
Zdjęcie po prawej stronie: Klasa IVTechnikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.
Wychowawczyni Magdalena Winsławska, uczniowie: Robert Aleksa, Magdalena
Baranowska, Agnieszka Bielecka, Arkadiusz Czakis, Radosław Dabulis, Edyta
Gołkowska, Edyta Grzędzińska, Grzegorz Heksel, Katarzyna Herbszt, Emilia
Hołubowicz, Weronika Asta Janczulwicz, Wioletta Kaufman, Kornel Koncewicz,
Sylwia Korzeniecka, Paweł Kubaszewski, Agnieszka Kuklewicz, Elżbieta Leonowicz,
Dalicja Łatwis, Edyta Maksimowicz, Ewelina Maksimowicz, Grażyna Matulewicz,
Elżbieta Milewska, Hubert Muraczewski, Monika Niewulis, Iwona Olszewska,
Waldemar Pietruszkiewicz, Adam Panasewicz, Krzysztof Pietkiewicz, Michał
Prawdzik, Justyna Siemienkiewicz, Jolanta Sikorska, Agnieszka Stabińska, Elżbieta
Trejnowska, Małgorzata Zminoch.
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O krok od matury
Uczniowie ostatnich klas szkół średnich wkrótce przy-

stąpią do matur. Nie tylko sam egzamin wzbudza ich obawy,
wkrótce większość tych młodych ludzi na dobre zamknie pe-
wien rozdział w swoim życiu. Maturzystów z Sejn i Puńska
zapytaliśmy o wybór przedmiotów na egzamin dojrzałości
i plany na przyszłość.

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

KONTAKT:
wiesci@sejny.home.pl

tel. : 663 371 170

DYŻUR REDAKCYJNY
W PONIEDZIAŁKI
GODZ. 10.00-15.00

UL. PIŁSUDSKIEGO 37, SEJNY
TEL. 87 516 21 11

ATRAKCYJNE CENY
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Zdjęcie po lewej stronie: Klasa IVTechnikum Mechanizacji Rolnictwa
Wychowawczyni Marzenna Walendziewicz, uczniowie: Łukasz Bednarski,
Wojciech Bielewicz, Paweł Buchowski, Rajmund Buraczewski, Paweł Grablun,
Arkadiusz Janczulewicz, Robert Klucznik, Marcin Kotnarowski, Marcin Lewoc,
Sylwester Luty, Paweł Majewski, Sebastian Miszkiel, Paweł Moroz, Kamil
Mroczkowski, Dawid Paszkiewicz, Przemysław Pawłowski, Artur Puniszkis, Józef
Robert Radziwiłowicz, Dariusz Sienkiewicz, Dariusz Szkarnulis, Karol Szułowicz,
Karol Szypulewski, Tomasz Wiaktor, RajmundWichert, Paweł Żegarski

BurmistrzMiasta Sejny orazRadaMiasta Sejny
zapraszają na obchodyŚwiętaKonstytucji 3Maja

Programuroczystości na str. 2

PREZENTUJEMY ZDJĘCIA KLAS MATURALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM
KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W SEJNACH.

Czytaj na str. 3

Gabinet Kosmetyczny

URODA
Mirosława Skupska

ul. Piłsudskiego 38/1

(pod arkadami)

tel. 510 310 548

PRZYJDŹ Z DRUGĄ OSOBĄ,
A OTRZYMASZ ZABIEG GRATIS*

*odmładzająco-leczniczy masaż twarzy

DBAMY O TWOJE PIEKNOAPTEKA „REMEDIUM”
Sejny, ul. 1 Maja 3

godz. otwarcia
pon. - pt. 800 - 1 900
sob. 800 - 1 500

tel. 87 516 35 77
tel./fax. 87 516 35 79

W aptece funkcjonuje program
„Dbam o Zdrowie”

Apteka oferuje:
- leki gotowe
- leki recepturowe
- kosmetyki
- zioła



jego dwaj kompani już są
w areszcie. Przypomnijmy, że
do napadu doszło 3 marca,
sprawcy ukradli 51 tys. zł z kan-
toru w Ogrodnikach, przy
przejściu granicznym z Litwą.

SejneńskaPolicja prowa-
dziła kampanię informacyjną
przeciwko handlowi ludźmi
„Nie ufaj bezGRANICznie”,
która skierowana jest do mło-
dzieży wyjeżdżającej za grani-
cę w celach nieturystycznych.
W trakcie prowadzonych spo-
tkań uświadamiano młodzieży,
że problem handlu ludźmi mo-
że dotyczyć każdego, a najsku-
teczniejszą profilaktyką jest
wzmożonaczujność, którawyni-
ka z posiadanej wiedzy. Na
świecie rocznie sprzedaje się
2 miliony ludzi. 200 tysięcy
z nich to kobiety sprzedawane
do domów publicznych. W tej
liczbie jest 15 tysięcy Polek.
Wyświetlony film pt „ Masz
na imię Justine” przedstawiał hi-

storię jednej z nich. Przedsię-
wzięcie to podsumowywało
wiedzę przekazaną młodzieży
w czasie prowadzonych spo-
tkań, a dodatkowe informacje
dotyczące powyższej problema-
tyki rozpowszechnione zostały
w postaci materiałów informa-
cyjnych.

Projekcja filmu możli-
wa była dzięki zaangażowaniu
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Sejnach, które
pozyskało finanse na projekcję
filmu w ramach prowadzonych
projektów. Natomiast Dyrekcja
Ośrodka Kultury w Sejnach
sprowadziła film oraz udostęp-
niła salę kinową.
Oficer prasowyKPPwSejnach

mł. asp. Ewa Bednarska

POD SYGNAŁEM

Ostrożnie z zaufaniem

Do 3 razy sztuka

Projekcją filmu pt. „Masz na imię Justine” sejneńska po-
licja podsumowała prowadzoną kampanię informacyjną
„Nie ufaj bezGRANICznie”. Film był podsumowaniem
wiedzy przekazanej podczas cyklu spotkań z młodzieżą
najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych.

Oprac. (mov)
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2 Z ostatniej chwili

Stypendium dla maturzystów

jednym z tych, na których warto
postawić.
Jeżeli więc:
- jesteś uczniem ostatniej klasy
szkoły ponadgimnazjalnej,
- w tym roku szkolnym zdajesz
maturę,
- chcesz studiować na swoim wy-
marzonym kierunku,
- masz dobre wyniki w nauce
(średnia ocen powyżej 4,0
w przedostatniej klasie szkoły po-
nadgimnazjalnej),
- aktywnie działasz po zajęciach
lekcyjnych,
- w twojej rodzinie miesięczny
dochód netto na osobę nie prze-
kroczył 800 zł od dwóch lat po-
datkowych - zgłoś się do progra-
mu Indeks Start2Star!

Termin zgłoszeń upływa
23 maja 2010 r. Szczegółowych
informacji udziela: Anna Mie-
leszko, tel.: 22 537 73 31, e-ma-
il: amieleszko@paga.org.pl

To właśnie z myślą o ta-
kich osobach – bardzo zdolnych,
aktywnych społecznie i przedsię-
biorczych, ale pochodzących z ubo-
gich rodzin – Fundacja Leszka
Czarneckiego (jako Fundator) oraz
Fundacja 2065 im. Lesława A. Pa-
gi (Organizator) przygotowała trze-
cią już edycję programu
stypendialnego Indeks Start2Star.

Na początek należy wejść
na stronę www.lche-
art.pl/start2star i wypełnić w in-
ternecie formularz zgłoszeniowy
wraz z około jednostronicowym
esejem, zawierającym uzasadnie-
nie ubiegania się o przyjęcie na da-
ny kierunek studiów i o przyznanie
stypendium, a także podobnej dłu-
gości opisem aktywności kandyda-
ta w zakresie szeroko pojętej
przedsiębiorczości, edukacji ekono-
micznej, działalności społecznej
i wolontariatu. A potem stanąć
przed komisją stypendialną i prze-
konać jej członków, że jest się

Krasnopol...

Wójtowie z
absolutorium

Sesja w Puńsku

Jest jedną z 68. gmin, któ-
re znikną z polskiej mapy „bia-
łych plam" internetowych.

Porozumienie zawarte po-
między Urzędem Komunikacji
Elektronicznej a Telekomunika-
cją Polską nakłada na TP obowią-
zek realizacji inwestycji, w wy-
niku których, w wybranych ob-
szarach zostanie wybudowana
kompleksowa infrastruktura za-
pewniająca możliwość świadcze-
nia usług szerokopasmowych
przy pomocy co najmniej 150
tys. linii dostępowych.

Po wójcie Puńska Witol-
dzie Liszkowskim, absolutoria za
realizację budżetów gmin w roku
2009 otrzymali Jan Kramnicz -
wójt Gib, Józef Stankiewicz –
wójt Krasnopola i Jan Skindzier
– wójt gm. Sejny.

Z wnioskami o udzielenie
absolutorium, popartymi pozy-
tywnymi opiniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej, wystąpiły
komisje rewizyjne rad gmin.

Wcześniej absolutoria otrzy-
mali też Jan Stanisław Kap, bur-
mistrz Sejn i Ryszard Grzybow-
ski, starosta sejneński.

W czwartek, 29 kwietnia,
na sesji spotkają się radni Rady
Gminy w Puńsku. Na początku
sesji radni uczczą pamięć Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego
i pozostałych 95 ofiar katastrofy
prezydenckiego samolotu pod
Smoleńskiem, do której doszło
10 kwietnia.

W programie obrad m.in.
omówienie aktualnych tematów
dotyczących mieszkańców gmi-
ny, zmiany w budżecie gminy na
rok 2010.

Zaproszenie
do obchodów
Nieraz udowodnili, że talentu
i uśmiechu im nie brakuje.
Teraz czekają na wsparcie
i udział wszystkich mieszkań-
ców Sejn.

Regionalne Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych, Warsztaty Terapii
Zajęciowej Sejnach zapraszają
do udziału w obchodach Dnia
Godności Osób Niepełnospraw-
nych Intelektualnie, które odbędą
się 5 maja. Plan obchodów:
Godz. 9.15 – 9.30 – zbiórka przy
przychodni ul. Wojska Polskiego.
9.30 – przemarsz ulicami miasta
do Ośrodka Kultury.
10.00 – część artystyczna przygo-
towana przez gości – dzieci i mło-
dzież oraz uczestnikówWTZ.
Dzień zakończy wspólna dysko-
teka. (mov)

...i w Sejnach
Radni miejscy Sejn spo-

tkają się na sesji 5 maja (godz.
10.00). Oni też oddadzą hołd
ofiarom katastrofy pod Smoleń-
skiem. W sprawach różnych bur-
mistrz poinformuje radnych
o wpływających do niego wnio-
skach o zmianę nazw ulic. Te-

BurmistrzMiasta Sejny orazRadaMiasta Sejny
zapraszają na obchodyŚwiętaKonstytucji 3Maja,
które odbędą się wdniu 03.05.2010 roku

Programuroczystości:
godz. 10.00 UroczystaMszaŚwiętaw intencji Ojczyzny
godz. 11.15 Złożenie kwiatówpodPomnikiemPowstania Sejneńskiego
godz. 11.30 AkademiawOśrodkuKulturywSejnach
Wprogramie kulturalnym:
- SejneńskaOrkiestraDęta iMażoretki (OSPSejny)
- LudowyZespółPieśni iTańca "Sejny"
- Programartystyczny
PrzedszkolaMiejskiego
wSejnach

Ruszyła III edycja programu stypendialnego Indeks
Start2Star. Teoretycznie wszyscy zdolni młodzi ludzie mają
w Polsce zapewnione prawo do bezpłatnych studiów, rze-
czywistość dramatycznie różni się od pięknych idei.

Nie pomogła ucieczka
aż do Poznania. Trzeci z podej-
rzanych o napad na kantor w
Ogrodnikach, został zatrzyma-
ny przez policję. 27- latek był
poszukiwany listem gończym,

Najbliższy dyżur redak-
cyjny 5 maja w godzinach 10 –
15 w siedzibie „Wieści Sejneń-
skich” przy ul. Piłsudskiego 37,
budynek biblioteki.

We wtorek (27.04.) woje-
woda podlaski Maciej Żywno
i starosta sejneński Ryszard
Grzybowski podpisali umowę
dotyczącą dofinansowania przez
władze województwa przebudo-
wy drogi Żubrówka – Maćkowa
Ruda – Wysoki Most – Pogorze-
lec – Giby. Inwestycja, której
koszt po przetargu wynosi prawie
490 tys. zł, realizowana będzie
w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych
(tzw. schetynówki).

Wszyscy, którym nie jest
obojętny los zwierząt powinni
wziąć udział w konferencji
„Wilk, Żubr, Bóbr”. Organizo-
wana przez Fundację Zielone Płu-
ca Polski, odbędzie się w dniach
20-21 maj. W ramach szkolenia
odbędą się wykłady, prezentacje
filmów i sesje w terenie. Zgłosze-
nia przyjmowane są do 14 maja
drogą meilową: akostec-
ka@fzpp.pl i telefonicznie: 85 74
12 105.

Rozpoczęła się pierwsza
edycja konkursu „Laur Gospo-
darności”. Ocenie podlegać bę-
dzie skala i ciągłość inwestycji
oraz bieżąca aktywność gminy.
Gmina zgłasza swój udział
w konkursie wypełniając formu-
larz dostępny na stronie interneto-
wej www.efrwp.com.pl lub
www.laurgospodarnosci.pl. Tam
też znajduje się pełny tekst regula-
minu konkursu. Termin nadsyła-
nia zgłoszeń mija 5 maja.

Wystawa pt. „Jest taka
kraina. Sejny i okolice”, fotogra-
fika Krzysztofa Palewicza, ma po-
kazać suwalczanom piękno
naszego regionu. Zdjęcia oglądać
można w sali oświatowej suwal-
skiej Biblioteki Publicznej przy
ul. E. Plater.

Dnia 4 maja (wtorek)
2010 roku jest dniem wolnym
od pracy w Urzędzie Miasta
Sejny w zmian za święto przypa-
dające w dniu 1 maja 2010 r.
Natomiast 30 kwietnia jest
dniem wolnym w Starostwie Po-
wiatowym oraz Urzędzie Gmi-
ny Sejny.

mat wraca do dyskusj i po
trzech latach. W przeprowadzo-
nej wówczas ankiecie więk-
szość mieszkańców, uzasadnia-
jąc to względami ekonomiczny-
mi, dla zmiany nazw ulic po-
wiedziała „nie”.

W programie sesj i.
m.in. zmiany w budżecie mia-
sta na rok 2010 i statucie
Ośrodka Kultury oraz, być mo-
że, przyjęcie uchwały o utwo-
rzeniu zamkniętego obwodu
wyborczego w sejneńskim szpi-
talu na wybory Prezydenta RP
(I tura 20.06, druga 04.07).

(tam)



Tegoroczne matury roz-
poczną się 4 maja od egzaminów
z języka polskiego. Tradycyjnie
to matematyka wzbudza w czwar-
toklasistach największy postrach.
- Matematyki boje się najbar-
dziej, ale mam nadzieję, że sobie
poradzę. Chciałabym studiować
technologię żywienia człowieka
na uniwersytecie w Olsztynie.
Czyli dalej rozwijać się w podob-
nym kierunku jak w Sejnach. Po
skończonej edukacji chcę otwo-
rzyć własną działalność – deklaru-
je Elżbieta Leonowicz z Te-
chnikum Żywienia i Gospodar-
stwa Domowego w Zespole
Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego.

Nie wszyscy jednak zamie-
rzają do matury przystąpić. Dla
wielu uczniów wystarczy samo

świadectwo ukończenia szkoły
średniej. Przynajmniej na razie.
- Wybieram się do Policealnej
Szkoły Medycznej w Suwałkach,
tam matura nie jest wymagana. In-
teresuje mnie ratownictwo me-
dyczne, od kiedy pamiętam
chciałam pomagać ludziom.
Mam wysoką średnią ocen, ale
maturę chcę zdawać za rok, będę
miała więcej czasu żeby się przy-
gotować, a w przyszłości może
zdecyduję się na jakieś studia –
mówi Agnieszka Kuklewicz z tej
samej klasy.

Uczniowie na egzaminma-
turalny wybierają podobne przed-
mioty. W technikum żywienia
i gospodarstwa domowego więk-
szość postawiła na język angiel-
ski, ale trzy osoby wybrały
rosyjski. Sześć osób jako przed-

miot dodatkowy wskazało geo-
grafię. Suwalska szkoła medy-
czna wydaje się mieć w tej klasie
dobrą renomę, szeregi jej
uczniów chce zasilić aż 5 osób.
Jeden chłopak planuje przywdzia-
nie munduru w Szkole Podoficer-
skiej Wojsk Lądowych w Toru-
niu. W Technikum Mechanizacji
Rolnictwa z tego samego zespołu
szkół, geografia też jest popular-
na, zdawać ją będzie 10 uczniów.
Na chemię zdecydowała się jed-
na osoba. Uczniowie tej klasy,
zgodnie z profilem, chcą konty-
nuować naukę na rolnictwie
w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Suwałkach.

Obowiązkowo język li-
tewski zdawać będą uczniowie
Liceum Profilowanego z Pol-
skim i Litewskim Językiem Na-

Nagrodą był dwutomowy
najnowszy podręcznik z dziedzi-
ny ... kardiologii. Czy będzie to po-
czątkiem czwartej specjalizacji?
- To jakiś żart? – pytaniem na pyta-
nie odpowiada doktor Chatkow-
ski. – Mam już swoje lata.
Wystarczy policzyć: cztery lata na
zrobienie specjalizacji i na lecze-
nie pacjentów zostaną trzy. War-
to? Moim zdaniem już nie.

Lech Chatkowski, znany
z powściągliwościwwyrażaniu po-
glądów, o swoim najnowszym suk-
cesie mówi półsłówkami, minima-
lizując go. Twierdzi, że zaliczył ko-
lejny egzamin, bo konkurs ten był
egzaminem, na który, jak zawsze,
poszedł solidnie przygotowany.
- Czasami brała mnie cholera, jak
miałem wybierać jedną spośród
pięciu prawidłowych odpowiedzi
- dzieli się wrażeniami z konkur-
su. – Dopiero drogą dedukcji do-
chodziłem do tego, o co chodzi
autorowi pytania. Właśnie to, roz-
szyfrowanie intencji autorów py-
tań, było trudniejsze niż udziele-
nie prawidłowej odpowiedzi.
W nagrodę mam podręcznik do
kardiologii i satysfakcję, że jesz-
cze raz, jak równy z równymi ry-
walizowałem z lekarzami młod-
szymi do siebie wiekiem i sta-
żem. Przygotowanie do tego, jak
i do innych konkursów, w któ-
rych brałem udział, pochłaniało
czas i kosztowało sporo wyrze-
czeń. Ale warto było.

O Chatkowskim pacjenci
mówią, że jest lekarzem z powoła-
nia, potrzebującym oddaje swój
czas i wiedzę, a gdyby była trze-
ba to i serce.
- W medycynie najważniejszy
jest człowiek i ja mu służę – odpo-
wiada sejneński lekarz. – Zapa-

miętałem i wcielam w życie
słowa mojego nauczyciela, świę-
tej pamięci doktora Janusza,
pierwszego ordynatora w Sej-
nach, który mawiał: Jak nie masz
co robić, bierz internę i czytaj, bo
tylko wtedy będziesz dobrym leka-
rzem. Nie wyobrażam sobie leka-
rza, który nie śledzi nowości, nie
czyta podręczników, specjalistycz-
nych czasopism, nie korzysta z in-
ternetu. Medycyna to ciągła
lekcja, w której nie ma dzwon-
ków na przerwę. To rodzaj magii,
ale opartej na utrwalonych podsta-

wach. Technika nie zastąpi wiedzy
praktycznej, fascynacji medycyną.

Przed 32 laty, zaczynając
praktykę, lekarz miał od dyspozy-
cji aparaty EKG, rentgenowski
oraz laboratorium, a przede
wszystkim swoją wiedzę wynie-
sioną ze studiów i pracy z pacjen-
tami. Z biegiem lat do tej dziedzi-
ny życia coraz mocniej wkraczała
technika. Rodziła też pytanie: czy
w tej „technicznej medycynie”
jest jeszcze miejsce na humanizm?
Okazuje się, że jest. Doktor
Chatkowski udowadnia, nie ma

wać sobie sprawę, że nie każde-
mu jest on pisany, a lekarz nie
jest cudotwórcą, a człowiekiem
takim samym jak ten, którego le-
czy – podsumowuje Lech Chat-
kowski.

Jak się okazuje L. Chat-
kowski to nie tylko lekarz, ale
i społecznik. Od 20 lat działa w
samorządzie lekarskim. Po raz
trzeci został wybrany wiceprze-
wodniczącym Okręgowej Izby Le-
karskiej w Białymstoku. Przed
kilkoma tygodniami został wice-
prezesem... MKS Pomorzanka
Sejny.

Pytany o to czy jako czło-
wiek o nieskazitelnej opinii nie
obawiał się wejść w skorumpo-
wane polskie środowisko piłkar-
skie, odpowiada krótko:
- Nie, nie bałem się, bo w Sej-
nach za niskie są progi na korup-
cji nogi.

Tadeusz Moćkun

dwóch takich samych chorób jak
i nie ma dwóch takich samych pa-
cjentów. Do każdego człowieka
i jego choroby trzeba podchodzić
indywidualnie. Poznać oboje, bo
tylko wówczas można postawić
dobrą diagnozę i przepisać wła-
ściwy lek.

Niebezpieczeństwemwspół-
czesnej medycyny staje się wą-
ska specjalizacja. Jeden lekarz le-
czy lewy palec, drugi prawy,
a ortopedy, który zająłby się ręka-
mi czy nogami nie ma. To, po-
dobnie jak przekonanie wielu
pacjentów, że we współczesnej
medycynie nie ma już miejsca na
porażkę, nie ułatwia życia nikomu.
- Ludzie mają prawo czekać na
cud uzdrowienia, ale muszą zda-

Ludzie 3

Zdałem jeszcze jeden egzamin
Lech Chatkowski, sejneński lekarz, internista, alergolog, specjalista chorób płuc wspólnie
z Grzegorzem Hawełko, kolegą z Gorzowa Wielkopolskiego, triumfowali w konkursie ogło-
szonym przez magazyn medyczny „Lekarz”. Sukces dało im udzielenie prawidłowych odpo-
wiedzi na 186 z 200 testowych pytań, na które musiało odpowiedzieć aż 1500 uczestników
konkursu.

Lekarz z Sejn zwyciężył w ogólnopolskim prestiżowym konkursie magazynu medycznego

Dokończenie ze strony 1

O krok od matury
uczania w Puńsku. W tej szkole
jako przedmioty dodatkowe matu-
rzyści wybrali sobie fizykę, geo-
grafię, historię, wiedzę o społe-
czeństwie, a jedna osoba… histo-
rię muzyki.
- Na poziomie rozszerzonym nie-
którzy uczniowie przystąpią do
egzaminu z matematyki, języka
polskiego i litewskiego. Ten ostat-
ni otwiera im furtkę do studiowa-
nia na Litwie. Jeszcze trudno jest
mi powiedzieć ilu uczniów zdecy-
duje się na wyjazd za granicę, ale
co roku jest to około połowa – in-
formuje Irena Marcinkiewicz, dy-
rektor liceum ogólnokształcą-
cego w Puńsku.

W Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Sejnach do matu-
ry przystąpi 104 uczniów i 14
absolwentów LO dla dorosłych.
Wyniki z ubiegłego roku chce
podwyższyć w sumie 39 osób,
w tym uczniowie liceum profilo-
wanego. Także w tej szkole
wśród uczniów najpopularniejsza

jest geografia, którą zdawać chcą
62 osoby. Na kolejnym miejscu
plasuje się biologia - 39 osób
i WOS- 36 zdających.

Wybór dodatkowych
przedmiotów motywowany jest
zarówno kierunkiem przyszłych
studiów, jak i własnymi zaintere-
sowaniami. Chyba podobnie my-
śli jeden z uczniów technikum
mechanizacji rolnictwa, który
wybiera się do białostockiej szko-
ły policealnej .
- Chcę uczyć się grafiki kompute-
rowej. Interesuje się tym od lat
i temu poświęcam swój wolny
czas. Można to nazwać moim
hobby. Białystok nie jest znowu
tak daleko, więc będę dość czę-
sto przyjeżdżał do domu – planu-
je Paweł Majewski, uczeń
technikum.

Mawia się przecież, że ro-
biąc to, co lubimy, nigdy nie bę-
dziemy musieli pracować.

Monika Waraksa



kornych czytelników komorni-
ka.
My tego nie robimy. Zresztą nie
widzę takiej potrzeby. Staramy
się na bieżąco przypominać
o przetrzymywanych książkach,
wysyłamy upomnienia pocztą.
Czasami sama je wręczam, kie-
dy widzę daną osobę na ulicy.
Sejny to w końcu małe miasto.
Od jak dawna pracuje Pani
w bibliotece?

Jako bibliotekarka pracuję już
od trzydziestu lat. Najpierw
w Ogrodnikach, później w Sej-
nach. Można powiedzieć, że
mam za sobą wszystkie szcze-
ble tej kariery, pracowałam tak-
że w małych wsiach. Dlatego
ubolewam, że biblioteki powoli
znikają z najmniejszych miejsco-
wości.

Pracuje Pani na stanowisku
dyrektora biblioteki właściwie
tymczasowo. Konkurs na to
stanowisko ogłoszony zostanie
w październiku. Zamierza Pa-
ni do niego przystąpić?
Nie wiem. Chyba jeszcze za
wcześnie, aby o tym mówić.

Dziękuję za rozmowę.

Pani dyrektor, mówi się o tym,
że czytamy coraz mniej, anali-
zy przeprowadzone przez Bi-
bliotekę Narodową wskazują
na znaczny spadek popularno-
ści czytania, jako formy spę-
dzania wolnego czasu. Jak to
wygląda w Sejnach?
Na szczęście nie jest tak źle.
W województwie podlaskim to
właśnie Sejny mogą poszczycić
się najwyższym wskaźnikiem
czytelnictwa, co oczywiście bar-
dzo nas cieszy. Chociaż trochę
gorzej jest w małych, pobliskich
miejscowościach. Teraz zamyka-
ne są wiejskie biblioteki, co nie
sprzyja zainteresowaniu literatu-
rą w tych rejonach. Powiedzmy,
że i tak mieszkańcy wsi mają
trudniej , jeśli chodzi o dostęp do

książek, Wygląda na to, że ich sy-
tuacja jeszcze się pogorszy.
Skąd bierze się zainteresowa-
nie czytaniem w Sejnach, bi-
blioteka kupuje nowości
wydawnicze, którymi przycią-
ga młodych czytelników?

Tak, staramy się wyjść naprze-
ciw czytelnikom i w miarę regu-
larnie kupować nowości. Dowia-
dujemy się o nich z najpewniej-
szego źródła- od samych zaintere-
sowanych. Zapisujemy pozycje,
o które najczęściej pytają wypo-
życzający. Mamyograniczonybu-
dżet na ten cel, jednak staramy
się zaopatrzyć zbiory w popular-
ne publikacje.
Jakie książki lubi młodzież,
a po jakie sięgają trochę starsi
czytelnicy?
Wśród młodszych najpopular-
niejsze są sagi o wampirach.
W ubiegłym roku był to
„Zmierzch” Stephanie Meyer,
w tym roku opowieści o krwio-
pijcach innych autorów. Przez
co spadło zainteresowanie „Har-
rym Potterem”. Starsi, od kilku
lat lubują się w historiach krymi-
nalnych. Kobiety chętnie sięga-
ją po opowieści miłosne,
a mężczyźni po beletrystykę
o zabarwieniu historycznym.
Niemal wszyscy bibliotekarze
skarżą się, że za mało pienię-
dzy przeznaczanych jest na za-
kup książek. Jakimi środkami
finansowymi dysponuje sejneń-
ska biblioteka?
Z budżetu miasta otrzymujemy
tysiąc złotych rocznie, z powia-
tu dwa razy tyle. Dotacje z mini-
sterstwa kultury zostały w tym
roku zmniejszone o 10 procent,
więc rzeczywiście pieniędzy bę-

dzie mniej . Zawsze jednak ra-
dziliśmy sobie dzięki darom od
czytelników, finansowym i rze-
czowym. Jeśli ktoś ma w domu
niepotrzebne książki, może je
oddać bibliotece. Część z nich,

a także te, które nie są już po-
trzebne w naszym księgozbio-
rze, wyprzedajemy po 50
groszy. W 2006 roku dzięki 25
tys. złotych z ministerstwa uda-
ło się nam zakupić wiele lektur.
Suwalska biblioteka „dora-
bia”, przy okazji odzyskując
przetrzymywane przez lata
książki, wysyłając do niepo-

TO TRZEBA ZOBACZYĆ
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"POGRANICZE",
BIAŁA SYNAGOGA

Miejsca, chwile, znaki, foto-
grafie – wystawa Stanisława J. Wo-
sia. Suwalski fotograf, zajmuje się
także malarstwem, rysunkiem i pro-
jektowaniem graficznym. W latach
1985-1995 prowadziłKlub Fotogra-
ficzny PAcamera w Suwałkach. Pe-
dagog Warszawskiej Szkoły Foto-
grafii, członek Związku Polskich
Artystów Fotografików.

DOM POGRANICZA,
CENTRUM DOKUMENTACJI
KULTUR POGRANICZA

Bogate zbiory dotyczące
regionu, wielokulturowego dzie-
dzictwa narodów Europy Środko-
wowschodniej, Kaukazu oraz
Azji Środkowej.

Do CDKP zapraszamy od
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 9.00-17.00

DOM PRACY TWÓRCZEJ
WWIGRACH

1 marca 2010 - 31 grudnia 2010 -
korzystanie z ciemni fotograficz-
nej.

Ciemnia i studio fotografii
jest przede wszystkim edukacyjną
pracowniąfotograficzną, doskonalą-
cą techniki fotografii klasycznej.
Ma również przybliżać współcze-

snym miłośnikom fotografii histo-
ryczne sposoby realizacji obrazu,
poprzez specjalistyczne warsztaty
fotograficzne.

Czy twój umysł jest pełen
dobroci? - 1 maja 2010 roku
o godz.18:00 otwarcie wystawy połą-
czone z wprowadzeniemKamilaKo-
pani o kolekcji sztukiwspółczesnej.

Wystawa pochodzi ze zbio-
rów Kolekcji II Podlaskiego Towa-
rzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
i białostockiej Galerii Arsenał. Foto-
grafie, instalacje, video - poruszają
relacje pomiędzy człowiekiem
i przyrodą czy kulturowymi źródła-
mi naszego stosunku do natury. Po-
zwalają odpowiedzieć na podstawo-
we pytania egzystencjalne, a tym sa-
mym lepiej zrozumieć otaczający
nas świat.

SEJNEŃSKIE TOWARZYSTWO
OPIEKI NAD ZABYTKAMI:
● MuzeumZiemi Sejneńskiej:

Sześć stałych sal wysta-
wowych (Dominikanie i Biskupi
Sejneńscy, Sejneńskie szkoły,
Wielokulturowość regionu, Ar-
cheologia, Numizmatyka, Tra-
dycje Wojska Polskiego i Czy-
nu Niepodległościowego).

Wystawa „Spacerkiem po
sentymentalnych Sejnach” przed-
stawiająca rysunki Marka Karpowi-

Zagłębie czytelników
Z dyrektorMiejskiej Biblioteki Publicznej wSejnach, AnnąNamiotkiewicz, rozmawia MonikaWaraksa.

Liczba czytelników

na 100 mieszkańców:

Wwoj. podlaskim: 13,64
Miasto Sejny: 25,12

Augustów: 21 ,11
Giby: 8,21

Krasnopol: 8,23
Puńsk: 11 ,51

Księgozbiór sejneńskiej
biblioteki zawiera 37 761
książek

Wubiegłym roku
wypożyczono 24 742
książki.

Biblioteka zatrudnia 5
osób, z czego sprzątaczkę
na pół etatu, a księgową na
jedną czwartą.

cza, znanego w Sejnach plastyka,
wieloletniego pracownika Ośrodka
Kultury w Sejnach.

Aula im. Jana Pawła II: eks-
pozycja zbiorów Pana Jana Giedź –
miłośnika Sejn i Sejneńszczyzny,
znanego fotografika i kolekcjonera.
Pasja, którą się zajmował pochłonę-
ła go bez reszty, był jej wierny do
końca życia. Swoją kolekcję two-
rzył przez blisko 50 lat. Zbiór obej-
muje zabytkowe radioodbiorniki,
gramofony, aparaty fotograficzne
z XIX i XX wieku, ciężkie żelazka,
maszyny do szycia i inne znaki mija-
jącego czasu, zmieniających się stan-
dardów życia, mody... Eksponaty
przekazała dla Muzeum córka Ś.P.
JanaGiedź –Pani JaninaGiedź.

Archiwum i Biblioteka: bo-
gate zbiory dotyczące regionu oraz
historii Polski

Wystawa"SukienniceWczo-
raj i „Dziś”: prezentacja koncepcji
odbudowy sukiennic przygotowa-
na przez Panią architekt Elżbietę
ndruszkiewicz na zlecenie Sejneń-
skiego Towarzystwa Opieki Nad
Zabytkami.
Sejneńskie Sukiennice były budowa-
ne w latach 1829-1833. Budynek
stał w miejscu dzisiejszego tzw. ma-
łego parku, w rozwidleniu ul. Piłsud-
skiego. Działały w nim sklepy,
punktyusługowe, kawiarnia. Sukien-
nice spłonęły w 1943 roku, podczas
okupacji. STOnZ zmierza do odbu-
dowy obiektu, w którym miałoby
się mieścić m.in. Muzeum Rzeczpo-
spolitej ObojgaNarodów.Wprzygo-
towaniu jest projekt budowlany

Sukiennic przygotowywany przez
PaniąElżbietę Anduszkiewicz.
● Klasztor Podominikański (od-
działMuzeum Ziemi Sejneńskiej)
ZwiedzanieXVII-wiecznegoKlasz-
toru Podominikańskiego – najcen-
niejszego obiektu architektoniczne-
go w Polsce północno-wschodniej;
od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00:
W klasztorze funkcjonują:
Muzeum Diecezji Sejneńskiej,
w którym zebrane i wyekspono-
wane są muzealia upamiętniają-
ce istnienie Diecezji Augustow-
skiej czyli Sejneńskiej funkcjonu-
jącej w latach 1818 – 1925. Die-
cezja powstała w związku z re-
organizacją terytorialną kościoła
po utworzeniu przez Rosjan Kró-
lestwa Polskiego. Papież Pius
VII bullą z 30 kwietnia 1818
zniósł diecezję wigierską, two-
rząc na jej miejsce diecezję augu-
stowską, czyli sejneńską, której
stolicą biskupią były Sejny, a ka-
tedrą - kościół podominikański.
Budynki poklasztorne przez bli-
sko 100 lat pełniły funkcję siedzi-
by biskupa i jego kurii.
Muzeum Etnograficzne Ziemi
Sejneńskiej (eksponaty z XIX
i początku XX wieku) – zbiory
ukazujące dawną kulturę, trady-
cję, obyczaje i życie codzienne
miejscowej ludności.

Ośrodek Kultury
w Sejnach

Wystawa prac dzieci
i młodzieży uczestniczących
w zajęciach plastycznych organi-

zowanych przez Ośrodek Kultu-
ry. Prace zostały wykonane
w okresie wrzesień – grudzień
2009r.
Wykonawcami są: Julia Maksi-
mowicz, Olaf Perwejnis, Monika
Sokołowska, Urszula Andruczyk,
Mateusz Mielech, Magda Bednar-
ska, Weronika Bednarska, Alek-
sandra Ciborowska, Florentyna
Przeborowska, Milena Misiuka-
nis, Dominika Pietranis, Aneta
Tomkiewicz, Zofia Rybka, Maja
Sikorska, Oliwia Rapczyńska,
Bartek Krutul, Aleksandra Mo-
rawska, Natalia Morawska, Kaja
Bykowska, Maja Grabowska, Zu-
zanna Bagińska, Kuba Jakubow-
ski, Patryk Forencewicz, Albert
Kołodziej.

Wystawa Pani Reginy Milanow-
skiej zatytułowanej „Pod niebem
Paryża”. Autorka, na swoich zdję-
ciach, zamieściła najpiękniejsze
i najsłynniejsze zakątki Paryża,
miejsca które warte są odwiedze-
nia i podziwiania.

W gablotach przy Ośrod-
ku Kultury zamieszczone są zdję-
cia z działalności Ośrodka:
XVIII Baltic – Satelid’09, III
Międzynarodowy Plener Rzeź-
biarski’09, XVIII Finał WOŚP
w Sejnach. Dni Sejn’09,

Gimnazjum nr 1 w Sejnach
zaprasza do oglądania wystawy
członków Klubu Fotografów Sej-
neńszczyzny „Studio Kadr Junio-
rów” z OśrodkaKulturywSejnach.
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Swoją działalność placów-
ka rozpoczęła przed trzema laty,
od tego czasu dla wielu dzieci sta-
ła się przystankiem miedzy szko-
łą, a domem. Miejscem, gdzie
można poczekać na autobus lub
rodziców.
- Większość dzieci, które tutaj
przychodzą jest spoza Sejn. Aby
móc spędzać w świetlicy czas, po-
trzebne jest tylko zaświadczenie
od rodziców – wyjaśnia Małgo-
rzata Klucznik, prowadząca zaję-
cia w świetlicy.

Ściany przyozdabiają ko-
lorowe tablice ze zwierzętami,
a niemal w każdym kącie piętrzą
się pluszaki i gry planszowe. Jak
większość rzeczy tutaj, są darami
pochodzącymi ze zbiórek. Reszta
zależy tylko od inwencji dzieci,
a tej im nie brakuje. Na przykład
dwa złączone stoły z siatką, służą
za stół do badmintona. Do dyspo-
zycji są też bloki rysunkowe i po-
trzebne do malowania przybory.
Lubi z nich korzystać Florentyna
Przeborowska, rezolutna uczenni-
ca pierwszej klasy szybko odnala-
zła się wśród innych dzieci,
chociaż do świetlicy przychodzi
dopiero od dwóch tygodni.
- Jest bardzo fajnie. Najbardziej
lubię przytulać panią i rysować.
Tylko chłopacy czasami dokucza-
ją, ale dziewczyny też potrafią się

W drodze do domu
Są w różnym wieku. Niektórzy dopiero zaczynają swoją przygodę
ze szkołą, inni kończą już gimnazjum. Łączy je sejneńska Świetlica
Środowiskowa, gdzie mogą przyjść po szkolnych zajęciach,
odrobić lekcje, pobawić się razem, a często i zjeść posiłek.

MEDALE OTRZYMAŁY PARY:
Grzędzińska Otylia Kazimiera & Grzędziński Stanisław Aleksander, Grzybowska Helena
& Grzybowski Henryk, Januszko Tekla & Januszko Bronisław, Kufman Helena &
Kaufman Romuald, Klimaniec Pelagia Teresa & Klimaniec Eugeniusz Franciszek,
Klucznik Krystyna Michalina & Klucznik Jerzy, Krywanis Anna & Krywanis Józef,
Kulpan Aniela & Kulpan Józef, Krzemińska Czesława Eugenia & Krzemiński Ludwik.

GRATULUJEMY!

Złote gody
Tego dnia sejneński ratusz zaroił się od par, które przeży-
ły ze sobą co najmniej 50 lat (na zdjęciu poniżej). Tak za-
służeni małżonkowie, otrzymali medale nadane przez śp.
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Znają Sejny
Uczniowie Sejneńskiej Szkoły Podstawowej mieli okazję po-
chwalić się swoją wiedzą o rodzinnym mieście. Konkurs
„Sejny – moje miasto” cieszył się wśród nich sporym po-
wodzeniem, udział w nim wzięło aż 75 dzieci.

- Starsi uczniowie odpowia-
dali na pytania dotyczące historii
Sejn. Przygotowywali się całymie-
siąc. Młodsi musieli wykazać się
talentemplastycznymprzygotowu-
jąc pocztówkę – mówi Bożena
Twardowska, dyrektor SP.

Konkurs "Sejny - moje mia-
sto"- wiedzy o mieście dla klas IV-
VI przygotowały panie: Dorota
Fiećko, Teresa Klucznik, Bożena
Gryguć, Alina Korzeniecka.

Miejsca: I miejsce VB, II miejsce
VA, III miejsce VC.

W klasach I-III został
przeprowadzony konkurs "Pocz-
tówka z Sejn" który przygotowały
panie: Ewa Stankiewicz, Zofia Jo-
tejko, Jolanta Luto.

Sponsorzy nagród: Bur-
mistrz Miasta Sejny, Starostwo Po-
wiatu Sejny, Sejneńskie, Towarzy-
stwo Opieki nad Zabytkami, Stowa-
rzyszenie "Ziemia Sejneńska". (mov)

Eko majówka
Tegoroczna majówka organizowana przez Dom Pracy Twór-
czej w Wigrach ma mieć przyrodniczy charakter. Na gości
czeka wiele atrakcji.

Rozpocznie ją 1 maja
o godz. 18.00 wernisaż wystawy
"Czy twój umysł jest pełen dobro-
ci?" (szczegóły w „To trzeba zoba-
czyć”).

Kolejne dni to oczywiście
jarmark w ogrodach wigierskich.
Okazja do spaceru z bliskimi i drob-
nych zakupów. Lokalny wytwórcy
wystawą swoje kulinarne specjały,
a artyści ludowi pochwalą się dorob-
kiem. Świeże powietrze nastraja do
posiłku, więc nie zabraknie wiosen-
nej zupy z kociołka, mięsiwa z gril-
la, ryb i warzyw. Rodzice,
szczególnie mieszczuchy, powinni
wziąć ze sobą pociechy, na łące pod
murami klasztoru będzie można po-
dziwiać zwierzęta gospodarskie.

W drugim dniu majówki
(niedziela, 2 maja): Warsztaty ogrod-
nicze (godz. 13.00 – 15.00) – jak
przygotować podłoże, w jaki sposób
komponować ogrody warzywno-
kwiatowe wykorzystując wzajemne
oddziaływanie roślin, kiedy i co siać
oraz w jaki sposób takie ogrody pie-
lęgnować.

Skierowana do dzieci i mło-
dzieżyakcjaartystycznaz IząTarase-
wicz "TOTEM" – mikroświat
stworzony z symbolicznie zrobio-
nych totemów (godz. 13.00 – 15.00).

Z uwagi na wydarzenia
ostatnich tygodni, czyli tragedię
pod Smoleńskiem, nie odbędzie się
koncert plenerowy, ani inne huczne
obchody. Oprawa muzyczna ma
być stonowana. Nieopodal przysta-
ni będzie można posłuchać grające-
go na wielu rozmaitych instrumen-
tach – Macieja Trifonidisa Bielaw-
skiego. (mov)

Małgorzata Klucznik pomaga Florentynie w odrabianiu lekcji.

odegrać – mówi z uśmiechem
dziewczynka.

Jak podkreśla Małgorzata
Klucznik, świetlica może funkcjo-
nować dzięki pomocy udzielanej
przez władze miasta, Miejską Ko-
misję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci.
- Udało się zrobić wiele dobrego
dla tych dzieci. Na Boże Narodze-
nie każde z nich otrzymało pacz-
kę ze słodyczami, a także zorgani-
zowaliśmy wakacyjne wyjazdy.
Cenimy sobie też współpracę ze
szkołą. Dwa razy w tygodniu pa-
nie ze stołówki przygotowują do
świetlicy kanapki, a w pozostałe
dni mamy jogurty. W tegoroczne

ferie wraz z komendą policji i pie-
karnią dokarmialiśmy kaczki. Dla
dzieci była to prawdziwa frajda –
mówi M. Klucznik.

Kobieta dodaje, że praco-
wała jako nauczycielka 20 lat, a
po zaledwie kilku w świetlicy, ra-
czej nie chciałaby wrócić
w szkolne mury.
- Teraz jest tam dla mnie po pro-
stu za głośno. W świetlicy dzieci
też czasami dokazują, ale jest
o wiele spokojniej. Mieszkańcy
okolicznych bloków też sobie
chwalą nasze sąsiedztwo. Szcze-
gólnie, że wcześniej był tu lokal
gastronomiczny, co nie sprzyjało
zachowywaniu ciszy.

Do świetlicy zapisanych
jest ok. 50 dzieci, z czego stale
uczęszcza 32. Ich marzeniem
podopiecznych jest komputer, na
którym mogłyby odrabiać lekcje
i bawić się. Apelujemy więc do
czytelników, którzy byliby w po-
siadaniu takiego sprzętu. Nie mu-
si być nowy.

(mov)

Masz problem, nie potrafisz go rozwiązać - zgłoś się do psy-
chologa. Diana Wiźlańska - Sławińska bezpłatnych porad
udziela we wtorki i czwartki w godz. 14.30 - 16.00 w świetli-
cy środowiskowej przy Miejskiej Komisj i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sejnach.

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGA

Z okazji 50 - lecia poży-
cia małżeńskiego medale otrzy-
mało dziewięć par. Odznaczenia
za długoletnie pożycie małżeń-
skie wręczał burmistrz Sejn, Jan
Stanisław Kap.



03.05.2010 r.
- 09.05.2010 r.
Apteka Remedium
ul. 1 Maja 3

10.05.2010 r.
- 16.05.2010 r.
Apteka św. Michała
ul. Piłsudkiego 20

26.04.2010 r.
- 02.05.2010 r.
Apteka Malwa

ul. Zawadzkiego 19

WAŻNE
TELEFONY

Policja 997, 875166333

Straż Pożarna 998, 875163830

Pogotowie 999

Pogotowie energetyczne

875162 087

Szpital 875162 138

Centrum Informacji

Turystycznej 875163400

Informacja Turystyczna

Sejneńskiego Towarzystwa

Opieki nad Zabytkami

875162933

Urząd Miejski 875162073,

875162074

Starostwo Powiatowe

875162066

Urząd Gminy w Sejnach

875162045

Urząd Gminy w Puńsku

875161048

Urząd Gminy w Krasnopolu

875164010

Urząd Gminy w Gibach

875165038

Konsulat Republiki Litewskiej

875173790

Sąd Rejonowy 875173830

Prokuratura Rejonowa

875162950

Informacja PKS 875662763

Hotel „Skarpa” 875162065

Dom Litewski 875162908

Apteka „Remedium” 875163577

Apteka „Św. Michała”

875162032

Apteka „Malwa” 875162315

DYŻURY
APTEK

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

● Poszukuję ludzi do oczyszcze-
nia i pogłębienia studni . Tel. 87
516 53 18
● Technik BHP przyjmie zlecenie,
podejmie współpracę, telefon kon-
taktowy: 695 944 697.
● Duża firma sprzątająca poszukuje
osób do sprzątania w Sejnach.
Tel. kontaktowy: 510013040.
● OdzieżowaSpółdzielniaPracy, Su-
wałki ul. Waryńskiego 26, telefon
504406191 poszukuje pracowni-
ków na stanowisko: szwaczka - wy-
kształcenie zawodowe odzieżowe z
umiejętnością szycia. Praca na umo-
wę o dzieło.
● Tartak Płociczno 14 A, telefon
087 563 94 03, poszukuje pracowni-
ka na stanowisko operator traka -
uprawnienia lub staż pracy na stano-
wisku.
● Sano Nowoczesne Żywienie
Zwierząt sp.zo.o – tel. 0668 445
075 poszukuje pracownika na stano-
wisko: Przedstawiciel Regionalny –
wykształcenie wyższe rolnicze /tech-
nik rolnik, doświadczenie w pracy,
prawo jazdy kat. B, obsługa kompu-
tera, dyspozycyjność.
● Best , tel. 0602 796 741 poszuku-
je pracownikana stanowisko: instala-
tor – wykształcenie zawodowe
techniczne, doświadczenie w pracy.
● Inter TIM w Suwałkach tel. 601
444 419 poszukuje pracownika na
stanowisko: kartograf - wykształce-
nie wyższe kierunkowe lub geode-
zyjne.
● Janza Firma Piekarniczo Cukierni-
cza tel. 087 565 0410 poszukuje pra-
cownika na stanowisko:
koordynator sprzedaży detalicznej -
wykształcenie średnie, doświadcze-
nie w pracy w handlu w branży spo-
żywczej, znajomość asortymentu,
umiejętność pracyw zespole, dyspo-
zycyjność, prawo jazdy kat. B
● PKS tel. 087 566 52 41,
poszukuje pracownika na stanowi-
sko:
- Diagnosta samochodowy - wy-
kształcenie średniemechaniczne, do-
świadczenie w pracy 5 lat,
uprawnienia diagnostyka, badania
techniczne autobusu
● RICO tel. 0508 638 140 poszuku-
je pracownika na stanowisko:
- fryzjer/ka – doświadczenie w pra-
cy
● Grespol P.B.O. Produkcja Handel
tel. 0508 386 909 poszukuje pracow-
ników na stanowiska:
- Kierownik Budowy - wykształce-
nie średnie, aktualne uprawnienia,
doświadczenie w pracy
- Cieśla - doświadczenie w pracy
- Zbrojarz - doświadczenie w pracy
Miejsce wykonywania pracy: War-
szawa
● Prefabet sp. zoo tel. 087 566 24
61 poszukuje pracownika na stano-
wisko:
- specjalista ds marketingu – wy-
kształcenie średnie/wyższe, znajo-
mość systemu CŻ (cegła żerańska),
staż pracy na budowie, znajomość

obsługi komputera
● PPH MELIOREX sp. zoo poszu-
kuje pracowników na stanowisko :
- operator koparki – doświadczenie
w pracy 2 lata
- operator koparko-ładowarki – do-
świadczenie w pracy 2 lata

KUPIĘ,
SPRZEDAM

● Sprzedaż pasz.
Sejny ul.Mickiewicza 43,
tel.669042235
● Sprzedam ziemniaki wysokiej ja-
kości, 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 remontu. 607
141 015.
● Sprzedam wałek strunowy poje-
dynczy 2,70 metra, do kultywatora.
Stan jak nowy, używany przez rok,
700 zł lub zamienią na cielęta. Oko-
lice Sejn,
tel. 607 141 015.
● Sprzedam 10 ton pszenżyta 360
zł za tonę. Okolica Sejn.
tel. 723 035 645.
● Sprzedam 50 bel sianokiszonki,
50 zł bela. Okolice Sejn
tel. 723 035 645.
● Kupię ok. 10 cieląt, 3-5 dniowe.
W rozsądnej cenie, okolice Sejn.
tel. 607 141 015.
● Sprzedam brony piątki, 800 zł lub
zamienię na byczka mięsnego, oko-
lice Sejn, 607 141 015.
● Kupię opony R 16 65 215 M+S,
wielosezonowe, komplet, do land
rovera, nowe lub używane. Sejny
723 035 645.
● Sprzedam bele siana, duże 30
sztuk - 65 zł za sztukę. Nowosady,
tel. 504 842 388.
● Mam do sprzedania śliczne ubran-
ka dla maluchów. Są to ciuszki
praktycznie nowe, wiele z metkami,
przywiezione z Anglii. Przeważają
ubranka na dziewczynkę, ale na
chłopczyka też się znajdą. Rozmia-
rowo różne, od 0 do 2-3 lat. Są to:
body, pajacyki, bluzeczki, spodnie,
bluzy, sweterki itp. Każde ma swoją
cenę. Serdecznie zapraszam.
Tel: 782239191, dzwonić po 12-
tej,mail annusia-73@wp.pl
● Dachy - krycie wiórem: domów
mieszkalnych, domków letnisko-
wych, zabudowań gospo-
darczych, altan ogrodowych. Na
pierwszym miejscu stawiamy za-
wsze wysoką jakość, estetykę i nie-
zawodność.
Tel: 0663-201-446
● Altanki ogrodowe z kręconych
gałęzi leśnych kryte wiórem. Jedy-
ne w swoim rodzaju.
Tel: 0663-201-446
● Budowa domów z bali, domów
skieletowych, hal i garaży rolni-
czych, wiat oraz altan. Wykonuje-
my również: więźby dachowe,
elewacje drewniane, wykończenia
domów od wewnątrz, renowację
starych obiektów drewnianych.

Tel: 0607-924-718
● Specjalizujemysięwwykonywa-
niu ogrodzeń, balustrad, poręczy,
bram wjazdowych przesuwnych i
skrzydłowych z elementami kuty-
mi. Wykonane elementy cynkuje-
my, malujemy z możliwością
transportu i montażu. Kontakt tel.
512 266 867
● Kupię siedlisko, stary dom do re-
montu 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 SEJNY
lub w okolicach osiedla domów
wielorodzinnych.
Kontakt tel. 662262962.
● Sprzedam używane meble dębo-
we i skórzane. Stan bardzo dobry.
Meble przywiezione z Niemiec.
Kontakt: 696 755 359
● Remonty i wykończenia wnętrz,
układanie terakoty glazury, prze-
róbki elektryczne, tynkowanie ręcz-
ne tynkiem gipsowym, malowanie
szpachlowanie, Sejny i okolice, ni-
skie ceny. Kontakt tel. 609373287.
● Oferuję stancję, jeden duży po-
kój z kuchnią, umeblowany na uli-
cy Konopnickiej w Sejnach.
Telefon kontaktowy:
0875173119, dzwonić o każdej po-
rze dnia.
● Działka budowlana w Puńsku o
pow. 9 arów na sprzedaż. Cena 35
tyś do negocjacji. Po godz. 18.00.
Telefon: 875621080
● Sprzedam łóżko leczniczo-masu-
jące. Leczenie kręgosłupa, cukrzy-
cy, cholesterolu, krążenia,
miażdżycy,migreny, żylaków, nad-
wagi, choroby nadciśnienia, cho-
rób kobiecych, stawów
biodrowych, bólu nóg, guzów no-
wotworowych. Tel. 606 204 483
lub 87 562 16 91
● Roboty wykończeniowe, muro-
wanie, tynkowanie, glazury, po-
sadzki.
tel. 606 204 483
lub 87 562 16 91
● SprzedammotorowermarkiSim-
som SR50 w bardzo dobrym sta-
nie - 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 ortopedyczne i
wózek inwalidzki,
tel. 695 766 622
● Sprzedam jałówkę wysokociel-
ną (początek kwietnia) – 2.900 zł.
Okolice Sejn,
tel. 783 032 530
● Fachowo i niedrogo ocieplanie
budynków i elewacje, adaptacja
poddaszy, malowanie dachów, tel.
668 528 751
● Usługi remontowo-budowlane,
wykończenia wnętrz, faktury
VAT, tel. 513 040 886

● Oddam szczenięta białe w czar-
ne plamki,
tel. 508 599 992
● Usługi cateringowe – obiady na
zamówienie, stypy, urodziny,
chrzciny, komunie, wesela. Cena
do uzgodnienia. Tel. 605 345 777
● Sprzedam gospodarstwo rolne
10 ha, dom murowany, stodoła,
chlew, staw, las. Okolice Sejn, tel.
609 191 008
● Sprzedam dwa wypoczynki skó-
rzane w dębie: brązowy i zieleń
butelkowa (3,2,1), dwie witryny i
dwie komody przywiezione z Nie-
miec. Cena do uzgodnienia. tel.
696 755 359
● Sprzedam Zgrabiarko-przewra-
carkę 7-mka. Rok prod. 2004, ma-
ło 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 te-
lewizor 32 cale, nogi chromowa-
ne, tel. 664 950 042
● Sprzedam nową łódkę drewnia-
ną, długość 4,5 metra. Cena 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
● Sprzedam mieszkanie w Sej-
nach, ul. Parkowa 1 m 5. Po-
wierzchnia 36 m. Kontakt pod
wymienionym adresem codzien-
nie od 18 do 20.
● Sprzedam siedlisko 3,30 ha nad
Marychą przy ul. 1 Maja w Sej-
nach. Budynki nowe, murowane:
dom, garaże, chlewnia. Tel.: 87
5162 170
● Sprzedam mieszkanie 73 m kw.
i garaż w Sejnach. Tel. 601 950
752
● Poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia w Krasnopolu (na dłuższy
okres). Dzwonić po godz. 16.00
na numer 725 390 956
● Sprzedam Land Rover 2.0 TDI,
stan idealny, 99 rok.; pięcio-
drzwiowy, bezwypadkowy, do-
brze wyposażony, 4 nowe opony
– 22.500 zł lub zamienię na prasę
belującą. Okolice Sejn, tel. 782
389 541
● Sprzedam Audi B 4, stan bardzo
dobry, 1,9 TDI, dwa komplety
kół, granat metalic, po wymianie
amortyzatorów - 10.200 zł. Okoli-
ce Sejn, tel. 782 389 541
● Sprzedam 3,2 ha ziemi koło
Sejn. Tel. 608 346 216
● Sprzedam bele (sianokiszonka),
15 sztuk, cena 50 zł/szt. - tel. 87
516 31 55
● Sprzedam opla astra combi 1,4;
rok prod. 1992, z gazem, po kapi-
talnym remoncie. Tel. 606 204
483 lub 87 562 16 91

Pilates - metoda ćwiczeń doceniana przez gwiazdy, jest
już dostępna od początku kwietnia dla wszystkich chęt-
nych w Sejnach. W programie m.in. ćwiczenia dla senio-
rów. Jest to dobra okazja do zadbania o swoje zdrowie i
smukłą sylwetkę. Informacje pod nr tel. 666 725 257.

PILATES tel. 666 725 257
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Nagrody za komiks

Na konkurs wpłynęły 34
prace: 31 z klasy III Szkoły Pod-
stawowej im. mjr H. Dobrzyńskie-
go „Hubala” w Sejnach i 3 prace
z klasy III Zespołu Szkół z litew-
skim językiem nauczania „Zibu-
rys”.

Komisja wybrała 9 najle-
pszych i przyznała: I miejsce –Wi-
told Kulesza z kl. III Zespołu
Szkół z litewskim językiem na-
uczania, II miejsce –Damian Tom-

kiewicz z kl. III a Szkoły
Podstawowej, III miejsce – Alek-
sandra Wojciechowska z kl. IIIa i
Weronika Sitko z kl. IIIa Szkoły
Podstawowej.

Wyróżniono 5 prac: Wero-
nika Michalska z kl. IIIb, Kamil
Abramowicz z kl. IIIa, Ola Ka-
mińska z kl. IIIa, Patrycja Łabutis
z kl. IIIa, Zuzia Bagińska z kl. IIIc
ze Szkoły Podstawowej im. mjr
H. Dobrzyńskiego „Hubala”.

Prezentujemy zdjęcia z ogłoszenia wyników konkursu
„Baśn na wesoło” organizowanego przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Sejnach.

Zalęgający od miesięcy śnieg do tej pory skutecznie ukry-
wał wszelkie mankamenty otoczenia. Teraz jednak, wraz
z nadejściem wiosny i pierwszymi promieniami słońca, jak
na dłoni widać miejsca, które należałoby uprzątnąć.

Wiosenne porządki

Co ciekawe, w szpece-
niu krajobrazu przodują rekla-
my, które z założenia mają
zachęcać do kupna danych pro-
duktów czy usług. Tymczasem,
pozostawione na pastwę zmienia-
jących się warunków atmosfe-
rycznych, straszą swoim
wyglądem, przestarzałymi hasła-
mi i papierem schodzącym
z nich płatami.

Jak widać na załączonej
fotografi mamy „przygotować
się na nadchodzącą jesień”.
Możemy skorzystać z ostatniego
już kursu na prawo jazdy. Zna-
leźliśmy też do połowy przybra-
ne w Bożonarodzeniowe lampio-
ny drzewo. Widocznie nie opła-
ca się zmieniać wystroju i sloga-
nów reklamowych na tych kilka
cieplejszych miesięcy. (mov)

Karolina Falana

16-500 Sejny

ul. Ogrodowa 5

tel. 600 916 852

Klienci Saloniku "Bella" znajdą szeroki wachlarz usług

związanych z pielęgnacją twarzy i ciała. W salonie

można skorzystać z różnych zabiegów, np. :

- oczyszczania

- masażu twarzy

- mezoterapii bezigłowej

- ujędrniania skóry ciała i twarzy

- mikrodermabrazji

- fal radiowych

- percingu

- laserowego usuwania owłosienia

- laserowego zamykania naczynek

- przedłużania paznokci u rąk i nóg

- manicure i pedicure

- zabiegi parafinowe na stopy i dłonie
Każda kobieta jest wyjątkowa

i zasługuje na wyjątkowe

traktowanie, a jej zewnętrzne piękno jest

odzwierciedleniem jej piękna wewnętrznego,

tak więc jeśli mogę poprawić klientce samopoczu-

cie oraz wzmocnić jej pewność siebie, to czynię to

z największą przyjemnością i satysfakcją.

Karolina Falana

salonik kosmetyczny

Z piłkarskich boisk:
IV liga seniorów
1 9. KOLEJKA - KS POMORZANKA SEJNY – HETMAN TYKOCIN 2:1 (2:0)
Bramki: Piotr Macianis (9), Paweł Kuklewicz (21) – Wójcik (69); w 41
min. czerwoną kartką ukarany został Andrzej Ejdulis
22. KOLEJKA - PUSZCZA HAJNÓWKA – POMORZANKA SEJNY 0:5 (0:0)
Bramki: Paweł Kuklewicz – 2, Maciej Anuszkiewicz, Krzysztof Bale-
wicz, Wojciech Mickiewicz – po 1 (od 32. min., po czerwonej kartce
(za dwie żółte) dla Marcina Jakielaszka Pomorzanka grała w osłabie-
niu). W tabeli Pomorzanka z 22 pkt. zajmuje miejsce 14., ale strata do
„bezpiecznego” 11 miejsca wynosi już tylko 4 pkt.

Kolejne mecze:
23. kolejka - Pomorzanka – ŁKS Łomża – 01.05. godz. 14.00 (ze wzglę-
dów bezpieczeństwa mecz bez udziału publiczności)
24. kolejka - KS Michałowo – Pomorzanka Sejny – 08.05. godz. 15.00

AKlasa seniorów
1 9. KOLEJKA - KS GIERET GIBY – TUR II BIELSK PODLASKI 5:1 (1 :1 )
Bramki: Karol Tarlecki (7, 90), Michał Pieślak (49), Marcin Żyliński
(64), Kamil Krachało (87)
22. KOLEJKA - SUDOVIA SZUDZIAŁOWO - KS GIERET GIBY 1 :3 (1 :1 )
Bramki: Czeremcha – Tarlecki 2, Żyliński. W tabeli Gieret zajmuje 5.
miejsce
Kolejne mecze:
23. kolejka - KS „Gieret” Giby – Konar-Kora Korycin - 02.05.
godz.13.00
Zaległy z 18 kolejki - Krokus Dobrzyniówka – KS Gieret Giby –
05.05. godz. 17.00
24. kolejka - Biebrza Goniądz – KS Gieret Giby (?)
21. kolejka - KS „Gieret” Giby – Skra Czarna Białostocka –
przełożony 12.05. godz. 17.00

Juniorzy starsi
20. kolejka - Pomorzanka Sejny - Forty Piątnica 0:6 (0:0)
21. kolejka - Pomorzanka Sejny – GKS Kleosin 3:0 vo
Kolejne mecze:
22.kolejka - Hetman Białystok – Pomorzanka Sejny (1/2.05.)
23. kolejka - Jagiellonia II Białystok – Pomorzanka Sejny (8/9.05)

Trampkarze starsi gr. III.
11 kolejka - Pomorzanka Sejny – SkraWizna 4:1 (3:0)
Kolejne mecze:
12. kolejka - Hetman Tykocin – Pomorzanka Sejny(1/2.05)
13. kolejka - Pomorzanka Sejny –Wissa Szczuczyn – 08.05. godz. 14.00

(tam)



8 Galeria

Oddali hołd
Prezydentowi RP

Piętnastoosobowa delegacja
z Sejn pod przewodnictwem burmi-
strza Jana StanisławaKapa i probosz-
cza ks. Zbigniewa Bzdaka wybrała
się do Warszawy, aby pod Pałacem
Prezydenckimzłożyćwiązanki izapa-
lić znicze.

W Ratuszu mieszkańcy Sejn
i goście mogli przez tydzień składać
wpisy do księgi kondolencyjnej, pre-

zentujemykilkawybranych:
W hołdzie wszystkim po-

ległym w katastrofie lotniczej
dedykuję ten wpis. Cześć Ich
Pamięci. Marek Majewski

Pogrążeni w żalu i smutku,
z nadzieją na Wieczną Pamięć Pre-
zydenta Laskowscy z Warszawy
w Budwieciu

Szkoda, że dobrzy ludzie
tak szybko umierają. Greta Woź-
nialis z Sejn 10 lat

Jesteś Wielki Panie Pre-
zydencie! Prawda o Katyniu nie
zginęła. Nie zapomnimy! Cześć
Ich Pamięci! Anna Szebet

. . .Cześć Ich Pamięci,
a pamięć trwa wiecznie. . . Izabe-
la Jurkiewicz

Non Omnis Moriar - Nie
wszystek umarłeś - dla swego Na-
rodu. Czesław Jasionowski




