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Sklep „Sejbud” Sejny,
ul. 22 lipca 12

tel. kom. 663 900 165
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Podopieczni WTZ-ów często spacerują ulicami Sejn. Nie wiedzą,
gdzie wkrótce będą musieli się przeprowadzić Dokończenie na str. 4



Policjant z Sejn z nagrodąWalczyli jak lwy

Na pożarniczym torze przeszkód
Karol Polkowski (z lewej)



Sejneńska wzpożyczalnia rowerów zaprasza

Rowerzysto uważaj

MMaażżoorreettkkii ooddnniioossłłyy kkoolleejjnnyy ssuukkcceess

Siatkarki z Sejn mi-
strzowski tytuł wy-
walczyły w składzie:
Małgorzata Mackie-
wicz, Magdalena
Szoka, Paulina Fie-
dorowicz, Agniesz-
ka Kowalewska,
Dominika Szoka
(na zdjęciu od lewej
stoją), Patrycja
Sienkiewicz, Mag-
dalena Ramel (w
środku), Jolanta Ży-
lińska, Katarzyna
Popiel, Pamela
Sawko (w pierw-
szym rzędzie).

ZAPROSZENIE
ParafiaRzymsko-Katolicka,

Sejneńskie TowarzystwoOpieki nadZabytkami,
BurmistrzMiasta Sejny

ZAPRASZAJĄ
MIESZKAŃCÓWSEJNEŃSZCZYZNY

NAUROCZYSTOŚĆ
RELIGIJNO-PATRIOTYCZNĄ

wniedzielę 19.06.2011 roku

Program uroczystości:

• godz. 11.00 Msza Święta pod przewodnictwem Jego

Ekscelencji Biskupa Jerzego Mazura,

• godz. 12.30 Odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Memorialnej

Katastrofy pod Smoleńskiem w dniu 10.04.2010

• godz. 13.15 Przemarsz do Pałacu Biskupiego, oraz

odsłonięcie i poświęcenie Tablic Patrona Muzeum Ziemi

Sejneńskiej Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego



Czarne chmury nad WTZ
dokończenie ze str. 1

Wielka radość

Z indeksem w kieszeni

PROGRAM Baltic-Satelid



Sejneńskie oszczepniczki
rzucają najdalej

PIŁKA NOŻNA - WYNIKI O G Ł O S Z E � I E
PRZEWOD�ICZĄCEGO RADYMIASTASEJ�Y

z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie wyborów ławników na kadencję 2012 - 2015

Wzwiązku z upływem kadencji dotychczasowych ławników z dniem 31 grudnia 2011 roku, Rada
Miasta Sejny dokona wyboru ławników na nową kadencję (lata 2012 – 2015):

a) do rozpoznawania spraw przez Sąd Okręgowy w Suwałkach
b) do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy przez Sąd Okręgowy w Suwałkach
c) do rozpoznawania spraw przez Sąd Rejonowy w Sejnach
d) do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy przez Sąd Rejonowy w Suwałkach

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych
sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów
prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30
czerwca ostatniego roku kadencji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację spo-
łeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajo-
wego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru
lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed
dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza
się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamiesz-
kania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do
składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwi-
sko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa
dnia 30 czerwca 2011 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art. 158 ustawy):
1 ) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej
od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca
szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być (art. 159 ustawy):
1 ) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę
postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wy-
kroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze SłużbyWięziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
O kandydatach na ławników rady gmin zasięgają informacji od właściwych organów Policji.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty zgłoszenia kandy-
dat na ławnika ma obowiązek dołączenia:
1 ) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza ro-
dzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w
rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwier-
dzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty dołączone do karty zgłoszenia powinny być opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą
niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za
wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualne-
go odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru
lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Druki do zgłaszania kandydatów na ławników są do pobrania w Urzędzie Miasta Sejny (pokój nr 14).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynął do rady po upływie ww. terminu, a także zgłoszenia, które
nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) AndrzejMocarski

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. �r 98, poz. 1070 ze zmianami)

Siatkarki wywalczyły
drugie miejsce
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Pochód żaków

Przeżyj niezapomniane wakacje

szkoleniach
płetwonurkowych

wspinaczkowych
spadochronowych

ratowników medycznych
kursie dla młodych liderów „Horyzont”

modelarni

Projekt „Kurs Kształcenia Liderów HORYZONT - edukacja młodzieży na rzecz bezpieczeństwa

i obronności państwa” został dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2011 roku

kwotą 149 986 zł, realizowany jest przez Stowarzyszenie „Sięgać za horyzont”, przy

współpracy z doświadczoną kadrą szkoleniową i Szczepem ZHP Sejny.

fot. K. Palewicz






