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Następne wydanie „DwuTygodnika Suwalskiego” 
ukaże się tradycyjnie we wtorek 10 kwietnia

Więcej str.  18Autorzy prac Filip Naruszewicz  (u góry) i Amelia Bobrowska, oboje z SP nr 11



29.03.2018

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

2

72/2018

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą,

nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół

 
Mieszkańcom 

Gminy Suwałki
życzą

Wójt i Rada 
Gminy Suwałki

87/2018

Zdrowych i ciepłych 
Świąt Wielkanocnych
w gronie rodzinnym
życzą 
Właściciel i Pracownicy
Firmy

84/2018

Dyrekcja i pracownicy
Suwalskiego Ośrodka Kultury

86/2018

Wesołych
Świąt Wielkanocnych

życzy wszystkim
Firma Szulc Trading

Wesołych
Świąt Wielkanocnych

88
/2
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8

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy 
przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe dni 

oraz będą doskonałą okazją 
do spędzenia wspaniałych chwil 

w gronie najbliższych
życzy

Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o.

90/2018
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Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się 

Świętami Wielkanocnymi 

chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, pogody ducha, wiary, nadziei i miłości.

Życzymy radosnego świętowania, wiosennego 
nastroju, a także serdecznych spotkań w gronie 

Rodziny i wśród Przyjaciół

Prezydent Miasta SuwałkPrzewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach

92/201891/2018

WALMAR – DRAŻBA Sp.j, ul. Wojska Polskiego 68, 16-400 Suwałki
tel. 87 566 70 73, 87 563 17 80, -81, fax 87 563 17 82

e-mail: .pl    www.walmar.com.plsuwalki@walmar.com

Zdrowych, Pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
                          życzy 

Walerian Drażba 
z Pracownikami

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych

życzą

Dyrektor i Pracownicy 
Biblioteki Publicznej 

im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach

Lilianna Sadowska
z Pracownikami
Zakładu Elektroniki SUWAR 
i Hotelu AKVILON

Najserdeczniejsze 
zyczenia
wielkanocne 
składa

.

89/2018 98/2018

97/2018

Wiosna – przyszłej jesieni wczesną jest jaskółką,
Jesień zwiastuje przyszłą wiosnę. I tak w kółko.
Będąż się tak przeplatać w kołowrocie bytu
Jesienie rozczarowań z wiosnami zachwytu…
(Wesołe smutki 1956)
Tadeusz Kotarbiński 1886-1981
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DwuTygoDnik SuwalSki

Przed 11. edycją Suwałki Blues Festival rozgrzała się pełna sala fanów 
bluesa w Sali im. Andrzeja Wajdy w Suwalskim Ośrodku Kultury w cza-
sie koncertu Szlak Śląskiego Bluesa. Tradycyjnie na koncercie rozgrzew-
kowym zaprezentowano też program tegorocznego święta bluesa  
w Suwałkach. Podczas czterech dni festiwalu wystąpi ok. 200 muzyków, 
a najważniejsi to: ERIC BURDON & THE ANIMALS (UK), MAVIS STAPLES 
(USA) i ØRGANEK (PL).

Na bluesowej rozgrzewce wystąpiła grupa muzyków ze Śląska pod 
kierownictwem Jana Gałacha w repertuarze autorskim i standardów blu-
esowych z towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej.

KTO ZAGRA W LIPCU NA SBF?
SBF 2018 odbędzie się w tym roku już po raz jedenasty od 5 do 8 lip-

ca. Suwałki Blues Festival to największy plenerowy festiwal bluesowy  
w kraju. W 2018 r.  po raz kolejny będą to cztery dni koncertów, 2 profesjo-

ROZGRZEWKA PRZED SUWAŁKI BLUES FESTIVAL

nalne sceny plenerowe, 5 klubów festiwalowych, kwalifikacje zespołów 
bluesowych Polish Blues Challenge 2019 do European Blues Challenge 
2019 oraz koncerty w centrum miasta, śniadania bluesowe, otwarta sce-
na bluesowa, koncerty akustyczne i klubowe połączone z jam sessions, 
a także koncert na mobilnej platformie połączony z paradą motocykli.

 6 lipca na scenie przed ratuszem zagra legendarny Eric Burdon  
& The Animals. Na tej samej scenie 7 lipca pojawi się Mavis Staples z USA,  
a w niedzielę ØRGANEK. Po raz pierwszy na SBF pojawią się muzycy 
z Ameryki Południowej: Brazylijczyk Nuno Mindelis oraz Argentynka 
Vanesa Harbek. Szerzej o programie tegorocznego Suwalski Blues 
Festival będziemy pisali w maju i czerwcu na łamach „DwuTygodnika 
Suwalskiego”. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Suwalska Orkiestra Kameralna na SBF grała już z wieloma wykonawcami

Przed koncertem Szlak Śląskiego Bluesa Jan Chojnacki z radiowej „Trójki” oraz 
Bogdan Topolski dyrektor artystyczny SBF zaprezentowali program i listę zespo-
łów które wystąpią w tym roku w Suwałkach.

100 LAT NIEPODLEGŁEJ
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wręczył nagrody w konkursie 

„100 lat Niepodległej” adresowanym do  uczniów suwalskich szkół po-
nadgimnazjalnych. Na konkurs nadesłano 26 prac, z czego 20 to grafi-
ka komputerowa, pozostałe to prace plastyczne. Nagrodzeni w katego-
rii grafika komputerowa to:

I miejsce – Cezary Parafinowicz – Zespół Szkół nr 4 (na podstawie je-
go pracy powstaną puzzle),

II miejsce – Aleksandra Iwanowska – Zespół Szkół Technicznych,
III miejsce – Patrycja Winniczuk – VII Liceum Ogólnokształcącei,
wyróżnienie – Marcin Kopiczko – Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. 

Jana Pawła II.
Nagrodzeni w kategorii prace plastyczne to:
I miejsce – Przemysław Knop – Zespół Szkół nr 4
II miejsce –  Karolina Baluta  – I Liceum 

Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej.

>>
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GDZIE 
PO POMOC PRAWNĄ?

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczący się obecnie przy 
ul. Sejneńskiej zostanie przeniesiony pod inny adres. Od 3 kwietnia bez-

płatnej pomoc prawnej 
powinniśmy szukać przy 
ul. Filipowską 20 B w bu-
dynku Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie – Dział 
Pomocy Kryzysowej.

Godziny pracy punktu:
Poniedziałek 7.30-11.30
Wtorek 7.30-11.30
Środa 15.30-19.30
Czwartek 7.30-11.30
Piątek 7.30-11.30

5
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PREZES ODCHODZI
Po jedenastu latach z funkcji prezesa SKS „Wigry” odszedł Dariusz  

Mazur (po prawej). – Jest to decyzja dojrzała i przemyślana – powiedział 
podczas konferencji prasowej. Pytany o powód rezygnacji D. Mazur odpo-
wiedział, że jest to troska o dobro klubu. – Odchodzę z funkcji prezesa, ale 
nie zostawiam klubu, pozostaję w nim przede wszystkim jako sponsor i kibic.

Odchodzący prezes przypomniał największe sukcesy klubu za czasów 
jego prezesowania. Kiedy przed 11 laty zostałem prezesem „Wigry” grały 
w III lidze, na boisku treningowym ćwiczyło raptem dziewięciu piłkarzy. 
Dziś mamy I ligę, graliśmy w półfinale Pucharu Polski, codziennie ćwiczy 
kilkuset piłkarzy w 27 drużynach grających w różnych kategoriach wie-
kowych. Nasi wychowankowie piłkarze powoływani są do reprezentacji 
kraju – przypomniał odchodzący prezes.

Mazur poinformował, że od kilku tygodni klub funkcjonuje jako Spółka 
Akcyjna. Dziękował radnym i prezydentowi Suwałk za to, że suwalski sa-
morząd zadeklarował wsparcie klubu w trudnym obecnie momencie. 

O przygotowaniach do sezonu informował trener Artur Skowronek 
(po lewej).

>>20 LAT PO UTRACIE
STATUSU WOJEWÓDZTWA

Suwałki zajęły 25 miejsce w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych 
przygotowanym przez międzynarodową firmę Arcadis. To jest szó-
sta lokata wśród miast, które w 1998 r. utraciły status województwa. 
Przypomnijmy, że Suwałki zajmują 55 miejsce wśród polskich miast, je-
żeli chodzi o liczbę mieszkańców. 

Suwałki, podobnie jak inne dawne miasta wojewódzkie, takie jak 
Legnica (24 lokata), Siedlce (27), Tarnów (28) czy Słupsk (29 miejsce), zna-
lazły się w środku rankingu. Ranking pokazuje miasta, które po utracie 
tego statusu musiały na nowo zdefiniować swoje funkcje. Mimo począt-
kowych trudności nasze miasto w ostatnich kilkunastu latach z sukcesem 
przyciągało inwestorów. To jeden z podstawowych, prawdziwych mier-
ników atrakcyjności miasta. Obecnie w jego granicach i w bezpośrednim 
sąsiedztwie swoje zakłady mają m. in. firmy przemysłu drzewnego i spo-
żywczego, materiałów budowlanych, co znacząco przyczyniło się do sto-
sunkowo niskiego poziomu bezrobocia.

Ranking przygotowano na podstawie danych za 2015 r., pogrupo-
wanych w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospo-
darczym. Suwałki – zajęły wysoką pozycję w obszarze środowiska  
(11 miejsce), na co wpływ miało niskie zużycie wody i energii elektrycznej  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz wysoki procent ludności ko-
rzystającej z oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Z miast nasze-
go regionu w rankingu znalazł się jeszcze Białystok (16 lokata). Pierwsze 
miejsce zajęła Warszawa.

>>

UTALENTOWANI 
LICEALIŚCI

Festiwal Talentów Młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego „Prezentacje 2018” od-
był się już po raz dwudziesty. W tym roku utrzymany w klimacie lat 
dwudziestych. Talenty licealistów podziwiał prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz.

Dziewięciu uczestników zaprezentowało swoje pasje. Grali na skrzyp-
cach, fortepianie oraz tańczyli i śpiewali. 

W głosowaniu publicz-
ności i jury najwyżej 
oceniono prezentację 
przygotowaną przez 
Adriana Dębskiego, 
który układał kostkę 
Rubika z zasłoniętymi 
oczyma.

>>
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Ciąg dalszy na str. 7

WYDARZYŁO SIĘ
n Suwalska licealistka Kamila Sacharzewska 

w swojej grupie wiekowej zdobyła pierwsze 
miejsce w Wilnie w VII Międzynarodowym 
Konkur sie – Fes t iwal  Polsk iej  Muz yk i 
Fortepianowej. W konkursie uczestniczyli mło-
dzi pianiści w wieku od 6 do 29 lat z 9 krajów.

n Przed Sądem Okręgowym w Suwałkach 
rozpoczął się proces 30-letniego Adriana 
Z. oskarżonego o gwałt i brutalne morder-
stwo 90-letniej mieszkanki suwalskiego 
Domu Weterana. Do zbrodni doszło w Boże 
Narodzenie 2016 r. Sędzia Marcin Walczuk 
utajnił proces jeszcze przed odczytaniem ak-
tu oskarżenia ze względu na drastyczne oko-
liczności zbrodni. 

n Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego oraz Rady Przedsiębiorczości 
przy Marszałku Województwa Podlaskiego 
spotkali się w suwalskim Parku Naukowo-
Technologicznym. Dyskutowali o gospodarce, 
oświacie i służbie zdrowia.

n Jest akt oskarżenia przeciwko suwalcza-
ninowi, który próbował zabić nożem byłą żo-
nę na Osiedlu Północ w sierpniu ubiegłego 
roku. Mężczyzna zadał kobiecie kilka ciosów. 
Doznała ona poważnych obrażeń. Na szczę-
ście, dzięki reakcji świadków i szybkiej pomo-
cy, poszkodowana przeżyła. Mężczyzna odpo-
wie za usiłowanie zabójstwa.

n Dorota Jabłońska, dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach i Dariusz Bogdan, prezes Parku 
Naukowo-Technologicznego Polska–Wschód 
podpisali porozumienie o współpracy. Już 
w kwietniu uczniowie skorzystają z parko-
wych laboratoriów, rozpoczną zajęcia z przed-
siębiorczości. 
P r ó c z  t e g o 
park zaoferuje 
pomoc m.in. 
przy naucza-
n i u  c h e m i i , 
zajęciach z fi-
zyki, robotyki, 
informatyki.

n Niezły gagatek trafił w ręce suwalskich po-
licjantów. Zatrzymali oni 31-latka, który spo-
wodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. 
Dodatkowo okazało się, że mężczyzna kiero-
wał renault, mając prawie 2 promile alkoholu 
w organizmie, nie posiadał uprawnień do pro-
wadzenia pojazdów i był poszukiwany listem 
gończym przez sąd.

n Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk 
spotkał się z przedstawicielami suwalskich 
służb mundurowych, miejskich firm i spółek 
oraz prezesami spółdzielni mieszkaniowych 
by omówić i zaplanować najważniejsze pra-
ce porządkowe, które są konieczne do wyko-
nania po zimie. Do końca kwietnia całe miasto 
powinno być uporządkowane – poczynając 
od stanu dróg po nasadzenia zieleni i kwiatów.

>>
Prawie 5 mln zł trafi do suwalskich szkół za-

wodowych, które we współpracy z zakładami 
pracy mają podnieść poziom kształcenia za-
wodowego w Suwałkach. W ciągu trzech lat 
powstaną za te pieniądze nowe pracownie, sys-
tem staży, szkoleń i zajęć pozalekcyjnych. Takie 
są podstawowe założenia projektu „Suwalskie 
Centra Kompetencji Zawodowej – komplek-
sowy model modernizacji systemu kształce-
nia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”  
w ramach RPO Województwa Podlaskiego na 
lata 2014–2020, który zainaugurowano w Parku 
Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód.

Projekt obejmie trzy suwalskie szkoły: Zespół 

Szkół nr 4, nr 6, Zespół Szkół Technicznych oraz 
Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 
Partnerem programu jest Białostocka Fundacja 
Kształcenia Kadr.

– Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się 
co zrobić w Suwałkach aby kształcenie zawo-
dowe było dla młodego człowieka atrakcyj-
ne. Żeby on chciał uczyć się konkretnego za-
wodu, a po opuszczeniu murów szkoły był 
dobrze przygotowanym fachowcem, który 
wykonuje określone zadania w naszych i in-
nych firmach – powiedział podczas inaugura-
cji Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.  
I taki jest cel realizowanego projektu.

W szkołach bę-
dą organizowane 
staże zawodowe dla 
uczniów i nauczycie-
li u pracodawców, 
szkolenia specjali-
styczne, zajęcia po-
zalekcyjne i wyrów-
nawcze dla uczniów 
oraz szkolenia dla 
nauczycieli. Szkolne 
pracownie do kształ-
cenia zawodowego 
zostaną doposażone.

MILIONY NA SZKOŁY ZAWODOWE

WTOREK Z RADNYM
We wtorek 3 kwietnia zapraszają Grzegorz Gorlo i Jacek  Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. 

Natomiast 10 kwietnia na suwalczan czekają Irena B. Schabieńska i Zdzisław Koncewicz z Prawa 
i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 17 kwietnia zapraszają Bożena M. Kamińska i Zbysław 
W. Grajek z Platformy Obywatelskiej.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez niego wiceprze-
wodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na 
pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

„bizneSÓWKA” 
RUSZYŁA

Do 30 kwietnia można zgłaszać pomysły bizne-
sowe w III edycji konkursu „bizneSÓWKI – zaPARKuj 
swój Biznes”. Jego organizatorem jest Park Naukowo-
Technologiczny w Suwałkach.

PNT zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych oraz studentów do wzięcia udziału w tego-
rocznych bizneSÓWKACH, które odbywać się będą w 
dwóch kategoriach: indywidualnej oraz drużynowej.

Zwycięskie pomysły biznesowe nagrodzone będą 
finansowym wsparciem, a zdobywcy głównej nagrody 
w konkursie drużynowym wezmą udział w kilkudnio-
wej wycieczce. W celu przygotowania drużyn do finału 
konkursu, przeprowadzone zostaną spotkania z przed-
stawicielami suwalskich firm oraz mentorami PNT PW, 
którzy osiągnęli międzynarodowe sukcesy z biznesie. 
Dzięki tym spotkaniom uzyskają odpowiedź na pyta-
nia, które będą stawiane 15 czerwca, podczas finało-
wego Festiwalu Wiedzy. 

Więcej na: www.park.suwalki.pl

>>
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WYDARZYŁO SIĘ

®

Centrum Obsługi Nieruchomości
ul. 1 Maja 1 tel.87 566 64 14

www.wgn.pl

Wesołych Świąt
Wielkanocnych 

życzy

Zespół WGN 

Nieruchomości 

Suwałki

Ceny na rynku wtórnym wciąż ro-
sną, a popyt przewyższa podaż. Choć  
w większości polskich miast spadają ceny 
transakcyjne mieszkań, w Suwałkach są 
najdroższe od kilku lat.

Jest to bardzo dobry moment na 
sprzedaż nieruchomości. Obecnie cena 
transakcyjna mieszkania z rynku wtór-
nego sięga niemal 4000 zł/mkw. Warto 
monitorować rynek, bo jeżeli przegapi-
my właściwy moment na sprzedaż i ce-
ny zaczną spadać, możemy sporo stracić.

Według doradców WGN Suwałki 
wzrost cen mieszkań i wysokości czynszu 
za wynajem, to efekt korzystnej sytuacji 
gospodarczej w naszym mieście. Spadek 
bezrobocia, migracja zarobkowa, rosnące 
pensje oraz większe bezpieczeństwo za-
trudnienia pracowników powodują bo-
wiem, że suwalczanie chętnie inwestują 
w rynek mieszkaniowy.

Osoby inwestujące w mieszkania na 
wynajem są także bardzo aktywne na ryn-
ku nieruchomości. Inwestują sporo, bo 
obecnie z najmu można zarobić kilka razy 
więcej niż z lokaty. Rynek inwestowania 
w mieszkania na wynajem w Suwałkach 
obecnie kwitnie. Inwestycje w mieszkania 
na wynajem są popularne, by nie powie-
dzieć powszechne. Liczba ofert nierucho-
mości na wynajem znacznie przewyższa 
liczbę ofert sprzedaży.

Dla właścicieli nieruchomości mo-
że to mieć też negatywne konsekwen-

cje. Inwestorzy w mieszkania na wy-
najem zderzą się z barierą dostępności 
fachowców, jak i rosnącymi kosztami ro-
bocizny oraz materiałów. Negatywnym 
czynnikiem jest również wysoka eksplo-
atacja nieruchomości, mająca bezpośred-
nie przełożenie na obniżenie jej warto-
ści. Dodatkowo w momencie zbyt dużej 
podaży rynek najmu zacznie gwałtownie 
hamować, czynsze będą spadać. Wielu 
właścicieli zacznie wystawiać swoje nieru-
chomości na sprzedaż i uzyskanie obecnej 
ceny transakcyjnej prawdopodobnie sta-
nie się nieosiągalne.

REKORDOWE CENY MIESZKAŃ
Wioletta
Sadłowska
Dyrektor WGN
Suwałki, pośrednik
w obrocie
nieruchomościami,
doradca rynku
nieruchomości,
nr licencji zawodo-
wej 20442

n Zakończyły się konsultacje społeczne  
w sprawie Suwalskiej Karty Mieszkańca. Odbyły 
się spotkania z mieszkańcami. Uwagi można też 
było składać bezpośrednio w ratuszu oraz dro-
gą elektroniczną. Suwalska Karta Mieszkańca to 
kompleksowy program działań zmierzających 
do poprawy warunków życia suwalczan po-
przez udzielenie im szeregu ulg i zniżek. Szerzej 
pisaliśmy o tym w dwóch poprzednich wyda-
niach DTS. Suwalska Karta Mieszkańca zacznie 
działać 1 września tego roku.

n Suwalskie III Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda 
Lityńskiego podpisało umowę o współpra-
cy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim  
w Olsztynie. Umożliwi ona uczniom III LO ko-
rzystanie z wiedzy i umiejętności wykładow-
ców z olsztyńskiej uczelni m.in. tzw. native 
speakers, obejmują opiekę nad klasami dwu-
języcznymi, poprowadzą dla nich zajęcia oraz 
konsultacje w języku angielskim. 

n Kasy suwalskiego dworca PKS zostały 
przeniesione. Od kilku dni bilety można kupić  
w przybudówce do głównego budynku. Tam 
też ma być poczekalnia. Zmiana podyktowa-
na jest oszczędnościami. Dotychczas użyt-
kowany główny budynek dworca białostoc-
ka PKS Nova dzierżawiła od suwalskiego ZBM. 
Natomiast przybudówka to własność PKS-u. 
Do sprawy powrócimy.

n Wik toria Zdaniuk  z  Pr zedszkola 
nr 2 i Nikola Mikłaszewicz z Oddziału 
Przedszkolnego przy SP nr 2 otrzymały pierw-
sze nagrody w Międzyszkolnym Konkursie 
„Ojczyzna w oczach dziecka”, który pod-
sumowano w suwalskim Przedszkolu nr 1. 
Dwie drugie nagrody przyznano: Kai Trawin  
z Przedszkola nr 3 i Karolowi Krzesickiemu  
z Przedszkola nr 8. Trzecie nagrody otrzymały: 
Hanna Miksza z Przedszkola nr 1 i Wiktoria 
Myszkowska z Przedszkola nr 10. W podsu-
mowaniu uczestniczył Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk.
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>>
W czasie XLIII sesji suwalscy 

radni m.in. podzielili pieniądze 
na pomoc niepełnosprawnym, 
nadali nazwy dwóm ulicom, po-
dzielili miasto na okręgi i ob-
wody wyborcze oraz zapozna-
li się z kilkoma informacjami 
i sprawozdaniem Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie.

PIENIĄDZE 
NIEPEŁNOSPRAWNYM

Jednogłośnie radni zdecydowali 
o tym, na co w tym roku zostaną prze-
znaczone pieniądze z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Najwięcej  
z blisko 1,6 mln zł, podobnie jak  
w ubiegłym roku, zostanie prze-
znaczonych na dofinansowanie 
warsztatów terapii zajęciowej, dofi-
nansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny i likwidację barier 
architektonicznych w miejscu za-
mieszkania. 

W tym roku ze względu na to, 
że pieniądze z PFRON nie pozwo-
lą na sfinansowanie wszystkich zło-
żonych wniosków przyjęto zasadę, 
że niepełnosprawni i ich opieku-
nowie, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
będą mogli skorzystać z dofinanso-
wania turnusów rehabilitacyjnych 
raz na dwa lata. Pozostałe zasady 
obowiązujące przy dofinansowaniu 
będą takie, jak w latach ubiegłych.

Dzięki pieniądzom z PFRON 
w 2017 r. w domach 31 niepełno-
sprawnych zlikwidowano bariery 
architektoniczne (m.in. przystoso-
wano łazienki, poszerzono drzwi, 
wykonano podłogi antypoślizgo-
we), 417 niepełnosprawnych za-
opatrzyło się w przedmioty ortope-
dyczne i środki pomocnicze (m.in. 
aparaty słuchowe, wózki inwalidz-
kie, protezy, materace przeciwod-
leżynowe) oraz 49 niepełnospraw-
nych uczestniczyło w zajęciach 
Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Suwałkach i Filipowie.

PODSUMOWANIE SU-
WALSKIEGO BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO 
W 2017 r. na realizację Suwal- 

skiego Budżetu Obywatelskiego 
przeznaczono 2 mln zł (na realizację 
pięciu „małych” i dwóch „dużych” 
projektów wydano 1 498 700, 49 zł. 
Kwota pozostała, to jest 550 289,92 
zł zostanie wydana do 30 czerw-
ca tego roku na modernizację  
ul. Klonowej). W 2017 r. zrealizowa-

no „małe” projekty o wartości do 
100 tys. zł:

– renowacja bramy wjazdowej do 
dawnych koszar oraz cokołu po-
mnika przy ul. gen. K. Pułaskiego  
– poniesione wydatki 108 002,07 zł,

– wykonano plac zabaw wraz 
otoczeniem przy ul. Szpitalna 85  
i 85 A – 102 181,02 zł,

– budowa parkingu i pozostałej 
części chodników przy ul. Witosa 2 
i 2A – 94 921,22 zł,

– budowa ścieżk i  rowero -
wej wraz z chodnikiem wzdłuż  
ul. Warszawskiej – 103 252,34 zł,

– wymiana nawierzchni chodni-
ka wzdłuż ul. Daszyńskiego – po-
niesione wydatki 96 432 zł.

W 2017 r. zrealizowano „duże” 
projekty o wartości od 100 tys. do 
700 tys. zł:

– modernizacja ul. Klonowej od 
bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 
– poniesione wydatki 174 653,08 
zł, w związku z dodatkową budo-
wą dojazdu z parkingiem przy SP 
nr 5 i opóźnieniem w rozpoczęciu 
prac drogowych ten projekt będzie 
zakończony do końca pierwszego 
półrocza 2018 r.,

– budowa miejsc parkingowych 
wraz z droga dojazdową przy  
ul. Sejneńskiej przy ZST – ponie- 
sione wydatki 819 258,76 zł.

NOWE ULICE
Jednogłośnie radni nadali na-

zwy dwóm nowym suwalskim uli-
com. Ulicy biegnącej od Utraty 
do ul. Sejneńskiej nadali nazwę: 
100-lecia Niepodległości. Nazwa 
ta ma upamiętniać jubileusz stu-
lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę po 123 latach zabo-
rów. To było drugie podejście do 
nadania nazwy tej ulicy. Wcześniej 
radni uznali ,  że proponowa-

na nazwa „100-ecia Odzyskania 
Niepodległości Polski” jest zbyt 
długa. 

Natomiast ulica od skrzyżowa-
nia z ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 
do ul. Północnej otrzymała nazwę 
Rotmistrza Witolda Pileckiego. 
Szerzej tą bohaterską postać przy-
pominaliśmy w jednym z po-
przednich wydań DwuTygodnika 
Suwalskiego. Był to żołnierz, wię-
zień i organizator  ruchu oporu  
w niemieckim obozie koncentra-
cyjnym Auschwitz. Napisał „Raport 
Witolda” stanowiący najwiarygod-
niejsze źródło wiedzy o Auschwitz. 
Jesienią ubiegłego roku, w suwal-
skiej Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej odbyło się spotkanie 
z wydawcą tego dzieła. W. Pilecki 
został skazany przez władze Polski 
Ludowej na karę śmierci. 25 maja 
minie 70 lat od wykonania wyroku 
na rotmistrzu.

ZMIANY 
PRZEDWYBORCZE

Jednogłośnie radni podzielili 
Suwałki na okręgi wyborcze w nad-
chodzących wyborach samorządo-
wych. Przy tym podziale uwzględ-
nia się liczbę mieszkańców ujętych 
w stałym rejestrze wyborców.  
W ostatnim czasie zwiększyła się 
liczba mieszkańców w I okręgu wy-
borczym, a zmniejszyła w II okrę-
gu wyborczym. I z tego powodu 
teraz suwalczanie będą wybierać 
6 radnych w I okręgu wyborczym 

POMOGĄ  WIGROM

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz zaprasza na uroczystość z 
okazji upamiętnienia 74. rocznicy stracenia w Suwałkach 16 mieszkań-
ców Suwalszczyzny, która odbędzie się 4 kwietnia 2018 r. Program:
9.00 – msza św. w kościele pw św. Wojciecha
10.00 – uroczystości pod Pomnikiem Straceń (m.in. wystąpienia oko-

licznościowe, modlitwa i złożenie kwiatów)
10.30 – przejazd pod pomnik w Lesie Szwajcarskim. 

oraz 5 w II okręgu. W III i IV okręgu 
liczba wybieranych radnych pozo-
stanie bez zmian. W obu okręgach 
zostanie wybranych po 6 radnych. 
Suwalczanie wybiorą 23 radnych.

Rajcowie podzielili też mia-
sto na stałe obwody głosowania. 
Podział uwzględnia zmiany nazw 
ulic. Zmienią się też siedziby dwóch 
obwodowych komisji. Suwalczanie, 
którzy dotąd głosowali w budyn-
ku NOT przy ul. 1 Maja, teraz gło-
sować będą w przychodni przy ul. 
Waryńskiego 27. Natomiast wybor-
cy, którzy dotąd głosowali w bu-
dynku Międzyzakładowej Spół- 
dzielni Mieszkaniowej przy ul. Da- 
szyńskiego, teraz będą głosować  
w Przedszkolu Niepublicznym „Sło- 
neczko” przy ul. Daszyńskiego 25 C.

MNIEJ KORZYSTA Z PO-
MOCY I ZMIANY W PWIK

Radni zapoznali się też ze spra-
wozdaniem dyrektora MOPR, z któ-
rego wynika że zmniejsza się liczba 
osób ubiegających się o udziele-
nie pomocy. Mniej jest suwalczan, 
którym udzielono pomocy i wspar-
cia ze względu na ubóstwo i bez-
robocie (spadek o jedną czwartą  
– z 2 562 rodzin w 2016 r. do 1 892 
rodzin w 2017 r.).

Na zakończenie sesji za wie-
loletnią współpracę podzięko-
wał Grzegorz Kochanowicz, do-
tychczasowy prezes suwalskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji, który z końcem marca 
przechodzi na emeryturę. Jego na-
stępcą będzie dotychczasowy pra-
cownik PWiK-u Leszek Andrulewicz.

Nadz w yczajna sesja Rady 
Miejskiej odbędzie się 5 kwiet-
nia. Powodem jej zwołania jest 
konieczność zmiany uchwały  
w sprawie stypendiów i nagród 
sportowych ze względu na potrze-
bę wsparcia finansowego znajdu-
jącego się w trudnej sytuacji finan-
sowej klubu piłkarskiego Wigry. Na 
ostatniej sesji rajcowie jednogło-
śnie zagłosowali za wsparciem SKS 
Wigry kwotą 950 tys. zł.

***
Radni zadali też kilka zapytań. 

Więcej o tym napiszemy w na-
stępnym wydaniu „DwuTygodnika 
Suwalskiego”

Na zdjęciu: przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec (w środku), 
oraz Zbysław W. Grajek i Sławomir J. Szeszko
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9 MARCA TEGO ROKU ZOSTAŁ OPU-
BLIKOWANY ARTYKUŁ NAUKOWY OPI-
SUJĄCY ODKRYCIE DWÓCH NOWYCH 
PLANET POZASŁONECZNYCH. 
SUWALCZANIN GABRIEL MURAWSKI 
ZOSTAŁ WSPÓŁODKRYWCĄ JEDNEJ  
Z NICH (HD 286123 B). PRZYCZYNIŁ SIĘ 
BEZPOŚREDNIO DO POTWIERDZENIA 
JEJ ISTNIENIA.

Jak doszło do tego odkrycia?
W nocy z 29 na 30 września 2017 roku prze-

prowadziłem obserwacje astronomiczne tran-
zytu planety pozasłonecznej HD 286123 b, 
która w tamtym czasie miała jeszcze status 
kandydatki (takiej, którą jeszcze nie uznano 
oficjalnie za planetę). Zarejestrowałem osła-
bienie gwiazdy na skutek jej częściowego 
przesłonięcia przez mniejszy obiekt. Moja ob-
serwacja, która trwała od 23:00 do 5:30, zo-
stała zamieszczona do publikacji jako popar-
cie istnienia dodatkowego ciała niebieskiego 
wokół HD 286123. To planeta niewiele więk-
sza od Jowisza, lecz od niego znacznie lżejsza 
(41%). Krąży dookoła macierzystej gwiazdy co 
11.17 dni ziemskich. Obiega na nieco wydłużo-
nej orbicie, raz zbliżając się na odległość 11 mi-
lionów kilometrów, a raz oddalając na 19 mln 
km. System planetarny HD 286123 dzieli nas  
435 lat świetlnych.

Czy odkrycie zostało potwierdzone?
Publikacja naukowa jest prowadzona przez 

Liang Yu z Massachusetts Institute of Technolo- 
gy. Razem z innymi współautorami (wszyscy 
poza mną są ze Stanów Zjednoczonych) przed-
stawiają dowody potwierdzające planetarny 
charakter HD 286123 b. To profesjonalni astro-
nomowie, którzy współpracują m.in. z NASA  
w dziedzinie egzoplanet.

Czy ta gwiazda jest widoczna gołym 
okiem?

Gwiazda jest niewidoczna gołym okiem,  
a do jej obserwacji wymagana jest większa lor-
netka (a najlepiej – niewielki teleskop). Znajduje 
się w gwiazdozbiorze Byka, a najlepszym mo-
mentem do jej obserwacji jest pora jesienna 
i zimowa. Przez resztę czasu znajduje sie za 
Słońcem, a wiec nad horyzontem znajduje się 
tylko za dnia. Wówczas jej nie widzimy.

Skład to zainteresowanie astronomią  
u studenta medycyny?

Astronomia interesuje się od 2006 roku. 
Mimo to, od dawna planowałem pójść na stu-
dia medyczne. Ostatecznie poszedłem na kie-
runek lekarsko-dentystyczny w Białymstoku.

Astronomia to sposób, w jaki spędzam wol-
ny czas. Jest to nawet forma mojego wypo-
czynku, choć obserwacja nieba do godzin po-
rannych może wydawać się bardzo męcząca! 
Jednak widok zarejestrowanej planety pozasło-
necznej po analizie materiału cieszy tak, że nie 

myśli się o zrobieniu sobie drzemki. W końcu 
prowadzę taka obserwacje, którą po raz pierw-
szy na świecie wykonano, gdy miałem 4 lata.

Jak się zaczęło zainteresowanie astro-
nomią?

Moje zamiłowanie do astronomii rozpoczęło 
się od książki o gwiezdnym niebie. Zainteresowały 
mnie zdjęcia i opisy. Postanowiłem częściej spo-
glądać do góry w pogodne noce, m.in. poszuku-
jąc gwiazdozbiory. W 2007 roku otrzymałem swój 
pierwszy teleskop, dzięki któremu mogłem bli-
żej poznawać tajemnice kosmosu. Ostatecznie, 
po kilku latach odnalazłem konkretny dział, któ-
ry zainteresował mnie najbardziej. Są to planety 
pozasłoneczne oraz ich obserwacje.

Jak rozwinęło się to zainteresowanie 
astronomią?

Zacząłem pisać na forach astronomicznych, 
dzieląc się wynikami moich obserwacji i spo-
strzeżeniami. Z czasem, czytając książki i arty-
kuły w Internecie, poszerzałem swoją wiedze 
na ten temat. Duże znaczenie miał ogólnopol-
ski konkurs „Astrolabium”, w którym uczestni-
czyłem trzykrotnie będąc w klasach licealnych. 
Mając wsparcie mojego nauczyciela fizyki w I LO  
w Suwałkach, Mirosława Bogdana, dwukrotnie 
uzyskałem pierwsze miejsce i raz trzecie. Bez 
stypendium, które otrzymałem za osiągnie-
cia, nie byłbym w stanie zakupić m.in. lustrzan-
ki. To od niej zacząłem swoje pierwsze próby  
z rejestracją tranzytów planet pozasłonecznych.

Gdzie Pan prowadzi obserwacje astro-
nomiczne?

Przeprowadzam z przydomowego ogród-
ka w Suwałkach. Wykorzystuje teleobiek-
tyw Canon FD 300mm f/2.8L oraz kamerę 
ASI178MM-c. Ostatnio zakupiłem teleskop 
20-centymetrowy, który planuję użyć do reje-
stracji trudniej dostępnych egzoplanet. Nie jest 
to sprzęt drogi, ale osiągam porównywalne wy-
niki, do niektórych astronomów posiadających 
dobrze wyposażone obserwatoria astronomicz-
ne. Doświadczenie uzyskiwane metodą prób  
i błędów pozwoliło uzbierać wystarczająco du-
żo wiedzy, aby w warunkach amatorskich zo-
stać współodkrywcą nowej planety pozasło-
necznej.

Czy ma Pan jeszcze inne osiągnięcia 
związane z astronomią?

Poza obserwacjami (i po raz pierwszy: od-
kryciami) planet pozasłonecznych, jednocze-
śnie poszukuje nowe gwiazdy zmienne. Są to 
takie obiekty, które również zmieniają swoją ja-
sność, lecz wynikają z innych przyczyn. Do tej 
pory udało mi się odkryć ich około 150 i wciąż 
liczba ta wzrasta. Poza obserwacjami, piszę ar-
tykuły do czasopisma „Astronomia” i prowadzę 
działalność popularyzatorską (np. wykłady o te-
matyce astronomicznej, pokazy obserwacyjne 
w formie transmisji internetowych).

Jakie marzenia astronomiczne ma od-
krywca planety?

Na pewno byłaby to fotografia współod-
krytej planety z bliska, co jest na chwile obec-
na jeszcze nieosiągalne!

Dziękujemy za rozmowę.

Gabriel Murawski na Facebooku prowa-
dzi „Stację Obserwacji Tranzytów Egzoplanet  
w Suwałkach – SOTES”. Publikuje tam relacje ze 
swoich obserwacji, nowinki ze świata planet po-
zasłonecznych lub ciekawostki z nimi związane. 

SUWALSKI ODKRYWCA PLANETY>>

Fot. 
ze strony
Stacja 
Obserwacji 
Tranzytów 
Egzoplanet 
w 
Suwałkach 
– SOTES
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UAM w Poznaniu, UW, UWM w Olsztynie, 
Uniwersytetem w Białymstoku. 

Osiągamy sukcesy w zawodach sportowych.
Uczestniczymy w międzynarodowych pro-

jektach i programach, np. obradach Parlamentu 
Europejskiego Młodych w Strasburgu.

Ofer ta edukacyjna w roku szkolnym 
2018/2019– klasa i przedmioty realizowane  
w zakresie rozszeronym:

IA (klasa pre IB-dwujęzyczna): matematyka, 
fizyka, j. angielski; przedmioty kierunkowe na-
uczane będą w języku angielskim

IB: matematyka, fizyka, informatyka
IC (klasa pre IB-dwujęzyczna): biologia, che-

mia, j. angielski; przedmioty kierunkowe na-
uczane będą w języku angielskim

ID: j. polski, historia, j. angielski
IE: matematyka, geografia, j. angielski
IF: geografia, WOS, j. angielski

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! 
ZAPRASZAMY!

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. GEN. ZYGMUNTA 

PODHORSKIEGO W SUWAŁKACH

Największy wybór języków obcych (an-
gielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyj-
ski, łaciński);

Świetne przygotowanie do olimpiad przed-
miotowych i matury;

Możliwość rozwijania zainteresowań nauko-
wych, artystycznych, dziennikarskich i sportowych;

Wymagająca, ale przyjazna kadra peda-
gogiczna.

Stałe koła zainteresowań:

Koło Miłośników Teatru „Antrakt”; Sekcja 
dziennikarska GTM, wydająca gazetę „Drugi 
Rulez” (ponad 100 wydań) i stronę interneto-
wą; Szkolne radio; Przedmiotowe koła zaintere-
sowań, m.in. polonistyczne, chemiczne, astro-
nomiczne; Klub Historyczny „ZAZA”; Sekcja 
strzelecka, pływacka, sekcja piłki siatkowej, 
koszykówki, tenisa stołowego, badmintona; 
Koło szachowe, koło plastyczne; Szkolne Koło 
„Caritas”; Klub kibiców „ULTRAS II LO”.

Planowane klasy 
na rok szkolny 2018/2019

IA (biologiczno-chemiczna z łaciną medycz-
ną) – przedmioty rozszerzone: biologia, che-
mia, fizyka, przedmiot dodatkowy: łacina me-
dyczna; języki obce: angielski oraz do wyboru 
francuski lub niemiecki.

IB (matematyczno-fizyczna z informatyką) 
– przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, 
informatyka, przedmioty dodatkowe: rysunek 
architektoniczny, multimedia i grafika kompu-
terowa; języki obce: angielski oraz do wyboru 
francuski lub niemiecki.

IC (humanistyczna z multimediami) – przed-
mioty rozszerzone: język polski, historia, łacina 
i kultura antyczna. Przedmiot dodatkowy: mul-
timedia i grafika komputerowa; języki obce: an-
gielski oraz do wyboru francuski lub hiszpański.

ID (matematyczno-geograficzna) – przed-
mioty rozszerzone: matematyka, geografia, 
język angielski, wiedza o społeczeństwie; ję-
zyki obce: angielski oraz do wyboru francuski 
lub hiszpański.

IE (matematyczno-chemiczna) – przedmio-
ty rozszerzone: matematyka, chemia, biologia 
lub język angielski. Przedmiot dodatkowy: ję-
zyk angielski w medycynie; języki obce: an-
gielski oraz do wyboru niemiecki lub rosyjski.

 
DRUGIE JEST THE BEST
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GDZIE DO SZKOŁY ŚREDNIEJ ?>>
Wkrótce rozpocznie się nabór do suwalskich szkół ponadgimnazjalnych. Szczegółowy harmonogram rekrutacji określił Podlaski 

Kurator Oświaty w zarządzeniu nr 14/2018 z 29 stycznia tego roku. Wnioski o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych oraz bran-
żowych szkół I stopnia w podlaskim będzie można składać od 7 maja.

A zatem przed suwalskimi nastolatkami i ich rodzicami jest jeszcze trochę czasu na podjęcie tej ważnej decyzji. Właściwy wy-
bór szkoły, a potem studiów, to większa szansa na sukces zawodowy. Warto mocniej zastanowić się nad tym wyborem, który po-
winien być dostosowany do zainteresowań oraz możliwości nastolatka. „Dwutygodnik Suwalski” przygotował krótki informator 
o ofercie suwalskich szkół średnich. W dzisiejszym wydaniu DTS informacje o suwalskich liceach. W poprzednim wydaniu DTS 
przedstawiliśmy informacje o suwalskich technikach oraz branżowych szkołach I stopnia. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII KONOPNICKIEJ

WCIĄŻ BEZKONKURENCYJNE!

I LO w Suwałkach to 180. lat tradycji i no-
woczesna formuła edukacji. Odkrywamy pre-
dyspozycje ucznia i pomagamy wypracować 
wysoki wynik na egzaminie maturalnym, to 
pozwala naszym absolwentom zdobyć in-
deks najlepszych uczelni w kraju. Jesteśmy 
szkołą skuteczną i mamy czym się chwalić! 
Uczniowie I LO zdają egzamin maturalny z wy-
nikami wyższymi niż średnia krajowa i najwyż-
szymi w Suwałkach. Jako jedyna szkoła w mie-
ście znaleźliśmy się wśród wyróżnionych liceów 
w Polsce, zarówno w Rankingu Maturalnym 
Liceów Ogólnokształcących 2018, jak i w Ran- 
kingu Szkół Olimpijskich 2018. Prowadzimy sys-
tematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi, 
którzy zostają laureatami i finalistami ogólno-
polskich olimpiad przedmiotowych. Przyznano 
nam tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. 

Współpracujemy z wyższymi uczelniami: 
SGH, AGH, Politechniką Białostocką, 

I Liceum Ogólnokształcące 

im. Marii Konopnickiej

ul. Adama Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki
telefon: 87 566 56 26;  
e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu

Zespół Szkół nr 2

ul. T. Kościuszki 36, 16-400 Suwałki

telefon: 87 566 27 23; 

e-mail: 2losuwalki@op.pl
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Jedyne w regionie certyfikowane przez 
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
– MUNDUROWE 

realizujące innowację pedagogiczną 
„Edukacja wojskowa”

oferujące swoim uczniom, poza programem 
zajęć ogólnokształcących, szkolenia specjali-
styczne z zakresu służb mundurowych.oraz pre-
ferencyjne warunki podjęcia służby w Wojsku 
Polskim lub studiów na uczelniach wojskowych.

 Poznasz pracę wszystkich służb mun-
durowych.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
– język angielski, matematyka i geografia 

ZASADY REKRUTACJI:
n zachowanie: minimum poprawne
n zgodne z rozporządzeniem Podlaskiego 

Kuratora Oświaty

WYMAGANE DOKUMENTY:
n podanie do szkoły 
n świadectwo ukończenia gimnazjum 
n zaświadczenie o wynikach egzaminu gim-

nazjalnego
n oświadczenie rodziców o braku przeciwwska-

zań do wysiłku fizycznego
W ramach podpisanych porozumień  

o współpracy, uczniowie biorą udział w wyjaz-
dach specjalistycznych do:
n Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach
n Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
n Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
n Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSPoż.  

w Suwałkach
n Centrum Szkolenia Straż y Granicznej  

w Kętrzynie
n Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej  

w Białymstoku
n Placówki Straży Granicznej w Augustowie
n Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak
n 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej  

w Suwałkach
n 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie
n Centrum Szkolenia Wojsk Lądow ych  

w Poznaniu
n Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
n Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

IM. A. LITYŃSKIEGO W SUWAŁKACH 

od 27 lat kształci młodzież z Suwałk i okolic. 

Nauka w szkole kończy się egzaminem ma-
turalnym uprawniającym do studiów wyższych.

To co wyróżnia naszą placówkę, moż-
na naz wać chęcią dotrz ymy wania kro -
ku współczesności. Robimy to poprzez mo-
dernizowanie nas ze go miejsc a prac y, 
wdrażanie nowoczesnych metod naucza-
nia, szkolenia kadry nauczycielskiej, propo-
nowanie stałego uczestnictwa młodzieży  
w ciekawych projektach międzynarodowych i 
lokalnych, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Młodzież rokrocznie osiąga wysokie wyniki 
w egzaminie maturalnym.

W szkole działa samorząd uczniowski, któ-
ry podejmuje działania prospołeczne, włącza-
jąc w swoje akcje wszystkich uczniów. Na co 
dzień szkoła tętni życiem. Realizuje się w niej 
wiele cyklicznych przedsięwzięć uczniowskich 
i nauczycielskich podnoszących umiejętności i 
wiedzę w wielu dziedzinach.

Każdy może mierzyć wysoko, realizować 
swoje ambicje naukowe, brać udział w olimpia-
dach przedmiotowych i konkursach. 

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy 
naukę w 6 klasach, gdzie każdy zgodnie ze swo-
imi zainteresowaniami znajdzie coś dla siebie. 
Klasy: A – politechniczna, B – biotechnologicz-
na, C – medyczna, D – lingwistyczna, E – huma-
nistyczna, F – menadżerska kryją w sobie na-
uczanie trzech rozszerzonych przedmiotów.  
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III Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami  Dwujęzycznymi 
im. A. Lityńskiego 
w Suwałkach

ul. Teofila Noniewicza 83, 16-400 Suwałki

telefon:  87 566 66 07; 

e-mail: sekretariat@zs1.suwalki.eu

W dwóch klasach (B i D) umożliwiamy kształce-
nie dwujęzyczne, co oznacza podawanie treści 
na niektórych przedmiotach w j. angielskim.

Nasza oferta znajduje się na stronie inter-
netowej szkoły:  
www.zs1.suwalki.edu.pl

Dni Otwarte: 24, 25 kwietnia. 
Zapraszamy

W Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w im 
Jana Pawła II w Suwałkach funkcjonuje 

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE. 

Posiada ono dwa profile:
PROFIL HUMANISTYCZNY
Przedmioty rozszerzone: j. polski, histo-

ria, wos. Profil dedykowany jest uczniom cie-
kawym świata i kreatywnym. Oprócz języka 
angielskiego uczeń wybiera drugi język obcy  
– włoski bądź rosyjski. Absolwenci mogą konty-
nuować naukę na kierunkach: filologia polska, 
socjologia, psychologia, historia, filozofia, kul-
turoznawstwo itp.

PROFIL PEDAGOGICZNY
Przedmioty rozszerzone: historia, biologia  

i język angielski. Rozszerzony program z wy-
mienionych przedmiotów pozwoli uczniom 
zdobyć gruntowną wiedzę, o wszystkim, co in-
teresujące nie tylko w historycznej ale i mię-
dzyludzkiej przestrzeni. Oprócz języka angiel-
skiego uczeń wybiera drugi język obcy – włoski 
bądź rosyjski. Kierunki studiów, do których 
przygotowuje ten profil to m.in: pedagogika, 
nauczanie wczesnoszkolne, socjologia, psycho-
logia, logopedia, historia itp.

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek 
im. Jana Pawła II 
w Suwałkach 
ul. Sejneńska 10, 16-400 Suwałki

telefon:  87 566 38 65; 
e-mail: sekretariat@zssal.suwalki.pl

Szkoły Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Białymstoku 
z siedzibą w Suwałkach Liceum 

Ogólnokształcące mundurowe 
w Suwałkach 
ul. T. Kościuszki 23, 16-400 Suwałki
telefon:  87 566 37 87
www.suwalki.zdz.bialystok.pl
www.zdz.suwalki.pl
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PRZYWRÓCIĆ PAMIĘCI

Natalia Popko (na zdję-
ciu) i Jakub Amelian, ucznio-
wie suwalskiego III Liceum 
Ogólnokształcącego z Od- 
działami Dwujęzycznymi im. 
Alfreda Lityńskiego przepro-
wadzil i  kampanię posłowi 
Zygmuntowi Kadłubowskie- 
mu – suwalczaninowi reprezen-
tującemu nasz region w latach 
1922-1927. Ich opiekunem jest 
Konrad Wiśniewski.

Licealiści informacje o su-
walskich posłach wyszuka-
l i  w miejscow ym Muzeum 
O k r ę g o w y m  i  A r c h i w u m 
Państwowym. Zrobili plaka-
ty, wydrukowali i rozkolpor-
towali ulotki oraz przygotowali gazetę wzorowaną na czasopismach 
wydawanych w okresie międzywojennym. Sprawdzą też wiedzę su-
walczan na temat Z. Kadłubowskiego i odzyskania niepodległości. 
Przeprowadzili wiec wyborczy na ul. Chłodnej. Młodzież zamierza wy-
stąpić do suwalskich władz o nadanie jego imienia wybranemu miej-
scu w mieście. Z. Kadłubowski był m.in. sekretarzem Rady Miejskiej  
i Zarządu Suwałk. 

KIM BYŁ 
ZYGMUNT KADŁUBOWSKI?

Jako jedyny suwalczanin został w 1922 
roku wybrany posłem na Sejm z listy 
Związku Ludowo-Narodowego. Urodził 
się 2 maja 1879 r. w Czostkowie (powiat 
Suwałki). Doświadczony urzędnik pracu-
jący w wielu instytucjach służących od-
budowie państwa polskiego. Prowadził 
także działalność charytatywną jako or-
ganizator, kierownik biura i wiceprezes 

Komitetu Opieki nad Biednymi w Suwałkach. Miłość do ojczyzny za-
szczepił w nim ojciec – Bolesław Kadłubowski, wójt gminy Czostków 
i uczestnik powstania styczniowego. Zygmunt, jako wykształcony 
prawnik, zasiadał m.in. w Komisji Prawniczej, udzielał porad prawnych 
w swojej kancelarii oraz orzekał jako tymczasowy sędzia powiatu su-
walskiego. Organizator ochotniczego pułku suwalskiego, przekształ-
conego później w 41. Suwalski Pułk Piechoty, odznaczony orderem 
Virtuti Militari. 

WYBORY POD OKUPACJĄ
Wybory do Sejmu Ustawodawczego odbyły się 16 lutego 1919 roku. 

Głosowali  w  nich również suwalczanie, chociaż Suwalszczyzna była jesz-
cze okupowana przez Niemców. Przypomnijmy, że Suwałki wyzwolono 
ponad pół roku później, czyli 24 sierpnia 1919 r. W wyborach do Sejmu 
Ustawodawczego frekwencja w Suwałkach wyniosła prawie 54 %. Na li-
stę Związku Sejmowego Ludowego-Narodowego oddano ponad 95 % 
głosów. Posłami zostali: Władysław Brzosko, Aleksander Putra, ksiądz 
Stanisław Szczęsnowicz i Adolf Świda.
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>>
POSZUKIWANIA GIMNAZJALISTEK

Młode suwalczanki, Kinga Burnejko i Hanna Krzyżewska (na zdję-
ciu) z Gimnazjum im. Marii Konopnickiej pod opieką Grzegorza Kalejty, 
są autorkami niecodziennej kampanii wyborczej. Ich kandydatem jest bo-
wiem Aleksander Putra, jeden z pierwszych suwalskich posłów do Sejmu 
Ustawodawczego w 1919 r. 

Uczennice szukając informacji odwiedzały wiele instytucji, m.in. 
Archiwum Państwowe, Muzeum Okręgowe i Bibliotekę Publiczną. Dzięki 
temu udało się im znaleźć wiele cennych informacji. Gimnazjalistki wyko-
nały już ulotki i plakaty promujące Aleksandra Putrę jako kandydata na po-
sła. Jedno z pierwszych spotkań wyborczych odbyło się w Raczkach oraz 
w suwalskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wśród kolejnych inicjatyw 
znajduje się m.in. konferencja naukowa (połączona z wiecem wyborczym)  
w Urzędzie Miejskim, z udziałem prezydenta Suwałk, Czesława 
Renkiewcza.

KIM BYŁ 
ALEKSANDER PUTRA?

Urodził się 5 sierpnia 1888 roku w Żub- 
rynku niedaleko Suwałk, w rodzinie chłop-
skiej. W okresie walki o polską szkołę  
w 1905 r. należał do organizatorów straj-
ku szkolnego, agitował za spolszcze-
niem szkół ludowych i urzędów gmin. 
Aresztowany, trzy miesiące spędził w su-
walskim więzieniu. Ukończył studia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie  
I wojny światowej pracował w gospo-
darstwie. Równocześnie zakładał POW i 
był jej komendantem w okręgu suwalskim do stycznia 1919 roku. 
Uczestniczył w pracach Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu 
Suwalskiego. Do Sejmu Ustawodawczego wszedł z bezpartyjnej li-
sty narodowej, ale wstąpił do Klubu Posłów PSL „Piast”. W 1938 r. zor-
ganizował żeńską szkołę rolniczą w Kukowie i męską w Dowspudzie. 
Podczas okupacji hitlerowskiej związany był ze Związkiem Walki 
Zbrojnej. Od 1948 r. do 1952 r. w Dowspudzie był nauczycielem  
w Państwowym Czteroletnim Liceum Rolniczym. Od września 1956 r. 
pracował w PGR w Czartajewie k. Siemiatycz. Na Suwalszczyznę po-
wrócił w 1958 r. Zmarł 13 lipca 1962 r. w Suwałkach. Został pochowany 
na cmentarzu parafialnym w Raczkach.

W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ MŁODZIEŻ Z SUWALSKICH SZKÓŁ, UCZESTNICZĄCA W PRO-
JEKCIE XXIV SESJI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY, PRZYGOTOWUJE KAMPANIE POSŁOM NA SEJM ROKU 1919 LUB 1922. AUTO-
RZY ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW POJADĄ 1 CZERWCA NA SEJMOWĄ SESJĘ. NA ŁAMACH „DWUTYGODNIKA SUWALSKIEGO” 
PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ O ICH DZIAŁANIACH. TYLKO TEN, KTO NIE ZAPOMINA O SWOJEJ PRZESZŁOŚCI, MOŻE WY-
GRAĆ PRZYSZŁOŚĆ. TA MYŚL JEST SZCZEGÓLNIE WAŻNA W ROKU POLSKIEGO JUBILEUSZU.

ZAPOMNIANE  HISTORIE
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¿  Dziecięca Akademia Rękodzieła. Wiosenne kwiaty, sobota, 
7.04., godz. 10.00-12.00, Galeria Patio, ul. Jana Pawła II 5, wstęp: 
5 zł;
¿ DKF 13: „Konstytucja”, środa, 17.04., godz. 18.00, Sala Kameralna,  

ul. Jana Pawła II 5, bilety: 12 zł w kasie SOK;
¿ Filharmonia Suwałk. Wirtuozi klarnetu i fletu, piątek, 20.04., godz. 

19.00 Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, Bilety: 30/15 (ulgowe) zł w ka-
sie SOK;
¿  T e a t r  N o c k a : 

Okruchy dnia, niedziela, 
22.04., godz. 18.00 Sala 
Kameralna, ul. Jana Pawła 
II 5 bilety: 10 zł w kasie 
SOK.

 Fot. ze strony 
internetowej SOK

ROZMARINO, ul. Kościuszki zaprasza na:
¿ 6 kwietnia (piątek), godz. 19.00, zagra Goldies Oldies w składzie: 

Beata Kierejsza – vocal i piano, Krzysztof Krzesicki – piano, Daniel 
Dobko – bas guitar, Tomasz Kierejsza – guitar, Zygmunt Zym Szulc 
– drums. W wykonaniu zespołu usłyszymy standardy jazzowe i swingo-
we. Rezerwacja miejsc 5 zł/osoba;
¿ szanty w Rozmarino – w sobotę – 7 kwietnia wystąpi Zmiana Wachty. 

Początek wydarzenia o godz. 19.00. Bilet – 15 zł z rezerwacją miejsca, wej-
ściówka – 10 zł sprzedaż przed koncertem.

CINEMA LUMIERE
zaprasza na filmy:

– od 30 marca „Daddy Cool” (komedia)
– od 2 kwietnia „Player One” (akcji/s-f), 

„Tomb Raider” (przygodowy). Zapraszamy 
na SEANSE PRZEDPREMIEROWE już od  
2 kwietnia (PREMIERA 6 kwietnia).

– od 6 kwietnia „Luis i obcy” (kome-
dia animowana/przygodowy), „Maria 
Magdalena” (dramat), „Twarz” (dramat)

– od 10 kwietnia „The Disaster Artist” 
(komediodramat/biograficzny). Film wy-
świetlany w cyklu KINO KONESERA.

– od 13 kwietnia „Życzenie śmierci” 
(sensacyjny)

– od 18 kwietnia „Madame” (komedia)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ  
w SUWAŁKACH zaprasza:

¿ osoby starsze i niepełnosprawne ruchowo do skorzystania z Książki 
na telefon. Osoby, które nie mogą samodzielnie przyjść do biblioteki  
i wypożyczyć książki, wystarczy że zadzwonią pod numer telefonu (87) 
565-62-48 i zamówią książki do wypożyczenia. Biblioteka bezpłatnie  
w każdy poniedziałek dowiezie zamówione książki do miejsca zamiesz-
kania i w ten samym sposób książki zostaną odebrane; 

¿ zakończenie wystawy i spotkanie z Igorem 
Strojeckim – autorem książki „Utracony świat. 
Podróże Leona Barszczewskiego po XIX w. Azji 
Środkowej” w czwartek, 5 kwietnia, godz. 17.00, 
ul. E. Plater 33A, sala im. J. Towarnickiej. 

Wstęp wolny.

¿  wspólnie z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do udziału w akcji 
„Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj 
książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj 
i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D (w cenie 18 
zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęty akcją: „Piotruś Królik” (od 2 kwietnia) 
„Dziewczyna we mgle” (od 20 kwietnia).

MUZEUM OKRĘGOWE W SUWAŁKACH, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿  prezentację książki „Odwitania z Poetą – Leszek Aleksander 
Moczulski”, 5 kwietnia, godz. 18.00;

¿ wystawę „ARCHEOMODA trendy, sty-
le i hity od pradziejów po wczesne śre-
dniowiecze”, wystawa czynna do końca 
czerwca.

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – GALERIA 
ANDRZEJA STRUMIŁŁO, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ wystawę „Walentyna Szoba Władymir Pantielejew... chleba nasze-

go powszedniego”. 

BLACK PUB KOMIN, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿ „Trap nie disco dla ziomali i zio-

malek” – 31 marca, godz. 21.00. 
MUZYKA: rapy amerykanskie/euro-
pejskie/beats/deep house/uk gara-
ge i ogólnie takie takie DJs: TRAP NIE 
DISCO KOZAKI. TAX: 10 pln;

¿ imprezę świąteczną – 1 kwietnia pt. Analog vs. 
Digital # 3 Biba Wielkanocna w godz. 19.00-4.00. 
Zagrają: WALIK (digital reggae, hip hop) RUDI (hard 
dub reggae, electro) CZARNY KOT (polskie reggae). 
Wstęp: 10 pln;

¿ Playing China Hand at Black Pub Komin Thursday 5.4. Odbędzie się 
5 kwietnia w godz. 20.00-23.00.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:

¿  Pinok io.  Po dróż  
w świat dziecięcej wy-
obraźni, sobota, 7.04., 
godz .  10.0 0 Sala im. 
Andrzeja Wajdy, ul. Jana 
Pawła II 5, bilety 15 zł;

13

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE

POEZJA W BIBLIOTECE
„Biblioteka zawsze po drodze. Nie mijam – wchodzę.” – pod takim ha-

słem odbyły się obchody Światowego Dnia Poezji w suwalskiej Bibliotece 
Publicznej im. M. Konopnickiej. Jak się okazuje nie brakuje w Suwałkach 
miłośników poezji, którzy licznie pojawili się na spotkaniu, podczas któ-
rego można było zaprezentować własne wiersze lub wiersze swoich 
ulubionych poetów. Bibliotekę odwiedzili m.in. uczniowie III Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. A .  Lit yńsk iego  
oraz suwalskie zuchy.

W Dniu Poezji od-
były się też warszta-
ty dla dzieci na pod-
stawie wiersza Joanny 
Kulmowej „Marzenia” 
o r a z  s p o t k a n i e 
„Schody do nieba”  
z poetką Danutą Ma- 
tysewicz.

>>
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WYDARZENIA SPORTOWE
OSTATNI MECZ W SEZONIE

Siatkarze Ślepska o piąte miejsce w I lidze walczyli z AZS Stal Nysa.  
W pierwszym meczu rozegranym na wyjeździe Ślepsk przegrał 1:3 (25:27, 
20:25, 26:24, 23:25). Decydujący mecz zakończył się już po oddaniu do 
druku „DwuTygodnika Suwalskiego”. Jego wynik podamy na stronie in-
ternetowej: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Zakończony sezon nie był zbyt udany dla siatkarzy suwalskiej druży-
ny. Rundę zasadniczą zakończyli na dobrym trzecim miejscu, które dawa-
ło lepszą pozycję przed meczami play off z AZS AGH Kraków. Szkoda, że 
Ślepsk zagrał bardzo nierówno. Obok dobrych meczy przytrafiały się sła-
be, jak chociażby piąty mecz z krakowską drużyną w Suwałkach. Niestety, 
rywale okazali się lepsi, pozostała walka o piątą lokatę. Zarówno siatkarze, 
jak i kibice Ślepska liczyli na walkę o czołowe lokaty w I lidze.

WIGRY LEPSZE OD FC BARCELONY
Młodzi piłkarze Akademii Piłkarskiej suwalskich Wigier rocznik 2009 

zajęli czwartą lokatę w bardzo silnie obsadzonym turnieju ATEITIS CUP 
2018 w Wilnie. Podopieczni trenera Wojciecha Słowikowskiego wygrali 
trzy mecze, jeden zremisowali i dwa przegrali. Turniej wygrała drużyna 
Juventusu Turyn, a chłopcy z FC Barcelona zajęli ósmą lokatę. 

W Wilnie AP Wigry grała w składzie: Kuba Iwanowski, Alan Andruszkie-
wicz, Oskar Balcer, Damian Borkowski, Dominik Borkowski, Julian Micielica, 
Oskar Jasielczuk, Mateusz Bernat, Daniel Pilipczuk, Kamil Urynowicz, Aleks 
Rukść, Rafał Olszewski, Ryan Dobkiewicz, Piotr Chmielewski, Robert Skow-
ronek

SPARING WIGIER
W Suwałkach pierwszoligowa drużyna Wigier wygrała 2:1 sparing z li-

tewskim drugoligowcem z Alytusa. Mecz rozegrano głównie po to, żeby 
nie wypaść z meczowego rytmu. Spotkanie Wigier z Puszczą Niepołomice 
z 23 kolejki I ligi piłkarskiej zostało przełożone na 11 kwietnia. To już dru-
gi przełożony mecz Wigier. W ogóle tegoroczne rozgrywki I ligi piłkar-
skiej wyglądają bardzo dziwnie. Dużo spotkań zostało przełożonych. 
Chociaż formalnie rozegrano już 23 kolejki, to żadna  drużyna nie roze-
grała wszystkich 23 meczów. Zespoły rozegrały od 20 do 22 spotkań. Nie 
jest to najlepsze rozwiązanie zarówno dla piłkarzy, jak i kibiców.

Mecz z Puszczą został przełożony ze względu na to, że zawodnicy 
Wigier otrzymali powołania do reprezentacji Polski do lat 20 i 21. W prze-
granych meczach drużyny do lat 20 z Anglią i Niemcami zagrali Mateusz 
Spychała i Patryk Klimala, a Mateusz Żyro pojawił się na boisku po ko-
niec meczu z Niemcami. W wygranym 1:0 przez Polskę meczu z Litwą 
w eliminacjach Mistrzostw Europy do lat 21 nie zagrał zawodnik Wigier 
Damian Gąska.

Najbliższy mecz Wigry mają rozegrać w Częstochowie z Rakowem. 
Początek w samo południe w Wielką Sobotę (31 marca). 4 kwietnia  
w Olsztynie suwalska drużyna ma rozegrać zaległe spotkanie ze 
Stomilem, które było już dwukrotnie odwoływane. A kolejny mecz ligo-
wy w Suwałkach zaplanowano na 7 kwietnia na godz. 18 z GKS Katowice.

DOBRY WYSTĘP PŁYWAKÓW
Medale, miejsca w pierwszej dziesiątce, nowe rekordy życiowe– 

to osiągnięcia pływaków Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Olimpijczyk” Suwałki na międzynarodowych zawodach 
„Dzukijos Taure” rozegranych w litewskim Alytusie.

Filip Kosiński wygrał: 100 m st. grzbietowym z czasem 1:01,11 oraz 200 
m st. zmiennym z czasem 2:17,62. Oba wyniki zawodnika trenowanego 
przez Edwarda Deca to nowe rekordy zawodów i najlepszy wynik punk-
towy w kategorii wiekowej 11-14 lat. Medalowe pozycje wywalczyły też: 
Julia Gwaj, Aleksandra Domaradzka i Karolina Szczytko. 

PŁYWACKIE MEDALE
18-letni Marcin Makar wywalczył 6 medali 

(po dwa złote, srebrne i brązowe) na Zimowych 
Mistrzostwach Polski juniorów w pływaniu 
osób niepełnosprawnych, które rozegrano  
w Bydgoszczy. Podopieczny Edwarda Deca wy-
grał wyścigi na 100 m st. motylkowym i 200 m 
st. dowolnym

HALOWE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE 
Zakończyła się XVIII edycja Halowych Zawodów Lekkoatletycznych. 

W każdej z czterech rund zawodów rozgrywanych od listopada do marca 
o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk rywalizowało blisko 200 uczniów su-
walskich szkół podstawowych i gimnazjów. W zawodach startowali rów-
nież uczniowie z Sejn oraz gminy Suwałki. 

Wśród dziewcząt młodszych najlepsza okazała się Oliwia Biziewska – 
SP 11, a wśród chłopców młodszych Rafał Kopko z SP 9. Rywalizację dru-
żynową dzieci młodszych wygrało SP 11 przed SP 4 i SP 6. Wśród dziew-
cząt starszych zwyciężyła Anna Kapla z SP 11, a wśród chłopców starszych 
Patryk Makowski z SP 11. Drużynowo rywalizację dzieci starszych wygra-
ła SP 11 przed SP 4 i Zespołem Szkół 2.

Organizatorami XVIII edycji Halowych Zawodów Lekkoatletycznych 
w Suwałkach byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski, Powiatowy 
Szkolny Związek Sportowy oraz Lekkoatletyczny Uczniowski Klub 
Sportowy „Hańcza”.  

NAJLEPSI LEKKOATLECI Z TRZECICH KLAS
Nadia Skoryj z SP 4 przed Urszulą Kapla i Julią Jasielon– obie z 

SP 11 wśród dziewcząt oraz Antoni Sadłowski z SP 6 przed Jakubem 
Sieńkowskim z SP 4 i Adamem Kachnowskim z SP 11 wygrali rywalizację 
w halowych zawodach lekkoatletycznych dla klas III. Drużynowo najlep-
si okazali się uczniowie SP 11 przed SP 4 i SP 6.

Co dwa tygodnie, trzecio-
klasiści z sześciu suwalskich 
szkół stawali na starcie w pię-
ciu konkurencjach i walczyli o 
jak najlepsze miejsca, za któ-
re przyznawane były punk-
ty. Organizatorami zawodów 
byli: LUKS „Hańcza”, Szkoła 
Podstawowa nr 11 oraz Urząd 
Miejski.

Więcej informacji sportowych na: www.dwutygodniksuwalski.pl
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PRACA
n Poszukuję osoby do pracy za granicą (Niemcy), sprzątanie, 

tel. 510 589 264.  52/2018

Ogłoszenia „DTS” 
tel. 87 566-28-25

Panu Stanisławowi 
Cieślukowi 
z powodu śmierci 

MAMY
oraz 

Pani Teresie Cieśluk 

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

składają
Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk

oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

95/2018

Z głębokim  smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

ROMUALDA WITKOWSKIEGO
pomysłodawcy i współorganizatora 
Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej

Rodzinie i Bliskim
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia 

Bożena Wróblewska, Marek Starczewski i zespół 
Krajowej Izby Gospodarczej Centrum Promocji
96/2018

21 marca odszedł 

Redaktor Zygfryd Cegiełka
Życzliwy ludziom, mądry, otwarty, pogodny.
Świetny  dziennikarz. Człowiek wielkiej pasji. 

Obdarzał nas swą przyjaźnią

Wyrazy głębokiego współczucia

Żonie Marii i Rodzinie 
składają

Zbigniew Biskupski, Joanna Hofmann-Delbor, Bożena Dunat, 
Halina Grześkiewicz, Ewa Gawęcka, Bożena Chlabicz, Halina 

Kolenkiewicz, Jadwiga i Janusz Kopciałowie, Bożena Kozłowska,  
Henryk Kin, Stanisław Kulikowski, Eugeniusz Kurzawa, Elżbieta 

Łysionek, Grażyna Mikłaszewicz, Barbara i Wiesław Osewscy, 
Andrzej Otłowski, Bogdan Pieklik, Eugeniusz  

Pietruszkiewicz, Barbara Racka, Kazimierz Sobecki, Ireneusz 
Sewastianowicz, Ewa i Marek Starczewscy

94/2018

WIELKANOCNY MECZ

W Wielką Sobotę (31 marca) o godz. 15 na stadionie miejskim przy 
ul. Zarzecze 26 rozpocznie się I Wielkanocny Mecz Charytatywny po-
między I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej i II Liceum 
Ogólnokształcącym im. gen. Z. Podhorskiego. Podczas imprezy odbę-
dzie się zbiórka żywności oraz kwesta datków pieniężnych na rzecz su-
walskich rodzin potrzebujących. Mecz będzie rozgrywany pod honoro-
wym patronatem Prezydenta Miasta Suwałki. 

>>

DRUDZY W AQUAPARKU
Młodzi pływacy rywalizowali w suwalskim aquaparku w w I rundzie 

Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 i 13 let-
nich. Na tle innych klubów z województwa podlaskiego i warmińsko – ma-
zurskiego MUKS OLIMPIJCZYK SUWAŁKI wypadł bardzo dobrze zajmując 
w klasyfikacji punktowej drugie miejsce, ustępując jedynie największe-
mu klubowi w naszym regionie Juvenii Białystok.

Rywalizację w swoich kategoriach wiekowych z pływaków suwal-
skiego klubu wygrali: Aleksandra 
Chmielewska na 100 m st. dow. oraz 
Dominka Burdyn na 100 m st. mo-
tyl. Medale zdobyli też: Wiktoria 
Palanis, Martyna Węgrzynowicz, 
Michał Zieliński, Hubert Miller, 
Mateusz Pietk iewicz i  Marcin 
Szmajda. 

>>
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Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowej dzielnicy przemysłowej w Suwałkach

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999) podaje się do publicznej wiadomości, że 
Uchwałą nr XLII/538/2018 w Suwałkach z dnia  28.02.2018 r. przyjęty został 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej dzielni-
cy przemysłowej w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowa-
niem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1, pok. nr 139 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-16.00, od wtor-
ku do piątku 7.30-15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicz-
nie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.
um.suwalki.pl/,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. 
Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.  79/2018

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego na południe od GPZ „Reja” w 

Suwałkach
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999) podaje się do publicznej wiadomości, że 
Uchwałą nr XLII/537/2018 w Suwałkach z dnia 28.02.2018 r. przyjęty został 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
na południe od GPZ „Reja” w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowa-
niem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1, pok. nr 139 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-16.00, od wtor-
ku do piątku 7.30-15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicz-
nie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.
um.suwalki.pl/,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. 
Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.  80/2018

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograni-

czony na sprzedaż następujących 
nieruchomości niezabudowanych, 

stanowiących własność Miasta Suwałki:

1. oznaczona działką nr 33928/7 o  po-
wierzchni 0,1492 ha, położona w Suwałkach 
przy ul. Zbigniewa Herberta, posiadająca urzą-
dzoną księgę wieczystą nr SU1S/00040509/3. 
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzeda-
ży na cele zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego nr 61 za-
twierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. 
Obsługę komunikacyjną przewiduje się z pro-
jektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej 
na planie 29KDW. Obecnie wydzielona geo-
dezyjnie droga wewnętrzna 29KDW jest nie 
urządzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. i 
energetyczną. 

Cena wywoławcza: 119 400 zł brutto (słow-
nie: sto dziewiętnaście tysięcy czterysta zło-
tych).

Wadium: 11 940 zł (słownie: jedenaście ty-
sięcy dziewięćset czterdzieści złotych).

2. oznaczona działką nr 33928/8 o  po-
wierzchni 0,1470 ha, położona w Suwałkach 
przy ul. Zbigniewa Herberta, posiadająca urzą-
dzoną księgę wieczystą nr SU1S/00040509/3. 
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzeda-
ży na cele zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego nr 61 za-
twierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. 
Obsługę komunikacyjną przewiduje się z pro-
jektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej 
na planie 29KDW. Obecnie wydzielona geo-
dezyjnie droga wewnętrzna 29KDW jest nie 
urządzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. i 
energetyczną. 

Cena wywoławcza: 117 600 zł brutto (słow-

nie: sto siedemnaście tysięcy sześćset złotych).
Wadium: 11 760 zł (słownie: jedenaście ty-

sięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).

3. oznaczona działką nr 33928/14 o po-
wierzchni 0,2403 ha, położona w Suwałkach 
przy ul. Zbigniewa Herberta, posiadająca urzą-
dzoną księgę wieczystą nr SU1S/00040509/3. 
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzeda-
ży na cele zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego nr 61 za-
twierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. 
Obsługę komunikacyjną przewiduje się z pro-
jektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej 
na planie 29KDW. Obecnie wydzielona geo-
dezyjnie droga wewnętrzna 29KDW jest nie 
urządzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. i 
energetyczną

Cena wywoławcza: 192 300 zł brutto 
(słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące 
trzysta złotych).

Wadium: 19 230 zł (słownie: dziewiętnaście 
tysięcy dwieście trzydzieści złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości.

Poprzedni przetarg na działki wymie-
nione w pkt. 1 i 2 odbył się w dniu 19 marca 
2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 
Poprzednie przetargi na działkę wymienioną w 
pkt. 3 odbyły się w dniach 30 października 2017 
r. oraz 5 lutego 2018 r. i zakończyły się wynika-
mi negatywnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwiet-
nia 2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1 w sali nr 146.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wyżej wy-
sokości na rachunek Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 
8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach 
do dnia 26 kwietnia 2018 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachun-
ku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwar-
ciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium 
przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pi-
semnego oświadczenia o zapoznaniu się z tre-
ścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmio-
tem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetar-
gu osoby prawnej – przedłożenie aktualne-
go wypisu z rejestru, właściwych pełnomoc-
nictw sporządzonych notarialnie, dowodów 
tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu 
osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w 
dniu przetargu z dowodem tożsamości lub re-
prezentowanie przez pełnomocnika na pod-
stawie pełnomocnictwa sporządzonego no-
tarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu 
jednego ze współmałżonków – przedłożenie 
pisemnej zgody drugiego małżonka na naby-
cie nieruchomości z podpisem notarialnie po-
świadczonym. Osoby pozostające w związku 
małżeńskim, a zamierzające nabyć nierucho-
mość z majątku odrębnego zobowiązane są 
złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie po-
zostające w związku małżeńskim zobowiązane 
są złożyć komisji przetargowej przed przystą-
pieniem do przetargu pisemne oświadczenie, 
iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od za-
warcia umowy sprzedaży wadium nie podle-
ga zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej 
ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących prze-
targu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 
N i e r u c h o m o ś c i a m i  i  R o l n i c t wa  U r zę d u 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, 
pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.  81/2018
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Prawie 860 przedszkolaków, w tym 660 z Polski i 200 z Litwy, rywali-
zowało w Polsko-Litewskiej Olimpiadzie Małych Sportowców rozegranej 
w hali suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

10-osobowe drużyny reprezentujące przedszkola rywalizowały 
w ośmiu konkurencjach, m.in. „Skoki kangura”, „Galopujące koniki”, 
„Hokejowe wyścigi”, „Spacer po drabince”. Szczelnie wypełniły się też 
trybuny hali OSiR, na których zasiadł komplet kibiców – przedszkolaków, 
nauczycieli oraz rodziców, którzy głośnym dopingiem wspierali zawod-
ników i zawodniczki. Wydarzeniom sportowym towarzyszyło wiele cie-
kawych występów artystycznych.

Taniec, uśmiechy, radość, energia, czyli jednym słowem wiosna wypeł-
niła scenę Suwalskiego Ośrodka Kultury podczas Suwalskich Prezentacji 
Artystycznych „Marzeńtańce”. Młodzi artyści zaprezentowali nowe sce-
niczne propozycje. Wystąpiło ponad 20 formacji z Suwałk, Gołdapi, 
Augustowa i Sejn.

Artystyczne przywitanie wiosny stwarza okazję zespołom na dopra-
cowanie repertuaru i zdobycie doświadczenia na profesjonalnej scenie, 
z profesjonalną obsługą techniczną i przed zorganizowaną widownią. 

ARTYSTYCZNE POWITANIE WIOSNY

Wiosennie i świątecznie zrobiło się gdy na scenie pojawiły się tańczące żółte ka-
czątka z Niepublicznego Przedszkola Mali Odkrywcy

A jakie przygody mogą nas spotkać w wakacje pokazały dzieci ze Specjalnego 
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego nr 1. Zespół „Logo team”  utworzony z dzie-
ci uczęszczających na zajęcia z logorytmiki wystąpił w premierowym przedsta-
wieniu „S.O.S.” wyspa,  gorąco przyjętym przez publiczność

>>

>>

Zespoły Słoneczka i Smerfy oraz Zuzanna Jacewicz  
z Przedszkola nr 4 i Matylda Jędrzejewska ze Starego Folwarku 
otrzymały pierwsze nagrody w XVII Festiwalu Piosenki 
Przedszkolnej pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk, 
który odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej I II stopnia  
w Suwałkach. Jego organizatorem było Przedszkole nr 7.

Umiejętności wokalne, ale też taneczne i recytatorskie 
zaprezentowały suwalskie przedszkolaki, a także dzieci ze 
Żłobka Miejskiego i oddziałów przedszkolnych w Płocicznie 
Tartak i Starym Folwarku. 

Wyniki i więcej foto na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Odejście od festiwalowej rywalizacji pozwala uczestnikom wspólnie cie-
szyć się tańcem, tworzyć poczucie wspólnoty, poprzez którą rozbudzają 
zainteresowania artystyczne.

Sportowe zmagania dzieci z suwalskich i litewskich przedszkoli to część 
projektu „Bądź aktywny – bądź zdrowy” realizowanego w ramach Programu 
Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Dzięki niemu w 9 suwalskich przed-
szkolach realizowane są zajęcia sportowe i zdrowotne. W ramach projektu 
doposażono również place zabaw przy przedszkolach w nowoczesne zesta-
wy integracyjne dla dzieci (w tym również dostosowane do potrzeb dzieci  
z niepełnosprawnościami) m.in. huśtawki, bujaki, domki, równoważ-
nie, tablice edukacyjne, stoliki do szachów, karuzele, bramki piłkarskie.

POLSKO-LITEWSKA OLIMPIADA

ROZŚPIEWANE PRZEDSZKOLAKI>>

O „Zakochanym bocianie” śpiewał zespół Słoneczka 
w składzie Amelia Szymanowska, Karolina Golub, 
Aleksander Korzun, Robert Tybel z Przedszkola nr 7

Piosenkę 
„Ptaszku 

mój ptaszku” 
brawurowo 

wykona-
ła Natalia 

Ołów  
z Przedszko-

la nr 10
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16-400 Suwałki, ul. K. Brzostowskiego 4
www..jestesmy-razem.pl

61/2018

KOMPUTEROWA KARTKA
Prace Filipa Naruszewicza z SP nr 11 wśród najmłodszych, oraz 

Agaty Dragan z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w starszej grupie 
wiekowej najwyżej oceniono w XI Międzyszkolnym Konkursie Grafiki 
Komputerowej Kartka Wielkanocna, zorganizowanym w suwalskiej 
Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi.

Do konkursu zgłoszono w sumie 73 
prace. Oceniano je w dwóch kategoriach 
wiekowych: grupa młodsza (kl. I-III) i gru-
pa starsza (kl. IV-VI). W pierwszym etapie 
konkursu uczniowie samodzielnie wyko-
nywali prace w programie graficznym MS 
Paint w swoich szkołach. Do finału wy-
brano po 10 prac z każdej grupy wieko-
wej. Wśród najmłodszych drugie miejsce 
przyznano Zofii Radzewicz z SP 4, a trze-

cie Paulinie Suchockiej z Niepublicznej Szkoły Podstawowej. W starszej 
grupie wiekowej drugą nagrodę otrzymała Amelia Bobrowska z SP 11,  
a trzecią Kamila Kutyło z SP 11.  Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

>>

SUWALSKA
DROGA  KRZYŻOWA

Kilkuset suwalczan przeszło ulicami Suwałk w Miejskiej 
Drodze Krzyżowej, która rozpoczęła się mszą św. w kościele 
pw Matki Bożej Miłosierdzia na Osiedlu Północ. Następnie 
wierni przeszli ulicami Chopina, Nowomiejską, Jana Pawła II, 
Dwernickiego i Kościuszki do konkatedry pw św. Aleksandra. 

ul. Wojska Polskiego 98, 16-400 Suwałki (przy salonie FIATA)
tel. 506 411 218; email: michalwiluk@wp.pl 

AUTO MYJNIA
CENTRUM KOSMETYKI SAMOCHODOWEJ

n pranie tapicerki samochodowej
n czyszczenie tapicerki skórzanej
n renowacja plastików
n woskowanie ręczne
n odnawianie lakieru
n polerowanie lamp
n mycie felg
n całoroczne pranie dywanów

Wesołych Świąt
Wielkanocnych

93/2018

Wiosny w sercu, pogody w duchu,
Odpoczynku i wyciszenia,
Spokoju i radości.
Wszystkiego najlepszego na czas
Świąt Wielkanocnych!

życzy Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki MALOW

99/2018

KOLOROWY BIEG
W pierwszy dzień wiosny ponad dwustu zawodników wzięło udział w 

I Miejskim Biegu Kolorowej Skarpetki. Nie liczył się wynik, ani dystans jaki 
trzeba było pokonać, najważniejsza była dobra zabawa. Wszyscy uczest-
nicy biegu otrzymali okolicznościowe medale.

Po biegu dzieci wraz z opiekunami, młodzież z suwalskich szkół wy-
ruszyli w barwnym korowodzie z Placu Marii Konopnickiej ulicami mia-
sta do hali sportowej drugiego ogólniaka.

Po krótkim oficjal-
nym rozpoczęciu ob-
chodów Światowego 
Dnia Zespołu Dow- 
na, dzieci uczestni-
czyły w konkursach 
i zabawach sporto-
wych przygotowa-
nych przez siatkarzy 
„Ślepska” oraz wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 2.

Organizatorem święta był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, 
samorząd uczniowski oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 2. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Suwałk, zaś „DwuTygodnik Suwalski” 
patronat medialny.

>>
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TU ZASZŁA ZMIANA>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy 

archiwalne zdjęcia Suwałk ze zbiorów Archiwum Państwowego  
w Suwałkach oraz te same miejsca współcześnie. Autorem 
zdjęcia archiwalnego z lat 50-tych jest Tadeusz Smagacz. Do 
Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.

W którym roku odbudowano wieże kościoła pod wezwa-
niem św. Aleksandra?

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową 
odpowiedź, będzie bilet ufundowany przez Cinema Lumiere 
Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicz-

nie najnowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  
https://www.facebook.com/dwutygodnik/

Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź 
na adres internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

Na odpowiedź czekamy do 7 kwietnia.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie  

z poprzedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymała Klaudiusz 
Błażewicz.

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl;
suwalki@cinema-lumiere.pl  
Telefon – rezerwacje, kasa: (87) 618 20 23

Pogodnych, ciepłych i rodzinnych
Świąt Wielkanocnych

    życzy

    
      Suwałki

tel. 87 566 32 63,  www.toyotasuwalki.pl

TOYOTA SUWAŁKI, 
UL. WOJSKA POLSKIEGO 42

83/2018



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!

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE

82
/2
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8

ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki

42
/2

01
8

Pogody ducha, zdrowia i energii oraz wszelkiego dobra

z okazji Świąt Wielkanocnych życzy

85/2018


