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Patriotyczny 
festiwal

Mimo epidemii, 6 listopada w suwalskim I Liceum Ogólno- 
kształcącym odbył się zdalnie z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości Wojewódzki Festiwal Piosenki i Poezji Pat- 
riotycznej. Wzięło w nim udział ponad 70 uczestników, którzy 
przesłali jury nagrania ze swoimi występami. Festiwal, którego 
twórcą i organizatorem jest nauczyciel języka polskiego Marek 
Urbanowicz, odbywa się nieprzerwanie od 28 lat i jest prawdo-
podobnie najstarszą tego typu imprezą w Polsce. 

W kategorii piosenki zwyciężyli ex aequo: Chór Żeński 
Exactus z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz Julia 
Oszmian z Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie 
Białostockiej i Marta Fadrowska z I Liceum Ogólnokształcącego  
w Augustowie. W kategorii recytacji pierwsze miejsce zajęła 
Natalia Filipow z I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach,  
a w kategorii twórczości własnej Aleksandra Gołaszewska, rów-
nież z I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach.
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Pamięć dla Przyszłości
Inaczej niż zwykle, ale 

zgodnie z tradycją szkol-
ną uczniowie suwalskiego 
Zespołu Szkół Technicznych 
uczcili Narodowe Święto Nie- 
podległości. Niestety obo-
strzenia związane z pan-
demią, uniemożliwiły od-
tańczenie poloneza przez 
wszystkich maturzystów ZST 
w Parku Konstytucji 3 Maja. 
10 listopada w samo południe  
w s t ro j a ch n a ro d ow ych 
„kontuszach”, reprezentacja 

społeczności szkolnej: Daria Mrówczyńska i Patryk Wróblewski złożyli wią-
zankę pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Uczniom towarzyszyły nauczy-
cielki historii i inicjatorki działań „pamięć dla przyszłości”: Jolanta Kosmowska  
i Aneta Stojanowska-Hościłowicz.

rajd zamiast marszu
Ze względu na ograniczenia  

obowiązujące w czasie pandemii, 
zamiast Młodzieżowego Mar- 
szu Niepodległości w Suwałkach 
odbył się Suwalski Rajd Nie- 
podległości. Przed południem  
11 listopada uczestnicy rajdu ro-
werami, motocyklami i samo-
chodami udekorowanymi flaga-
mi przejechali z parkingu przy  
ulicy Armii Krajowej, ul. M. Reja, 
E. Plater, ks. K. Hamerszmita,  
A. Mickiewicza i Zarzecze na par-
king przy stadionie miejskim.

oddali osocze
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz oraz pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach, którzy są tzw. „ozdrowieńcami” 
oddali swoje osocze, które jest jedną z najlepszych form leczenia 
zakażenia koronawirusem.

– To zabieg cał-
kowicie bezbolesny. 
Udało mi się przejść 
weryfikację medycz-
ną i mogłem oddać 
swoje osocze, które 
mam nadzieję, że po-
może komuś kto prze-
chodzi zakażenie koro-
nawirusem. Dziękuję 
również moim współ-
pracownikom, którzy 
także zdecydowali się 
oddać swoje osocze. 
Namawiam wszystkich „ozdrowieńców” do tego by zgłosili się 
do stacji krwiodawstwa i pomogli w walce z pandemią – zachę-
ca prezydent Cz. Renkiewicz.

Na oddanie osocza zdecydował się m.in. Adam Tyczkowski, 
pracownik Wydziału Informatyki, który swoje osocze oddał już po 
raz drugi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Białymstoku z oddziałem terenowym w Suwałkach mieści się 
przy ulicy Szpitalnej 60. 

skromnie i symbolicznie
Inaczej niż w ostatnich latach bywało, uczczono Narodowe Święto 

Niepodległości w Suwałkach. 11 listopada władze miejskie złożyły wieńce pod 
pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej 
oraz pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odprawiona została również 
msza święta. W ten sposób uczczono w symboliczny sposób 102. rocznicę odzy-
skania niepodległości przez Polskę.

W związku z pandemią 
koronawirusa i związany-
mi z nią obostrzeniami,  
w tym roku nie była moż-
liwa organizacja obcho-
dów Narodowego Święta 
Niepodległości. Co roku  
w rocznicę odzyskania nie-
podległości władze Suwałk 
zapraszały mieszkańców 
mias t a  d o w sp ó ln e g o 
upamiętnienia tego dnia.  
W tym roku z powodów 
epidemiologicznych, wpro-
wadzonych obostrzeń oraz 
troski o zdrowie suwalczan, 
wspólne świętowanie nie 
było możliwe.

>>

>>

>>

Wokalistka Sandra Rukszan z koleżankami z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. M. Konopnickiej w Suwałkach
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zdaniem prezydenta

Prawie Pół tysiąca styPendiów
482 uczniów z suwalskich szkół będzie mogło skorzystać z pomocy materialnej  

w formie stypendiów socjalnych. Otrzymają w sumie 251 229 zł, a pieniądze bę-
dą mogli przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu komputerowego potrzebnego do 
nauki zdalnej w szkołach. Stypendium szkolne przyznane będzie za okres wrze-
sień – październik 2020 r. i będzie udzielone w formie świadczenia pieniężnego.

Po otrzymaniu środków finansowych na konto bankowe, wnioskodaw-
cy są zobowiązani do zrealizowania stypendium szkolnego na cele edukacyj-
ne i posiadania imiennych faktur/rachunków potwierdzających wydatkowanie  
ww. stypendium na cele edukacyjne, w tym przede wszystkim na zakup: kom-
puterów stacjonarnych, laptopów, tabletów, drukarek, skanerów itp., a nawet 
dostępu do internetu.

>>

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom sektora służb społecznych w Suwałkach serdeczne życzenia oraz przekazać wyrazy uznania  

za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
W swej codziennej pracy stykacie się Państwo z ludzkimi problemami i dramatami, chorobami, ubóstwem, samotnością i odrzuceniem. 

Tak często pochylacie się nad biedą, krzywdą, zwątpieniem oraz nieszczęściem zepchnięcia na margines życia.
Wasz trud, szczególnie wyraźny w roku trwającej pandemii, wymaga oprócz profesjonalizmu, także odporności psychicznej, 

nierzadko fizycznej odwagi, a każdorazowo ogromnej wrażliwości na potrzeby innych.
Dziękujemy Wam za to zaangażowanie oraz empatię i dbałość o poszanowanie godności osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Życzymy wytrwałości, satysfakcji i radości z codziennej pracy oraz szacunku i życzliwości otoczenia, a także przekonania, 
iż Wasze wysiłki ułatwiają życie mieszkańców naszego Miasta.

Czesław Renkiewicz 
Prezydent Miasta Suwałk

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach 

wraz z Radnymi

Z obawą obserwuję przekazy medialne do-
tyczące weta, które chce zastosować polski rząd 
w sprawie budżetu Unii Europejskiej na kolej-
ną sześcioletnią perspektywę 2021-2027. Brak 
środków unijnych oznaczać będzie niestety ma-
razm i stagnację dla Polski, ale również takich 
miast jak Suwałki. Do naszego miasta od 2007 
roku w formie różnych projektów zarówno miej-
skich jak i prywatnych trafił blisko 1 miliard zło-
tych dotacji unijnych.

O dp owie dzmy sobie na pros te py t a -
nie. Gdzie byłyby Suwałki i jak wyglądało-
by dziś nasze miasto, gdyby nie pieniądze  
z Unii Europejskiej? Czy mielibyśmy aquapark  
i Suwalski Ośrodek Kultury? Czy jednostki 
oświatowe przeszłyby termomodernizację? Czy 
powstałby stadion miejski na Zarzeczu? Czy po-
wstałyby ulice 24 sierpnia, Rotmistrza Witolda 
Pileckiego, 100-lecia Niepodległości, Leśna czy 
M. Reja? Czy powstałby Plac Marii Konopnickiej,  
a zabytkowe kamienice przeszłyby remonty? 
Czy przedsiębiorcy wybudowaliby nowoczesne 
hotele lub zainwestowali środki w rozwój tech-
nologii? Czy Suwalczanie mogliby w ogóle ma-
rzyć o obwodnicy naszego miasta? To wszyst-
ko zawdzięczamy środkom z Unii Europejskiej. 
Bez tych pieniędzy te inwestycje nie byłyby  
w dużym stopniu możliwe. Te inwestycje to set-

ki miejsc pracy dla Suwalczan i ogromna popra-
wa naszego poziomu życia.

Uważam, że w trudnych czasach pandemii, 
w których obecnie się znajdujemy nie powin-
no się przekładać interesu politycznego po-
nad interes Polski i wszystkich obywateli na-
szego kraju. Nie powinniśmy niszczyć dorobku 
ostatnich kilkunastu lat obecności we wspólno-
cie europejskiej. 

Również ciężko mi zaakceptować omawia-
ną ostatnio w mediach sprawę związaną z nie-
ujęciem naszego miasta na liście miast śred-
nich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 
Obecność na tej liście dałaby korzyść w postaci 

możliwości aplikowania o specjalnie dedykowa-
ne dla tych miast środki finansowe pochodzą-
ce z Unii Europejskiej. Dobrze byłoby gdyby na 
tej liście znalazły się wszystkie byłe miasta wo-
jewódzkie, które niestety nie doczekały się pro-
gramów rekompensaty utraty swoich funkcji 
administracyjnych.

Z drugiej strony brak Suwałk na tej liście to 
dobry sygnał świadczący o potencjale Suwałk  
i dobrym rozwoju miasta. Jednak uwagę zwra-
cam na niejasne kryteria, które określają w ja-
ki sposób miasta są umieszczane na tej liście. 
Wiele ośrodków miejskich wypadających o wie-
le lepiej od Suwałk znalazło się na niej. Niestety 
obawiam się, że mimo kryteriów i wynikającej 
z nich punktacji w kwestie wchodziły także de-
cyzje polityczne.

Morał jest prosty. Życzyłbym sobie i Pań- 
stwu, wszystkim mieszkańcom Suwałk, by o na-
szej przyszłości decydował przede wszystkim 
nasz interes i dobro obywateli, a nie interesy 
polityczne różnych ugrupowań. 

Sądzę, że wielu Suwalczan podziela mój po-
gląd, iż członkostwo Polski w Unii Europejskiej 
daje gwarancję jej dalszego rozwoju, poczu-
cie bezpieczeństwa oraz przestrzegania cy-
wilizowanych norm życia społeczno-gospo-
darczego. 
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Bez tradycyjnych 
imPrez

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i wprowadzone obostrze-
nia dotyczące zakazu zgromadzeń publicznych oraz organizacji wydarzeń 
o charakterze kulturalnym podjęto decyzję, że w tym roku w Suwałkach nie 
odbędzie się tradycyjny Jarmark Bożonarodzeniowy, Mikołajki oraz Wigilia 
Miejska. Zrezygnowano również z organizacji sylwestra miejskiego.

Mimo to na ulicach Suwałk, jak co roku zagości „świąteczny klimat”. 
Zgodnie z planem, jeżeli nie wydarzy się coś niespodziewanego, Zarząd 
Dróg i Zieleni w Suwałkach 6 grudnia włączy wszystkie ozdoby świątecz-
ne w naszym mieście.

malow wyróżniony
Suwalska firma Malow Sp. z o.o. otrzy- 

m a ł a  t y t u ł y :  A m b a s a d o r a  P o l s k i e j 
Gospodarki 2020 w kategorii „Eksporter” 
oraz „Firmy Dobrze Widzianej”. Konkurs 
Ambasadora Polskiej Gospodarki organi-
zowany jest przez Business Centre Club pod 
Honorowym Patronatem Europejskiego 
Komitetu Ekonomic zno -Spo łec znego  
w Brukseli. Z kolei celem konkursu Firma 
Dobrze Widziana jest promowanie firm, 
które prowadzą biznes społecznie odpo-
wiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat 
społecznej odpowiedzialności biznesu i 
skutecznych metod komunikowania o pro-
wadzonej przez firmę działalności społecz-
nej. Honorowy Patronat nad tytułem „Firmy Dobrze Widzianej” spra-
wuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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o ePidemii  
i Przygotowaniach do zimy

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz zwołał posiedzenie on-li-
ne Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie zagro-
żenia koronawirusem oraz innych bieżących działań suwalskich służb 
miejskich. Omówiono m.in. przygotowania do nadchodzącej zimy 
oraz zrelacjonowano przebieg ćwiczeń na pasie startowym suwal-
skiego lotniska.

O sytuacji epidemicznej i działaniach różnych instytucji i służb sze-
rzej piszemy na stronach 6-7. Miejskie służby przygotowują się też do 
zbliżającej się zimy. Suwalski Zarząd Dróg i Zieleni dysponuje 600 tona-
mi soli drogowej oraz gotowym sprzętem do odśnieżania. Są też pod-
pisane umowy z dwiema innymi firmami, które wesprą ZDiZ w odśnie-
żaniu miasta w przypadku wystąpienia dużych opadów.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z kolei monitoruje sytuację osób 
bezdomnych, których obecnie w Suwałkach jest 84. Mogą one schronić 
się w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Perspektywa przy ul. Sportowej 
oraz w hostelu MOPR przy ul. Filipowskiej. W sześciu różnych miejscach 
na terenie miasta są wydawane dla nich posiłki.

>> >> KonKurs na Prace 
o suwałKach

Prezydent Miasta Suwałk ogłosił VI edycję konkursu na najlepszą pra-
cę dyplomową o tematyce związanej z Suwałkami. Konkurs został ogło-
szony w trzech kategoriach: praca licencjacka, praca magisterska i praca 
doktorancka. Prace mogą dotyczyć obszarów: gospodarka i rozwój, eko-
nomia i finanse, edukacja, sport, ochrona środowiska, kultura, turystyka, 
problematyka społeczna i promocja miasta.

W konkursie udział może wziąć każdy absolwent wyższej szkoły pu-
blicznej lub prywatnej z kraju lub zagranicy, który obronił pracę w 2020 r. 
Prace wraz z dokumentami, których wykaz znajduje się w zarządzeniu do-
tyczącym konkursu należy składać do 15 marca 2021 r. w kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

– Dzięki konkursowi poznajemy również młodych i uzdolnionych lu-
dzi. Jako przykład podam Panią Olgę Wasilewską, tegoroczną laure-
atkę konkursu i zeszłoroczną absolwentkę na kierunku „Architektura 
krajobrazu” UWM w Olsztynie. Pani Olga zaprojektowała rondo im. 
Olimpijczyków Polskich znajdujące się u zbiegu ulic Aleksandry Piłsudskiej 
oraz Sportowej, a od 1 listopada w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach 
zatrudniona jest jako osoba odpowiedzialna za architekturę krajobrazu  
– informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Warto wspomnieć też o nagrodach. Ich pula wynosi 10 tys. zł. Za naj-
lepszą pracę doktorancką można otrzymać 5 tys. zł, za pracę magisterską 
3 tys. zł, za licencjacką 2 tys. zł. 

Szczegóły na: www.um.suwalki.pl

Sylwester 
2019 
na Placu 
Marii 
Konopnickiej

>>

prezydent miaSta SUWaŁK 
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje 
do publicznej wiadomości, że w dniu 20 listopada 2020 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogło-
szeń wywie-szony został na okres 21 dni (od 20.11.2020 r. do 11.12.2020 r.) 
wykaz nierucho-mości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczo-
nych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 438/2020 z 
dnia 19 listopada 2020 ro-ku).

256/2020

Na zdjęciu laureaci poprzedniego konkursu wraz z władzami miejskimi

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Malow
Henryk Owsiejew
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O ocenę przyszłorocznych przymiarek bu-
dżetowych poprosiliśmy Wiesława Stelmacha, 
Skarbnika Miasta.

– Jaki będzie przyszłoroczny budżet 
Suwałk?

– Pandemia koronawirusa COVID-19 wywar-
ła bardzo negatywny wpływ na dochody bu-
dżetów samorządowych, lecz nie jest to jedy-
na przyczyna pogorszenia w bieżącym roku ich 
kondycji finansowej. Zmiany jakie wprowadzo-
no w systemie podatkowym (PIT) w ubiegłym 
roku, polegające na obniżeniu najniższej stawki 
podatkowej do 17%, zwolnienie młodych do 26 
roku życia z tego podatku oraz zwiększenie kwo-
ty wolnej z jednoczesnym regresem w rozwoju 
gospodarki spowodowało, że w bieżącym ro-
ku do budżetów samorządowych, w tym do bu-
dżetu miasta Suwałk wpłynęło znacznie mniej 
środków niż w roku ubiegłym. W Suwałkach 
kwota dochodów z tego tytułu za 10 miesię-
cy br. jest mniejsza niż w roku ubiegłym o po-
nad 3,6 mln zł. W połączeniu z brakiem docho-
dów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 
miasta (zwłaszcza OSiR) oraz instytucje kultury 
(przede wszystkim SOK) spowodowało, że ma-
my znacznie mniej środków na finansowanie 
założonych wydatków budżetowych. W maju  
i wrześniu na wniosek Prezydenta Miasta, suwal-
ska Rada Miejska zmniejszyła dochody i wydatki 
budżetowe, w takim stopniu by zapewnić stabil-
ną sytuację finansową miasta. 

  Ponadto, na zmniejszenie dochodów 
wpłynęło udzielenie pomocy przedsiębior-
com najbardziej dotkniętym skutkami pande-
mii. Polegała ona na częściowym zwolnieniu  
z podatku od nieruchomości niektórych branż, 
które z mocy prawa nie mogły prowadzić normal-
nej działalności, umorzono podatek oraz rozłożo-
no go na raty lub odroczono termin jego płatno-
ści, łącznie na kwotę ponad 1 mln zł. Oprócz tego 
obniżono czynsz lub go nie pobrano od przedsię-
biorców działających na targowiskach miejskich, 
w obiektach OSiR oraz zasobach lokalowych mia-
sta zarządzanych przez ZBM TBS Sp. z o.o.

  Rozwój sytuacji epidemicznej i związa-
ne w związku z tym restrykcje w prowadze-
niu działalności gospodarczej będą determi-
nować dalsze rozwiązania dotyczące pomocy 
dla suwalskich przedsiębiorców. Są one jednak 
ograniczone normami prawnymi dotyczącymi 
działalności samorządu oraz sytuacją finanso-
wą suwalskiego samorządu.

– Co w realizacji przyszłorocznego bu-
dżetu może być najtrudniejsze?

– 14 listopada Prezydent Miasta Suwałk 
podpisał zarządzenie określające projekt bu-
dżetu naszego miasta na 2021 r. Jest to jeden 
z najtrudniejszych projektów budżetu miasta 
nad jakim pracowałem na przestrzeni 20 lat pra-
cy w suwalskim samorządzie. Wynika to przede 
wszystkim z nieprzewidywalności rozwoju sy-
tuacji ekonomicznej jaka będzie miała miejsce 
w 2021 r. w kraju i w naszym mieście.

  Projekt ten przewiduje dochody budżeto-
we w kwocie 502,3 mln zł oraz wydatki 516,6 
mln zł. Jest to budżet z deficytem w wysoko-
ści 14,3 mln zł. Pozytywnym jest to, że chociaż 
skromna, ale występuje nadwyżka operacyjna, 
czyli dochody bieżące są wyższe od wydatków 
bieżących o kwotę 7,8 mln zł. Jest to najniższa 
kwota nadwyżki od wielu lat. Kształtowała się 
ona przeważnie na poziomie około 30 mln zł. 
Nadwyżka ta jest obligatoryjnym wymogiem 
ustawowym, niezbędnym do uchwalenia bu-
dżetu przez radę miejską.

 Najwyższą pozycją dochodów są dochody 
własne miasta, a więc podatki i opłaty lokalne, 
udziały w podatkach państwowych (PIT i CIT) 
oraz dochody jednostek budżetowych miasta, 
świadczących usługi na rzecz naszych miesz-
kańców oraz środków ze sprzedaży mienia ko-
munalnego. Wyniosą one blisko 212,2 mln zł. 
Ponadto do budżetu wpłyną subwencje z bu-
dżetu państwa w kwocie 129,2 mln zł, w tym na 
finansowanie zadań oświatowych ponad 111 
mln zł oraz dotacje w kwocie 161 mln zł na fi-
nansowanie przez państwo przede wszystkim 
zadań zleconych naszemu samorządowi oraz 
wsparcie zadań własnych.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na 
finansowanie wydatków bieżących (bez inwe-
stycji) w zakresie:

n oświaty i wychowania – 161,4 mln zł,
n rodziny (w tym 500+) – 119,6 mln zł,
n pomocy społecznej – 30,2 mln zł,
n gospodarki komunalnej – 20,4 mln zł,
n kultury fizycznej i sportu – 19,4 mln zł,
n dróg i komunikacji miejskiej – 18,3 mln zł,
n kultury – 13,7 mln zł.

 Na finansowanie różnego rodzaju inwesty-
cji przewidziano środki w kwocie 57,7 mln zł. 
Należy również podkreślić, że w przyszłorocz-
nym budżecie nie przewiduje się wzorem bu-
dżetu państwa środków na podwyżki wyna-
grodzeń. Zabezpieczono natomiast środki na 
sfinansowanie podwyżki minimalnego wyna-
grodzenia (do kwoty 2 800 zł) dla ponad 600 naj-
mniej zarabiających pracowników. Koszt tej ope-

BezPieczny Budżet na czas Pandemii
racji to blisko 2,2 mln zł. W związku z wejściem 
w życie przepisów dotyczących Pracowniczych 
Programów Kapitałowych (oszczędzanie na 
przyszłą emeryturę) w budżecie należało rów-
nież zabezpieczyć środki na pokrycie skutków 
wdrożenia tego programu w kwocie ponad 2,23 
mln zł. Ograniczono również do niezbędnego 
minimum inne wydatki bieżące sfery budżeto-
wej. Jak już zaznaczyłem na wstępie projekt bu-
dżetu miasta na 2021 r. zamyka się deficytem, 
który sfinansowany zostanie przede wszystkim 
kredytem bankowym w kwocie ponad 12 mln 
zł oraz z pozostałych źródeł, kwota 2,2 mln zł. 
Zaciągnięty zostanie również kredyt na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań pożyczko-
wych w kwocie blisko 16,7 mln zł.

 Szacujemy, że wysokość długu miasta na 
koniec 2021 r., przy założeniu, że kredyt zacią-
gnięty zostanie w pełnej wysokości wyniesie 
239,5 mln zł, tj. 47,7% planowanych na przyszły 
rok dochodów budżetowych. Procedowana 
obecnie w Sejmie zmiana przepisów ustawo-
wych w związku z możliwymi dalszymi nega-
tywnymi skutkami pandemii COVID – 19 dla 
finansów samorządowych zwiększa możliwy 
próg zadłużenia samorządów do 80% plano-
wanych dochodów.

– Co w takim razie z inwestycjami? 
– Jak już uprzednio wspomniałem, pomimo 

trudnej sytuacji finansowej na realizację inwe-
stycji już rozpoczętych w bieżącym roku oraz 
tych, których realizacja rozpocznie się w 2021 
roku planujemy przeznaczyć kwotę 57,7 mln zł.  
Koncentrujemy się głównie na realizacji tych za-
dań, na realizację których pozyskaliśmy środ-
ki zewnętrzne, w tym przede wszystkim z Unii 
Europejskiej (ok. 27,9 mln zł) oraz w zdecydo-
wanie mniejszym stopniu z budżetu państwa. 
Będą to przede wszystkim zadania dotyczące: 

n modernizacji systemu komunikacji miej-
skiej, w tym zakup autobusów ekologicznych 
napędzanych gazem ziemnym, około 32 mln zł,

n budowy nowych ulic oraz sygnalizacji 
świetlnej, ponad 6 mln zł,

n modernizacji budynku mieszkalnego,  
2 mln zł,

n  m o d e r n i z a c j i  b u d y n k u  U M  p r z y 
ul. Noniewicza, 1,8 mln zł,

n mo derniz acj i  b asenu pr z y Szkole 
Podstawowej nr 10, 1,9 mln zł oraz wiele in-
nych inwestycji dotyczących obiektów oświa-
towych na łączną kwotę blisko 2,3 mln zł.

Ponadto realizowane będą zadania wyło-
nione w ramach Budżetu Obywatelskiego na 
łączną kwotę 2,6 mln zł. Katalog zadań do reali-
zacji w 2021 r. może być zwiększony w trakcie 
roku, w przypadku pozyskania środków na ich 
współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegóło-
wymi danymi dot. projektu budżetu miasta na 
2021 r., które zamieszczone są na stronie inter-
netowej miasta.

– Dziękuję za rozmowę. 

>>
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Ze względu na stan epidemii i wprowa-

dzone ograniczenia suwalscy samorządow-
cy po raz kolejny uczestniczyli on-line w sesji 
Rady Miejskiej, która odbyła się 13 listopada. 
Niestety, w początkowej części transmisja  
z sesji często była przerywana. Najwyraźniej, 
w czasie prowadzenia zdalnych zajęć w su-
walskich szkołach, sieć internetowa była prze-
ciążona. Po raz kolejny przekonaliśmy się, jak 
konieczna jest bardziej wydajna sieć 5G, o któ-
rej radni już wielokrotnie dyskutowali. W cza-
sie listopadowej sesji rajcowie uchwalili m.in.: 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na następny rok, trzy miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, do-
konali zmian w tegorocznym budżecie miej-
skim oraz zajęli się dwiema petycjami i uchwa-
lili podatki na 2021 r. 

O epidemii W SUWaŁKaCH
Sesja rozpoczęła się od informacji o epidemii 

w Suwałkach przedstawionej przez Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego Elżbietę Bednarko oraz 
dyrektora suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego 
Adama Szałandę. Powiatowa Inspektor Sanitarny 
poinformowała, że w Suwałkach do większo-
ści zachorowań na koronowirusa dochodzi  
w rozproszeniu, zarówno w zakładach pracy, jak 
i w domach. Wymieniła trzy największe obec-
nie ogniska w mieście. W Domu Pomocy 
Społecznej „Kalina”, jak mówiła E. Bednarko, 
eskalacja zachorowań nastąpiła 5 listopada.  
13 listopada koronawirusa potwierdzono aż  
u 135 spośród 185 mieszkańców DPS Kalina 
oraz u 19 pracowników tej placówki. Kolejnych 
14 pracowników miało zwolnienia lekarskie  
z powodu innych chorób. Zmarło 3 mieszkań-
ców DPS.

– Na szczęście, większość mieszkańców DPS 
ma lekki przebieg choroby lub choruje bezob-
jawowo – poinformował Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk. – Na razie nie ma problemu 
z zapewnieniem właściwej opieki mieszkań-
com DPS „Kalina”. Pracownicy DPS-u pracują 
dłużej. Uzgodniłem z panią dyrektor Barbarą 
Burbą, że zapłacimy im o 50 procent więcej  
– dodał prezydent Suwałk. 

Radny Jarosław Kowalewski poinformował  
w dyskusji ,  że żołnierze Wojsk Obrony 

Terytorialnej na pewno pomogą w DPS. 
Kolejnym dużym ogniskiem zachorowań był 
Ośrodek Rehabilitacji przy ul. Waryńskiego,  
w którym leczy się pacjentów, również na od-
dziale stacjonarnym. Z kolei w suwalskim hospi-
cjum, zakażonych okazało się być 6 spośród 31 
pacjentów oraz 11 pracowników.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego A. Sza- 
łanda poinformował, że w kierowanej przez 
niego placówce 13 listopada było hospitalizo-
wanych 73 zakażonych, z czego 11 wymaga-
ło pomocy w oddychaniu za pośrednictwem 
respiratorów. Takich urządzeń szpital ma 34. 
Jak zapewnił dyrektor, jest też zapas tlenu. 
Największym problemem są braki kadrowe, aż 
11% pracowników szpitala jest na zwolnieniach 
chorobowych. Szpital przygotował 89 tzw.  
łóżek covidowych. 

Na pytania radnych, Tadeusza Czerwieckiego 
i Jacka Niedźwiedzkiego odnośnie związku 
protestów organizowanych po orzeczeniu 
Trybunału Konstytucyjnego z zachorowania-
mi w mieście, E. Bendarko stwierdziła, że ani 
ona, ani jej pracownicy nie słyszeli, żeby do-
szło do przypadku zakażenia podczas marszów 
odbywających się w Suwałkach. Po wprowa-
dzeniu nauki zdalnej, nie ma już ognisk zaka-
żeń w suwalskich szkołach. Głos w dyskusji za-
brali też kolejni radni: Bogdan Bezdziecki, Jacek 
Roszkowski, Wojciech Pająk, Mariola Brygida 
Karpińska, Jacek Juszkiewicz i Karol Korneluk.

E. Bednarko zaapelowała, żeby w sprawie 
wyników badań dzwonić do lekarzy, którzy kie-
rowali na te badania lub poszukiwać informacji 
na internetowym koncie pacjenta.

CO z apteKĄ?
Radni: J. Niedźwiedzki, B. Bezdziecki i M. Kar- 

pińska dopytywali się też o możliwość powro-
tu do całodobowych dyżurów apteki znajdują-
cej się w budynku szpitala. Przypomnijmy, że 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2016 r. na 
terenie Suwałk całodobowo funkcjonuje jed-
na apteka znajdująca się w budynku Szpitala 
Wojewódzkiego. Obecnie, z uwagi na zagroże-
nie wirusem SARS-CoV-2, ta apteka ograniczy-
ła swoje funkcjonowanie poprzez wprowadze-
nie dyżurów telefonicznych w porze nocnej. 
Dyrektor A. Szałanda poinformował, że wsku-
tek zmian prawa wprowadzonych przez Sejm, 

szpital nie może prowadzić apteki i dlatego 
jej prowadzenie przejął podmiot prywatny. 
Dyrektor szpitala poinformował, że kontynuuje  
rozmowy z właścicielem tej apteki. 

W sprawie całodobowej działalności apteki 
do Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku 
wystąpił prezydent Suwałk. Włodarz zapropo-
nował, aby wszystkie suwalskie apteki według 
wspólnie ustalonego grafiku pełniły dyżur  
w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni 
wolne od pracy. Byłoby tak, jak jest w innych po-
wiatach w regionie. W odpowiedzi Okręgowa 
Rada Aptekarska w Białymstoku stwierdziła, że 
funkcjonujące dotąd w Suwałkach rozwiąza-
nie, z dyżurem telefonicznym po godz. 20 jest 
najlepsze. To stanowisko poparł Wojewódzki 
Inspektor Farmaceutyczny. Wiadomo też, że 
trwają prace w Ministerstwie Zdrowia, które 
mają określić nowe zasady finansowania dzia-
łalności aptek w porze nocnej, w niedzielę, 
święta i inne dni wolne od pracy.

pOdatKi na 2021 rOK
Radni zdecydowali o podatkach jakie będą 

obowiązywały w Suwałkach w przyszłym roku. 
Bez zmian pozostają stawki podatku od środków 
transportu na 2021 r. – tak zaproponował prezy-
dent Cz. Renkiewicz. Radni jednogłośnie popar-
li tę propozycję. Prezydent Miasta Suwałk zapro-
ponował, aby podatek od nieruchomości w 2021 
roku średnio wzrósł o 3,9%, czyli o tyle ile przy-
jął Minister Finansów podwyższając górne gra-
nice stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 
rok. J. Niedźwiedzki, w imieniu rajców Koalicji 
Obywatelskiej i klubu „Łączą nas Suwałki” przed-
stawił propozycję niższej podwyżki dwóch sta-
wek podatku, które najmocniej odczuwają in-
dywidualni suwalczanie. Zaproponował, aby za 
obiekty mieszkalne płacić 76 gr (w propozycji 
było 78 gr), a za nieruchomości związane z dzia-
łalnością gospodarczą płacić 23 zł 34 gr (w pro-
pozycji było 23 zł 52 gr). Jego propozycję wsparł  
W. Pająk przewodniczący Klubu Łączą nas 
Suwałki. J. Juszkiewicz zaproponował, w imieniu 
klubu Prawo i Sprawiedliwość, żeby nie podwyż-
szać stawek podatku od nieruchomości.

Te propozycje wywołały ożywioną dyskusję, 
w której uczestniczyli też: Sławomir Sieczkowski 
i M. Karpińska, która zaproponowała aby nie pod-
wyższać podatku, a w zamian wysyłać pracowni-
ków instytucji miejskich na postojowe. Prezydent 
Cz. Renkiewicz poinformował, że pandemia spu-
stoszyła budżet samorządowy i suwalskie wła-
dze podjęły szereg działań oszczędnościowych, 
ale nie chcą zwalniać pracowników. Stąd m.in. 
oczekiwanie, aby osoby, które nabyły upraw-
nienia emerytalne, skorzystały z nich. Większość 
wydatków z budżetu miejskiego to wydatki na 
płace pracowników zatrudnionych w suwal-
skich placówkach, szkołach i instytucjach miej-
skich. W przyszłym roku z suwalskiego budżetu 
miejskiego tylko na wprowadzone przez Sejm 
Pracownicze Programy Kapitałowe trzeba będzie 
wydać 2 mln zł. PPK spowoduje, że w 2021 r. pra-
cownik otrzyma o ok. 1,5% niższe wynagrodzenie.

sesja z Przerwami w transmisji
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13 radnych zagłosowało za nowymi stawkami 
podatku od nieruchomości, ze zmianami zgłoszo-
nymi przez J. Niedźwiedzkiego, siedmiu radnych 
było przeciw, a dwoje się wstrzymało.

inFOrmaCJe i pLany
Radni uchwalili trzy miejscowe plany za-

gospodarowania przestrzennego: dla rejonu 
ulicy Łąkowej, zachodniej części rejonu ulicy 
Szwajcaria oraz dla terenu kopalni Sobolewo. 
Zapoznali się też z informacjami z analizy oświad-
czeń majątkowych radnych i władz miejskich oraz 
informacją z konsultacji społecznych Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok (szerzej 
pisaliśmy o tym w 22 numerze DTS) i informa-
cją o stanie suwalskiej oświaty w roku szkolnym 
2019/20. W dyskusji o stanie suwalskiej oświaty 
uczestniczyli: Jarosław Schabieński, M. Karpińska, 
K. Korneluk i Marek Zborowski-Weychman, który 
przypomniał o przydzieleniu dodatkowych go-
dzin dla uczniów klas 7 i 8 z przedmiotów egza-
minacyjnych. Jego zdaniem ta inwestycja powin-
na przynieść oczkiwane efekty. 

– Wyniki matur w suwalskich szkołach są 
satysfakcjonujące. Za to egzaminy ósmoklasi-
sty wypadły słabiej. Wiemy, w których szkołach 
było gorzej. Były rozmowy z dyrektorami szkół  
i padły z ich strony deklaracje poprawy wyników 
egzaminów – podsumował dyskusję prezydent 
Cz. Renkiewicz.

WniOSKi i OŚWiadCzenia 
radnyCH

S. Sieczkowski i J. Juszkiewicz zapropono-
wali organizację wsparcia suwalskich przed-
siębiorców w czasie pandemii. Prezydent  
Cz. Renkiewicz przypomniał, że taki suwalski 
program pomocowy był realizowany wiosną te-
go roku. Zapowiedział bieżącą analizę sytuacji  
i „zielone światło” dla szefów instytucji miejskich  
w rozpatrywaniu indywidualnych wniosków 
przedsiębiorców ubiegających się o ulgi w opła-
tach. S. Sieczkowski dopytywał się też o stan niec-
ki basenowej w aquaparku. Prezydent Suwałk wy-
jaśnił, że potrzebny jest remont małego basenu,  
w części rekreacyjnej i zostanie on przeprowa-
dzony przez pracowników OSiR. Jego koszt sza-
cuje się na kilkanaście tys. zł. Wszystkie zaplano-

wane zajęcia odbywają się w aquaparku, który 
ma już 10 lat. Radny pytał również o porady ge-
riatryczne, które miały być realizowane za pienią-
dze z kasy miejskiej. Cz. Renkiewicz poinformo-
wał, że takie porady geriatryczne są prowadzone 
w Szpitalu Wojewódzkim za 78 tys. zł potrwają do 
końca listopada. Ale jest nimi małe zainteresowa-
nie, bo do 13 listopada skorzystało z nich zaledwie 
12 seniorów. J. Juszkiewicz przedstawił oświad-
czenie klubu PiS w sprawie protestów po wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. 

J. Roszkowski zwrócił uwagę na potrzebę 
utrzymywania dystansu społecznego i odstąpie-
nie od organizacji dużych imprez miejskich oraz 
potrzebę kontroli przestrzegania zasad w auto-
busach miejskich i w sklepach. Cz. Renkiewicz po-
informował, że od 14 września nie odbywają się 
większe imprezy organizowane przez suwalski 
samorząd. Odwołano też najbliższe imprezy, ta-
kie jak: Sylwester Miejski, Wigilia Miejska, Jarmark 
Bożonarodzeniowy i Mikołajki. Natomiast wnio-
sek w sprawie kontroli w autobusach i sklepach 
powinien trafić do policji, bo od kilku tygodni 
Straż Miejska jest podporządkowana policji i to 
komendant policji decyduje o działaniach straż-
ników miejskich. Anna Maria Gawińska dopyty-
wała m.in. o stan czystości w wiatach śmietni-
kowych i segregację elektroodpadów. Zastępca 
prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna poinformo-
wał, że za stan czystości wiat śmietnikowych od-
powiadają zarządcy nieruchomości. W różnych 
punktach miasta są punkty do składowania ba-
terii, a elektrośmieci stanowią śladowe wielko-
ści w odpadach trafiających do Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach 
można obejrzeć on-line na stronie internetowej: 
www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać się  
z protokołami z sesji oraz wynikami głosowań 
publikowanymi na BIP, a także nagraniami z sesji 
zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl 
oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczą-
cych pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej 
w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, in-
terpelacje i zapytania radnych oraz udzielane 
na nie odpowiedzi publikowane są na stronie:  
bip.um.suwalki.pl

WydarzyŁO Się
n 9 listopada na suwalskich ulicach doszło do 

dwóch potrąceń na przejściach dla pieszych. 
Rano, na oznakowanym przejściu na ul. M. Re- 
ja kierowca mazdy wyprzedzając tuż przed 
przejściem autobus, potrącił przechodzącego 
33 latka. Mężczyzna trafił na badania do szpita-
la. Drugie potrącenie wydarzyło się wieczorem 
na ul. 24 Sierpnia. W tym przypadku kierujący 
fordem nie zachował szczególnej ostrożności 
i potrącił 18-latka przechodzącego przez przej-
ście. Obaj kierowcy stracili prawa jazdy. 

n Po obywatelskim zawiadomieniu suwalscy 
policjanci zatrzymali 29-letniego nietrzeźwego 
kierującego passatem na Osiedlu Północ. Miał 
on ponad 3,6 promila alkoholu w organizmie.

n Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Suwałkach podczas sprzątania koryta rze-
ki Czarna Hańcza, znaleźli ładunek wybu-
chowy. Pocisk znaleziono w okolicach kład-
ki łączącej ul. Ogrodową z ul. W. Reymonta. 
Prawdopodobnie był to ładunek prochowy do 
armaty z czasów II wojny światowej. Został on 
zabezpieczony oraz wywieziony przez saperów 
z Giżycka, gdzie następnie go zdetonowano.

n Zostały wznowione prace związane z re-
montem schodów łączących ul. T. Noniewicza 
z ul. Polną. Inwestycja realizowana przez suwal-
ski Zarząd Dróg i Zieleni w ramach Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2020 została wstrzy-
mana pod koniec października z przyczyn 
technicznych. Jeżeli pozwolą na to warunki at-
mosferyczne to inwestycja zostanie ukończo-
ne w pierwszej połowie grudnia.

n Dwa br y tyjskie helikopter y AW159 
Wildcat tankowały 20 listopada na lotnisku  
w Suwałkach.

n Suwalskie Stowarzyszenie PRYZMAT prze-
kazało kwotę 30 171 zł 40 gr na rzecz suwalskie-
go Szpitala Wojewódzkiego na poprawę in-
frastruktury i polepszenia jakości udzielanych  
w nim świadczeń medycznych w ramach zbiór-
ki 1%. Jest to już czwarta taka akcja na rzecz 
szpitala, którą prowadzi PRYZMAT od 2016 r.

n Jedna osoba trafiła do szpitala w wyniku zde-
rzenia się auta osobowego z busem na obwod-
nicy Suwałk. Do wypadku doszło 19 listopada 
około godz. 23 na obwodnicy Suwałk, w okolicy 
Węzła Zachodniego. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali kierowcę 
forda, który na ul. rot. W. Pileckiego w obsza-
rze zabudowanym jechał z prędkością 97 km/h. 
Ponadto okazało się, że mężczyzna posiada są-
dowy zakaz prowadzenia pojazdów, do które-
go kolejny raz nie zastosował się. Grozi mu za 
to kara pozbawienia wolności nawet do lat 5. 
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ciach, a później znika. Dzwonię 
do rodziców by wyjaśnić co się 
dzieje. Czasami są to problemy 
sprzętowe, k tóre staramy się 
załatwić przez szkołę, ale czę-
sto uczeń świadomie opuszcza 
zajęcia. Te interwencje przyno-
szą poprawę, czasami niestety 
na krótką metę. 

Kolejne zagrożenie, na które 
zwracają uwagę pedagodzy to 
brak bezpośrednich relacji rówie-
śniczych, uspołeczniania uczniów. 
Brak bezpośrednich kontaktów ty-
pu wspólny spacer, gra w piłkę, 
pójście do kina, czy na plac zabaw, 
powoduje braki w przestrzeni spo-
łecznej, w nawiązywaniu przyjaź-
ni, szczególnie w klasach młod-
szych. Pojawiają się lęki, depresje, 
wycofanie. Na pewno dzieci po-
trzebują pomocy dorosłych: ro-
dziców i pedagogów.

przemOC W pandemii
Na inne problemy związane  

z długotrwałą nauką on-line zwra-
ca uwagę pedagog szkolny SP nr 6 
Lidia Modrakowska.

– Tak jak  
wcześniej wa-
g a r y,  o b e c-
n i e  p o j a - 
wi ł  s ię  pro -
blem uczest-
nictwa w na 
uczaniu zdal- 
n y m .  P e d a - 
godzy szkolni kontrolują, czy 
dzieci w ypełniają obowiązek 
szkolny. Sprawdzana jest szcze-
gólnie frekwencję tych uczniów, 
k t ó r z y  w c z e ś n i e j  c h o d z i l i  
„w kratkę” do szkoły, wagarowa-
li. Pojawiła się niepokojąca wy-
biórcza tendencja opuszczania 
zajęć. Uczeń uczestniczy w zaję-
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pOmarańCzOWe 
OStrzeżenie

Po m a r a ń c z ow y,  to  ko l o r 
ostrzegawczy, a prowadzone  
w ramach kampanii działania 
miały właśnie ostrzegać, zwra-
cać uwagę, uczyć zauważać prze-
moc wobec dzieci i młodzieży. 
Zaangażowane instytucje w ra-
mach tegorocznej kampanii przy-
gotowały działania edukacyjne  
i profilaktyczne, których moty-
wem przewodnim było budowa-
nie prawidłowych postaw wobec 
przemocy, uwrażliwianie uczestni-
ków i wyposażanie ich w narzędzia 
niezbędne do właściwego reago-
wania na przemoc oraz szukania 
pomocy. Akcja odbyła się on-line, 
a prelegenci spotykali się z ucznia-
mi klas 5-8 wszystkich samorządo-
wych szkół podstawowych. 

przeCiWdziaŁać 
przemOCy

M O P R  j e s t  r e a l i z a t o r e m  
M i ejsk i e g o Pro gr amu Pr ze - 
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie w Suwałkach na lata 
2017-2021. 

– Z prze-
mocą wobec 
dzieci i mło-
d z i e ż y  n a j -
częściej spo-
t y k a m y  s i ę 
podczas reali-
zacji procedu-
ry „Niebieskie 
Karty”, kiedy 
doświadczają przemocy ze stro-
ny swoich bliskich. Niemniej jed-
nak coraz częściej zgłaszają się do 
nas rodzice borykający się z pro-
blemami dzieci, gdzie zachodzi 
podejrzenie, że mogą doświad-
czać przemocy rówieśniczej, 
trudniejszej do wykrycia. Jeżeli 
dziecko nam o tym nie powie, po-
winniśmy zwrócić uwagę na jego 
zachowanie. Gdy jest zamknięte  
w sobie, nie chce chodzić do szko-
ły, wycofuje się z relacji rówieśni-
czej, jest apatyczne, zamyka się  
w swoim pokoju, to najprawdopo-
dobniej potrzebuje pomocy oraz 
wsparcia. Apelujemy do rodziców 
by zgłaszali się do nas, do Działu 

Pomocy Kryzysowej MOPR-u,  
w celu uzyskania porady psycho-
logicznej. Mimo pandemii, ze spe-
cjalistą możemy porozmawiać oso-
biście umawiając się za wizytę (nr 
telefonu 87 565 28 91) lub też uzy-
skać poradę telefoniczną – infor-
muje Alicja Romanowska kierownik 
Działu Pomocy Kryzysowej MOPR.

WirtUaLna przemOC
W czasie pandemii przemoc 

wobec rówieśników z powo-
du zamknięcia szkół przenosi się  
w przestrzeń wirtualną do tzw. 
mediów społecznościow ych. 
Młodzi użytkownicy tych aplikacji 
powinni pamiętać, że nie są tam 
anonimowi. 

– Zdecydowaliśmy się przystą-
pić do tej akcji, ponieważ jednym  
z zadań Policji jest profilakty-
ka. Cały czas pracujemy z dzieć-
mi i młodzieżą w tym zakresie. 
Policjanci, profilaktycy z policji, 
wspólnie z pozostałymi uczestni-
kami kampanii, prowadzili on-li-
ne zajęcia z uczniami. Rozmawiali 
z nimi, między innymi, o prawach 
dziecka, godności oraz szacun-
ku, bezpieczeństwie i wolności. 
Celem tych spotkań było budo-
wanie świadomych postaw wobec 
przemocy oraz nauczenie, jak się 
jej przeciwdziałać. Cyberprzemoc, 
o której także rozmawiali policyj-
ni profilaktycy, podczas tych spo-
tkań, to w naszych czasach duży 
problem. Zależy nam, aby jej prze-
ciwdziałać, aby ustrzec uczniów 
przed jej konsekwencjami, ale 
też uświadomić młodych ludzi  
o ich odpowiedzialności – tłuma-
czy aspirant sztabowy KMP w Su- 
wałkach Wioletta Kwaśniewska.

Cyberprzemoc wśród dzieci to 
najczęściej obraźliwe komentarze 
w internecie oraz obraźliwe wia-
domości. 

chrońmy dzieci i młodzież
ZakońCZyła Się ZorganiZowana po raZ pierwSZy w naSZym mieśCie kampania „19 Dni prZeCiwko prZemoCy  
i krZywDZeniu DZieCi i młoDZieży”. partner kampanii mieJSki ośroDek pomoCy roDZinie w SuwałkaCh oraZ  
koaliCJanCi: komenDa mieJSka poliCJi w SuwałkaCh, SuwalSki ośroDek DoSkonalenia nauCZyCieli, Centrum 
CoaChingu i roZwoJu oSobiStego „progreSJo” w SuwałkaCh we wSpółpraCy Z FunDaCJą „po Drugie”  
oD 1 Do 19 liStopaDa uCZeStniCZyli w kampanii, któreJ Symbolem była pomarańCZowa wStążka. 

Prelekcje w SP nr 4 prowadziły (od lewej): Małgorzata Piechota – pracownik 
socjalny MOPR w Suwałkach, młodszy aspirant Sylwia Anna Malinowska 
KMP Suwałki oraz Anna Niewiadomska – specjalista Zespołu ds. Prewencji 
Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Wydziale Prewencji KMP w Suwałkach

W klasie 8a SP nr 6 zajęcia na temat bezpieczeństwa prowadzili Anna  
Niewiadomska KMP Suwałki, pedagog szkolny SP nr 6 Lidia Modrakow-
ska oraz aspirant Paweł Marcówka z KMP Suwałki



24.11.2020

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

9 

zastrzyK zdrowia
 W suwalskich przedszkolach i szkołach podstawowych odbywa-

ją się zajęcia edukacyjne związane z ochroną i poprawą zdrowia dzieci. 
Oprócz tego dzieci korzystają z nowoczesnych rozwiązań jak gogle VR, 
magiczne podłogi i magiczne ściany. Dzięki temu udaje się połączyć ak-
tywność z edukacją. A to wszystko dzięki pieniądzom pozyskanym z Unii 
Europejskiej przez suwalski samorząd.

W Przedszkolu nr 8 odbywają się m.in.: ćwiczenia ogólnorozwojowe 
z elementami arteterapii i treningu relaksacyjnego, zajęcia ogólnoroz-
wojowe z elementami psychoterapii muzycznej i terapii ręki, gimnasty-
ka korekcyjna z elementami integracji bilateralnej oraz zajęcia sportowe 
z elementami sensoplastyki. Zajęcia odbywają się również w Szkołach 
Podstawowych nr 2 oraz 5. Są tam realizowane ćwiczenia: ogólnorozwo-
jowe z elementami terapii pedagogicznej, ruchowe z integracją senso-
ryczną, w rytmie melodii (zajęcia taneczno-ruchowe), gry i zabawy (ry-
walizacje sportowe w grupach).

Projekt „Healthy Boost” jest współf inansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.

>>

Pamiętają o chorych
Suwalska Fundacja „Promyk ” pomaga pacjentom Szpitala 

Wojewódzkiego w Suwałkach, którzy zmagają się z koronawirusem. 
Zorganizowała zbiórkę darów dla tych, którzy nie mogą liczyć na wspar-
cie rodziny czy przyjaciół. Potrzebne są piżamy, woda butelkowana, my-
dło w płynie czy ręczniki papierowe. Rzeczy potrzebne pacjentom szpi-
tala można przynosić codziennie do siedziby Straży Miejskiej przy ulicy 
Noniewicza 71A. Taki drobny gest solidarności z chorymi pomoże im prze-
trwać ten trudny czas. 

>>
Podopieczni „Bajk i” Niepublicznej Terapeut ycznej Szkoł y 

Podstawowej w Suwałkach i suwalskiego Przedszkola nr 2 wraz z wo-
lontariuszami Fundacji „Dr Clown” Oddział Suwałki przygotowali nie-
spodzianki z okazji Dnia Seniora, który obchodzony jest 14 listopada. 
Wykonali piękne, kolorowe kartki z życzeniami, które trafiły do seniorów 
z Suwalskiego Klubu Seniora i Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Suwałkach.

– Dotychczas 
w ramach ak-
cji „Uśmiech dla 
seniora” odby-
wały się spotka-
nia, na których 
Doktorzy Clowni 
prowadzili ani-
macje i zajęcia  
z  e lement ami 
„terapi i  śmie -
chem”, jak np. 
joga śmiechu,  
i zajęcia artete-

rapii. Zdarzały się także pojedynki na najgłośniejszy śmiech i mecze siat-
kówki balonami. Niestety w tym roku musieliśmy zrezygnować z odwie-
dzin, ale nie mogliśmy zapomnieć o naszych wspaniałych seniorach. 
Przygotowaliśmy kartki z życzeniami i upominki. W niektórych placów-
kach postaramy się odwiedzić seniorów wirtualnie – stwierdziła Agata 
Bednarek, Prezes Zarządu Fundacji „Dr Clown”.

Fundacja „Dr Clown” od 1999 r. realizuje program „terapii śmiechem” 
w szpitalach, placówkach specjalnych, edukacyjnych i opiekuńczych. 
Doktorzy Clowni przebrani w fantazyjne stroje i z kolorowymi noskami 
na twarzach, za pomocą klaunady, iluzji, interaktywnych zabaw i empa-
tycznych rozmów niosą uśmiech i wspierają proces zdrowienia.

uśmiech dla seniora

>> beciaki Patriotycznie
W VII edycji Wojewódzkiego Przeglądu 

Pieśni Patriotycznych Dzieci i Młodzieży 
Szkolnej, organizowanego po raz pierwszy 
w trybie on-line wzięła udział młodzież ze 
Studia Piosenki Beciaki. Sebastian Walento 
zajął I miejsce, a Maja Kałęka (na zdjęciu obok)  
zdobyła II miejsce w kategorii klas VII-VIII. 
Wyróżnienie w kategorii klas licealnych zdo-
była Natalia Ambrosiewicz. Organizatorem 
konkursu był  bia łostock i  MDK oraz 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

>>

Zebrane dary w siedzibie Straży Miejskiej
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>>
W październiku przybyło w Suwałkach 

12 drzew o statusie pomnika przyrody. 
taką uchwałę przyjęli radni miejscy. nowe 
pomniki przyrody to: 4 modrzewie, 2 ja-
błonie domowe, 2 dęby oraz po jednym 
drzewie czereśni, lipy, wierzby i jarząbu. 
rajcowie wyrazili też zgodę na wycięcie 
będącej w złej kondycji zdrowotnej wierz-
by przy moście na ulicy Bakałarzewskiej. 
Stwarzała ona zagrożenie dla osób korzy-
stających ze ścieżki rowerowej i chodnika. 
teraz w Suwałkach są 33 pomniki przyro-
dy. muszą one charakteryzować się wyso-
ką wartością przyrodniczą, krajobrazową  
i dobrą kondycją.

HiStOryCzny Ogród
Cztery nowe pomniki przyrody, w tym 

dwie jabłonie, czereśnia i modrzew, zloka-
lizowane są na prywatnej posesji przy ulicy 
Wylotowej. Drzewa sadziła razem z ojcem, 
Jadwiga Gałkowska z domu Sieniewicz. Tak 
wspomina historię swojej rodziny: 

Mój ojciec Stanisław 
Sieniewicz (ur. 1889 r.   
w Mińsku), przed pierw-
szą wojną światową 
służył w carskim wojsku  
w Suwałkach. W cywilu  
z wykształcenia był og- 
rodnikiem kwiatowym.

W wo jsk u sł uż y ł  
w kawalerii. Posiadał 

dwa wierzchowce: Wiszczana i Tataryna. Moją 
mamę suwalczankę Annę Sznurkowską poznał 
gdy zakładał u jej rodziców, jako żołnierz ogród 
kwiatowy. Zakochali się w sobie. Sielanka nie 
trwała jednak długo, bo po dwóch latach służ-
by Stanisława w Suwałkach, w 1914 roku wybu-
chła I wojna światowa. Na jego oczach ginęli 
koledzy. Za męstwo na polu bitwy przeniesiony 

został do Piotrogrodu (Petersburga) do Gwardii 
Imperium Rosyjskiego. Była to wówczas elitar-
na formacja wojskowa, pełniąca również funk-
cje reprezentacyjne i osobistej straży rosyjskiej 
rodziny cesarskiej. Anna by zobaczyć się z uko-
chanym zastosowała fortel, podając się za sio-
strę Stanisława dostała przepustkę i bilet do 
Piotrogrodu. Na przepustce 19.03.1917 roku 
Stanisław i Anna pobrali się. Tam przeżyli re-
wolucję. Stanisław został ciężko ranny. Po jego 
dojściu do sił w 1919 r. postanowili wracać pie-
szo przez Litwę do Polski. Zatrzymali się w litew-
skim majątku Brzezińskiego, Polaka żonatego z 
suwalczanką znajomą Anny. Dostali dom, zie-
mię i pracę – za opiekę nad sadem i kwiatami. 
Otrzymali przestrogę, by nie jechać do Polski, 
bo tam bieda. Na Litwie było co jeść, mleko se-
ry, jajka, ryby i mięso. Urodziły się dzieci. Władze 

nowe PomniKi Przyrody

chciały, by Stanisław przyjął obywatelstwo li-
tewskie. Interweniował Brzeziński, przekupując 
urzędników. Gdy bracia Jadwigi zaczęli chodzić 
do szkoły litewskiej, nakazano mówić im pacierz 
po litewsku, a nie po polsku. Wtedy rodzice pod-
jęli kolejną życiową decyzję – powrotu do Polski 
do Suwałk. Nastąpiło to w 1929 roku. Za dola-
ry, które zarobił na Litwie, ojciec kupił duże po-
le blisko stacji kolejowej (obecnie ul. Wylotowa). 
Na PKP otrzymał pracę jako ogrodnik, dekorował 
kwiatami suwalską i okoliczne stacje. Do pomo-
cy miał kilka osób. Na zakupionym terenie po-
stanowił założyć ogród-sad. Posadził blisko sie-
demdziesiąt drzew owocowych. Pomagał przy 
tym starszy brat Aleksander oraz Jadwiga. Ja 
przytrzymywałam sadzonki drzewek w dołkach,  
a tata je zasypywał. Większość drzew rośnie i na-
dal wydaje owoce. 

Edwin Gałkowski przybija tabliczkę na 90-letnim modrzewiu

Stanisław Sieniewicz zasadził cztery drzewa, 
które są pomnikami przyrody (na zdjęciu  
w mundurze z I wojny światowej) Ogród Państwa Gałkowskich z czterema pomnikami przyrody
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L.p Gatunek drzewa – pomnika przyrody Data utworzenia 
pomnika 
przyrody

Parametry
pomnika przyrody

1. Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Nieoficjalna nazwa: „Dąbek wolności”

1957 r. Obwód: 1,88 m
Wysokość: 17 m

2. Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Nieoficjalna nazwa: „Kameduł”

1996 r. Obwód: 4,45 m
Wysokość: 19 m

3. Kasztanowiec zwyczajny
(Aesculus hippocastanum)
Nieoficjalna nazwa: „Michał”

1996 r. Obwód: 3,75 m
Wysokość: 20 m

4. Wierzba krucha (Salix fragilis)
Nieoficjalna nazwa: „Aleksandra”

2004 r. Obwód: 5,80 m  
Wysokość: 28 m 

5. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
Nieoficjalna nazwa: „Strażak”

1996 r. Obwód: 2,65 m
Wysokość: 22 m

6. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
Nieoficjalna nazwa: „Marysia”

1998 r. Obwód: 3,95 m
Wysokość: 24 m

7. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 1998 r. Obwód: 3,07 m
Wysokość: 23 m

8. Klon zwyczajny (Acer platanoides) 2001 r. Obwód: 3,17 m
Wysokość: 21 m

9. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 1998 r. Obwód: 2,57 m
Wysokość: 23 m

10. Topola niekłańska (Populus robusta) 1998 r. Obwód: 3,90 m
Wysokość: 21 m

11. Wierzba krucha (Salix fragilis) 1998 r. Obwód: 6,73 m
Wysokość: 22 m

12. Topola niekłańska (Populus robusta) 1998 r. Obwód: 4,70 m
Wysokość: 19 m

13. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 1998 r. Obwód: 2,60 m
Wysokość: 26 m

14. Jarząb szwedzki (Sorubus intermedia) 2020 r. Obwód: 1,54 m
15. Kasztanowiec zwyczajny 

(Aesculus hippocastanum)
1998 r. Obwód: 3,00 m

Wysokość: 13 m
16. Kasztanowiec zwyczajny 

(Aesculus hippocastanum)
Nieoficjalna nazwa: „Miłosz”

1998 r. Obwód: 2,65 m
Wysokość: 14 m

17. Orzech włoski (Juglans regia) 1998 r. Obwód: 2,01 m
Wysokość: 13 m

18. Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Nieoficjalna nazwa: „Ania”

1998 r. Obwód: 2,90 m
Wysokość: 21 m

19. Grab pospolity (Carpinus betulus) 1998 r. Obwód: 2,00 m
Wysokość: 16 m

20. Klon zwyczajny (Aesculus hippocastanum)
Nieoficjalna nazwa: „Łukasz”

1998 r. Obwód: 2,90 m
Wysokość: 19 m

21. Leszczyna turecka  (Corylus colurna)
Wiek ponad 100 lat

1995 r. Obwód: 1,82 m

22. Leszczyna turecka (Corylus colurna)
Wiek ponad 100 lat

1995 r. Obwód: 1,28 m

23. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 2020 r. Obwód: 3,04 m
24. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 2020 r. Obwód: 3,12 m
25. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 2020 r. Obwód: 3,95 m
26. Wierzba biała (Salix alba L) 2020 r. Obwód: 5,70 m
27. Modrzew europejski (Larix decidua Mill) 2020 r. Obwód: 2,40 m
28. Modrzew europejski (Larix decidua Mill) 2020 r. Obwód: 2,87 m
29. Modrzew europejski (Larix decidua Mill) 2020 r. Obwód: 2,48 m
30. Jabłoń domowa (Malus domestica) 2020 r. Obwód: 1,79 m
31. Czereśnia (Prunus avium) 2020 r. Obwód: 1,34 m
32. Jabłoń domowa (Malus domestica) 2020 r. Obwód: 1,96 m
33. Modrzew europejski (Larix decidua Mill) 2020 r. Obwód: 2,96 m

Suwalskie pomniki przyrody (stan na 9 X 2020 r.)

Pomnik przyrody – „Dąbek wolności” – dąb szypułkowy 
(Quercus robur) rośnie w Parku Konstytucjii 3 Maja

StrażniK tradyCJi
Obecnie ogrodem opiekuje się syn Jadwigi, Edwin 

Gałkowski. 
–  W tym ogrodzie od dziecka bawiłem się, w lato zbierałem 

agrest i porzeczki. Tu włożona jest praca trzech pokoleń: dziad-
ka, moich rodziców i moja. Jest to historia rodziny. Nasza dział-
ka to azyl dla zwierząt. Mnóstwo owadów, setki ptaków. Mam 
też pięć kotów. Dla mnie zwierzęta są bardzo ważne. Bardzo je 
lubię i szanuję. Od kilku lat myślałem razem z mamą o złożeniu 
wniosku o objęciu ochroną drzew. Gdy człowiek ma swoje lata, 
wie, że kiedyś go zabraknie, a te drzewa zostaną. Drzewa prze-
żyły dziewięćdziesiąt lat, mogą przeżyć kilkaset następnych.

Anna Sieniewicz z domu Sznurkowska z mężem Stanisła-
wem oraz wnukami Edwinem i Mariuszem Gałkowskimi

 
Fot. z ok. 1970 r.
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darmowe e-BooKi
B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a  

im. M. Konopnickiej w Su- 
wałkach bezpłatnie udostęp-
nia kody PIN do serwisu Ibuk 
Libra, które umożliwiają do-
stęp do serwisu z kompute-
rów domowych. Wystarczy, że 
jesteś czytelnikiem Biblioteki 
Publicznej im. M. Konopnickiej 
i zgłosisz się telefonicznie bądź 
mailowo. 

Szczegółowych informacji 
udzielają bibliotekarze: nr tel. 
– 87 565 62 46, 87 562 94 74,  
87 567 11 09 (od poniedziałku 
do piątku w godz. 10-14), e-mail:  
sekretariat@bpsuwalki.pl
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>>bIblIotekarz
poleCa

KWiaty zŁa
Wydawać by się mogło, że 

wojna to iście męska sprawa. 
Tymczasem już w czasie I wojny 
światowej swoją działalność na 
terenie Francji rozpoczęła bry-
tyjska organizacja szpiegow-
ska złożona z wielu mądrych  
i odważnych kobiet. Znana była 
jako sieć Alice, a kierowała nią 
Louise de Bettignies vel Alice 
Dubois. 

Książka, której tytuł „Sieć 
Alice” nawiązuje do w yżej 
wspomnianej siatki i którą dziś 
Państwu polecam napisała Kate 
Quinn. W powieści tej fikcja li-
teracka miesza się z prawdzi-
wymi osobami i wydarzeniami  
z obu wojen światowych. 

Główne bohaterki stworzone zostały przez autorkę, jednak nakreśliła je 
wyjątkowo realnie. Akcja powieści toczy się w 1947 roku. Eve i Charlie dzieli 
właściwie wszystko, wiek, wykształcenie, charakter, status materialny. Każda 
z nich w inny sposób doświadczyła wojny i każda inaczej przeżywa traumy 
z tym związane. A jednak udaje im się zaprzyjaźnić i połączyć siły w waż-
nej sprawie. Dlaczego się poznają? Co ich łączy? Przeczytajcie koniecznie.

Książka ma jeszcze jeden ogromny plus – przypomina o zapomnianych 
kobietach szpiegach, tzw. fleurs du mal, „Które z żelazną determinacją, wy-
trwałością i polotem kwitły wśród zła i zapalały do tego innych.”

Kamila Sośnicka

koncert stacjonarnie 
i on-line

6 grudnia o godz.19 w Sali Kamedulskiej suwalskiego Hotelu 
LOFT 1898 w Suwałkach zaplanowano koncert „Prof. Halina Słonicka  
– In Memoriam. W 20. Rocznicę". Do udziału w koncercie zostały zapro-

szone m.in. pianistka Anna Marchwińska (cór-
ka prof. H. Słonickiej) oraz  śpiewaczki-so-

pranistki Katarzyna Trylnik i Kira Boreczko 
(wychowanki wokalne prof. H. Słonickiej), 

a także związane z Suwałkami, mło-
de, niezwykle utalentowane adept-

ki sztuki wokalnej, obecnie stu-
dentki UMFC w Warszawie:  Anna 

Obrączka – sopran koloraturowy, 
Aleksandra Pełszyńska – sopran 

liryczny oraz Roksana Maria 
Maciejczuk – mezzosopran.

Jak poinformowała dy-
rektor Festiwalu Marlena 
Borowska, zgodnie z aktual-
nymi wytycznymi w koncer-
cie może uczestniczyć mak-
symalnie 67 osób. Będzie też 
transmisja koncertu w for-
mie streamingu (on-line). To 

jedno z wydarzeń zaplanowanych w ramach VIII Festiwalu Ars Musica 
2020. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami ze względu na 
pandemię COVID-19, niektóre z planowanych wcześniej wydarzeń 
festiwalowych odbędą się w sierpniu przyszłego roku.

>> listoPadowy Koncert 
Filharmonii

W  j e s i e n n e j  o d s ł o n i e  c y -
klu Filharmonia Suwałk, Suwalski 
Ośrodek Kultury zaprasza na kon-
cert pochodzącego z Suwałk zna-
komitego akordeonisty Gabriela 
Balukiewicza, który wystąpi z to-
warzyszeniem Suwalskiej Orkiestry 
Kameralnej pod batutą Krzysztofa 
J. Kozakiewicza. Koncert rozpocz-
nie się 27 listopada o godz. 19 na 
Facebooku i YouTube SOK. Z uwa-
gi na aktualne obostrzenia koncert 
odbędzie się bez udziału publiczno-
ści, ale będzie transmitowany na ży-
wo w sieci. 

Solistą listopadowego koncertu 
Filharmonii Suwałk będzie suwalcza-

nin Gabriel Balukiewicz. To wirtuoz akordeonu z powodzeniem łączący róż-
ne style i formy ekspresji, działając na polu muzyki klasycznej i rozrywkowej. 
Taki też będzie program koncertu – od klasyki po rozrywkę.

>>

KinO zamKnięte
W związku z ogłoszonymi 4 listopa-

da przez Premiera RP nowymi zasada-
mi bezpieczeństwa dotyczącymi walki 
z epidemią Covid-19, do niedzieli 29 listopada suwalskie kino Cinema 
Lumiere będzie zamknięte. Pracownicy kina życzą wszystkim widzom 
zdrowia i optymizmu w tych trudnych najbliższych tygodniach. Do zo-
baczenia w kinie.
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Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz, spotkał się z dyrektorami miejskich instytucji pomocy spo-
łecznej, by symbolicznie podziękować wszystkim pracownikom po-
mocy społecznej za pracę na rzecz mieszkańców Suwałk. W tym roku 
swoje jubileusze obchodzą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 30 lat  
i Środowiskowy Dom Samopomocy – 15 lat.

– Dziękuję dyrekcji i wszystkim pracownikom miejskich jednostek 
pomocy społecznej za zaangażowanie, które wkładacie w swoją pracę. 
Dzięki Wam, Suwalczanie będący nie raz w trudnej sytuacji mogą liczyć 

na pomoc i wsparcie – powiedział prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz.
W spotkaniu, z ostrożności i z uwagi na dużą liczbę zachorowań 

na koronawirusa wśród kadry i pensjonariuszy DPS Kalina, nie wzięła 
udziału Barbara Burba, dyrektor tej placówki.

– To właśnie do pracowników naszego DPS-u chciałbym skierować 
szczególne życzenia i podziękowania. W ostatnim czasie wykazali się 
oni wyjątkowym oddaniem i zaangażowaniem. Dziękuję Państwu, że 
mimo dużego ogniska choroby realizowali Państwo swoje obowiązki 
– dodał prezydent Suwałk.

>> Pomagają  PotrzeBującym

O trudnej pracy pracowników pomocy 
społecznej w czasie pandemii „DwuTygodnik 
Suwalski” rozmawiał z Leszkiem Lewocem, 
dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Suwałkach.

– Jak pandemia wpłynęła na pracę su-
walskiego mopr-u?

– Z danych statystycznych wg stanu na  
31 października wynika, iż liczba osób po-
zostających w zainteresowaniu Ośrodka po-
zostaje na tym samym poziomie jak w roku 
ubiegłym. Zauważalna zaś jest zmiana pro-
filu osób ubiegających się o pomoc. Częściej  
o wsparcie zwracają się osoby młode bezro-
botne, które utraciły pracę i nie mają perspek-
tyw na podjęcie zatrudnienia. Odnotowano 
więk s z ą l ic zb ę osób z wracając ych s ię  
o pomoc, w grupie osób starszych samot-
nych, schorowanych, którzy obejmowani są 
pomocą w dożywianiu, realizowanego w for-
mie gorącego posiłku lub świadczenia pie-
niężnego na zakup posiłków lub żywności. 
Dla ok.160 osób gorący posiłek jest dowożo-
ny do miejsca zamieszkania. Dla nich dedyko-
wana jest akcja „Wspieraj Seniora”, do której 
przystąpiliśmy. Działania polegają głównie na 
pomocy przy sporządzaniu zakupów, leków 
osobom starszym, które zgłaszają taką po-
trzebę przez infolinię, bądź bezpośrednio do 
Ośrodka. Pomoc kierujemy również do naj-
młodszych mieszkańców miasta. W okresie 
zamknięcia placówek oświatowych rodzicom 
przyznawane są świadczenia pieniężne na za-
kup posiłków. W czasie epidemii COVID-19, 
w ramach projektu Ministerstwa Rodziny 

i Polityki Społecznej pt. „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej, w okre-
sie epidemii COVID-19” dodatkowym wspar-
ciem zostały objęte dzieci umieszczane w pie-
czy zastępczej oraz ich opiekunowie. MOPR  
w Suwałkach zakupił i przekazał 169 laptopów  
z oprogramowaniem, 100 urządzeń wie-
lofunkcyjnych, 16 oprogramowań dla dzieci 
z niepełnosprawnością oraz środki ochrony 
osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny dezyn-
fekcyjne) na łączną wartość 550 740 zł. 

Ponadto w ramach realizowanego pro-
jektu pn. „Rodzina zastępcza” wychowanko-
wie pieczy zastępczej korzystali z korepetycji  
z różnych przedmiotów. Zajęcia odbywały się 
w formie zdalnej.

– Jak mopr dostosował się do nowych 
warunków pracy?

– Cały czas zapewniamy ciągłość dostę-
pu do swoich usług – rozpatrujemy wnio-
ski, przyznajemy świadczenia, udzielamy 
specjalistycznego poradnictwa – tyle, że 
bez osobistego kontaktu z interesantami. 
Wypracowano określoną formułę działań po-
legającą na przyjmowaniu wniosków drogą 
elektroniczną e-mail, lub na skrzynkę ePUAP, 
pocztą lub poprzez wrzucanie do specjal-
nie przygotowanych skrzynek w budynku 
MOPR. Pracownicy monitorowali środowi-
ska, dokonywali rozpoznania z wykorzysta-
niem telefonów, gromadzili dokumentację 
samodzielnie lub też wykorzystywali do-
stępne systemy. Sytuacja epidemiczna na-
łożyła szereg dodatkowych obowiązków 
na pracowników Ośrodka, którzy musieli 
sprostać zadaniom często w ograniczonym 
składzie osobowym, polegających m.in. na 
identyfikacji potrzeb żywnościowych osób 
objętych kwarantanną domową lub izola-
cją np. dowóz gorącego posiłku, lub do-
stawa paczek żywnościowych. Niezwykle 
istotne jest świadczenie pracy socjalnej,  
w szczególności osobom starszym, samot-
nym, niepełnosprawnym oraz znajdującym 
się w trudnej sytuacji oraz zapewnienie ca-
łodobowego poradnictwa psychologicz-
nego. Ośrodek pełni dyżury telefoniczne  
w dni robocze w godz. 15:30-19 oraz w sobo-
ty i niedzielę w godz. 7-19, podczas których 
można uzyskać pomoc i wsparcie.

Prezydent Czesław Renkiewicz wręcza list gratu-
lacyjny dyrektorowi MOPR w Suwałkach Lesz-
kowi Lewocowi

>> Kradzież 
na nowej drodze

W ostatnim czasie doszło do kradzieży 35 przęseł barier drogo-
wych oraz bramy do przepompowni kanalizacji deszczowej przy 
nowo wybudowanej ulicy 100-lecia Niepodległości. Skradzione 
elementy stanowią integralną część infrastruktury drogowej. 
Przestępstwo zostało zgłoszone już na policję i trwa w tej sprawie 
dochodzenie. Jeżeli ktokolwiek wie coś na temat dokonanych kra-
dzieży proszony jest o kontakt z Policją.

Dobiega końca procedura odbioru do użytku ulicy 100-lecia 
Niepodległości.
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Wydarzenia SpOrtOWe

ŚLepSK maLOW W CzOŁóWCe 
Duże tempo rozgrywek PlusLigi. Siatkarze Ślepska Malow rozegra-

li już połowę meczów fazy zasadniczej. I co ważne suwalski zespół zdo-
bywa punkty. Wygrał trzy z czterech meczów ostatnio rozegranych 
na wyjazdach. Najpierw Ślepsk Malow wygrał 3:0 (25:22, 25:23, 25:20)  
z MKS Będzin. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano Bartłomieja 

Bołądzia. Kolejne wyjazdowe zwycięstwo odnieśli 
siatkarze Ślepska Malow w Nysie, gdzie wygrali 3:1 
(25:23, 23:25, 25:20, 25:22) ze Stalą. Był to wyrówna-
ny pojedynek, ale siatkarze Ślepska Malow okazali 
się skuteczniejsi w końcówkach setów. Najlepszym 
zawodnikiem meczu wybrano Tomasa Rousseaux 
(na zdjęciu).

Bardzo dobry mecz suwalski zespół rozegrał  
w Rzeszowie, gdzie wygrał 3:1 (19:25, 25:23, 25:21, 25:21) z Asseco Resovią. 
Poza pierwszym setem, znakomicie zagrała cała suwalska drużyna. 
Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Bartłomieja Bołądzia, który 
jak zawsze był skuteczny w ataku i bloku. Niestety bez punktów siatka-
rze Ślepska Malow wyjechali z Katowic, gdzie po raz kolejny ulegli GKS. 
Mecz był wyrównany, ale w końcówkach setów skuteczniejsi byli siatka-
rze z Katowic i suwalska drużyna przegrała 1:3 (26:28,25:23, 21:25, 23:25). 

Z dorobkiem 20 pkt Ślepsk Malow Suwałki zajmuje trzecią lokatę  
w tabeli Plus Ligi. Kolejny mecz suwalski zespół rozegra już we wtorek  
24 listopada o godz. 20:30 w Zawierciu z bardzo niewygodnym rywalem 
jakim jest zespół Aluron CMC Warta.

Same zWyCięStWa
Trzy zwycięstwa odniosła drużyna SKB Litpol Malow Suwałki w dru-

gim turnieju badmintonowej ekstraklasy rozgrywanym w Poznaniu. 
SKB Litpol Malow wygrał po 7:0 ze Sportową Politechniką Gdańsk  
i z Badminton School Gdynia oraz 6:1 z CT Arena Hawel Academy. Punkty 
dla suwalskiej drużyny zdobywali: Anastazja Chomicz, Karolina Szubert, 
Uljana Wolskaja, Kamila Augustyn, Łukasz Moreń, Michał Łogosz, Mateusz 
Świerczyński i Michał Sobolewski.

Lider badmintonowej ekstraklasy SKB Litpol-Malow Suwałki

SKB Litpol Malow Suwałki jest na czele badmintonowej ekstraligi  
z kompletem zwycięstw, podobnie jak UKS Hubal Białystok i właśnie  
z tą drużyną i MKS Spartakus Niepołomice w następnym turnieju eks-
traligi badmintonowej SKB Litpol Malow zmierzy się 30 stycznia 2021 r. 
w Suwałkach. 

Wigry ze zmiennym pOWOdzeniem
Ostatnio suwalskie Wigry wygrywają na wyjazdach, a przegrywają  

w Suwałkach w meczach II ligi piłkarskiej. W Krakowie Wigry wygrały 2:1  
z Hutnikiem. Gole dla Wigier strzelili: Łukasz Bogusławski w 40 min.  
i Patryk Czułowski w 55 min. (z rzutu karnego); dla rywali strzelił bram-
kę Miłosz Drąg w 90 min. w doliczanym czasie. Natomiast w Suwałkach 
Wigry przegrały 1:2 z GKS Katowice. Gola dla Wigier w 19 min. strzelił 

Paweł Gierach, a dla rywali Krystian Sanocki w 24 min. i w 64 min. Marcin 
Urynowicz z rzutu karnego. Wigry z dorobkiem 28 pkt zajmują trzecią 
lokatę w tabeli II ligi. W następnej kolejce suwalskie Wigry zagrają we 
Wronkach z Lechem II Poznań.

na KOnieC WygryWaLi
W ostatnich dwóch meczach podlaskiej IV ligi rozegranych jesienią  

w Suwałkach młodzi piłkarze Wigier II odnieśli dwa zwycięstwa. Najpierw 
wygrali 1:0 z zespołem Dąb Dąbrowa Białostocka. A następnie rozbili 6:0 
MKS Mielnik. Wigry II w rundzie jesiennej zdobyły 13 pkt i zajmują trzy-
nastą lokatę w tabeli IV ligi.

dOBry Starty pŁyWaKóW
Bardzo dobrze zaprezentowały się 

młode pływaczki MUKS Olimpijczyk 
Suwałki w zawodach z cyklu Grand Prix 
Pucharu Polski na zawodach rozegranych 
w Poznaniu. Wśród dziewcząt do lat 16 
Julia Gwaj zajęła pierwsze miejsce na 200 
m st. motyl., drugie na 100 m st. motyl. 
oraz trzecie na 50 m st. motyl. i 200 m st. 
zm. Aleksandra Chmielewska w rywaliza-
cji do lat 14 zajęła trzecie miejsce na 800 
m st. dow., czwarte na 200 m st. dow. i szó-
ste na 400 m st. dow. Dobry wystąp z re-
kordami życiowymi zanotowała Gabriela 
Biszewska w rywalizacji do lat 15.

W tym samym terminie odbyły się tak-
że Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 
w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych  
w Bydgoszczy. Marcin Makar reprezentował MUKS Olimpijczyk Suwałki  
i nie miał sobie równych, zajmując w we wszystkich konkurencjach,  
w których startował pierwsze miejsca: 50 i 100 m st. dow., 50 m i 100 m 
st. mot., 50 m st. grzb. oraz w klasyfikacji generalnej.

Dobrze zaprezentowali się młodzi pływacy MUKS Olimpijczyk 
Suwałki na zawodach „Od Młodzika do Olimpijczyka” rozegranych  
w Warszawie. Julia Domoradzka zajęła czwarte miejsce na 100 m. st. 
grzb. oraz szóste miejsce na 100 m st. dow. Mateusz Kusek wywalczył 
czwartą lokatę na 100 m st. dow., szóste miejsce na 100 m st. zm. i siód-
me miejsce na 100 m st. mot.

SUKCeSy mŁOdyCH BadmintOniStóW
Z Mazovia Cup rozegranego w Zielonce ze złotym medalem i dwo-

ma brązowymi powróciła młoda badmintonistka SKB Aleksandra 
Wilczewska. Trzynastolatka wygrała rywalizację w kategorii GD (U13  
– gra podwójna dziewcząt) wspólnie z koleżanką Kają Ziółkowską (UKS 
Wschodnia 12 Kielce). Zajęła również trzecie miejsce w grze pojedynczej 
i w grze mieszanej grając w parze z Jakubem Dulembą z Suchedniowa. 
W tym turnieju dobrze wypadł inny zawodnik SKB – Jan Szeszko, któ-
ry w kat. BS U17 dotarł do trzeciej rundy, ale rywalizował z zawodnika-
mi o kilka lat starszymi.

mŁOdzi SiatKarze 
rOzpOCzęLi SezOn

Od turnieju młodzików siatkarze SUKSS Suwałki rozpoczęli sezon. 
Drużyna SUKSS 1, po zaciętym meczu, wygrała 2:1 z BAS Białystok 1 
(25:16, 16:25, 15:9). W meczu pomiędzy drugim zespołem młodzików 
SUKSS 2, a BAS Białystok 1 lepsi okazali się goście z Białegostoku wy-
grywając 2:0 (25:15, 25:18). W sezonie 2020/2021 wystąpią również dwie 
drużyny kadetów i jedna drużyna juniorów Suwalskiego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Siatkówki. Od marca 2021 roku ruszą rozgrywki mi-
ni siatkówki, w których suwalskie drużyny będą brały udział we wszyst-
kich kategoriach („dwójki”, „trójki”, „czwórki”).

Od września SUKSS rozpoczął treningi dla najmłodszych chłopców 
z klas pierwszych i drugich, oraz trzecich szkół podstawowych. Treningi 
odbywają się dwa razy w tygodniu w suwalskiej Szkole Podstawowej  
nr 10. Chłopców, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z siatków-
ką SUKSS serdecznie zaprasza.

Reprezentacja MUKS Olim-
pijczyk Suwałki na zawo-
dach w Poznaniu
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Sekretarz Miasta Suwałki Mariusz Klimczyk poinformował o zawiesze-
nie bezpośredniej obsługi klientów suwalskiego Urzędu Stanu Cywilnego. 

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej i 80% absen-
cji pracowników wydziału Urzędu Stanu Cywilnego poinformował o cza-
sowym zwieszeniu bezpośredniej obsługi klientów. Osobiście przyjmo-
wane będą tylko i wyłącznie sprawy pilne – to znaczy rejestracja zgonów 
oraz martwych urodzeń (sporządzanie aktów zgonów). Czynności te reali-
zowane będą w poniedziałki w godz. od 8 do 16 oraz od wtorku do piąt-
ku w godz. od 7.30 do 14.30.

W każdym innym przypadku wnioski przyjmowane są wyłącznie za po-
średnictwem platformy ePUAP lub poprzez pozostawienie wniosku w biu-
rze podawczym urzędu – umiejscowionym w holu głównym budynku przy 
ul. Mickiewicza 1. Wnioski dotyczące rejestracji zagranicznych dokumentów 
stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą pocztową, natomiast 
pozostałe wnioski, np. o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, o zmia-
nę imienia i nazwiska, o sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywil-
nego – można składać listownie lub elektronicznie, za pośrednictwem tzw. 
profilu zaufanego (epuap.gov.pl). Do złożenia wniosku wystarczy profil za-
ufany – informacje, w jaki sposób należy składać wnioski znajdują się na stro-
nie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Sekretarz Miasta Suwałki przeprasza za wprowadzone ograniczenia 
spowodowane faktem pracy wyłącznie jednej z pięciu osób zatrudnionych 
w Wydziale USC – mającej dostępy do rejestrów państwowych. Wydział nie 
jest w stanie na bieżąco realizować zamówień na odpisy aktów i zaświad-

>> zmiany w FunKcjonowaniu suwalsKiego usc

czeń. Rozumiejąc wystąpienie bardzo pilnych przypadków, w których wy-
magane jest wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, należy kontaktować się 
telefonicznie lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z Urzędem 
Stanu Cywilnego w Suwałkach (87 562 80 16, usc@um.suwalki.pl) i indywi-
dualne ustalenie możliwego terminu załatwienia sprawy.

M. Klimczyk apeluje do mieszkańców o zrozumienie trudnej sytu-
acji i prosi o odłożenie załatwienia spraw nie mających pilnej potrze-
by na późniejsze terminy lub skorzystanie z możliwości ich załatwienia  
w innych urzędach stanu cywilnego (odpisy aktów stanu cywilnego:  
urodzenia, zgonu czy zawarcia małżeństwa) pobrać można w każdym 
urzędzie stanu cywilnego.

Pogorszyły się warunki na suwalskich dro-
gach. Aura przypomina o nadchodzącej zimie. 
Najwyższy czas pomyśleć o wymianie opon  
w samochodzie. O bezpiecznych oponach roz-
mawiamy z Leszkiem Gniedziejko z Mobilnego 
Serwisu Opon TIR 24/7 w Suwałkach.

– Czy musimy zmieniać opony letnie na 
zimowe?

– Część kierowców regularnie i sezono-
wo wymienia opony, inni niestety czekają do 
ostatniej chwili, kiedy robi się na jezdni ślisko 
i zaczynają się problemy z przyczepnością. 
Na oponach nie możemy oszczędzać. Zima 
to okres, w którym musimy zwrócić szczegól-
ną uwagę na stan ogumienia, które musi być 
dostosowane do pory roku. Od rodzaju i stanu 
opon zależy nasze życie i zdrowie, a na pewno 
poczucie komfortu i bezpieczeństwa na dro-
dze. Opony letnie przy temperaturach poni-
żej siedmiu stopni Celsjusza zaczynają gwał-
townie twardnieć, co powoduje, że tracą swoje 
właściwości jezdne. Wtedy nawet wolna jazda 
samochodem, czy manewry ruszania, albo za-
trzymania, a nawet skrętu stają się wyjątkowo 
niebezpieczne.

– Co trzeba zrobić przed wymianą opon?
– Ważną rzeczą jest, by sprawdzić stan opon 

które planujemy założyć. Istotna jest głębo-
kość bieżnika (dla zimowych nie może być 
mniejsza niż 4 mm) oraz ogólna ich kondycja. 
Przy oponach zimowych ważny jest też rocz-
nik opon (DOT), który nie może być większy jak 
5-8 sezonów. Po pewnym okresie twardnieją  
one i nie nadają się do jazdy po śliskiej na-

wierzchni. Skrót DOT (Departament Transportu) 
jest zamieszczany na boku opony i zawiera cyfry  
i litery, informujące o tym, gdzie i kiedy opona 
została wyprodukowana. 

– Jak przechowywać opony poza sezo-
nem?

– Opony mogą ulegać uszkodzeniom za-
równo podczas jazdy, jak też składowania. 
Przede wszystkim nie należy ich przechowy-
wać, układając jedną na drugą, bo mogą ule-
gać deformacji. Trzeba też trzymać je z dala od 
otwartego ognia i urządzeń, które mogą wy-
woływać iskrzenie, np. spawarki, ładowarki 
lub prostowniki. Miejsca przechowywania po-
winny być suche, z umiarkowaną temperaturą 
i osłonięte przed intensywnym naświetleniem 
słonecznym i złymi warunkami pogodowymi. 
W pobliżu nie powinno być rozpuszczalników 

i substancji ropopochodnych. Opony powinny 
być oczyszczone i umyte po sezonie i przecho-
wywane w pozycji pionowej, najlepiej na sto-
jaku w temperaturze -5 do +20.

– Dużo mówi się o oponach wielosezo-
nowych. 

– Osobiście nie polecamy naszym klientom 
stosowania opon wielosezonowych. Nie spraw-
dzają się one w naszym klimacie. Opona wielo-
sezonowa jest w połowie mieszanką gumy do 
opon letnich i w połowie mieszanką gumy do 
opon zimowych. Ogólna zasada mówi, że je-
żeli coś jest do wszystkiego, to często jest po 
prostu do niczego. Opony wielosezonowe la-
tem przeważnie mocno hałasują, a zimą na śli-
skiej nawierzchni wydłużają drogę hamowania.

– Czy naprawdę musimy wymieniać opo-
ny, bo ostatnio mamy zimy prawie bez-
śnieżne i raczej z dodatnimi temperatu-
rami?

– Uważam, że w Polsce powinna być obo-
wiązkowa jazda zimą na oponach do tego przy-
stosowanych. Wymóg ten wynika ze specyfiki 
klimatu, w którym żyjemy. Rzeczywiście ostat-
nie zimy były dość łagodne i nie było za wie-
le śniegu, ale opony zimowe to także większa 
przyczepność przy mokrej jezdni, spowodowa-
nej śniegiem lub deszczem. Dzięki nim nawet 
dwukrotnie zmniejsza się dystans potrzebny do 
zatrzymania auta na śliskiej nawierzchni, nieza-
leżnie od tego, czy będzie to droga asfaltowa, 
betonowa czy brukowa lub szutrowa. Na czas 
jesienno-zimowy wszystkim naszym klientom 
życzymy jak najlepszych warunków drogowych 
i bezpiecznych przejazdów.

– Dziękujemy za rozmowę.

czas na zimowe oPony>>
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Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy w trudnych chwilach

rodzinie oraz Bliskim
z powodu śmierci

naszej drogiej Koleżanki
danuty Krystyny adamowicz

wieloletniej pracownicy DPS „Kalina”
składa

Dyrekcja wraz z pracownikami i mieszkańcami
DPS „Kalina” w Suwałkach

245/2020

prezydent miasta Suwałk 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora 

w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

Poszukiwany jest pracownik, który będzie odpowiedzialny za wszelkie 
sprawy związane z opieką zdrowotną i zdrowiem publicznym.

Główne wymagania kwalifikacyjne to 2-letni staż pracy na stanowi-
sku urzędniczym oraz wykształcenie kierunkowe związane ze zdrowiem 
publicznym.

Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie urzędu lub przesłać 
drogą pocztową do dnia 23 grudnia 2020 r. (liczy się data założenia oferty).

Szczegółowy opis oferty znajduje się na stronie urzędu w zakładce BIP/
Nabór pracowników: http://bip.um.suwalki.pl/naborpracownikow/ofer-
ta_pracy_s/oferta-pracy-na-stanowisku-podinspektor-w-wydziale-spraw
-spolecznych-urzedu-miejskiego-w-suwalkach-z-dnia-2020-11-17.html

252/2020

Wyrazy szczerego współczucia 

pani Bożennie Jadwidze
Chmielewskiej

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA
w Lipniaku

z powodu śmierci

mamy
składa

Witold Kowalewski
Starosta Suwalski  

wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego
 oraz Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach 

248/2020

Wyrazy szczerego współczucia 

pani Bożennie Chmielewskiej
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA

w Lipniaku

z powodu śmierci

mamy
składają Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach
249/2020

Z powodu śmierci

mirosława Koryckiego
Pracownika Urzędu Miejskiego w Suwałkach

całej rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

składają
Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk

wraz
z pracownikami Urzędu Miejskiego w Suwałkach

251/2020

pani annie Słabińskiej
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i całej rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci 

OJCa
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk

oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

250/2020

Ogłoszenia „dtS” , tel. 87 566-28-25, kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (spra-
wozdanie z dnia 30.10.2020 r., informuje, że jakość i skład wody dostarcza-
nej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 
2017 poz.2294).

W załączeniu
• Ocena jakości wody 244/2020

maSz prOBLem z aLKOHOLem?
CHCeSz przeStać pić?

anOnimOWi aLKOHOLiCy CzeKaJĄ

WyKaz mitingóW grUp aa intergrUpy

„pOJezierze”
infolinia: 801 033 242

SUWaŁKi:
n „zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, 18.00;
n „dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

i święta 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n „Krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;

aUgUStóW:
n „nie ma mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;

SeJny:
n „tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;

FiLipóW:
n „przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;

pUńSK:
n „nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00; 
 zima – 19.00;

LipSK:
n „Odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00. 182/2020

prezydent miasta Suwałk informuje, że zobowiązany jest przekazać 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informacje doty-
czące ilości planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych na te-
renie Gminy Miasto Suwałki w 2021 roku. Powyższe dane posłużą do przy-
gotowania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego, w której zostanie 
zatwierdzona ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawę maku i ko-
nopi włóknistych oraz przedstawiona rejonizacja tych upraw, w związku z 
tym prosi się osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego i ko-
nopi włóknistych w 2021 roku, o zgłoszenie na piśmie ilości planowanej po-
wierzchni uprawy, w terminie do dnia 8 grudnia 2020 r.

Brak zgłoszenia powierzchni planowanej uprawy maku i konopi będzie 
skutkować odmową wydania zezwolenia na uprawę z uwagi na brak uję-
cia jej w wykazie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

255/2020

zaproszenie do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego za lata: 2020, 2021, 2022.

Rada Nadzorcza Parku Naukowo-Technologicznego Polska–Wschód  
w Suwałkach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Innowacyjnej 1, 16-400 
Suwałki zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie 
sprawozdania finansowego Spółki za lata: 2020 r. 2021 r. 2022 r.

Oferta powinna zawierać:
1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie 

do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnio-
nych do badania sprawozdań finansowych a także informację o biegłym 
rewidencie, który przeprowadzi oferowane badanie i jego doświadczeniu 
w zakresie badania sprawozdań spółek prawa handlowego. 

2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo okre-
ślonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o bada-
nym sprawozdaniu finansowym.

3. Oświadczenie o uczestnictwie w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz 
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczących badania sprawoz-
dania finansowego Spółki.

4. Wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego.
5. Cenę (brutto, netto, VAT) za badanie sprawozdania finansowego oraz 

sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym 
wraz z raportem z badania.

Badania sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem pisemnej 
opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz raportem z badania na-
leży dokonać w terminie do 15 maja 2021 r. za badanie roku 2020 i w latach 
kolejnych tj.: do 15 maja 2022 r. za badanie roku 2021, oraz do 15 maja 2023 
r. za badanie roku 2022.  257/202

 

dyżUry radnyCH

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach informuje, iż  
w związku z zaostrzonymi zasadami związanymi z zapobiega-
niem epidemii koronawirusa i w trosce o zdrowie mieszkańców 
– zawieszone są do odwołania dyżury radnych Rady Miejskiej  
w Suwałkach.

W związku z powyższym kontakt mieszkańców z radnymi możli-
wy jest w sposób telefoniczny lub korespondencyjny. Adresy mailo-
we znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, w dziale Rada Miejska w Suwałkach, w menu podmio-
towym Rada Miejska, w zakładce Radni Rady Miejskiej w Suwałkach 
VIII kadencji lub w zakładce Przewodniczący Rady.

Przekazać informację, zapytanie lub uwagę można także za po-
średnictwem Biura Rady Miejskiej – telefonicznie: 87 562-81-18 lub 
87 562-81-44, mailowo: brm@um.suwalki.pl bądź pocztą tradycyjną 
na adres: ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
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OgŁOSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wschod-

niej pierzei ulicy teofila noniewicza od nr 2 do nr 6 w Suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi zmiana-
mi) oraz uchwały Nr XVII/227/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 
stycznia 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują-
cego fragment wschodniej pierzei ulicy Teofila Noniewicza od nr 2 do nr 6 
w Suwałkach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 2 
grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. 

Powyższy dokument wyłożony będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i 
Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, 
w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 730 do 1530. Projekt pla-
nu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie rów-
nież w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, zostanie przeprowadzona w dniu 18 
grudnia 2020 r. w godzinach od 13.00 do 15.00 za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabiera-
nie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji na-
leży zgłosić na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 14 grudnia 2020 r. Link do 
spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym. 

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

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 25 stycznia 2021 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za po-
mocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późniejszymi zmiana-
mi): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem za-
ufanym albo podpisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwa-
gi mogą być wnoszone:

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

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

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej 
skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta 
Suwałk.

* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z sie-
dzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562 80 00.

2.  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, 47, 782,1086 i 1378).

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w 
tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. 

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej 
urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.

OgŁOSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego północnej pierzei ulicy 

Wigierskiej, od ulicy 1 maja do ulicy Utrata w Suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały 
Rady Miejskiej w Suwałkach Nr IX/114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego północnej pierzei ulicy Wigierskiej, 
od ulicy 1 Maja do ulicy Utrata w Suwałkach, wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko, w dniach od 2 grudnia. 2020 r. do 8 stycznia 2021 
r. Powyższy dokument wyłożony będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i 
Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, 
w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. Projekt pla-
nu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie rów-
nież w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, zostanie przeprowadzona w dniu 18 
grudnia 2020 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabiera-
nie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji na-
leży zgłosić na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 14 grudnia 2020 r. Link do 
spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym. 

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

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 25 stycznia 2021 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za po-
mocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późniejszymi zmiana-
mi): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem za-
ufanym albo podpisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwa-
gi mogą być wnoszone:

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

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

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej 
skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta 
Suwałk.

* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z sie-
dzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562 80 00.

2.  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, 47, 782,1086 i 1378).

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługu-
jących w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-ma-
il: iod@um.suwalki.pl. 

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej 
urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.
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W związku z coraz niższymi temperaturami w Suwałkach rozpoczął 

się sezon grzewczy. Mimo coraz większej liczby pieców na gaz oraz pod-
łączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej – w naszym mieście dochodzi do 
tzw. smogu, zwłaszcza w jego południowej i zachodniej części. Od kilku 
dni czujniki zamontowane w Suwałkach wieczorem pokazywały, że po-
wietrze nie jest dobrej jakości. Efekt zbytniego zadymienia można ogra-
niczyć stosując proste zasady przy rozpalaniu pieca.

Ogrzewanie węglowe nie musi być uciążliwe. Możesz spalać węgiel  
i drewno efektywniej oraz bez dymu i wcale nie potrzebujesz do tego pie-
ca za 10 tys. zł. Nowoczesne kotły podajnikowe nie kopcą, lecz nie dzię-
ki „doklejonej” do niej elektronice, ale za sprawą przemyślanego sposo-
bu palenia, który w nich zastosowano. Według tej samej zasady możesz 
palić w swoim tanim piecu.

JaK SpaLać WęgieL i dreWnO Bez dymU?
Rozpalanie od góry – ta metoda dotyczy tylko i wyłącznie pieców tzw. 

górnego spalania. Na 90% masz taki u siebie. Jeśli nie masz pewności  
– otwórz piec i upewnij się, że wylot jest u góry komory zasypowej wtedy 
jest to piec górnego spalania. Rozpalanie od góry to przeniesienie war-
stwy żaru z dołu na górę paleniska. Budowa kotła się nie zmienia, powie-
trze nadal płynie spod rusztu ku górze. Jednak żar powoli schodzi ku do-
łowi (z równą łatwością, jak w paleniu od dołu wędrował ku górze), a dym 
wydostający się z warstwy zimnego jeszcze opału musi przejść przez żar, 
gdzie ulega praktycznie całkowitemu spaleniu. Do komina lecą czyste 
spaliny, a w miejsce dymu powstaje więcej ciepła.

pLUSy rOzpaLania Od góry
Zamiast tradycyjnego wkładu, najpierw uzupełniamy palenisko wę-

glem, na nim układamy trochę drewna (po całej powierzchni węgla),  
a dopiero na wierzchu rozpałkę. W ten sposób wkład zacznie palić się od 
góry, dzięki czemu niżej ułożony węgiel dalej będzie osuszany. Jednak 
tym razem jego opary, żeby wydostać się kominem na zewnątrz, bę-
dą musiały przejść przez rozpaloną górną warstwę, gdzie ulegną spale-
niu. Odzyskamy energię, która do tej pory uciekała nam wraz z cugiem, 
a dzięki temu będziemy zużywać mniej węgla. Ponadto spalanie odgór-
ne sprawia, że:

¿ dym to właściwie lekko widoczna mgiełka złożona niemal z sa-
mej pary wodnej

¿ mniej zanieczyszczasz środowisko, bo z dymu wypalane są trują-
ce substancje

¿ nie musisz, co jakiś czas dokładać węgla do paleniska, dzięki 
czemu nawet w nocy masz ciepło, a jednorazowe rozpalenie ogrze-
wa mieszkanie nawet przez cały dzień (w zależności od pieca i ro-
dzaju paliwa)

¿ powstaje mniejsza ilość popiołu, czyli ruszt się tak nie zabija i po-
wietrze spokojnie może cyrkulować w komorze spalania.

minUSy rOzpaLania Od góry
Największy problem to taki, że kocioł potrzebuje więcej czasu, aby się 

nagrzać. Nie trwa to jakoś szczególnie długo, ale niekiedy schodzi przy 
tym nawet 60 minut. Poza tym w czasie palenia nie ma możliwości dokła-
dania kolejnych porcji węgla. Nowy wkład trzeba będzie rozpalać jeszcze 
raz, albo wcześniej zebrać pozostałości żaru np. do wiaderka, wsypać do 
paleniska węgiel i na wierzch wyłożyć zebrany żar. Samo rozpalanie też do 
najprostszych nie należy i trzeba po prostu nabyć w tym doświadczenia.

O Czym WartO Wiedzieć
Piec powinien być możliwie w jak najlepszym stanie. Wszelkie niesz-

czelności spowodują większe zaciąganie powietrza, co może się skoń-
czyć przegrzaniem wody i doprowadzić do wad w instalacji wodnej. 
Oczywiście drożność kominów i stan techniczny pozostałych kompo-
nentów również nie powinien odbiegać od standardu, ale to norma i ty-
czy się nie tylko spalania od góry.

Początkowo nie wypełniamy całego paleniska węglem. Najlepiej użyć 
do tego połowy porcji, jaka zmieściłaby się w piecu, rozpalić ją i obser-
wować czas spalania oraz temperaturę (pomocne są kotły wyposażo-
ne w elektroniczne czujniki i program sterujący np. dmuchawą). Z kolej-
nymi dniami można zwiększać dawkę, aż uzyskamy optymalne osiągi.

Przygotowując się do rozpalenia w piecu, na sam spód paleniska należy 
wyłożyć najgrubsze węgle lub szczapy drewna, a na nie te mniejsze. Dolne 
drzwiczki należy lekko uchylić, a w górnych otworzyć otwory napowietrza-
jące. Jeżeli rozpałka słabo się pali lub gaśnie (zakładając, że użyłeś suchego 
drewna) otwórz szerzej dolne drzwiczki. Natomiast jeśli dym nadal będzie 
gęsty i ciemny, to będzie to wskazywało na zbyt mocne zaciąganie powietrza 
do paleniska.  Wtedy należy przymknąć dolne drzwiczki lub zmniejszyć obro-
ty dmuchawy, jeżeli piec taką posiada. Metodą prób i błędów ustalamy naj-
lepsze ustawienie, które później będziemy stosować cały czas. W pierwszych 
dniach warto co jakiś czas zaglądać do kotłowni i kontrolować pracę pieca.

Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów  
i śmieci! Prawo jasno określa czego nie wolno spalać w piecach i domowych 
kotłowniach: plastikowych pojemników i butelek po napojach, zużytych 
opon, innych odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, ele-
mentów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po 
farbach i lakierach, opakowań po rozpuszczalnikach, czy środkach ochrony 
roślin, pozostałości farb i lakierów, plastikowych toreb z polietylenu, papie-
ru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W gospodarstwach domowych – poza opałem – można spalać tylko:
¿ papier, tekturę i drewno,
¿ opakowania z papieru, tektury i drewna,
¿ odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z two-

rzyw sztucznych,
¿ odpady kory i korka,
¿ trociny, wióry i ścinki,
¿ mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

rOzpaLanie Od góry

czyste spaliny
z początku śladowy dym

rozpałka

żar (koks)

palne opary smół (dym)

surowy węgieel

powietrze

SUWaLSKa Straż mieJSKa radzi

jaK Palić eKologicznie i oszczędnie



Centrum Obsługi nieruchomości

międzynarodowy Koncern Obrotu nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 87 566 64 14. Zapraszamy do współpracy!
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