
Dyrektor podkreśla, że
zdaje sobie sprawę z tego jak
trudne jest to zadanie, gdy bez-
robotni przez ostatnie dziesięć
lat przyzwyczaili się do pobie-
rania zasiłków i wykonywania
robót publicznych.

Przyjrzyjmy się zmia-
nom, które czekają nas w tym
roku.

Sprawę na sesji Rady Mia-
sta poruszył starosta Ryszard Grzy-
bowski. W jego opinii sejneński
Urząd Pracy przesadza z liczbą
osób wysyłanych do takich zajęć.
- W Sejnach panuje zwyczaj kiero-
wania na roboty publiczne. W tym
roku aż 327 osób, podczas gdy
urząd w Suwałkach skierował tylko
8. Jesteśmypo bardzo poważnej roz-
mowie z Minister Pracy i Polityki
Społecznej Czesławą Ostrowską
i mogę powiedzieć, że w oczachmi-
nisterstwa staliśmy się opieką spo-
łeczną. Strzeliliśmy sobie w kola-
no. Jeżeli nie zmienimy formy dzia-
łań to zostaniemy dołączeni do su-
walskiego urzędu, a nasz zostanie
zlikwidowany – akcentuje starosta.

Rzeczywiście, korzystają-
cych z takiej formy pracy jest
w Sejnach sporo i najczęściej są
to długotrwale bezrobotni. W sej-
neńskim Urzędzie Pracy dowie-
dzieliśmy się, że od 1992 roku
w rejestrze figurują takie osoby.
- Dla niektórych to wygodny sys-
tem, wynika to ze strachu przed
zmianami, utratą pracy. Przyzwy-
czailiśmy ich do bierności. Środ-
ki, które otrzymuje są minimal-
ne, ale jeśli bezrobotny pobiera
też zasiłek, dodatki np. mieszka-
niowy, stypendia dla dzieci, po-
moc z Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej , Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Ca-
ritasu, nazbiera się pokaźna su-

ma przy małym zaangażowaniu.
Chcemy to zmienić, urzędy pra-
cy powinny bezrobotnych akty-
wizować, a nie utrzymywać –
wyjaśnia Wioletta Myszczyńska,
dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Sejnach.
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O tym, że sytuacja na rynku pracy w Sejnach jest trudna, nikogo przekonywać nie
trzeba. W pobliżu brakuje większych przedsiębiorstw, a najbardziej oblegane budow-
nictwo przeżywa teraz kryzys. Specyfiką Sejn zawsze były roboty publiczne, na któ-
re od lat kierowano bezrobotnych. Ale to już wkrótce ma się zmienić.

Urząd Pracy pod lupą

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
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SEJNY GIBY KRASNOPOL PUŃSK

Dokończenie na stronie 5

W skierowanym do rad-
nych wniosku wójt Józef Stan-
kiewicz napisał m.in.:

„Herb Gminy Krasnopol
w symboliczny sposób informu-
je o terytorium, mieszkańcach
oraz władzach samorządowych
Gminy. Jest bardzo ważnym
elementem w podnoszeniu świa-
domość społeczności gminnej
z posiadania swojej historii, tra-
dycj i i obyczajów kulturowych.
Projekty symboli herbu, flagi
i pieczęci opracowane zostały
zgodnie z zasadami heraldyki,
weksykologii i miejscową trady-
cją historyczną. W związku
z wydarzeniami i uroczystościa-
mi nie tylko gminnymi, w któ-
rych czynny udział bierze
Gmina Krasnopol istnieje ko-
nieczność ustanowienia powyż-
szych symboli, które sprawią,
że gmina będzie bardziej wi-
doczna i rozpoznawalna na tle
innych jednostek samorządo-
wych i znacznie przyczyni się
do podnoszenia jej prestiżu.”

Więcej o herbie, fladze
i pieczęciach gminy Krasnopol
w następnym numerze „Wieści”.

Na sesji 28. stycznia Rada
Gminy Krasnopol jednogło-
śnie przyjęła uchwałę usta-
nawiając herb, flagę i pie-
częcie gminy.

Herbowa
gmina

Tak wygląda herb

gminy Krasnopol

GAZETA BEZPŁATNA

Sytuacji bezrobotnych w Sejnach przyjrzy się Minister Pracy i Polityki Społecznej. Być może skończy się kierowanie tak wielu osób na
roboty publiczne.
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Krasnopol

(mov)

Na 1 6 lutego (godz. 1 3.00) zwołana została XXXVIII se-
sja Rady Miasta Sejny.

W porządku obrad m.in.: zmiany w budżecie na rok
2010, zmiana uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obcią-
żenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy oraz
udzielania bonifikat przysługującym nabywcom tych lokali;
przyjęcie uchwały w sprawie zbycie nieruchomości mienia ko-
munalnego.

Sesja Rady Miasta Sejny



tel. kom.: 694-054-980

PRACOWNIA PROTETYKI
STOMATOLOGICZNEJ

Sejny, ul. 1-go Maja 2
gabinet 18 (1-sze piętro)

poniedziałek – piątek
w godz. 8.30 – 15.00

ANNA WABOŁ

informacje pod nr.tel. 0-512-437-785

PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY

Zapraszamy w godzinach:
pn. , wt. 12.00 - 15.00
śr. 17.00 - 19.00
czw. 8.00 - 10.00
pt. 10.30 - 12.30

GABINET REHABILITACJI NATURALNEJ

Sejny,
ul. Słowackiego 17A

Czytelnicy piszą,
my odpowiadamy...

List do redakcji: „Jestem
mieszkańcem ul. M. Konopnic-
kiej w Sejnach. Ostatnio czyta-
łem w „Wieściach Sejneńskich”
między innymi podziękowania
starosty. Jak mówi zrobił dużo
rzeczy dobrych to jest wielkim
kłamstwem. Proszę o sprostowa-
nie tego artykułu lub udokumen-
towanie wypowiedzi, co za
modernizacje wykonał starosta
na ul. Konopnickiej . Z poważa-
niem mieszkaniec ul. Konopnic-
kiej .”

Od redakcji: Zaintereso-
wanego odsyłamy do protokołu
z ostatniej w 2009 roku sesj i Ra-
dy Miasta Sejny.

Skuteczni pogranicznicy

Kierowca Renault po
przejeździe przez kolczatkę
w Puńsku porzucił samochód
i rozpoczął ucieczkę pieszo. Po
pościgu został zatrzymany, oka-
zało się, że jest to Polak Marek
K., mieszkaniec Suwałk.

W tym czasie drugi po-
jazd wjechał na prywatną pose-

sję mieszkańca Puńska, gdzie
kierowca porzucił go. Około
23 powrócił na miejsce zdarze-
nia, gdzie został zatrzymany. Kie-
rowcą Audi również był Polak.

W obu pojazdach znale-
ziono znaczne ilości papiero-
sów bez polskich znaków
akcyzy. W Renault znajdowało

się 119 980 szt. papierosów
o szacunkowej wartości blisko
48 tys. PLN, zaś w Audi 100
tys. szt. o wartości 40 tys. PLN.

Obaj kierowcy wraz
z pojazdami i papierosami po-
zostają w dyspozycji Straży
Granicznej .

Funkcjonariusze Placówki SG w Sejnach pełniący 26.stycznia służbę w okoli-
cach Puńska. około 21 .30 podali sygnał do zatrzymania nadjeżdżającym pojaz-
dom na litewskich numerach rejestracyjnych (Renault Safrane i Audi 80).
Kierowcy nie zareagowali na sygnały i podjeli próbę ucieczki.
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2 Z ostatniej chwili

Liczące dziś 34 członków Koło Przyjaciół Sybiraków
w Sejnach oficjalną działalność rozpocznie w niedzielę
1 4 lutego, w 70 rocznicę największej zsyłki Polaków na
Syberię. Na spotkanie założycielskie przyszło 1 7 osób
i to one wybrały zarząd koła, który tworzą: Barbara Anna
Kuklewicz - przewodnicząca oraz członkowie: Marta Ma-
kowska i Jarosław Jurkiewicz.

Naszym głównym celem
jest ocalenie w pamięci Pola-
ków, szczególnie ludzi mło-
dych, historii tamtych
tragicznych dni – mówi B. Ku-
klewicz. – O losach Polaków ze-
słanych na Syberię wiem dużo,
jestem bowiem córką Sybiraka.
Mój tata 11 lat spędził wWorku-
cie. W 2008 roku napisałam
książkę, w której znalazły się
wspomnienia taty i innych ze-
słańców, zdjęcia z Syberii. Te-
raz, w 70 rocznicę deportacj i
oficjalnie zainauguruje działal-

ność nasze koło. W gronie 34
członków, bo tylu liczy dziś na-
sze koło, są ludzie, którzy wró-
cili z Syberii. Być może nie do
wszystkich udało nam się do-
trzeć. Tych, którzy przeżyli zsył-
kę, ich rodziny: dzieci, wnuki,
wszystkich, którzy chcą by pa-
mięć o tamtej tragedii przetrwa-
ła wieki, prosimy o kontakt
telefoniczny: 87 5163 400 lub
osobisty w czasie rocznico-
wych uroczystości w Sejnach,
na które wszystkich serdecznie
zapraszamy.

Pamięć nie zaginie
W 70 rocznicę deportacji na Syberię

godz. 11.30 – msza święta w Bazylice sejneńskiej

godz. 12.30 – inscenizacja w wykonaniu młodzieży

z Zespołu Szkół w Sejnach (Ośrodek Kultury)

– uroczystość Powołania Koła Przyjaciół Sybiraków

– wykład przedstawiciela IPN (Ośrodek Kultury)

PROGRAM
UROCZYSTYCH OBCHODÓW
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Goście bawili się do białe-
go rana przy utworach Orkiestry
Dętej OSP Sejny i suwalskiego ze-
społu „Impuls”. Odbyło się kilka
konkursów, które pomogły zinte-
grować 90 osób. Kto chciał opu-
ścić imprezę „bogatszy” o sre-
brne serduszko, musiał mieć spo-
ry apetyt na słodkości. W pącz-

kach bowiem ukryto 3 sztuki
takiej biżuterii. Równie słodka by-
ła kolejna zabawa, gdzie partner
kupował kobiecie czekoladę za ta-
niec. Wybrano także mażoretkę
i mażoreta balu.
– Oczywiście zorganizowaliśmy
też loterię, gdzie najdroższą nagro-
dą był stojak na parasole. Wygry-

wał każdy los – wspomina
z uśmiechem Dorota Tomczyk,
organizatorka balu i opiekunka
mażoretek.

Ze wstępnych obliczeń wy-
nika, że udało się zebrać około
2 tys. złotych na cele charytatywne.

Przy tej okazji sejneńska or-
kiestra złożyła podziękowania swo-
im sponsorom, m.in.: Eugeniuszowi
Jurkiewiczowi, Robertowi Klu-
cznikowi, Renacie Zielińskiej i ap-
tece „Remedium”.

Organizowany przez Stowarzyszenie Społeczne na rzecz
Oświaty, Kultury i Sportu bal charytatywny, należy zaliczyć
do udanych.

Czekoladowy bal

(mov)

Burmistrz
Jan Stanisław Kap,
Przewodniczący

Rady Miasta Sejny
oraz

Przewodniczący
Koła Sybiraków

życzą Sybirakowi,
Panu Mikołajowi

Usowiczowi
zdrowia, szczęścia
i pomyślności
z okazji setnych

urodzin.



Emocjonalne, chwilami
na pograniczu prawa wystąpienie
JózefaRamotowskiego nagrudnio-
wej sesji Rady Miasta nie mogło
pozostać bez echa.
- Zakład Gospodarki Komunalnej
i Spółdzielnia Mieszkaniowa przy-
gotowały nam na gwiazdkę niezły
prezent – mówił J. Ramotowski.
– W ciągu pół roku po raz drugi
podniesiono nam, czyli mieszkań-
com bloku przy Konarskiego 19,
ceny za centralne ogrzewanie.
W czerwcu 2009 o 11 procent,
a od 1 stycznia 2010 o kolejnych
10. Teraz za ogrzanie metra kwa-
dratowego mieszkania my zapłaci-
my 5,34 złotego. Spółdzielcy
korzystający z ciepła produkowa-
nego w tej samej kotłowni, czyli
na Konarskiego 15, i przesyłane-
go tą samą linią zapłacą 4,19. Czy
jest to kara za to, że mieszkamy
w bloku komunalnym? Od roku
nie możemy doprosić się kalkula-
cji cenowej. Dowiedzieliśmy się,
że spółdzielnia wytwarza około
70 gigadżuli ciepła, a sprzedaje po-
nad 30. Co się dzieje z resztą? Stra-
ty na liniach przesyłowych nie są
aż tak wielkie. Kiedy ludzie sły-
szą ile płacimy za ciepło, to łapią
się za głowy. Dojdziemy swego,
sprawdzimy koszty i, jeżeli są za
wysokie, wystąpimy do sądu
o zwrot nadpłat wraz z odsetkami.

I to nie z kasy spółdzielni, ale
z kieszeni prezesa i dyrektora go-
spodarki komunalnej?
- To bzdury niemające żadnego
uzasadnienia ekonomicznego i fa-
ktycznego – odparowuje Franci-
szek Radziewicz, prezes Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. – Mieszkańcy
Konarskiego 19 płacą tyle za je-
den GigaJul, ile wynika z kalkula-
cji kosztów i zużycia wielkości
ciepła, plus podatek VAT.

Sejneńska spółdzielnia dy-
sponuje trzema kotłowniami.
Koszty produkcji 1 gigadżula cie-
pła w każdej z nich są różne. Na
potrzeby swoich członków są one
sumowane i dzielone przez trzy.
Dla pozostałych odbiorców ciepło
sprzedawane jest po cenie wynika-
jącej z kosztów produkcji w kon-
kretnej ciepłowni.
- Tak, i ten pan zapomniał dodać,
że do 06.08. 2009 obowiązywały
stawki ustalone pięć lat wcześniej
to jest 41,91 złotych netto za 1 GJ,
a od tej daty 45,20 za 1 GJ - tłuma-
czy prezes SM. – W tym czasie
wzrosły ceny opału, ceny energii
elektrycznej, opłaty za ochronę śro-
dowiska, podatki płacone do kasy
Miasta, najniższe płace i ich po-
chodne oraz inne składniki. W su-
mie wszystkie koszty poszły
w górę o jedną trzecią. A aktualnie
cena 1 GJ wynosi 50,30 zł netto,

okolicznościami. Mieliśmy ciągłe
skargi na warunki panujące w po-
czekalni, były uwagi sanepidu.”
- Odnoszę wrażenie, że pan pre-
zes nie był na przystanku przed
podjęciem decyzji o jego likwida-
cji, bo sytuacja wyglądała zupełnie
inaczej – odpowiada Jan Stanisław
Kap, burmistrz Sejn. – Pomieszcze-
nia piwniczne, dzierżawione przez
PKS, zostaływyremontowane, wto-
aletachpołożyliśmyglazurę i terako-
tę. Było ogrzewanie. Warunki

zarówno dla kasjerki, jak i dla pa-
sażerów, na pewno nie były ideal-
ne, ale było gdzie schować się
przed jesiennym deszczem i wia-
trem, załatwić potrzeby fizjolo-

giczne. Likwidacja poczekalni,
bez zapewnienia pasażerom mini-
mum warunków sanitarnych, to
był błąd. Ale na te decyzje miasto
wpływu nie miało i nie ma. Jeste-
śmy gotowi wspomóc ewentualną
budowę pawilonu dworcowego,
ale inicjatywa musi wyjść od prze-
woźnika. Póki co władze PKS
milczą. Być może czekają na de-
cyzje w sprawie prywatyzacji.

W innym miejscu wspo-
mnianego lokalnego pisma pre-
zes PKS zapewnia: „Chcemy
dla mieszkańców miasta i okoli-
cy stworzyć warunki przyzwoite”

I stworzył. Zostawiając lu-
dzi pod chmurką i ograniczając
liczbę kursujących autobusów.

„Autostop, autostop, wsia-
daj bracie dalej hop, rusza wóz, bę-
dzie wiózł, będzie wiózł dziś cię
ten wóz...„ – starsi zapewne pa-
miętają słowa tej piosenki. Młodsi
powinni jak najszybciej przyswoić
je, bo w Sejnach Państwowej Ko-
munikacji Samochodowej coraz
bliżej do zmiany nazwy na Poje-
dziesz Koleś Stopem.

Szerokiej drogi.
Tadeusz Moćkun

- Przestępuję z nogi na nogę, od-
palam papierosa od papierosa
i czekam... Jechać muszę, a swoje-
go auta nie mam. Co mogę jesz-
cze zrobić? Wyć jak pies? Tylko
do czego, jak ani słońca, ani księ-
życa nie widać... – mężczyzna
w kożuchu pamiętającym zimę
stulecia, nie przebiera w sło-
wach. – A tego tam przyparło –
pokazuje w stronę młodzieńca zni-
kającego zza drewnianą sklepo-
wą budką – to do „toalety pod
chmurką” wyskoczył. Wiosną to
dopiero będą tu swojskie zapa-
chy, oj będą...
- A pamiętasz pan, jak się w ko-
munie stopem jeździło? – włącza
się do rozmowy inny kandydat
na pasażera. – Człowiek wycho-
dził na krzyżówkę, machał ręką
i po kilku minutach jazda... Jak
przyszła demokracja, ludzie poku-
powali auta i moda na autostop

minęła. Ale widać, że PKS chce
ją przywrócić. Wymyśliłem dla
nich nową nazwę: Pojedziesz Ko-
leś Stopem... – wybucha śmie-
chem, a po chwili dodaje – skrót
pozostaje ten sam PKS. Myśli
pan – to do mnie – że za ten po-
mysł dostanę parę groszy?

Na sytuację, jaka powsta-
ła na przystanku po likwidacji
„poczekalni” w piwnicy narzeka-
ją nie tylko potencjalni pasażero-
wie. Mogą wprawdzie kupić
bilety w księgarni, ale... tylko
przez cztery dni (dwa pierwsze
i dwa ostatnie każdego miesiąca)
i tylko miesięczne.
- Za naszymi sklepikami ludzie
zrobili sobie toaletę – narzekają
handlowcy z Parkowej. – Gania-
my, prosimy, ale nic więcej nie
możemy zrobić. W dzień, za po-
trzebą ludzie idą do przychodni,
księgarni czy pukają do mieszkań

w bloku sąsiadującym z przystan-
kiem. Podpici swoje potrzeby za-
łatwiają pod chmurką. Na razie
kryje to śnieg, ale aż strach pomy-
śleć, co tu będzie wiosną...

W październiku 2009, na
łamach lokalnej gazety, prezes su-
walskiego PKS zapewniał, że li-
kwidacja poczekalni „to tylko
sytuacja przejściowa, wymuszona

P(ojedziesz)K(oleś) S(topem)
We wrześniu ubiegłego roku PKS rozwiązał umowę z miastem na dzierżawę piw-
nicy w bloku przy ul. Parkowej, w której mieściły się kasa, toaleta i poczekalnia,
wystawiając pasażerów, dosłownie, do wiatru. Od 1 lutego zlikwidował kilka kur-
sów zostawiając ludzi na mrozie.

Tym żyją Sejny 3

Bardzo drogie ciepło
Za ogrzanie metra kwadratowego mieszkania w ko-
munalnym bloku przy ul. Konarskiego 1 9 mieszkań-
cy płacą 5,34 zł, a ich sąsiedzi zamieszkujący
w blokach administrowanych przez Spółdzielnię
Mieszkaniową tylko 4,1 9 zł.

jest to wzrost 12 procent w sumie,
ale takie są realia ekonomiczne.

Prezes Radziewicz na za-
rzut postawiony przez J. Ramotow-
skiego, dotyczący rzekomego
marnotrawstwa ciepła odpowiada
krótko:

- Produkcja i sprzedaż ciepła nie
stanowi tajemnicy, a jej dane są do-
stępne dla Członków Spółdzielni
i przed nimi Zarząd ponosi odpo-
wiedzialność za nieprawidłowości
lub marnotrawstwo. Natomiast
ten opowiadał nieprawdę, w opar-
ciu o niesprawdzone, niepełne
i nie zweryfikowane dane, lub
ktoś w sposób nieuczciwy wpro-
wadza go celowo w błąd.

Zdaniem J. Ramotowskie-
go, mieszkańców bloku nie stać
na ponoszenie tak wysokich opłat.

Na 25 mieszkań, tylko jed-
no zajmuje rodzina, w której obo-
je małżonkowie pracują. W sie-
dmiu pracuje po jednej osobie,

w tym trzy lokale zajmują matki
samotnie wychowujące dzieci. Po-
zostałych 15 mieszkań zasiedlają
emeryci i renciści.

Jak wynika z informacji
przekazanej radnym mieszkańcy
bloku podjęli decyzję o odłącze-
niu się od kotłowni spółdziel-
czej . Jest szansa, że administrują-
ca blokiem Wspólnota Mieszkań-
ców dostanie w Urzędu Miasta

dofinansowanie w kwocie ok.
35.000 zł.
- Nikt nie zmusza i nigdy nie zmu-
szał w/w Wspólnoty do zakupu
ciepła w Spółdzielni. Wolny kraj,
wolny rynek, niech się odłączą –
ucina dyskusję prezes. – Dla nas
będzie to ulgą, a nie problemem,
który trwa od dziesięcioleci. Loka-
torzy cytowanej wspólnoty zoba-
czą i przekonają się ile naprawdę

kosztuje zużywane ciepło i jak na-
leży nim gospodarować. I niech
nikt nas sądem nie straszy, bo to
nie są mroczne czasy... a Spół-
dzielni naprawdę nie stać na tego
typu sponsoring, jakiego by życzy-
li sobie co poniektórzy spoza Spół-
dzielczej Społeczności.

Wypowiedzi prezesa SM
są autoryzowane.

Tadeusz Moćkun



Przedszkole nareszcie za-
częto postrzegać jako właściwe
miejsce do zapewnienia warun-
kówprawidłowego rozwoju dziec-
ka. Miejsce, które może również
kompensować braki wynikające
z dysfunkcyjności środowiska ro-
dzinnego oraz niwelować następ-
stwa będące efektem zaburzeń
i nieprawidłowości w rozwoju
dziecka. Dziś już wiadomo, że do-

bra edukacja przedszkolna ma bar-
dzo pozytywny wpływ na
późniejsze życie dziecka, że tyl-
ko przez edukację można na-
uczyć poznania swoich
możliwości, zaradności życiowej,
współdziałania, reguł społeczne-
go współżycia.

Wysoki poziom wykształ-
cenia społeczeństwa to nie tylko
lepsze jego kwalifikacje zawodo-

we i wzrost poziomu życia, ale
również wyższa świadomość spo-
łeczna, lepsze rozumienie siebie
i swojego miejsca w otaczającym
świecie. Natomiast jakość tych
wartości zawsze zależy od jako-
ści edukacji instytucjonalnej któ-
ra winna odbywać się w ścisłym
współdziałaniu z pierwotnym, na-
turalnym środowiskiem wycho-
wawczym dziecka – z rodziną.

Owe prawidłowo funkcjo-
nujące współdziałanie nauczycie-
li z rodzicami i opiekunami
warunkuje harmonijny rozwój
dziecka. Współpraca ta nie doty-
czy tyko rodziców. Jeżeli dziec-
kiem zajmują się dziadkowie lub
dorastające rodzeństwo, wów-
czas i ich także trzeba traktować
jak partnerów.

To właśnie rodzina dzię-
ki swej stałości daje dziecku opar-
cie i poczucie bezpieczeństwa,
równowagę emocjonalną i zapew-
nia dziecku zdrowie psychiczne.
O tym czy dziecko czuje się ko-
chane i akceptowane oraz bez-
pieczne, decyduje wzajemny
stosunek rodziców do siebie i do
dzieci, dziadków czy wujostwa.
Przedszkole ma za zadanie słu-
żyć rodzicom pomocą we wpro-

wadzeniu dziecka w życie
społeczne. Wspomoże ich w
kształtowaniu osobowości małe-
go dziecka, pokaże jak zaintere-
sować dzieci przyrodą, sztuką,
jak pobudzić wyobraźnie i po-
trzebę tworzenia.

Dyrektor Przedszkola
Miejskiego w Sejnach
Beata Dźwilewska

Przedszkole jest ważne
4 Społeczeństwo

W Przedszkolu Miejskim nr 1 uroczyste spotkania z Dziadkami odbywają się
tradycyjnie 21 i 22 stycznia. Jest to zawsze wielkie wydarzenie w życiu przed-
szkola. Dzieci witają w tym dniu gości, których czeka wiele niespodzianek. Fre-
kwencja zawsze dopisuje, za co dziadkom serdecznie dziękujemy.

DrodzyRodzice!
Już od1 lutego prowadzimynabórdzieci do PrzedszkolaMiejskiego

nr1 wSejnach na rokszkolny 2010/2011, który trwaćbędzie do 20marca 2010r

Wychowanie przedszkolne bardzo korzystnie wpływanawszechstronny
rozwójdzieci i ich późniejsze osiągnięcia szkolne. Świadomi tejdoniosłej roli
przedszkola, serdecznie Państwazapraszamydo skorzystania z naszych usług.
Ilośćmiejsc ograniczona.

Zapraszamydo bliższego poznanianaszejplacówkipodczas „Dni
otwartychdrzwi”, które zaplanowaliśmywdniach: od15do 19 lutego 2010roku.

Szczegółowe informacje namiejscu oraz: tel. (087)51620 90
lub tel. kom: 607672047, www.przedszkole.sejny.pl

"Karty zgłoszeń”dostępne sąwnaszej placówce przy
ul. Zawadzkiego 13 oraz na stronie internetowej.
Kartę zgłoszeniadzieckado przedszkolanależy
dostarczyćdo 20marca 2010 roku.

ZAPRASZAMY
Dyrekcja i pracownicy przedszkola

Tegoroczna zima jest wy-
jątkowo mroźna i śnieżna, dla
dzieci to powód do zadowolenia,
ale taka aura wcale nie sprzyja
zwierzętom i ptakom. Dzieci
z Przedszkola Miejskiego w Sej-
nach oraz Miejskiej Świetlicy
Środowiskowej połączyły wolny
czas z pomocą ptakom. Zimą
szczególnie potrzebują one na-
szej pomocy.

Jak co roku spore stado
kaczek bytuje w Sejnach nad rze-
ką Marychą. Dzięki hojności kie-
rownika Gminnej Spółdzielni

„Samopomoc Chłopska” w Sej-
nach oraz miejscowego rolnika
Stanisława Grygucia, którzy po-
darowali chleb i ziarno, funkcjo-
nariusze i pracownicy Komendy
Powiatowej Policji w Sejnach
wraz z dziećmi zorganizowali
dzisiaj akcję dokarmiania tych
ptaków. Podczas dokarmiania
dzieci mogły dowiedzieć się
również jak bezpiecznie zacho-
wywać się podczas zabaw zimo-
wych w pobliżu akwenów
wodnych.

Andrzej Wiźlański

Trwają właśnie ferie zimowe. Niektórzy spędzają je przed
komputerem lub telewizorem, inni zaś korzystają z zorgani-
zowanych zajęć.

„Bezpieczne ferie”
to nie tylko zabawa…

OGŁOSZENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W SEJNACH



Wzrosła płaca minimalna
do 1317 zł. i jednocześnie podno-
si to naliczane od niej wypłaty,
czyli maksymalne odprawy za
zwolnienie z pracy, zasiłku choro-
bowego, dodatku za pracę nocną
czy w końcu odszkodowania za
mobbing w pracy. Powiatowy
Urząd Pracy przestał też wyda-
wać legitymacje ubezpieczenio-
we, zastąpią je zaświadczenia
o ubezpieczeniu zdrowotnym.
W planach PUP na ten rok znajdu-
ją się przede wszystkim szkole-
nia grupowe w zawodach:
drwal/pilarz, operator sprzętu cięż-
kiego, operator maszyn tartacz-
nych, szkolenia budowlane, kurs
florystyczny, fryzjerski, specjali-
sta do spraw kadr i płac. Szkole-
nia zostały dobrane na podstawie
rozpoznania rynku pracy. W oko-
licy istnieją cztery tartaki, w któ-
rych już niedługo potrzeba
będzie więcej pracowników.
- Urząd pracy nie wspiera bezro-
botnych, ale aktywizuje. Więc
szkolenia są dla tych osób, które
chcą coś robić. Nawet, jeśli bez-

robotny po ukończeniu kursu nie
znajdzie pracy w Sejnach i tak bę-
dzie mu łatwiej o zatrudnienie,
choćby w pobliskich powiatach.
Niektóre ze szkoleń nasz urząd
organizuje po raz pierwszy, np.
operator sprzętu ciężkiego, jest
to zawód, który z powodzeniem
wykonywać może nie tylko mło-
dy chłopak, ale i pan po czterdzie-
stce. Pracodawca też zyskuje, bo
nie musi kierować pracownika
na kosztowne szkolenia. My daje-
my certyfikaty i uprawnienia do
wykonywania zawodu – wyja-
śnia W. Myszczyńska, dyrektor
PUP w Sejnach.

Do rzadkości nie należą sy-
tuacje, kiedy młodą osobę po stu-
diach wyższych trzeba skierować
na kurs dający jej konkretny fach.
Największym powodzeniem cie-
szą się szkolenia z księgowości.
Kierunki kształceniawnaszymkra-
ju nieczęsto pokrywają się z oczeki-
waniami pracodawców. Chętni na
przekwalifikowanie będąmogli sta-
rać się o refundacje studiów pody-
plomowych.

Urząd Pracy monitoruje
efektywność szkoleń, czyli
sprawdza ilu „absolwentów” po
wyszkoleniu znajduje pracę.
Zwykle było to 40%, a kierowcy
kategorii C i C+ E aż 100%, jed-
nak w ubiegłym roku ten odse-
tek spadł na tyle, że kierowców
PUP na razie szkolić nie będzie.

Niedawno wprowadzono
przygotowanie zawodowe doro-
słych, czyli umożliwienie uzy-
skania tytułu i umiejętności
zawodowych, co ma zwiększyć
uczestnictwo dorosłych w kształ-
ceniu ustawicznym. Kształcenie
odbywać się będzie w miejscu
pracy, na podstawie umowy za-
wartej miedzy starostą, a praco-
dawcą, ale bez nawiązania
stosunku pracy.

Czyli nadal trudno bę-
dzie „zaczepić” się na etat. Pra-
codawcy równie chętnie jak
niektórzy bezrobotni korzystają
z możliwości dopłat i „darmo-
wych” pracowników. Dlatego
tak niewielu stażystów ma szan-
se na pracę.

Jednak w tym roku istnie-
je możliwość uzyskania 18 tys.
złotych na stworzenie stanowi-
ska pracy. Innymi słowy praco-
dawca otrzyma te pieniądze,
jeśli zatrudni pracownika i za
otrzymane z urzędu pieniądze
stworzy mu stanowisko, np. kom-
puter, biurko. Być może takie pie-
niądze zachęcą lokalnych
przedsiębiorców do zatrudniania.

Do odważnych świat nale-
ży, wielu sejnian znajduje zaję-
cie w Augustowie czy Suwał-
kach. Powstaje tam centrum Pla-
za, gdzie mieścić się będą marko-
we sklepy i restauracje. Część
z nich już rozpoczęła rekrutację
pracowników, wystarczy wysłać
swoje CV.
- Kilka pań z Sejn już jakiś
czas temu zrealizowało podob-

ny plan. Znalazły pracę w su-
walskim zakładzie drobiarskim
i teraz dzielą się kosztami do-
jazdu swoim samochodem –
wspomina W. Myszczyńska.

Trochę lepiej jest w bu-
downictwie, chociaż nadal dale-
ko nam do boomu sprzed kilku
lat. Na dobre ruszyć ma w mar-
cu, więc kto ma kwalifikacje
lub trochę doświadczenia i chce
dorobić, będzie miał ku temu
sposobność. Wiosna jest trady-
cyjnie naj lepszym okresem na
poszukiwanie pracy.

Pomimo zamieszania
wokół wysyłania bezrobotnych
na roboty publiczne, w tym ro-
ku Urząd Pracy w Sejnach prze-
znaczy na nie 35% swoich
środków, czyli ok. 120 tysięcy
złotych.

Wioletta Myszczyńska, dyrektor PUP: „WSejnach nie mamy fachow-
ców. Potrzebujemy sprzedawców, fryzjerek, a nawet wykwalifikowa-
nych osób do sprzątania. Każdy chce mieć przygotowaną kadrę.”

Od nowego roku bezrobotni będą otrzymywać wyższe zasiłki. Kwota podstawo-
wa wzrośnie z obecnych 575 zł do 71 7 zł, ale będzie wypłacana tylko przez trzy
pierwsze miesiące bezrobocia. Kwota wypłacana następnie do końca okresu za-
siłkowego, który będzie trwał pół roku lub rok, wynosić będzie 563 zł. Zmiany
nie dotyczą osób, które na bezrobocie przeszły przed 1 stycznia tego roku.

Praca 5

Urząd Pracy pod lupą
Dokończenie ze strony 1

(mov)



TO TRZEBA ZOBACZYĆ

››› 6 stałych sal wystawowych
(Dominikanie i Biskupi Sejneńscy,
Sejneńskie szkoły, Wielokulturo-
wość regionu, archeologia, Numi-
zmatyka, TradycjeWojska Polskie-
go i CzynuNiepodległościowego)
››› Wystawa Marka Karpowi-
cza „Spacerkiem po sentymental-
nych Sejnach”
››› Aula im. Jana Pawła II: eks-
pozycja zbiorów pana Jana Giedzia
(stare radia, adaptery, gramofony)
››› Archiwum i Biblioteka: bo-
gate zbiory dotyczące regionu oraz
historii Polski
››› Wystawa „Sukiennice Wczo-
raj i Dziś”: prezentacja koncepcji
odbudowy sukiennic przygotowa-
na przez Sejneński Towarzystwo
Opieki Nad Zabytkami.

Muzeum Ziemi
Sejneńskiej

!
Sejneński informator kulturalny

Klasztor
Podominikański

››› Muzeum Diecezji Sejneń-
skiej (1818- 1925)
››› Muzeum Etnograficzne Zie-
mi Sejneńskiej (eksponaty z XIX
i początkuXXwieku)

"Pogranicze"
Biała Synagoga

Dom Pogranicza,
Centrum Dokumentacji
Kultur Pogranicza

››› Bogate zbiory dotyczące
regionu, wielokulturowego dzie-
dzictwa narodów Europy Środ-
kowowschodniej, Kaukazu oraz
Azji Środkowej.
››› Do CDKP zapraszamy od
poniedziałku do piątku, w godzi-
nach 9.00-17.00
››› Igor Gilbo - Fotografie
W piwnicach Domu Pograni-

cza można oglądać wystawę fo-
tografii Igora Gilbo, który
urodził się w grudniu 1943
w Archangielsku. Od roku 1950
żył w Murmańsku. Po ukończe-
niu klasy ósmej rozpoczął pracę
uczęszczając jednocześnie do
szkoły wieczorowej. Służył w
wojsku. Pracował jako szofer
i ślusarz. W końcu lat 60-tych
XX wieku łowił ryby w Morzu
Barentsa i w Oceanie Atlantyc-
kim. Ukończył kijowskie Tech-
nikum Fotograficzne.
Fotografuje od 1970 roku. Od

1994 roku jest wydawcą. Jest
autorem pięciu wystaw indywi-
dualnych. Wstęp wolny.
››› "Haiku" Miłosza i Dudziń-
skiego - Wystawa rysunków An-
drzeja Dudzińskiego
Od lipca zapraszamy na wy-

stawę rysunków Andrzeja Du-
dzińskiego, które powstały do
tomu poezji pt.:"Haiku Miłosza
i Dudzińskiego". Wiersze wy-
brał i przetłumaczył Czesław
Miłosz. Wstęp wolny.

››› Wystawa prezentująca pro-
jekt Międzynarodowego Centrum
Dialogu pod patronatem Czesława
Miłosza.

MCD zostanie utworzone
w Krasnogrudzie na bazie odre-
staurowanego dworu i kompleksu
innych budynków zaplanowanych
w przestrzeni 10 hektarów, które
Fundacja Pogranicze objęła w dłu-
goletnią dzierżawę. W efekcie po-
wstanie pierwsza o takim charakte-
rze w Europie szkoła kształcąca
liderów działań integracyjnych

w społecznościach
wielokulturowych,
którzy zdobywać
będą zarówno wie-
dzę teoretyczną jak
i praktycznąwdzie-
dzinie dialogumiędzy
grupami społecznymi,
religiami, narodami.

6 Kultura

Pod koniec stycznia w Sej-
neńskiej Spółdzielni Jazzo-
wej zagrali „Otako”. Swoje
brzmienia nazywają „tere-
nową muzyką Suwalszczy-
zny”, łączą folk z rockiem
i poezją śpiewaną.

Muzyka drogi
Powstali dwa lata temu

w wyniku wielu podróży po Su-
walszczyźnie, spotkań z ludźmi.
Ich celem była muzyka, która oka-
zała się nieodłącznym elementem
otaczającego ich krajobrazu. Nie
mieli wyjścia, jako muzycy, mu-
sieli wyrazić swoje uczucia we
właściwy sobie sposób. Ich utwo-
ry przesłuchać można na stronie
http://www.myspace.com/otako/

Skład zespołu: Piotr Fiedo-
rowicz - śpiew, skrzypce, gitara,
flety; Karol Halicki - gitara; Zyg-
munt Szulc - perkusja.

Litewska niepodległość
Szesnastego lutego przypada 92 rocznica proklamowania niepodległości Litwy.
Odzyskała jąwraz z Polską po ponad stuletnim zaborze carskim.

Jeszcze w czasie trwania
działań wojennych, w dniach 18-
22 sierpnia 1917 roku, w Wilnie,
zebrało się 222 delegatów z każ-
dej części Litwy, którzy wybrali
16-osobową Radę Litewską (Lie-
tuvos Taryba). To ona, 16 lutego
1918 roku ogłosiła Akt Niepodle-
głości. Wśród jej członków był
także związany z Sejnami ksiądz
Justinas Staugaitis. Na czele no-
wych władz kraju stanął zaś Ana-
nas Smetona.

Odzyskanie przed ponad
90 laty niepodległości nie przy-
szło Litwinom łatwo. Gdy konsty-
tuowała się Taryba, na terytorium
Litwy obecni byli jeszcze Niem-
cy, potem starali się rządzić biało-
gwardziści, bolszewicy. Ale
najwięcej krwi popłynęło pod-
czas bratobójczych walk między
Polakami i Litwinami na Sejneńsz-
czyźnie. Przez stulecia oba naro-
dy tworzyły jedno państwo. Gdy
w 1918 roku każdy z nich two-
rzył własną państwowość, wy-
szedł problem granic. Żadna ze
stron nie chciała ustąpić i oddać
drugiej np. Puńska, Sejn. Sejny
przechodziły z rąk do rąk aż jede-
naście razy. Potem był marsz Żeli-
gowskiego na Wilno, co na lata
położyło się cieniem w stosun-
kach polsko-litewskich. Granicę
państwową poprowadzono często-
kroć przez część wsi, gospo-
darstw rolnych. Tak było m.in.
w Dusznicy, Burakach. Przez ja-
kiś czas rolnicy mogli uprawiać
swoje pola, leżące po obu stro-
nach granicy. Po drugiej wojnie
światowej znikła i ta możliwość.
Dopiero od niedawna, po wejściu
obu krajów do układu z Schen-
gen, mieszkańcy przygranicz-
nych miejscowości mogą bez
szkód przejść niewidoczną już gra-
nicę, by obejrzeć część pół swych
dziadków, rodziców, krewnych.

Litewska niepodległość
nie trwała długo. Latem 1940 ro-
ku, podobnie jak i inne państwa
nadbałtyckie, została wchłonięta
przez Związek Radziecki. Po raz
kolejny Litwa wybiła się na nie-
podległość w 1990 roku. Jedena-
stego marca 1990 roku Rada
najwyższaLitewskiej Socjalistycz-
nej Republiki Radzieckiej prze-
kształca się w Sejm Odtworzenio-
wy (Atkurimo Sejmas), który
uchwala ustawę o reaktywowaniu
niepodległości Litwy. Ta druga
niepodległość też nie przyszła ła-
two. 13 stycznia 1991 roku pod
wieżą telewizyjną wWilnie zginę-
ło od kul żołnierzy radzieckich

13 młodych Litwinów. Więk-
szość miała wówczas po 18-23 lat.
Warty pod wieżą pełnili wtedy tak-
że młodzi puszczanie, studenci li-
tewskich uczelni. Puszczanie
nieśli też wybijającej się na niepod-
ległość Litwie pomoc materialną.
Dostarczano tam m.in. leki. Jed-
nym z głównych organizatorówpo-
mocy był ówczesny wójt gminy
Puńsk Romuald Witkowski.

11 marca jest trzecim, po
rocznicy bitwy grunwaldzkiej
oraz 16 lutego, wielkim świętem
narodowym. Obchodzą go także
Litwini rozsiani po całym świe-
cie, w tym i na Sejneńszczyźnie.
Mieszkańcy nadgranicznej wsi
Kompocie w gminie Puńsk już je-
sienią 1990 roku z wielkim tru-
dem wyciągnęli z ziemi
dziesięciotonowy głaz i ustawili
przy drodze. Wyryto na nim na-
pis: „Z okazji reaktywowania nie-
podległości Litwy - 1990.03.11”.
Co roku, wzornicę reaktywowa-
nia niepodległości Litwy, składa-
ne są kwiaty, śpiewane pieśni.
Odwiedzają to miejsce i liczni tu-

ryści. Jest to jedyny taki obelisk
na świecie upamiętniający ten hi-
storyczny dla Litwinów dzień.
Natomiast 11 marca 1991 roku
imię „11 marca” otrzymało litew-
skie Liceum Ogólnokształcące
w Puńsku - jedyna litewska szko-
ła średnia Polsce.

Jan Wyganowski

KOMUNIKATPOWIATOWEGO INSPEKTORA
NADZORUBUDOWLANEGOWSEJNACH

wzwiązku z potencjalnym zagrożeniem spowodowanym
zalegającym na dachach śniegiem i lodem

W związku z intensywnymi opadami śniegu, które miały miejsce
w ostatnich dniach, przypomina się właścicielom i zarządcom budynków i
innych obiektów budowlanych o obowiązku usuwania nadmiaru
zalegającego śniegu i lodu z dachów i balkonów, gdzie zalegający śnieg
i lód mogąstanowić zagrożenie bezpieczeństwa ludzi imienia.

Dotyczy to również sopli lodowych zwisających z okapów
dachów, które należy usuwać na bieżąco.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty budowlane z
płaskimi dachami takie jak: hale sportowe, budynki przemysłowe,
magazynowe, budynki użyteczności publicznej i pozostałe.

Właściciel lub zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku
odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem, a w szczególnych
przypadkach organ nadzoru budowlanego może wprowadzić zakaz
użytkowania obiektuw trybie natychmiastowym.

Powiatowy InspektorNadzoru Budowlanego wSejnach
Irena Łupińska

(mov)



Policja 997, (87)5166333

Straż Pożarna 998, (87)5163830

Pogotowie 999

Pogotowie energetyczne

(87)5162 087

Szpital (87)5162 138

Urząd Miejski (87)5162073,

(87)5162074

Informacja PKS

(87) 5162 178

WAŻNE TELEFONY

Wszechnicę Mazurską w Olecku.
Był nauczycielem wf w SP 1
i Gimnazjum nr 1 w Sejnach.
W młodości grał w siatkówkę.
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Re-
kreacji w Sejnach będzie kiero-

wał od czasu rozstrzygnięcia
konkursu na stanowisko dyrekto-
ra ośrodka. Czy przystąpi do kon-
kursu, dziś nie jest w stanie
jednoznacznie odpowiedzieć.- Zadaniem ośrodka jest stworze-

nie warunków do rozwoju rekre-
acji, sportu dzieci i młodzieży
oraz wspomaganie sportu kwalifi-
kowanego – mówi Kamil Jotej-
ko, pełniący obowiązki dyrekto-
ra MOSiR. - Cel ten realizować
będziemy organizując i pomaga-
jąc w organizacji imprez o charak-
terze sportowo-rekreacyjnym,
a także modernizując istniejącą w
mieście bazę sportową. Mam na
myśli siłownię, stadion miejski
czy budowaną właśnie plażę miej-
ską. Pod opieką ośrodka będzie
też Centrum Informacji Turystycz-
nej z wypożyczalnią rowerów,
awdalszej perspektywie wypoży-

czalnia kajaków. Opracowujemy
kalendarz imprez sportowo-re-
kreacyjnych na ten rok. Nie za-
braknie w nim zawodów towa-
rzyszących Dniom Sejn. A na
początek, przy współpracy z klu-
bem „Pomorzanka”, wiosną zor-
ganizujemy piłkarski turniej pod
hasłem „Szukamy talentów”.

Kamil Jotejko (na zdję-
ciu) ukończył pedagogikę eduka-
cji regionalnej z wychowaniem
fizycznym i turystyką w Wyż-
szej Szkole Suwalsko-Mazur-
skiej im. Jana Pawła II w Suwał-
kach i jest słuchaczem studiów
podyplomowych z wychowania
fizycznego prowadzonych przez

REGIONALNE
STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W SEJNACH

KRS: 0000061555
Numer konta bankowego:

62935400070000000016290001

Adres: Wojska Polskiego 60 D
16-500 Sejny

ZWIĄZEK HARCERSTWA
POLSKIEGO, CHORĄGIEW
BIAŁOSTOCKAZHP

z dopiskiem: Szczep Sejny
KRS: 0000271846

Numer konta bankowego:
69150013441213400888580000

Adres: Pałacowa 3/1,
15-042 Białystok

SEJNEŃSKI KLUB
SPORTOWY

„POMORZANKA”
KRS: 0000230280

Numer konta bankowego:
57936700070010000622970001

Adres: Piłsudskiego 25,
16-500 Sejny

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ZDROWIA
KOMITET ODDZIAŁU

W SUWAŁKACH
z dopiskiem: SP ZOZ
w Sejnach Pogotowie

Ratunkowe – zakup sprzętu
medycznego

KRS: 0000065198
Numer konta bankowego:

16150017191217100244310000

Adres: Noniewicza 10,
16-400 Suwałki

STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDÓW

ZIEMI SEJNEŃSKIEJ
KRS: 0000077757

Numer konta bankowego:
66935400070000000027850001

Adres: 1-go Maja 1,
16-500 Sejny

FUNDACJA „POGRANICZE”
KRS: 0000178248

Adres: Piłsudskiego 37,
16-500 Sejny

STOWARZYSZENIE
LITEWSKIEJ KULTURY
ETNICZNEJ W POLSCE
KRS: 0000158347

Numer konta bankowego:
21935400070070070003030003

Adres: Mickiewicza 23,

16-515 Puńsk

PROCENT
PRZEKAŻ1

SEJNEŃSKIM
ORGANIZACJOM

Zielone światło dla amatorów
Utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sejnach, to zapowiedź zapalenia zielonego świa-
tła dla rozwoju sporu, zwłaszcza amatorskiego.

Sport 7

Zachęcamy Państwa do zamieszczania ogłoszeń
ZA DARMO

na łamach Wieści Sejneńskich.

OGŁOSZEN IA DROBNE
tel: 663 371 170 wiesci@sejny.home.pl

● Kulig z ogniskiem i grzańcem.
Zapraszamy Państwa na kulig w pięknej zimowej scenerii w okolicach Wi-
gier. Ponadto zapewniamy; autokar, bigos, kiełbaskę, muzykanta z akorde-
onem. Cena do uzgodnienia.
Telefon: 605-345-777
● WĘGIEL KAMIENNY GRUBY sortowany 550 ZŁ/TONA, możliwość
dowozu; tel. 087-5685209 i 506109300
● Dachy - krycie wiórem: dworków, skansenów, karczm, restauracji, domów
mieszkalnych, zabudowań gospodarczych, altan oraz innych budynków! Jest
to propozycja dla koneserów, zwolenników tradycyjnych i ekologicznych
rozwiązań w architekturze. Działamy z sukcesami na rynku pokryć dacho-
wych już od ponad połowy wieku. W dotychczasowej historii firmy zawsze
byliśmy w stanie spełnić oczekiwania inwestorów. Na pierwszym miejscu
stawiamy zawsze wysoką jakość, estetykę i niezawodność. Oferujemy szyb-
kie i solidne wykonanie dachu na terenie całej Polski. Kontakt: 0783828866
● Działka budowlana w Puńsku o pow. 9 arów na sprzedaż. Cena 35 tys. do
negocjacji. Po godz. 18.00. Telefon: 875621080
● Sprzedammieszkanie 70,5 m kw. przy ul. Wojska Polskiego,
tel. 601 224 424
● SZUKASZ CIEKAWEJ PRACY? Organizujemy kurs pilotów wycieczek
turystycznych - ostatnie wolne miejsca! Szczegóły: Towarzystwo Wiedzy
Powszechnej w Suwałkach, tel. (87) 566 45 39. Zatrudniamy najlepszychwy-
kładowcóww regionie.
● AVON daje możliwość zatrudnienia, zarabiania, zdobywania niezależności
finansowej, realizowania swoich marzeń i rozwoju osobistego. Oferujemy:
PREZENTY dla nowych osób! Elastyczny czas pracy Profesjonalne szkole-
nia kosmetyczne Możliwość nawiązania nowych znajomości Nie ma wpiso-
wego, ani żadnych kar za nieskładnie zamówień! To ile zarobisz zależy
wyłącznie od Ciebie! Bezpłatna dostawa kosmetyków, Zarobek do 40% ze-
branego zamówienia! Dla ambitnych możliwość awansu - stanowisko Lide-
ra. Kontakt: Edyta Łomeć Okręgowy Menedżer Sprzedaży Firmy AVON,
e-mail:avon.elk@interia.pl, telefon: 509633143
● Oferuję stancję, jeden duży pokój z kuchnią, umeblowany na ulicy Konop-
nickiej w Sejnach. Telefon kontaktowy: 0875173119, dzwonić o każdej po-
rze dnia.
● Duża firma sprzątająca poszukuje osób do sprzątaniawSejnach.
Telefon kontaktowy: 510013040.
● Kupię siedlisko, stary dom do remontu z kawałkiem ziemi, lub działkę sie-
dliskową chętnie na peryferiach lub leśniczówkę.
Kontakt e-mail tad_bering@interia.pl
● Bezpieczne, skuteczne i trwałe odchudzanie! 100% gwarancji! Nie masz
nic do stracenia oprócz zbędnych kilogramów! Zadzwoń: 510 876 248.
● KUPIĘ DZIAŁKĘ INWESTYCYJNĄO POWIERZCHNI OD 2500 M2
DO 20000 M2 w okolicy centrum miejscowości SEJNY lub w okolicach
osiedla domówwielorodzinnych. Kontakt tel. 662262962.
● Sprzedam dębowe meble z Niemiec: komoda z podwieszana witry-
na, komoda, witryna, kuchnia wraz z wyposażeniem(zmywarka, kuchenka
cer., zlew, okap), stół owalny, mała komódka, szafka pod telewizor. Tel. kon-
taktowy:0-696-755-359, cena do negocjacji.

(tam)

● Remonty i wykończenia wnętrz,
układanie terakoty glazury, przerób-
ki elektryczne, tynkowanie ręczne
tynkiem gipsowym, malowanie
szpachlowanie, Sejny i okolice, ni-
skie ceny. Kontakt tel. 609373287
● Mam do sprzedania śliczne
ubranka dla maluchów. Są to ciusz-
ki praktycznie nowe, wiele z metka-
mi, przywiezione z Anglii.
Przeważają ubranka na dziewczyn-
kę, ale na chłopczyka też się znajdą.
Rozmiarowo różne, od 0 do 2-3 lat.
Są to: body, pajacyki, bluzeczki,
spodnie, bluzy, sweterki itp. Każde
ma swoją cenę. Serdecznie zapra-
szam.Tel: 782239191, dzwonić po
12-stej, mail annusia-73@wp.pl

Nie ma co ukrywać, że
to podopieczni Zdzisława Zabo-
rowskiego sprawili, że o impre-
zie w Suwałkach można mówić
turniej . Gdyby nie oni....

Ale szerzej o sekcji judo Po-
morzanki Sejny za dwa tygodnie.

Dziś sejneńscy medaliści
turnieju w Suwałkach: dziewczę-
ta: 50 kg: I miejsce - Angelika Jo-
dzis (na zdjęciu); + 50 kg:
I miejsce - Anna Janczulewicz;

II miejsce - Karolina Jodzis;
chłopcy - 36 kg: I miejsce - Ad-
rian Kordowski; 46 kg: I miej-
sce - Krystian Moroz; II miejsce
- Rafał Galiński; 66 kg: I miej-
sce - Dawid Jarzębowicz;
II miejsce - Wiktor Makowski;
73 kg: I miejsce - Adam Anusz-
kiewicz; 81 kg: II miejsce - Ma-
riusz Walio; III miejsce - Marcin
Fiodorowicz

Kilku widzów (rodzice zawodników), kilkunastu zawodni-
ków z Suwałk i Augustowa i prawie 20 z Pomorzanki Sejny
to w największym skrócie, niezbyt optymistyczny obraz tur-
nieju (raczej mini...) judo rozegranego w Suwałkach.

Sejneńscy judocy uratowali
turniej w Suwałkach

(tam)



8 Galeria

Chociaż za oknem mroź-
nie i biało od śniegu, w przed-
szkolu od wielu tygodni trwały
gorące przygotowania do dni
babci i dziadka. Imprezę, oczywi-
ście przy pomocy pań przedszko-
lanek, przygotowali wszyscy
podopieczni placówki, a dodaj-
my, że jest ich w sumie 144.
W swoich grupach zaprezento-
wali program artystyczny. Były
wierszyki, piosenki, a także jaseł-
ka, których wielu dziadków prze-

cież jeszcze w wykonaniu
swoich wnuków nie widziało.
- Przedszkolacy przygotowali
swoim babciom i dziadkom laur-
ki, medaliony serduszka, figurki
z plasteliny i masy solnej – mó-
wi Beata Dźwilewska, dyrektor
Przedszkola Miejskiego w Sej-
nach.

Spotkanie w tak miłym
dniu było okazją do wspólnego
poczęstunku i herbaty.

(mov)

Zaśpiewali dla dziadków
Kochamy ich równie mocno jak rodziców, a czasami kie-
dy ci ostatni za coś nas karzą to właśnie do dziadków
uciekamy po dobre słowo. Sejneńscy przedszkolacy pa-
miętali o swoich babciach i dziadkach w ich dniu.

fot. archiwum Przedszkola Miejskiego




