
Ta wiadomość dotarła do
mnie w sobotę rano, tuż po roczni-
cowej mszy za mojego tatę. Udali-
śmy się do domu mojej mamy,
żeby tam wypić kawę. Chcieliśmy
wspólnie obejrzeć obchody 70
rocznicy zbrodni katyńskiej. Za-
miast tego zobaczyliśmy pierwsze

relacje telewizyjne, wtedy jeszcze
mówiło się o awarii samolotu. By-
łem zaniepokojony, ale stan naszej
floty zawsze pozostawiał wiele do
życzenia, więc nie przejąłem się
aż tak bardzo. Tymczasem kolejne
wiadomości były coraz gorsze,
rozwiewały wszelką nadzieję,
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Wstrząsnęła mną wiadomość o katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w której
straciliśmy Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię,
przedstawicieli dowództwa Wojska Polskiego, parlamentarzystów, prezesów instytucji
państwowych, przedstawicieli Rodzin Katyńskich, osoby duchowne z kościoła rzymsko-
katolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego, pracowników kancelarii pre-
zydenta, funkcjonariuszy BOR-u, załogę samolotu. W sumie 96 osób.

że ktoś przeżył. Pojawiła się roz-
pacz i łzy.

Odszedł Prezydent Pol-
ski, wielki Polak, patriota, mąż
stanu, dobry człowiek i jego
wspaniała małżonka.

Miałem okazję spotkać się
z obojgiem w Pałacu Prezydenc-

kim, przed zaledwie dwoma mie-
siącami. Z Prezydentem RP roz-
mawiałem raczej krótko,
zacząłem od prośby o objęcie pa-
tronatem uroczystości 90 roczni-
cy Bitwy Niemeńskiej, która to
prośba została od razu przyjęta.
Wystosowaliśmy nawet odpo-
wiednie pismo do kancelarii pre-
zydenckiej z prośbą o wizytę
w Sejnach i Berżnikach.

Próbowałem przybliżyć
Lechowi Kaczyńskiemu przebieg
bitwy, ale przerwał mi zapewnia-
jąc, że historia ta jest mu doskona-
le znana. Jak się okazało krewny
Prezydenta RP uczestniczył w Bi-
twie Niemeńskiej . Wszyscy wie-
my, że Lech Kaczyński był

Drodzy Czytelnicy,
szanowni
Reklamodawcy

W chwili, kiedy prace nad
tym numerem „Wieści Sejneń-
skich” były niemal zakończone, do-
tarła do nas wiadomość o tragi-
cznym wypadku polskiego samolo-
tu pod Smoleńskiem. W katastrofie
tej zginął Prezydent RP Lech Ka-
czyński z małżonką, a także wielu
polityków, przedstawicieli wojska
i RodzinKatyńskich.

Mając na uwadze wymiar
tego wydarzenia dla wszystkich Po-
laków, zdecydowaliśmy się zrezy-
gnować z zamieszczania reklam
i kolorowych stronwnaszej gazecie.

Mamy nadzieję, że ta decy-
zja spotka się ze zrozumieniem za-
równo Reklamodawców, których
oferty miały się znaleźć na na-
szych łamach, jak i Czytelników.

Bez względu na preferen-
cje polityczne i poglądy towarzy-
szące nam na co dzień, w czas
żałoby narodowej postarajmy się
połączyć w smutku, modlitwach
i zadumie.

Redakcja

historykiem o wielkiej wiedzy,
a okres międzywojenny i II Wojny
Światowej był mu chyba najlepiej
znany.

W mojej pamięci Pierwsza
Dama pozostanie jako osoba nie-
zwykle serdeczna i ciepła. Mogę
mówić o szczęściu jeśli udało mi się
z nią tak długo rozmawiać, szczegól-
nie że otaczało ją wiele osób. Pytała
mnie o zimę w Sejnach, o nasze tra-
dycje świąteczne. Stwierdziła, że
bardzo chciałaby do nas przyjechać
wraz z mężem. My także pragnęli-
śmy takiej wizyty, teraz wiemy, że
już nigdy do niej nie dojdzie.

Burmistrz Miasta Sejny
Jan Stanisław Kap

Księga
kondolencyjna
jest wyłożona
w Ratuszu
do piątku
włącznie,
w godzinach
pracy Urzędu.



Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Chyba można mówić
o szczęściu, jeśli palenie się sa-
dzy nastąpiło akurat wtedy, kie-
dy większość sejnian była
w domach. Sąsiedzi czy też
mieszkańcy domów, w których
kominach tlił się ogień, zdążyli
zadzwonić pod numer straży.
- Podstawowy szkopuł to nie
czyszczenie komina, w rezulta-
cie zalęgająca w nim sadza
w końcu zaczyna się palić. Pro-
wadzi to do pękania, a nawet
rozerwania komina. W tym ro-
ku nie było jakiś groźnych wy-
padków związanych z tym
problemem, ale przestrzega-
my wszystkich, aby zadbali
o swoje bezpieczeństwo i za-
prosili na kontrolę kominiarza
– radzi Ryszard Gałdzewicz,
zastępca Komendanta Straży
Pożarnej w Sejnach.

Większość mieszkań-
ców Sejn Święta obchodziła
nadzwyczaj spokojnie, nawet

jeśli impreza przeniosła się na
podwórko, było na tyle cicho,
że sąsiedzi nie donosili o tym
fakcie policj i. Także Lany Po-
niedziałek nie obfitował w ża-
dne nagłe wypadki. We wza-
jemnym oblewaniu się wodą
przodowały dzieci. Te bar-
dziej wyrośnięte okazały się
mniej zainteresowanie kulty-
wowaniem tradycji. Niestety,
nie zabrakło osób, które Świę-
ta postanowiły rozpocząć tro-
chę wcześniej i solidnie je
zakropić, bynajmniej nie wodą.
- Tuż przed Wielkanocą za-
trzymaliśmy dwóch nietrzeź-
wych kierowców, pierwszy
miał 0,78 promila alkoholu,
drugi 1,06. Jednak w niedzie-
lę już nie było takich przypad-
ków – informuje Ewa Bednar-
ska, oficer prasowy sejneń-
skiej policj i.

(mov)

Mężczyzna poszukiwa-
ny jest na podstawie Listu Goń-
czego wydanego przez Proku-
raturę Rejonową w Sejnach ja-
ko podejrzany o przestępstwo
rozboju. Wszystkie oso-
by, które znają miejsce jego po-
bytu lub mogą udzielić
informacji w tej sprawie pro-
szone są o kontakt z Komendą
Powiatową Policji w Sejnach
pod numerem telefonu (087)
516 62 01 lub z najbliższą jed-
nostką Policji, telefon 997
bądź komórkowy 112. Gwaran-
tujemy dyskrecję i anonimo-
wość.
Oficer prasowy KPP w Sejnach

mł. asp. Ewa Bednarska
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2 Z ostatniej chwili

Bezpłatne szczepienia HPV

ju dziewcząt skutkuje zmniejsze-
niem liczby zachorowań na raka
szyjki macicy. Niestety, choroba
ta w Polsce dotyka wciąż bardzo
dużą grupę kobiet. Problem pole-
ga na tym, żeby profilaktykę, do
której zaliczane jest też podawa-
nie szczepionki, rozpoczynać jak

POD SYGNAŁEM

POSZUKIWANY najwcześniej, w okresie przed-
prokreacyjnym.

Władze miasta zorgani-
zowały już spotkanie w tej spra-
wie z rodzicami uczennic
sejneńskiej podstawówki. Teraz
czekają na ich opinie i zgodę na
podanie szczepionek dziewczyn-
kom. Inicjatywa burmistrza i wój-
ta uzyskały poparcie radnych.

(tam)

- To bardzo mądra i trafna decy-
zja – mówi Artur Wilczewski, gi-
nekolog, zastępca dyrektora ds.
medycznych SP ZOZ w Sej-
nach. – Dotychczasowe badania
wykazują, że profilaktyka polega-
jąca na podawaniu szczepionki
HPV, w dalszym okresie rozwo-

Zdrowie

Sejny włączyły się do ogólnopolskiego programu szcze-
pień HPV przeciwko rakowi szyjki macicy. Szczepionki
(trzy dawki) bezpłatnie otrzymają 12-letnie dziewczęta za-
mieszkałe na terenie miasta i gminy Sejny.

Zakrapiane
Święta
Sejnianie święta Wielkanocne spędzili spokojnie – tak przy-
najmniej wynika z rozmów, jakie przeprowadziliśmy
z przedstawicielami służb mundurowych. Jednak każdego
roku statystyki wskazują na te same problemy - z zasiada-
niem za kółkiem pod wpływem alkoholu i sadzą zalegającą
w kominach.

Karol Andrzej Wiszniewski, lat 27,
zam. Sejny, ul. Zawadzkiego 8/8

Przymiarka
do Dni Sejn

Wyprowadzka
skautów

Zaprosili nas:

Gwiazdą tegorocznych
„Dni Sejn” będzie znana z kil-
ku przebojów „Formacja
Nieżywych Schabów”. Im-
preza, która odbędzie się 1 7-
1 8 lipca, na pewno zgroma-
dzi sporą publikę, trafić ma
bowiem w różne gusta. Wielbi-
cieli muzyki łatwej , lekkiej i
przyjemnej , na pewno ucieszy
występ gwiazd disco-polo
„Bayer Full”.

(mov)

Sejneńscy harcerze w
dzień dziecka, czyli 1 czerw-
ca, wyprowadzą się ze swojej
dotychczasowej siedziby przy
ul. Konarskiego 13a. Bur-
mistrz Sejn, Jan Stanisław
Kap, złożył wniosek o udostęp-
nienie młodzieży pomiesz-
czenia w Pałacu Biskupim
przy ul. Piłsudskiego do czasu
znalezienia nowego lokum na
harcówkę.

(mov)

Zgromadzenie Sióstr Fran-
ciszkanek Rodziny Maryi na
uroczystość dziękczynienia za ka-
nonizację św. Zygmunta Szczę-
snego Felińskiego, założyciela
zgromadzenia, która odbędzie się
18.04. o godz. 11.30 w bazylice.
Uroczystościom będzie przewod-
niczył i mszę św. odprawi J.E. ks.
bp. Jerzy Mazur, ordynariusz Die-
cezji Ełckiej.
Koło Przyjaciół Sybiraków
na zabranie 19.04. o godz.
15.00 w sali 22 Zespołu Szkół
Ogólnokształcących.

SIOSTRY

składamy szczere kondolencje
z powodu śmierci

Przewodniczący oraz Rada Miasta Sejny

ANDRZEJOWI
SZTURGULEWSKIEMU

składają:
Burmistrz Miasta Sejny oraz
pracownicy Urzędu Miasta

SIOSTRY

Andrzejowi
Szturgulewskiemu

Trudny test
To pierwszy tak ważny w ich życiu egzamin. Jak poradzili
sobie na nim uczniowie Szkoły Podstawowej w Sejnach,
dowiemy się dopiero pod koniec maja, kiedy znane już bę-
dą wyniki.

Egzamin końcowy dla
uczniów Szkół Podstawowych
musiał mieć wysoką frekwen-

cję. Tylko ucznia, który nie po-
jawił się na tym teście mogły
dosięgnąć konsekwencje. Teo-

retycznie można było przyj ść
i nie napisać na arkuszu ani
słowa, oprócz podania nie-
zbędnych danych. Wynik te-
stu nie ma bowiem wpływu
na ocenę końcową z żadnego
przedmiotu.
- Uczniowie ocenili egzamin
jako trudny. Do przeczytania
mieli tekst o Kazimierzu Gór-
skim, następnie sami musieli
opisać jakiegoś człowieka
sukcesu i sposób jego doj ścia
do celu. W części matema-
tycznej były ułamki, skala, ka-
lendarz - mówi Bożena Twar-
dowska, dyrektor sejneńskiej
Szkoły Podstawowej .

Do egzaminu przystą-
piło 76 uczniów, j edna osoba
była z tego obowiązku zwol-
niona ze względu na udział
w olimpiadach przedmioto-
wych.

(mov)



numer w nakładzie 2.100 egzem-
plarzy) to 4.754,50 zł

W listopadzie do burmi-
strza i starosty skierowany zo-
stał wniosek mieszkańców ulicy
Łąkowej o budowę chodnika.
Czy może Pan powiedzieć czy i
jaka jest szansa na realizację
tej inwestycji? – pytała radna
Irena Staręga.
- Z tego co wiem starostwo, a
jest to droga powiatowa, nie ma
na ten cel pieniędzy. Ale będę roz-
mawiał ze starostą.

Radna Jolanta Piktel po-
ruszyła problem fatalnego sta-
nu chodników przy budynkach
komunalnych, szczególnie przy
blokach na Piłsudskiego 20 i 22
oraz Parkowej 1, 3 i 5.
- W rezerwie budżetowej na rok
2010 mamy pieniądze na zakup
polbruku na chodniki przy tych
blokach. Ich ułożenie planujemy

latem tego roku, w ramach prac
publicznych.

Bezrobocie w mieście co-
raz większe, a prac publicznych
coraz mniej. Jakie są tego przy-
czyny? – dociekała radna Geno-
wefa Sojko. – Czy bezrobotni
nie stają się zakładnikami polity-
ki w związku ze zbliżającymi się
wyborami samorządowymi?
- Bezrobocie w mieście rzeczywi-
ście rośnie, ale nie podejmuję się
odpowiedzieć czy jest to polityka,
czy też brak środków finanso-
wych. Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy od ponad miesiąca
jest na zwolnieniu lekarskim. Wie-
le osób przychodzi do mnie, prosi
o pomoc w znalezieniu zatrudnie-
nia przy pracach publicznych czy
robotach interwencyjnych. Nie po-
trafię im nic odpowiedzieć, Bezro-
bocie w powiecie przekroczyło
21,5 procent i jest najwyższe wwo-
jewództwie podlaskim. Gdyby nie
pomoc państwa radnych, którzy w

budżecie przeznaczacie pieniądze
na wsparcie prac publicznych, by-
łoby jeszcze gorzej.

Radny Henryk Wydra
pytał, kiedy rozpocznie się re-
mont chodnika na ulicy Konar-
skiego, przy Zespole Szkół
CentrumKształcenia Rolniczego.
- Jeszcze nie został ogłoszony
przetarg na tę inwestycję, a chcę
przypomnieć, że Konarskiego jest
drogą wojewódzką. Mam nadzie-
ję, że za około dwa miesiące roz-
poczną się parce na odcinku do
skrzyżowania z Wojska Polskie-
go i chodnik przy szkole będzie
zrobiony.

Co z ptakami gnieżdżą-
cymi się na drzewach przy mu-
rach bazyliki? – pytał radny
Arkadiusz Nowalski. Druga je-
go interpelacja dotyczyła kosz-
tów współpracy z Radiem 5
przy organizacji Dni Sejn oraz

opłat wnoszonych przez Radio
za nadajniki umieszczone na
komunalnych budynkach.
- 28 lutego zostały zrzucone
wszystkie gniazda. 1 marca rozpo-
czął się okres ochronny i dziś nic
nie możemy zrobić. Niestety, ale
jak widać ptaki ze zdwojoną ak-
tywnością odtwarzają to, co znisz-
czyliśmy wyrządzając jeszcze
większe szkody.
Negocjacje w sprawie organizacji
Dni Sejn trwają, a prowadzi je
Ośrodek Kultury. Trudno dziś za-
tem mówić o kosztach.
Zarządzanie blokiem Konarskie-
go 19, na którym znajduje się ra-
diowy nadajnik, przejęła
wspólnota mieszkaniowa i jej za-
rząd ma upoważnienie do podpi-
sania umowy z władzami radia.
Do tej pory Radio 5 nie zapłaciło
nic. Za korzystanie bez umowy
można obciążyć za okres nie dłuż-
szy niż trzy lata wstecz.

(tam)

O realizacji budżetu mia-
sta w roku 2009 nie dyskutowano
na posiedzeniach komisji. Nie by-
ło też odważnych do zabrania gło-
su w czasie sesji. Można
zrozumieć milczenie tych, którzy
wykonanie budżetu oceniali pozy-
tywnie i dali temu wyraz głosując
za udzieleniem absolutorium bur-
mistrzowi. Ale jak wytłumaczyć
milczenie opozycji?

Można jeszcze zrozu-
mieć, że oponenci burmistrza nie
odzywali się na komisjach, któ-
rych nie obserwują media. Ale ci-
sza na sesji, na której opozycja
miała okazję wytknięcia burmi-
strzowi ile to jeszcze można było
zrobić, gdyby uwzględniono jej
sugestie i propozycje. Widocznie
takich konstruktywnych propozy-
cji w roku 2009 zabrakło i dlate-
go najlepszym rozwiązaniem
było milczenie.

Pozytywne opinie o reali-
zacji budżetu wydane przez Komi-
sję Rewizyjną Rady Miasta oraz
Regionalną Izbę Obrachunkową
do udzielenia burmistrzowi abso-
lutorium nie przekonały czworga
radnych. Troje: Barbara Łuba,
Rafał Sławiński i Marcin Szle-
gier „dyplomatycznie” wstrzyma-
ło się do głosu. Przeciwny był
Arkadiusz Nowalski. „Za” opo-
wiedziało się dziewięcioro raj-
ców: Romuald Jakubowski,
Adam Kaufman, Wiesław Ki-
bisz, Andrzej Małkiński, An-
drzej Mocarski, Jolanta Piktel,
Genowefa Sojko, Irena Staręga
i HenrykWydra.
- Głosowanie to standard w tej ka-
dencji – ocenił sesję burmistrz
Jan Stanisław Kap. - Od począt-
ku było 10:5 i tak byłoby dzisiaj,
gdyby na sesji byli wszyscy rad-
ni. Owszem jest mi miło, że finan-
sowe działania oceniono
pozytywnie. To nie tylko moja za-
sługa, ale też pani skarbnik, pra-
cowników urzędu, dyrektorów
firm komunalnych. Jestem im
wdzięczny, bo to oni dbali, aby w
tym skromnym budżecie, jakim
dysponuje miasto nie zabrakło
dla nikogo. Ci, którzy chcieli wie-
dzieli dokładnie jaki budżet
uchwalaliśmy, jakie zmiany wpro-
wadziliśmy w trakcie roku i dla-
czego. Głosowanie pokazało, kto
tak naprawdę interesuje się mia-
stem, a kto stoi z boku.

O uzasadnienie swojego
głosowania poprosiliśmy troje
radnych.

Jolanta Piktel - głosowa-
łam na „tak” ponieważ:

Ustawa o finansach pu-
blicznych i ustawa o samorządzie
gminnym reguluje zasady udziela-
nia absolutorium burmistrzowi
miasta. Jest ono udzielane tylko
i wyłącznie za realizację budżetu
za rok 2009. Należy zaznaczyć,
że budżet i wszelkie istotne zmia-

ny w budżecie są uchwalane
przez Radę Miasta.

Głosowałam za udziele-
niem absolutorium burmistrzowi
Miasta Sejny ponieważ:
- po sprawdzeniu dokumentów fi-
nansowych i wszelkich sprawoz-
dań finansowych budżet za 2009
rok został wykonany prawidło-
wo, zarówno po stronie docho-
dów, jak i wydatków,
- stwierdzono, że w okresie spra-
wozdawczym burmistrz Sejn zabie-
gał o pozyskanie pozabudżetowych
środków finansowych i złożył wie-
le projektów do funduszy unij-
nych. Część projektów została
pozytywnie rozpatrzona i jest reali-

zowana lub czeka na realizację w
tym roku, a część projektów inwe-
stycyjnych z Euroregionu „Nie-
men” będzie rozpatrzona do
końca kwietnia 2010 r.
- o słuszności wniosku Komisji
Rewizyjnej niech świadczy fakt,
że na posiedzeniach wszystkich
Komisji Rady Miasta radni nie
mieli żadnych uwag do sprawoz-
dania burmistrza Miasta z realiza-
cji budżetu za 2009 rok,
- uchwały Regionalnej Izby Obra-
chunkowej potwierdziły zasad-
ność wniosku Komisji Rewizyjnej
o przyjęciu sprawozdania i udzie-
leniu absolutorium.

Arkadiusz Nowalski –
głosowałem na „nie” ponieważ:

Radny, chociaż przyjął na-
szą propozycję przedstawienia
uzasadnienia głosowania na pi-
śmie, do chwili zamknięcia nume-
ru opinii jednak nie przekazał.

Marcin Szlegier –wstrzy-
małem się od głosu bo:

Pozytywnie oceniam in-
westycje sportowe, a konkretnie
w siłownię. I dlatego nie głosowa-
łem przeciw.

Radni pytali,
burmistrz odpowiadał

Barbara Łuba złożyła
dwie interpelacje. W pierwszej
pytała co dalej z opinią bie-
głych w sprawie budowy
oczyszczalni. Druga interpela-
cja dotyczyła kosztów wydawa-
nia „Wieści sejneńskich” .
Burmistrz Jan Stanisław Kap:
- Sąd Apelacyjny w Białymstoku
zwrócił się do nas o uzupełnienie

lub wskazanie miejsca gdzie się
znajduje dokumentacja, która
umożliwi biegłym z Politechniki
Białostockiej wydanie stosownej
opinii w sprawie oczyszczalni.
Chodzi o dokumenty złożone
przez nas w Starostwie Powiato-
wym. To, czym dysponowali-
śmy, co było w prokuraturze i
sądzie już zostało przekazane.
Nic więcej nie mamy, ale spraw-
dzimy jeszcze raz . Rzecz doty-
czy procesu wytoczonego miastu
przez nieistniejące już Woje-
wódzkie Przedsiębiorstwo Reali-
zacji Inwestycji w Suwałkach o
zapłatę za budowę oczyszczalni.
Sprawę do ponownego rozpatrze-
nia do Sądu Apelacyjnego zwró-
cił Sąd Najwyższy, który
uwzględnił odwołanie władz mia-
sta od wyroku nakazującego za-
płacenie za „budowlany bubel
XX wieku”, jak oczyszczalnię na-
zywali mieszkańcy Sejn.
- Koszt wydania „Wieści” (każdy
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Pytań nie było, wątpliwości owszem
Sesje rad, nie ważne miast czy gmin, na których głosowane są projekty uchwał o udzieleniu
absolutorium prezydentowi, burmistrzowi czy wójtowi niemal wszędzie są okazją do burzli-
wych dyskusji o tym, co i jak zrobiono, jak wydawano społeczne pieniądze. Niemal wszę-
dzie, bo radni miasta Sejny, co pokazało głosowanie wątpliwości mieli, ale zabrakło im
chyba odwagi by je publicznie zaprezentować.

XL Sesja Rady Miasta Sejny
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Dnia 10 kwietnia 2010 roku
zginęli w drodze na uroczystości
70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej

ś. p.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

prof. Lech Kaczyński

Małżonka Prezydenta
Maria Kaczyńska

Ostatni Prezydent RP na Uchodźctwie
Ryszard Kaczorowski

Wicemarszałek Sejmu RP
Krzysztof Putra

Kanclerz Kapituły Orderu Wojennego
Virtutti Militari

gen. bryg. Stanisław Nałęcz - Komornicki

Kanclerz Kapitału Orderu
Polonia Master Nostra Est
Janusz Zakrzeński

Sekretarz Generalny Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa
Andrzej Przewoźnik

Wszyscy Oni wspierali nas
w dziale przywracania pamięci

prawdy historycznej dziejów Ziemi Sejneńskiej,
która tworzy naszą tożsamość.

Cześć
Ich

Pamięci

Krzysztof Putra Ryszard Kaczorowski

Janusz Zakrzeński Stanisław
Nałęcz - Komornicki

Andrzej Przewoźnik

Wnaszej pamięci

pozostaną na zawsze

jako związani

z Ziemią Sejneńską



Wkwietniu 1940 roku po-
nad 21 tysięcy polskich jeńców
z obozów i więzień NKWD zosta-
ło zamordowanych. Tej zbrodni
ludobójstwa dokonano z woli
Stalina, na rozkaz najwyższych
władz Związku Sowieckiego. So-
jusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Rib-
bentrop-Mołotow i agresja na
Polskę 17 września 1939 roku
znalazły swoją wstrząsającą kul-
minację w zbrodni katyńskiej.

Nie tylko w lasach Katy-
nia, także w Twerze, Charko-
wie i w innych, znanych i je-
szcze nieznanych miejscach stra-
ceń wymordowano obywateli II
Rzeczypospolitej, ludzi tworzą-
cych podstawę naszej państwo-
wości, nieugiętych w służbie
ojczyzny. W tym samym czasie
rodziny pomordowanych i tysią-
ce mieszkańców przedwojen-
nych Kresów były zsyłane

w głąb Związku Sowieckiego,
gdzie ich niewypowiedziane cier-
pienia znaczyły drogę polskiej
Golgoty Wschodu.

Najbardziej tragiczną
stacją tej drogi był Katyń. Pol-
skich oficerów, duchownych,
urzędników, policjantów, funk-
cjonariuszy straży granicznej
i służby więziennej zgładzono
bez procesów i wyroków. Byli
ofiarami niewypowiedzianejwoj-
ny. Zostali zamordowani z po-
gwałceniem praw i konwencji

cywilizowanego świata. Zdepta-
no ich godność jako żołnierzy,
Polaków i ludzi. Doły śmierci
na zawsze miały ukryć ciała po-
mordowanych i prawdę o zbrod-
ni. Świat miał się nigdy nie
dowiedzieć. Rodzinom ofiar ode-
brano prawo do publicznej żało-
by, do opłakania i godnego
upamiętnienia najbliższych. Zie-
mia przykryła ślady zbrodni,
a kłamstwo miało wymazać ją
z ludzkiej pamięci.

Ukrywanie prawdy o Ka-
tyniu – efekt decyzji tych, którzy
do zbrodni doprowadzili – stało
się jednym z fundamentów polity-
ki komunistów w powojennej Pol-
sce: założycielskim kłamstwem
PRL. Był to czas, kiedy za pa-
mięć i prawdę o Katyniu płaciło
się wysoką cenę. Jednak bliscy
pomordowanych i inni, odważni
ludzie trwali wiernie przy tej pa-
mięci, bronili jej i przekazywali
kolejnym pokoleniom Polaków.
Przenieśli ją przez czas komuni-
stycznych rządów i powierzyli ro-
dakom, wolnej, niepodległej
Polsce. Dlatego im wszystkim, a
zwłaszcza Rodzinom Katyńskim,
jesteśmy winni szacunek i wdzię-
czność.

W imieniu Rzeczypospoli-
tej składam najgłębsze podzięko-
wanie za to, że broniąc pamięci
o swoich bliskich, ocaliliście
Państwo jakże ważny wymiar na-
szej polskiej świadomości i toż-
samości.

Katyń stał się bolesną
raną polskiej historii, ale także
na długie dziesięciolecia zatruł
relacje między Polakami i Ro-
sjanami. Sprawmy, by katyńska
rana mogła się wreszcie w peł-
ni zagoić i zabliźnić. Jesteśmy
już na tej drodze. My, Polacy,
doceniamy działania Rosjan
z ostatnich lat. Tą drogą, która
zbliża nasze narody, powinni-
śmy iść dalej, nie zatrzymując
się na niej ani nie cofając.

Wszystkie okoliczności
zbrodni katyńskiej muszą zo-
stać do końca zbadane i wyja-
śnione. Ważne jest, by została
potwierdzona prawnie niewin-
ność ofiar, by ujawnione zosta-
ły wszystkie dokumenty doty-
czące tej zbrodni. Aby kłam-
stwo katyńskie zniknęło na za-
wsze z przestrzeni publicznej.
Domagamy się tych działań
przede wszystkim ze względu
na pamięć ofiar i szacunek dla
cierpienia ich rodzin. Ale doma-
gamy się ich także w imię
wspólnych wartości, które mu-
szą tworzyć fundament zaufa-
nia i partnerstwa pomiędzy
sąsiednimi narodami w całej
Europie.

Oddajmy wspólnie hołd
pomordowanym i pomódlmy się
nad ich głowami. Chwała boha-
terom! Cześć Ich pamięci!

Szanowni Przedstawiciele Rodzin Katyńskich!
Szanowni Państwo!
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Tegoroczna edycja Wi-
gierskich Spotkań Chorało-
wych „Gregorianum” to
kontynuacja spotkań warszta-
towych, które odbywały się
w latach 2008/2009 w Domu
Pracy Twórczej wWigrach.

Warsztaty rozpoczną się
w piątek 23 kwietnia, a zakończą
w niedzielę. Poprowadzi je Vilius
Sikorskas z Litwy. Uczestnicy spo-
tkań, podobnie jak w poprzedniej
edycji, zapoznają się z rysem histo-
rycznym chorału, z notacją
a przede wszystkim praktykąwyko-
nawczą średniowiecznych psal-

Przedstawić swoją ulubioną
baśń w postaci komiksu- to
tylko pozornie łatwe zada-
nie. Trzeba się wykazać nie
tylko świetną znajomością

Dla koneserów
DPT w Wigrach

modii, antyfon, responsoriów.
Każde spotkanie kończy czynny
udział uczestników jako scholi
we Mszy św. sprawowanej po ła-
cinie. Tym razem schola wystąpi:

W sobotę 24 kwietnia,
o godz. 18.00 w kościele św.
Franciszka Ksawerego w Kownie.

W niedzielę 25 kwietnia,
o godz. 11.30 w kościele p.w.
Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny w Wigrach.

Można wziąć udział w do-
wolniej liczbie warsztatów w wy-
branych terminach.
Zainteresowane osoby mogą prze-
syłać karty zgłoszenia na adres e-
mail: grzegorz.bogdan@wigry.org
lub faksem: +48 87/ 563 70 18.
Szczegóły na www.wigry.org

Biblioteka

Baśń
z chmurką

owej historii, ale także ta-
lentem plastycznym i wy-
obraźnią. Wszystko
w ramach konkursu organi-
zowanego przez sejneńską
Bibliotekę Publiczną.

Przed takim zadaniem
stanęli uczniowie III klas Szkoły
Podstawowej w Sejnach i Szko-
ły Litewskiej. Wybór baśni był
dowolny, ale jak pokazuje choć-
by pobieżny przegląd prac, kró-
lowały popularne opowieści
o czerwonym kapturku, trzech
świnkach, kaczce dziwaczce.
- Prace są naprawdę bardzo cieka-
we, często zabawne. Dzieci poka-
zały jak ładnie potrafią rysować,
ale także wiele dały od siebie,
zmieniając znane wszystkim hi-
storie - mówi Marta Baranowska
z Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Do konkursu zgłoszono
34 prace, co może nie jest wyni-
kiem imponującym, ale ponie-
waż dzieci pracowały nad
komiksami w czasie wolnym,
a nie na lekcji, robi wrażenie.

Na laureatów czekają na-
grody- przybory szkolne i dyplo-
my, które na długo będą miłą
pamiątką. (mov)

Burmistrz Miasta i Rada Miasta Sejny,

Środowisko Rodzin

Powstańców Sejneńskich,

Sejneńskie Towarzystwo

Opieki nad Zabytkami,

Koło Przyjaciół Sybiraków

składają kondolencje

oraz wyrazy szczergo współczucia,

łączącząc się w bólu z rodzinami ofiar

katastrofy samolotu w Smoleńsku

fot. Tadeusz Moćkun

Przemówienie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
które miało zostać wygłoszone w Katyniu 10.04.2010

Siedemdziesiąt lat temu pod Katyniem

zginął kwiat II RP, teraz w tym samym

miejscu zginął kwiat III RP.

Dołączyli do Golgoty Wschodu,

ci, którzy chcieli

uczcić ich pamięć.



12.04.2010 r.
- 184.04.2010 r.
Apteka Remedium

ul. 1 Maja 3

WAŻNE
TELEFONY

Policja 997, (87)5166333

Straż Pożarna 998, (87)5163830

Pogotowie 999

Pogotowie energetyczne

(87)5162 087

Szpital (87)5162 138

Centrum Informacji

Turystycznej (87) 5163400

Informacja Turystyczna

Sejneńskiego Towarzystwa

Opieki nad Zabytkami

(87) 5162933

Urząd Miejski (87)5162073,

(87)5162074

Starostwo Powiatowe

(87) 5162066

Urząd Gminy w Sejnach

(87) 5162045

Urząd Gminy w Puńsku

(87) 5161048

Urząd Gminy w Krasnopolu

(87) 5164010

Urząd Gminy w Gibach

(87) 5165038

Konsulat Republiki Litewskiej

(87) 5173790

Sąd Rejonowy (87) 5173830

Prokuratura Rejonowa

(87) 5162950

Informacja PKS

(87) 5162 178

Hotel „Skarpa” (87) 5162065

Dom Litewski (87) 5162908

Apteka „Remedium”,

(87) 5163577

Apteka „Św. Michała”,

(87)5162032

Apteka „Malwa”,

(87)5162315

19.04.2010 r.
- 25.04.2010 r.
Apteka św. Michała
ul. Piłsudkiego 20

DYŻURY
APTEK

26.04.2010 r.
- 02.05.2010 r.
Apteka Malwa

ul. Zawadzkiego 19

6 Ogłoszenia

Zachęcamy Państwa do zamieszczania ogłoszeń
ZA DARMO

na łamach Wieści Sejneńskich.

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

PRACA

● Technik BHP przyjmie zlece-
nie, podejmie współpracę, tele-
fon kontaktowy: 695 944 697.
● Duża firma sprzątająca poszu-
kuje osób do sprzątania w Sej-
nach.
Tel. kontaktowy: 510013040.
● Odzieżowa Spółdzielnia Pra-
cy , Suwałki ul. Waryńskiego
26, telefon 504406191 poszuku-
je pracowników na stanowisko:
szwaczka - wykształcenie zawo-
dowe odzieżowe z umiejętno-
ścią szycia. Praca na umowę o
dzieło.
● Tartak Płociczno 14 A, tele-
fon 087 563 94 03, poszukuje
pracownika na stanowisko opera-
tor traka - uprawnienia lub staż
pracy na stanowisku.
● Sano Nowoczesne Żywienie
Zwierząt sp.zo.o – tel. 0668 445
075 poszukuje pracownika na
stanowisko: Przedstawiciel Re-
gionalny – wykształcenie wyż-
sze rolnicze /technik rolnik,
doświadczenie w pracy, prawo
jazdy kat. B, obsługa kompute-
ra, dyspozycyjność.
● Best , tel. 0602 796 741 poszu-
kuje pracownika na stanowisko:
instalator – wykształcenie zawo-
dowe techniczne, doświadcze-
nie w pracy.
● Inter TIM w Suwałkach tel.
601 444 419 poszukuje pracow-
nika na stanowisko: kartograf -
wykształcenie wyższe kierunko-
we lub geodezyjne.
● Amrest sp. zo.o. "KFC" tel.
0519 191 643 poszukuje pra-
cowników na stanowisko:
- Pomoc kuchenna - atutem
jest aktualna książeczka do ce-
lów sanitarno-epidemiologicz-
nych
- Kucharz - doświadczenie w
pracy, atutem jest aktualna ksią-
żeczka do celów sanitarno- epi-
demiologicznych
CV przesyłać na adres e-mail z
dopiskiem "PRACA SUWAŁ-
KI" kfc.suwalki@amrest.eu
Miejsce wykonywania pracy
- Centrum Handlowe Plaza
● APART sp. zo.o. Tel. 61 892
72 78 poszukuje pracowników
na stanowisko:
- Kierownik salonu jubilerskie-
go – doświadczenie w pracy 2
lata, znajomość branży jubiler-
skiej i języków obcych
- Konsultant/sprzedawca - do-
świadczenie w pracy, umiejęt-
ność obsługi komputera i kas
fiskalnych, umiejętność pracy
w zespole, wysoka kultura oso-
bista, pełna dyspozycyjność,
CV i list motywacyjny przesy-
łać na adres e-mail: pra-
ca@apart.pl
Miejsce wykonywania pracy -
Centrum Handlowe Plaza
● Janza Firma Piekarniczo Cu-

kiernicza tel. 087 565 0410 po-
szukuje pracownika na
stanowisko:
koordynator sprzedaży deta-

licznej - wykształcenie średnie,
doświadczenie w pracy w han-
dlu w branży spożywczej , znajo-
mość asortymentu, umiejętność
pracy w zespole, dyspozycyj-
ność, prawo jazdy kat. B
● PKS tel. 087 566 52 41,
poszukuje pracownika na stano-
wisko:
- Diagnosta samochodowy -
wykształcenie średnie mecha-
niczne, doświadczenie w pracy
5 lat, uprawnienia diagnostyka,
badania techniczne autobusu
● RICO tel. 0508 638 140 poszu-
kuje pracownika na stanowisko:
- fryzjer/ka – doświadczenie w
pracy
● Grespol P.B.O. Produkcja
Handel tel. 0508 386 909 po-
szukuje pracowników na stano-
wiska:
- Kierownik Budowy - wy-
kształcenie średnie, aktualne
uprawnienia, doświadczenie w
pracy
- Cieśla - doświadczenie w pra-
cy
- Zbrojarz - doświadczenie w
pracy
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa
● Prefabet sp. zoo tel. 087 566
24 61 poszukuje pracownika
na stanowisko:
- specjalista ds marketingu – wy-
kształcenie średnie/wyższe, zna-
jomość systemu CŻ (cegła
żerańska), staż pracy na budowie,
znajomość obsługi komputera
● PPH MELIOREX sp. zoo po-
szukuje pracowników na stano-
wisko :
- operator koparki – doświad-
czenie w pracy 2 lata
- operator koparko-ładowarki –
doświadczenie w pracy 2 lata

KUPIĘ,
SPRZEDAM

● Sprzedam działkę budow-
laną 7 arów w Puńsku. Cena
22 tysiące złotych,
tel. : 87 516 14 22.
● Sprzedaż pasz.
Sejny ul.Mickiewicza 43,
tel.669042235
● Sprzedam ziemniaki wyso-
kiej jakości, pakowane po 30
kg, ilości hurtowe do sklepów
itp. Tel. 512 983 402.
● Kupię ciągnik 125 lub C-330.
Do 5 tys. zł. Może być do remon-
tu. 607 141 015.
● Sprzedam wałek strunowy po-
jedynczy 2,70 metra, do kultywa-
tora. Stan jak nowy, używany
przez rok, 700 zł lub zamienią na
cielęta. Okolice Sejn,
tel. 607 141 015.

● Sprzedam 10 ton pszenżyta
360 zł za tonę. Okolica Sejn.
tel. 723 035 645.
● Sprzedam 50 bel sianokiszon-
ki, 50 zł bela. Okolice Sejn
tel. 723 035 645.
● Kupię ok. 10 cieląt, 3-5 dnio-
we. W rozsądnej cenie, okolice
Sejn. tel. 607 141 015.
● Sprzedam brony piątki, 800 zł
lub zamienię na byczka mięsne-
go, okolice Sejn, 607 141 015.
● Kupię opony R 16 65 215
M+S, wielosezonowe, komplet,
do land rovera, nowe lub używa-
ne. Sejny 723 035 645.
● Sprzedam bele siana, duże 30
sztuk - 65 zł za sztukę. Nowosa-
dy, tel. 504 842 388.
● Mam do sprzedania śliczne
ubranka dla maluchów. Są to
ciuszki praktycznie nowe, wiele
z metkami, przywiezione z An-
glii. Przeważają ubranka na
dziewczynkę, ale na chłopczyka
też się znajdą. Rozmiarowo róż-
ne, od 0 do 2-3 lat. Są to: body,
pajacyki, bluzeczki, spodnie, blu-
zy, sweterki itp. Każde ma swo-
ją cenę. Serdecznie zapraszam.
Tel: 782239191, dzwonić po 12-
tej,mail annusia-73@wp.pl
● Dachy - krycie wiórem: do-
mów mieszkalnych, domków let-
niskowych, zabudowań gospo-
darczych, altan ogrodowych. Na
pierwszym miejscu stawiamy za-
wsze wysoką jakość, estetykę
i niezawodność.
Tel: 0663-201-446
● Altanki ogrodowe z kręco-
nych gałęzi leśnych kryte wió-
rem. Jedyne w swoim rodzaju.
Tel: 0663-201-446
● Budowa domów z bali, do-
mów skieletowych, hal i garaży
rolniczych, wiat oraz altan. Wy-
konujemy również: więźby da-
chowe, elewacje drewniane,
wykończenia domów od we-
wnątrz, renowację starych obiek-
tów drewnianych.
Tel: 0607-924-718
● Specjalizujemy się w wykony-
waniu ogrodzeń, balustrad, porę-
czy, bram wjazdowych
przesuwnych i skrzydłowych z
elementami kutymi. Wykonane
elementy cynkujemy, malujemy
z możliwością transportu i monta-
żu. Kontakt tel. 512 266 867
● Kupię siedlisko, stary dom do
remontu z kawałkiem ziemi, lub
działkę siedliskową chętnie na pe-
ryferiach lub leśniczówkę. Kon-
takt e-mail:
tad_bering@interia.pl
● KUPIĘ DZIAŁKĘ INWESTY-
CYJNĄ O POWIERZCHNI OD
2500 M2 DO 20000 M2 w okoli-
cy centrum miejscowości SEJ-
NY lub w okolicach osiedla
domów wielorodzinnych.
Kontakt tel. 662262962.
● Sprzedam używane meble dę-
bowe i skórzane. Stan bardzo do-
bry. Meble przywiezione z
Niemiec. Kontakt: 696 755 359
● Remonty i wykończenia
wnętrz, układanie terakoty glazu-
ry, przeróbki elektryczne, tynko-
wanie ręczne tynkiem
gipsowym, malowanie szpachlo-
wanie, Sejny i okolice, niskie ce-
ny. Kontakt tel. 609373287.
● Oferuję stancję, jeden duży po-
kój z kuchnią, umeblowany na

ulicy Konopnickiej w Sejnach.
Telefon kontaktowy:
0875173119, dzwonić o każdej
porze dnia.
● Działka budowlana w Puńsku
o pow. 9 arów na sprzedaż. Ce-
na 35 tyś do negocjacji. Po godz.
18.00. Telefon: 875621080
● Sprzedam łóżko leczniczo-ma-
sujące. Leczenie kręgosłupa, cu-
krzycy, cholesterolu, krążenia,
miażdżycy, migreny, żylaków,
nadwagi, choroby nadciśnienia,
chorób kobiecych, stawów bio-
drowych, bólu nóg, guzów no-
wotworowych. Tel. 606 204 483
lub 87 562 16 91
● Roboty wykończeniowe, mu-
rowanie, tynkowanie, glazury,
posadzki.
tel. 606 204 483
lub 87 562 16 91
● Sprzedam motorower marki
Simsom SR50 w bardzo dobrym
stanie - cena 1 700 zł;
tel. 087 516 22 72 lub
tel. kom. 606 201 677.
● Sprzedam dmuchawę do zboża
z silnikiem i rurami.Cena 1 500 zł;
tel. 087 516 22 72
lub tel. kom. 606 201 677.
● Sprzedam łóżko ortopedycz-
ne i wózek inwalidzki,
tel. 695 706 622
● Sprzedam jałówkę wysoko-
cielną (początek kwietnia) –
2.900 zł. Okolice Sejn,
tel. 783 032 530
● Fachowo i niedrogo ociepla-
nie budynków i elewacje, ad-
aptacja poddaszy, malowanie
dachów, tel. 668 528 751
● Usługi remontowo-budowla-
ne, wykończenia wnętrz, fak-
tury VAT, tel. 513 040 886
● Oddam szczenięta białe w
czarne plamki,
tel. 508 599 992
● Usługi cateringowe – obia-
dy na zamówienie, stypy, uro-
dziny, chrzciny, komunie,
wesela. Cena do uzgodnienia.
Tel. 605 345 777
● Sprzedam gospodarstwo rol-
ne 10 ha, dom murowany, sto-
doła, chlew, staw, las. Okolice
Sejn, tel. 609 191 008
● Sprzedam dwa wypoczynki
skórzane w dębie: brązowy i
zieleń butelkowa (3,2,1), dwie
witryny i dwie komody przy-
wiezione z Niemiec. Cena do
uzgodnienia. tel. 696 755 359
● Sprzedam Zgrabiarko-prze-
wracarkę 7-mka. Rok prod.
2004, mało używana, cena
2600 zł. Okolice Sejn.
Tel. 607 141 015
● Sprzedam kuchenkę gazową
Amicę Inox, ceramiczna na
szkle wolnostojącą,
tel. 664 950 042
● Sprzedam stolik szklany
pod telewizor 32 cale, nogi
chromowane, tel. 664 950 042
● Sprzedam nową łódkę drew-
nianą, długość 4,5 metra. Ce-
na do uzgodnienia.
Tel. 605 345 777
● Sprzedam 10 ton pszenżyta,
350 zł/tona. Okolice Sejn,
tel. 607 141 015
● Sprzedam domek drewniany
z działką 20 arów, cena 60
tys. zł. Pomorze gmina Giby.
Tel: 693 060 325



W rozegranych w Turośli finałach wojewódzkich Szkolnego Związku Sportowego w indywi-
dualnych biegach przełajowych szkół podstawowych powiat sejneński reprezentowało
czworo uczniów. Byli to: Marta Łukaszewicz z Karolina i Daniel Miszkiel z Krasnopola w kate-
gorii klas IV oraz Edward Andruszkewicz z Krasnowa i Marcin Ramel z Sejn w rywalizacji
chłopców z klas VI.

Sport 7

Tylko im udało się awan-
sować z rozegranych w lesie Bo-
rek w Augustowie Mistrzostw
Grupy Północnej. Do finałów
kwalifikowało się po 17 dziew-
cząt i 16 chłopców w każdej kate-
gorii wiekowej. Augustowskie
trasy przełajowe nie należą do
trudnych technicznie. Tym razem
jednak 324 biegaczom (z 360, któ-
rzy awansowali z zawodów po-
wiatowych) przyszło
rywalizować w słońcu i deszczu,
na piasku i lodzie, w kałużach wo-
dy i błocie po kostki. Nic zatem
dziwnego, że równie gorące bra-
wa otrzymywali nie tylko zwy-
cięzcy, ale i ci, którzy dobiegli do
mety. Nie wszystkim ta sztuka
się udała. Cichym bohaterem za-
wodów był Krystian Niemkie-
wicz z Gib, który zamknął
augustowskie zawody.
- Cóż, nie liczyłem na zwycię-
stwo, ale miałem nadzieję, że po-
konam kilku rywali – mówił na
mecie. – Nie udało się. Jestem jed-
nak szczęśliwy, że szczęśliwie
przebrnąłem przez wszystkie prze-
szkody na trasie i wygrałem ze
swoją słabością, że ukończyłem
bieg. Dla mnie najważniejszy był
udział w tych zawodach.
W chwili przekazywania materia-
łów do druku nie znaliśmy lokat
reprezentantów Sejneńszczyzny
w finale wojewódzkim. Na na-
szych zdjęciach reprezentacje i
opiekunowie z Gib i Karolina,
Sejn oraz Krasnopola. Podamy je
w następnym numerze. Poniżej lo-
katy wszystkich zawodników i
szkół z powiatu uzyskane na za-
wodach w Augustowie.

Rocznik 1999 – dziewczęta: 6.
Marta Łukaszewicz (Karolin),
20. Anna Massal (Sejny), 22. Da-
ria Czarniewska (Giby), 25. Irmi-
na Grygutis (Puńsk), 39. Sara
Szczerbińska (Giby), 42.. Anna
Fiedrowicz (Puńsk), 50. Adrian-

na Staśkiewicz (Puńsk); chłopcy:
6. Daniel Miszkiel (Krasnopol),
22. Rafał Galiński (Sejny), 34.
Edwin Pietruszkiewicz (Puńsk),
36. Rajmund Wensławski
(Puńsk), 41. Michał Karłowicz
(Giby), 44. Krzysztof Sztabiński
(Karolin), 45. Adam Szydłowski
(Puńsk), 47. Kamil Karczewski
(Karolin), 51. Krystian Żukowski
(Puńsk), 53. Kacper Milewski
(Karolin)
Rocznik 1998 – dziewczęta: nie
startowały; chłopcy: 20. Marcin
Pietruszkiewicz (Puńsk), 24. Da-
mian Milewski (Giby), 27. De-
iwid Senda (Puńsk), 34. Dawid
Kalinowski (Puńsk), 40. Dawid
Godlewski (Krasnopol), 46. Da-
mian Jarzębowicz (Sejny), 47.
Tomasz Ogórkis (Puńsk), 48.

Był to apel do mieszkań-
ców Sejn i okolic o rezygnację
lub ograniczenie w tym dniu jaz-
dy samochodem i jednocześnie za-
chęta do poruszania się pieszo
lub rowerem , do podjęcia aktyw-
ności fizycznej dla zdrowia.

Do przemarszu propagują-
cego zdrowy i aktywny tryb ży-
cia włączyły się dzieci i
wychowawczynie z Przedszkola
Miejskiego w Sejnach, ucznio-
wie i wychowawcy klas I-III Szko-
ły Podstawowej w Sejnach oraz
uczniowie z nauczycielami Gim-

nazjum nr 1 w Sejnach.
W godz. 10:00-12:00 pod

Szkołą Podstawową w Sejnach
oraz 12:00-13:00 przy Gimna-
zjum nr 1 w Sejnach odbyła się
Policyjna akcja „Znakowanie ro-
werów”, podczas której można
było zabezpieczyć swoje jedno-
ślady na wypadek kradzieży.

Honorowy patronat nad
akcją sprawował Burmistrz Mia-
sta Sejny. Partnerzy: Komenda
Powiatowa Policji w Sejnach
oraz Ośrodek Kultury w Sejnach.

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia odbyła się
akcja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sej-
nach pod hasłem „ Pieszo, rowerem do pracy, szkoły”.

Pieszo lub rowerem

Przegrały, choć
nie musiały

Gabriel Gawienas (Puńsk)
Rocznik 1997 – dziewczęta: 19.
Urszula Andrulewicz (Sejny),
25. Agnieszka Senda (Puńsk), 42.
Anna Maciejunas (Giby); chłop-
cy: 11. Edward Andruszkie-

wicz (Krasnowo), 14. Marcin
Ramel (Sejny), 21. Rafał Bale-
wicz (Sejny), 34. Kamil Pili-
czewski (Krasnowo), 40.
Sebastian Czarkowski (Sejny),
41. Maciej Ślązak (Krasnopol),
42. Marcin Prawdzik (Puńsk),
43. Jan Szczerbiński (Krasno-
wo), 45. Krystian Niemkiewicz
(Giby).
W klasyfikacj i drużynowej sej-
neńskie szkoły zajęły następują-
ce lokaty- dziewczęta: 13.
Puńsk – 102 pkt., 18. Sejny –
83 pkt., 20. Giby – 11 pkt., 25.
Karolin – 55 pkt; , chłopcy: 6.
Puńsk – 226 pkt., 11. Sejny –
162 pkt., 21. Krasnopol – 96
pkt., 23. Krasnowo - 95 pkt.,
27. Giby – 73 pkt.

(tam)

Czworo biegało w finale

Po eliminacjach, w któ-
rych podopieczne Tadeusza Kry-
wanisa, „zmiotły” z parkietu
rywalki z Bargłowa Kościelne-
go i Starego Folwarku, to w dru-
żynie z Sejn upatrywano
pewnego triumfatora półfinału.
Podziw atomową zagrywką bu-
dziła Dominika Dabulis. A że i
jej koleżanki grały niezłą siat-
kówkę nic dziwnego, że stały
się z jednej strony obiektem ob-
serwacji trenerów i mobilizacj i
rywalek. Zasada bij mistrza, jak
nie możesz leganie, zrób to w
sposób partyzancki, obowiązy-
wała i tym razem. W przerwie
pomiędzymeczami na dziewczy-
ny z Sejn „wsiadły” ich rywalki

z suwalskiego Gimnazjum nr 7.
Zrobiły to na tyle skutecznie, że
drużyna T. Krywanisa w finało-
wej rozgrywce „rozsypała się”
psychicznie. Porażka ze Słobód-
ką była tego dowodem. Do tego
doszła przegrana z suwalską
„7” i żegnaj finale.

Na osłodę pozostało
trzecie miejsce w pogrupie czy-
li 5-6 w Grupie Północnej SZS.
Wyniki PG 1 Sejny:
2:0 (25:13, 25:12) z PG Bar-
głów Kościelny
2:0 (25:20, 25:14) z PG Stary
Folwark
0:2 (22:25, 23:25) z PG Słobódka
0:2 (15:25, 19:25) z PG 7 Suwałki.

(tam)

Siatkówka

Przegrywając 0:2 22:25 i 23:25 z rywalkami ze Słobódki (gm.
Szypliszki) siatkarki Gimnazjum nr 1 w Sejnach przegrały ry-
walizację o miejsce w finale Grupy Północnej SZS w piłce
siatkowej dziewcząt klas I gimnazjum.

Na zdjęciu drużyna PG 1 Sejny: Dominika Dabulis, Agnieszka Czeropska, Sylwia Cicińska,
Karolina Dzimitko, Sara Tucin, Natalia Tomkiewicz, trener Tadeusz Krywanis oraz szkolna
fotoreporterka Monika Cicińska.

Biegi przełajowe



8 Galeria

Sejny oddały cześć
ofiarom katastrofy

W dniu tragedii (10.04.2010)
odprawiono mszę w Bazylice
Nawiedzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny. Następnego dnia, rów-
no w południe, zabrzmiały
syreny - mieszkańcy Sejn pole-
głych w katasrofie uczcili dwie-
ma minutami ciszy. W ponie-

działek w ratuszu wyłożono
księgę kondolencyjną.

Sejneńscy harcerze,
wraz z innymi drużynami spe-
cjalnościowymi z całego kraju,
będą zabezpieczać uroczystości
pogrzebowe prezydenckiej pary.

(mov)

Zdjęcia: Cezary Teodorowski, Tadeusz Moćkun, Krzysztof Palewicz




