nr 12017 o pow. 0,1736 ha dzielona na działki: 12017/2 o pow. 
0,0255 ha (przeznaczona pod drogę) i 12017/1 o pow. 0,1481 ha (w dotych-
czasowym władaniu), 

10. działka nr 11415/5 o pow. 0,1605 ha dzielona na działki: 11415/8 o 
pow. 0,0400 ha (przeznaczona pod drogę) oraz 11415/7 o pow. 0,0900 ha 
i 11415/9 o pow. 0,0305 ha (w dotychczasowym władaniu), 

11. działka nr 12018/2 o pow. 0,0081 ha dzielona na działki: 12018/6 o 
pow. 0,0061 ha (przeznaczona pod drogę) i 12018/7 o pow. 0,0020 ha (w 
dotychczasowym władaniu), 

12. działka nr 11416 o pow. 0,4906 ha dzielona na działki: 11416/2 o 
pow. 0,2588 ha (przeznaczona pod drogę) i 11416/1 o pow. 0,2318 ha (w 
dotychczasowym władaniu), 

13. działka nr 11417 o pow. 0,5034 ha dzielona na działki: 11417/2 o 
pow. 0,0131 ha (przeznaczona pod drogę) oraz 11417/1 o pow. 0,0311 ha i 
11417/3 o pow. 0,4592 ha (w dotychczasowym władaniu), 

(obręb nr 0006, Miasto Suwałki).

 Z decyzją ta strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 
Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 3 w godzinach pracy Urzędu.   173/2016



17.05.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

17.05 .2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

16

BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ

tel. 87 566 28 25
dwutygodnik@bpsuwalki.pl

n Ocieplanie budynków, tel. 881 507 760  40/2016

USŁUGI

Sprzedam drewno na opał, różne gatunki 
z dowozem tel. 608-230-335

101/2016

n POŻYCZKA VIRRION. RÓWNIEŻ DLA EMERYTÓW 
I RENCISTÓW. TEL. 85 664 38 10 161/2016

POŻYCZKI

PROGRAM SPOTKAŃ, ZAJĘĆ I DYŻURÓW KONSULTACYJNYCH W SUWALSKIM CENTRUM INICJATYW 
SENIORALNYCH POD PATRONATEM SUWALSKIEJ RADY SENIORÓW

 
MAJ  CZERWIEC 2016

Data Godzina Rodzaj zajęć
31.05.2016 wtorek 09.00-13.00 Dyżur konsultacyjny członka SRS – Bożena Maskowicz

17.00-19.00 Warsztaty wokalno-muzyczne zespołu „OCEAN ŻYCIA” – Jadwiga Sowulewska
07.06.2016 wtorek 10.00-13.00 Dyżur konsultacyjny członka SRS – Maria Lauryn

17.00-19.00 Warsztaty wokalno-muzyczne zespołu „OCEAN ŻYCIA” – Jadwiga Sowulewska
10.06.2016 piątek 11.00-13.30 Warsztaty artystyczne z rękodzieła – Karina Sosnowska Stowarzyszenie. „NIE PO DRODZE”
14.06.2016 wtorek 10.00-13.00 Dyżur konsultacyjny członka SRS – Tadeusz Chudziński

17.00-19.00 Warsztaty wokalno-muzyczne zespołu „OCEAN ŻYCIA” – Jadwiga Sowulewska

Koordynator projektu – Maria Lauryn. Kontakt: tel. 515-362-622; e-mail: seniorzy@um.suwalki.pl; www.um.suwalki.pl; www. seniorzy.pogodnesuwalki.pl; 
facebook.com/Suwalska-Rada-Seniorów

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, o jakości wody dostarczanej mieszkańcom Suwałk.

1. Jakość wody
a. badania fizykochemiczne wody z dnia, 04 05. 2016 r.

Lp. Oznaczenie Jednostka Miejsce pobrania próbki Najwyższa dopuszczalna
wartość (lub kryterium) określonym w Rozporządzeniu Ministra zdro-
wia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1989)

Hydrofornia – stacja pomp
ul. Sikorskiego 14

1 Mętność NTU mniej niż 0,50 1 NTU
2 Barwa mg/l Pt mniej niż 5,0 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 
3 Zapach (N) - brak zapachu akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 
4 Stężenie jonów wodoru pH - 7,5 6,5-9,5
5 Przewodność eklektyczna 

właściwa w 25oC
µS/cm 542 2500 µS/cm

6 Amonowy jon mg/l mniej niż 0,18 0,50 mg/l
7 Smak (N) - brak smaku akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 
8 Azotyny mg/l mniej niż 0,008 0,5 mg/l
9 Azotany mg/l 5,5 50 mg/l
10 Żelazo µg/l mniej niż 50 200 µg/l
11 Mangan µg/l mniej niż 8,0 50 µg/l

b. badania bakteriologiczne wody z dnia 04.05. 2016 r.

Lp Oznaczenie Jednostka Miejsce pobrania próbki Najwyższa dopuszczalna wartość 
(lub kryterium) Hydrofornia– stacja pomp

ul. Sikorskiego 14
1 Liczba bakterii grupy coli jtk/100 ml 0 0
2 Liczba Escherichia coli jtk/100 ml 0 0
3 Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100ml jtk/100 ml 0 0

– Wyniki badań objęte są zakresem akredytacji. 
– Wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone są literą (N) 
   
2. Woda badana była przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno 

– Epidemiologiczną w Suwałkach, w ramach nadzoru i kontroli we-
wnętrznej.

3. Nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów jako-
ści wody.

4. Nie nastąpiło pogorszenie organoleptyczne wody. Woda pod 
względem bakteriologicznym, fizyko-chemicznym oraz organolep-
tycznym odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu 
Ministra zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1989) w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z spra-
wozdaniem nr SWŻ. 53.100.2016 z dnia 22.02.2016 r. oraz oceną wy-

daną przez PSSE w Suwałkach.
5. Woda badana jest w następujących punktach:

– Hydrofornia – stacja pomp ul. Sikorskiego, 14
– PGK w Suwałkach ul Sejneńska, 82
– Sklep „Sudowia” ul. Sejneńska, 11
– Szkoła podstawowa nr 4 ul. Wojska Polskiego, 13
– Aquapark ul. Jana Pawła II, 7
– „Swiss Bar” Szwajcaria, 36
– Szkoła podstawowa nr 11 ul. Szpitalna, 66
– Przedszkole nr 1 ul. Buczka, 41
– Urząd Celny ul. Buczka, 183 170/2016
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Prezydent Miasta Suwałk 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących 
własność Miasta Suwałk:

1. oznaczona działką nr 10231 o powierzchni 0,0036 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Noniewicza, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00023353/9, zabudowana budynkiem garażowym mu-
rowanym o powierzchni zabudowy 22 m2. Nieruchomość przeznaczo-
na jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy garażowej. 
Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy garażu obowiązującą 
do dnia 31.08.2016 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obo-
wiązków wynikających z zawartej umowy.

Cena wywoławcza: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery ty-
siące złotych). 

Wadium: 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
Uwaga! Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 

20 czerwca 2016 roku w godz. od 15.00-16.00.
2. oznaczona działką nr 24099 o powierzchni 0,0019 ha, położona w 

Suwałkach przy ul. Klonowej. Nieruchomość zabudowana jest budyn-
kiem garażowym murowanym o powierzchni zabudowy 19 m2. Nakłady 
poniesione na budowę garażu nie są własnością Miasta Suwałk, war-
tość ich wynosi 15 717 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset sie-
demnaście złotych). Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży 
w drodze przetargu na cele zabudowy garażowej z nakładami osób 
trzecich. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/
00027020/4.

Cena wywoławcza: 19 000 zł (słownie: dziewiętnaście tysię-
cy złotych). 

Wadium: 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).
Uwaga! Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 

15 czerwca 2016 roku w godz. od 13.00-14.00.

3. oznaczona działką nr 11842 o powierzchni 0,0024 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Ciesielskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczy-
stą nr SU1S/00028103/7, zabudowana budynkiem garażowym murowa-
nym o powierzchni zabudowy 20 m2. Nakłady poniesione na budowę 
garażu nie są własnością Miasta Suwałk, wartość ich wynosi 14 407 zł 
(słownie: czternaście tysięcy czterysta siedem złotych). Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy 
garażowej z nakładami osób trzecich.

Cena wywoławcza: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zło-
tych). 

Wadium: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Uwaga! Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 
13 czerwca 2016 roku w godz. od 11.00-12.00.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. 
Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2014.1490).

Przetarg odbędzie się w dniu 01 lipca 2016 roku o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: wpłacenie wa-
dium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. 
Oddział w Suwałkach do dnia 28 czerwca 2016 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

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

– 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 jednego ze współmał-
żonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na naby-
cie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby po-
zostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość 
z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. 
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć 
komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne 
oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży 
wadium nie podlega zwrotowi.

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

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

169/2016

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja 

a ulicą Szpitalną w Suwałkach

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje się do publicznej 
wiadomości, że Uchwałą nr XIX/219/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 27.04.2016 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą 
Szpitalną w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsu-
mowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tutejszego 
Urzędu w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwał-
kach przy ul. Mickiewicza 1, pok. nr 139  w godzinach pracy Urzędu: po-
niedziałek 8.00–16.00, od wtorku do piątku 7.30–15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w pu-
blicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: 
http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 (II piętro) oraz w prasie lokalnej.
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Najszczersze  wyrazy  współczucia i żalu
z powodu śmierci

OJCA
Drogiemu Koledze

Jerzemu Lewczukowi 
oraz

Jego Rodzinie
składają

Dyrekcja i Pracownicy 
 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

w Suwałkach
167/2016
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NASZA FOTOZAGADKA
Szanowni Czytelnicy, pokazujemy fragment rozpoznawalnego powszech-

nie budynku lub miejsca. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tego fragmentu i 
prawidłowe jego określenie. Może tak się zdarzyć, że całość poszukiwanego bu-
dynku lub miejsca będzie w aktualnym wydaniu DwuTygodnika. 

Tradycyjnie mamy nagrodę dla osóby, która jako pierwsza nadeśle prawi-
dłową odpowiedź. Będzie 
to bilet ufundowany przez 
Cinema Lumiere Suwałki. 
Na odpowiedzi czekamy do 
13 czerwca. 

Nagrodę za rozwiąza-
nie fotozagadki z nr „10 
DTS” otrzymał:  Jakub 
Idzikowski z Suwałk.

Fragment jakiego su-
walskiego obiektu przed-
stawia zamieszczona w 
puzlu fotografi a? 

Odpowiedzi prosimy 
przesyłać pocztą na ad-
res redakcji bądź na ad-
res internetowy: kontakt
@dwutygodniksuwalski.pl

CHŁODNYM
OKIEM

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl

suwalki@cinema-lumiere.pl

Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23
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n Siostry salezjanki zapraszają 4 czerwca 2016 r. wszystkich ab-
solwentów i sympatyków szkoły na wspólne świętowanie 25 lat 
Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek.

3 10.30 – Msza święta jubileuszowa w kościele p.w. św. 
Wojciecha ul. Szkolna 9

3 12.00 – Część ofi cjalna w Zespole Szkół  Salezjanek im. Jana 
Pawła II ul. Sejneńska 10

3 13.00 – Część rekreacyjna – pokaz mody, festyn rodzin, spo-
tkanie z wychowawcami

n OSiR w Suwałkach, Akademia 2012, Przedszkole nr 3 o raz 
PWSZ w Suwałkach zaprasza na X Mistrzostwa w Piłce Nożnej 
Przedszkolaków które odbędą się 6 czerwca w Hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego w Suwałkach.

n Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka zaprasza wszystkie 
Panie po lub w trakcie leczenia raka piersi na spotkania eduka-
cyjne:

· z psychologiem – 09.06.2016 i 23.06.2016 r. o godz. 18.15
· z lekarzem onkologiem – 15.06.2016r. o godz. 18.00
wszystkie spotkania odbędą się w sali konferencyjnej OHP przy 

ul. Sejneńskiej 13 (budynek dawnego NBP).
Ponadto w każdy czwartek o godz. 17.15 zapraszamy na gim-

nastykę rehabilitacyjną, zajęcia odbywają się na małej hali OSIR 
przy ul. Wojska Polskiego 2.Zajęcia są dofi nansowane ze środków 
Urzędu Miasta Suwałki. 

Szczegóły pod nr telefonu 691 845 258 lub 512 077 617

ZAPROSILI  NAS

W poprzednim numerze pona-
rzekałem trochę na okoliczność  za-
śmiecania naszego pięknego krajo-
brazu obrzydliwymi, kiczowatymi 
budowlami. Tekst, co mnie niepo-
miernie cieszy, wzbudził spore zain-
teresowanie. Są pochwały (dziękuję!), 
ale są też głosy, żebym  „się odczepił 
od ludzi, którzy mają prawo budować 
sobie takie domy, które  im się podo-
bają, bo robią to za własne, ciężko za-

robione pieniądze i nikomu nic do tego, jakie domy sobie budują”.
I tu nie ma, szanowni Czytelnicy, zgody. Powód jest jeden, ale ab-

solutnie decydujący, z którym wszyscy musimy się liczyć; jest nim 
oczywisty fakt, że dom, również ten prywatny i zbudowany za pry-
watne pieniądze, jest elementem przestrzeni publicznej, powszech-
nie dostępnej. Nasz krajobraz jest naszą  wspólną wartością,  jeśli więc 
ktoś „fundnie sobie Gargamela”, to oznaczać to będzie, że oszpeci 
nie tylko swoją prywatną działkę, lecz naszą wspólną własność, ja-
ką jest nasze otoczenie.

To właśnie miałem na uwadze pisząc o potrzebie obrony naszej 
pięknej krainy przed atakiem estetycznych barbarzyńców, którzy – 
najczęściej powodowani całkowitym brakiem gustu i jednoczesnym 

nadmiarem pieniędzy – zabijają nasze otoczenie czyniąc je szpetnym, 
obrzydliwym, trudnym do wytrzymania.

Jeszcze słowo o prywatności. Na własny prywatny użytek każ-
dy może sobie w dowolny sposób kształtować  wnętrze swojego 
domu, bo to faktycznie, nawet jeśli będzie szpetne, będzie szpet-
nością prywatną. Dom, budowla, bez względu na to, czy będzie 
to obiekt prywatny, czy publiczny, czy będzie to fabryka, blok 
mieszkalny, czy świątynia powinny spełniać  warunek podstawo-
wy – nie szpecić! 

Ponieważ jednak inwestorzy, zarówno ci publiczni jak i ci prywat-
ni, nie zawsze grzeszą nadmiarem estetycznej wrażliwości, musi o 
nasz wspólny interes ktoś zadbać. Kiedy jesteśmy w takich krajach 
jak Francja, Włochy, Hiszpania, jesteśmy zachwyceni pięknem tamtej-
szych miast i miasteczek, w których wszystko jest podporządkowane 
głównej zasadzie: nie szpecić.  W praktyce oznacza to, że na przykład 
w miasteczku, gdzie wszystkie dachy są pokryte czerwoną dachów-
ką, nikt nie może zafundować sobie dachu zielonego. Odpowiednie 
służby do tego nie dopuszczą. I nikomu nie przyjdzie do głowy argu-
ment, że to dom prywatny, więc wolno mi. Otóż nie wolno, bo dom 
prywatny, ale pejzaż jak najbardziej publiczny. I jako taki podlega 
obronie przed kiczem.

STANISŁAW KULIKOWSKI

OBRONIĆ SIĘ PRZED KICZEM
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„ZŁOTE NUTKI”
W XX Jubileuszowym Festiwalu Piosenki „Złota Nutka” w 

Suwałkach zaprezentowało się ponad 100 artystów w tym z nie-
pełnosprawnością intelektualną i ruchową. Udział w nim wzię-
ły szkoły oraz ośrodki z Sejn, Olecka, Gołdapi, Sokółki, Brwinowa, 
Augustowa i Suwałk. Organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 1 w Suwałkach. „Złotą Nutkę” otrzymał Filip Czapla 
z Niepublicznej Szkoły Terapeutycznej Bajka za piosenkę: „Do ko-

łyski”, a „Srebrna Nutka” trafiła do suwalskiej 
grupy Adrenalina ze Stowarzyszenia Aktywni 
Tak Samo. 

Patronat honorowy nad festiwalem obję-
li: Prezydent Miasta Suwałk i Podlaski Kurator 
Oświaty.
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>>

DZIEŃ PATRONKI>>
Dzień Patronki Przedszkola obchodziły dzieci  i pracownicy 

Przedszkola  nr 10 im. Marii Konopnickiej. Na uroczystym spotkaniu 
dla rodziców i zaproszonych gości dzieci z grup trzy i czterolatków 
zaprezentowały wiersze patronki przedszkola. Był też występ ze-
społu tanecznego wykonującego tańce ludowe oraz przyśpiewki z 
Suwalszczyzny. Prezentację artystyczną przedszkolaków zakończył 
teatrzyk „Jaś i Małgosia”. Następnie dzieci wraz z rodzicami przeszły 
do ogrodu na piknik rodzinny. Dzieci mogły pomalować  twarze i 
upodobnić się do swoich idoli z komiksów lub kreskówek.

Suwalskie przedszkolaki rywalizowały w Wielkiej Olimpiadzie Małych 
Sportowców. Dzieci przygotowywały się do rywalizacji przez kilka tygodni. 
Rywalizowały m.in. w rzucie do celu, slalomie z kółkiem na patyku oraz sztafecie z 
piłką. Małym sportowcom towarzyszyły występy małych artystów. Organizatorem 
imprezy było, już po raz czternasty, Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi.

WIELKA OLIMPIADA>>

MUSZELKI WIGIER ROZDANE
Julia Trojanowska z Parczewa w kategorii śpiew i suwalski Dance 

Akademy prowadzony przez  Mihaiła Nikołowa w kategorii taniec zdobyli 
Grand Prix  Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 
2016”, który od szesnastu lat odbywa się w Suwałkach.

Przez trzy dni na scenie w SOK zaprezentowało się półtora tysiąca uczest-
ników z Polski Litwy, Łotwy, Rosji i Francji. Jako gość specjalny festiwalu wy-
stąpił gruziński zespół Barakoni.

Z suwalskich wykonawców złote „Muszelki Wigier” zdobyły zespo-
ły Fleksik Mini i Dotyk. Srebrne „Muszelki Wigier” trafiły do: duetu Mai 
Kałęki – Sebastiana Walento, Moniki Bogdanowicz i solistki Mai Kałęki 
oraz zespołu Flex; brązowe „Muszelki Wigier” do: duetu Sylwii Berus – 
Julii Jachimowicz oraz „Dzieci Suwalszczyzny” i „Dance Academy Mini 
Formacja”.  Wyróżnienia otrzymali: suwalski zespół  Dotyk Mini oraz Jakub 
Walendykiewicz, Paulina Różyńska, solista Sebastian Walento oraz du-
et Julia Pietuszko i Jakub Walendykiewicz.

>>



KORALOWY
JUBILEUSZ

Jubileusz 35-lecia obchodzi Teatr Amatorski  Grupa Kłusowników 
Straż Przednia im. Karola Wojtyły. Jubileuszowe obchody rozpoczęły 
się mszą św. w konkatedrze pw. św. Aleksandra, po której odbyła się pra-
premiera misterium oratoryjnego ,,Jak one szły…” poświęconego bło-
gosławionym 11 męczenniczkom z Nowogródka – w tym suwalczance 
siostrze Marii Kanizji Mackiewicz.

Teatr istnieje od sezonu 1980/81, a od wielu lat funkcjonuje w ra-
mach Suwalskiego Towarzystwa Muzycznego. Jego reżyserem i „do-
brym duchem” jest Ewa M. Stąpór. Teatr skupia  dorosłych i młodzież. 
Skład nieustannie  się zmieniał, tak jak to w każdym teatrze amatorskim 
bywa. Jedni aktorzy wyjeżdżali na studia i nie wracali do Suwałk, inni 
zmieniali swoje zainteresowania i odchodzili.

Obecnie „Grupę Kłusowników” tworzy około 20 osób. Są wśród nich 
stali członkowie, ale i tacy, którzy angażują się tylko w przygotowanie  
jednego spektaklu. Przedsięwzięcia realizowane przez teatr pozostają 
zawsze w zgodzie z etyką chrześcijańską. W jego repertuarze znajdo-
wały się  zarówno spektakle o wymiarze religijnym, jak i sztuki świec-
kie , autorstwa uznanych twórców. 

>>

GABINET DERMATOLOGICZNY

Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ
Suwałki, ul. KLONOWA 40 lok. 3U

wtorek i piątek od 15.00

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

Rejestracja telefoniczna

Tel. 606-766-788
159/2016www.dermatolog-suwalki.pl

NAJWIĘKSZY SKLEP KOMPUTEROWY

110/2016

WOJSKO USA 
W NASZYM MIEŚCIE

Amerykańscy kawalerzyści z 2 pułku Kawalerii Armii USA spotkają się 
z mieszkańcami Suwałk. 4 czerwca o godz. 12 na Placu Marii Konopnickiej 
zaprezentują: strykery, haubice i inny sprzęt będący na wyposażeniu 
amerykańskiej armii. W Suwałkach gościć też będzie zastępca ambasa-
dora USA John C. Law.

>>

Zespół Teatru Amatorskiego Grupa Kłusowników Straż Przednia im. 
Karola Wojtyły po próbie generalnej spektaklu...

...a tutaj zespół podczas spektaklu


