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Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sejnach zakończona

Projekt pn.„Termomodernizacja i przebudowa dachu wSzkole Podstawowej im. mjrH. Dobrzańskiego –
Hubala wSejnach”dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego wramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podlaskiego na lata
2007-2013. Oś priorytetowa V. Rozwój InfrastrukturyOchronyŚrodowiska. Działanie 5.1. Rozwój Regio-
nalnej InfrastrukturyOchronyŚrodowiska.





POD SYGNAŁEM

Kto kierował?

Uwaga na złodziei

Zniszczone tablice
w Puńsku

Jazda bez prawka

Grzegorzowi Gniazdowskiemu
oraz synowi Jackowi

wyrazy głębokieho współczucia
po tragicznej stracie

żony i mamy Heleny
składają

Tadeusz Persjanow

z małżonką oraz siostrami



Nietolerancyjne Podlasie?

Z wysp do Starego Folwarku

Niebezpieczna droga

Żona i córka Marcina Marczaka pomagają mu zaprezentować baner
reklamowy nowego studia



Radni pytają, burmistrz odpowiada

Chcę dowiedzieć się, czymiasto
weźmie udział w projekcie unijnym
gdzie można pozyskać środki finan-
sowe na modernizację targowisk?

Jak wygląda sprawa zmiany po-
rozumienia ze Starostwem Powia-
towym w Sejnach o zwiększenie
środków finansowych na prowa-
dzenie zadań z zakresu działalno-
ści Biblioteki Powiatowej.

Czy sytuacja miasta sprawia,
że realizowane inwestycje miejskie
są zagrożone?

Przy budowie ulic są dwie nie-
zbyt normalne sytuacje. W jednej,
chodnik jest wyprowadzony na pas
zieleni (ul. Nowotki i Świerczewskie-
go), w drugiej sytuacji słup jest na
środku chodnika. Czy można to
zmienić?

Świetlica Środowiskowa w Sej-
nach posiada ładny lokal, ale cią-
gle jest zalewana i jest tam mokro.
Co zamierza się zrobić z tym pro-
blemem?

Czy można zapytać ks. Pro-
boszcza, co zamierza zrobić z par-
kingiem przy cmentarzu?

Nawieziona została ziemia na
działkę za budynkiem Wojska Pol-
skiego 15. Chce wiedzieć, jak pla-
nuje się wykorzystać ten plac?

Czy istnieje możliwość zainsta-
lowania zwalniaczy ruchu na dro-
gach będących w zarządzie miasta
Sejny? Chodzi o ul. Wojska Pol-
skiego przy Szkole Podstawowej i
na nowo budowanych ulicach.

Chcę wrócić do tematu porusza-
nego na dwóch ostatnich sesjach.
Chodzi o budowę Pomnika Smo-
leńskiego i udziału miasta w tym
przedsięwzięciu. Chcę wiedzieć,
jakie koszty poniosło miasto przy
realizacji Pomnika?

Burmistrz Miasta w swoich wy-
powiedziach na komisjach i sesji

inaczej określał inicjatorów i inwe-
storów, a wwypowiedziach publicz-
nych do mediów mówił jeszcze
inaczej. Chcę poznać ostateczne
zdanie, kto był inicjatorem tego Po-
mnika?

Pomnik jest nowym obiektem,
a już jest dewastowany. Skoro Po-
mnik został postawiony, to kto jest
odpowiedzialny do uzupełniania
braków na bieżąco?

Medale za honorowe krwiodawstwo

Pomorzanka z pucharem

♦ WYNIKI:

♦♦ NASTĘPNE MECZE:



OGŁOSZENIA DROBNE

PRACA

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

ROLNICTWO

KUPIĘ

SPRZEDAM

RÓŻNE

TOWARZYSKIE



Pożegnanie lata
z Weekendem

Patronat honorowy koncertu „Pożegnanie lata”

Burmistrz Miasta Sejny

Sponsorzy koncertu:

fo
t.
T.

M
o
ćk
u
n






