
DYŻUR REDAKCYJNY
W PONIEDZIAŁKI
GODZ. 1 0.00-1 5.00

UL. PIŁSUDSKIEGO 37, SEJNY
TEL. 87 51 6 31 11

POZOSTAŁE DNI: 663 371 1 70

ATRAKCYJNE CENY

wiesci@sejny.home.pl
tel . kom.: 661 654 432

MIEJSCE NA TWOJĄ

REKLAMĘ

G
A
Z
E
T
A

B
E
Z
P
Ł
A
T
N
A

G
A
Z
E
T
A

B
E
Z
P
Ł
A
T
N
A

G
A
Z
E
T
A

B
E
Z
P
Ł
A
T
N
A

G
A
Z
E
T
A

B
E
Z
P
Ł
A
T
N
A

G
A
Z
E
T
A

B
E
Z
P
Ł
A
T
N
A

1 (80), 12 STYCZNIA 2012

Jubileuszowy, XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył
się w Sejnach zebraniem rekordowej kwoty. Wszystko dzięki mieszkańcom
miasta i powiatu, którzy pokazali, że mają wielkie serca.

Zagrali z pompą

W dorocznej akcji pomagało 40 wo-
lontariuszy. Młodzi ludzie od samego ra-
na kwestowali na ulicach Sejn, Gib,
Berżnik i Krasnopola. W mieście, najlep-
szym punktem okazały się okolice Ba-
zyliki NNMP. Wielu wolontariuszy, właśnie
okolice świątyni „okupowało” do połu-
dnia, czekając na tłumy wychodzące po
mszach.

- Ludzie sami do nas podchodzą, że-
by wrzucić datek do puszki. Nie musimy
nikogo zachęcać, czy nawoływać – mó-
wi Amadeusz Tujakowski, któremu ak-
cja WOŚP spodobała się na tyle, że
bierze w niej udział już drugi raz.

Jego kolega Michał Miszkiel w tej ro-
li debiutował i to z powodzeniem. Pod-
kreśla, że o pomocy orkiestrze Owsiaka
myślał już rok temu, kiedy przyglądał się
swoim kolegom i koleżankom z puszka-
mi. Zresztą, początkujących wolontariu-
szy było więcej. Koło kościoła ustawiły
się trzy koleżanki, uczennice szóstych
klas szkół podstawowych: Magda Gilew-
ska, Simona Zdancewicz i Patrycja Przy-
kopska. Ze śmiechem opowiadały, że
każda z nich namawiała swoją przyja-
ciółkę i w ten sposób spotkały się w więk-
szym gronie właśnie 8 stycznia. Wojtek
Zimnoch zbierający datki pod „Biedron-
ką”, także po raz pierwszy, cieszył się,
że może pomóc. Oczywiście zdarzali się
i „weterani” WOŚP, którzy kwestowali po
raz szósty. Bez względu na doświadcze-
nie, każdego cechował zapał.

W tym roku obyło się bez incyden-
tów, które zdarzały się w poprzednich la-
tach, gdy przechodnie swoje frustracje
rozładowywali wykrzykując niewybred-
ne komentarze pod adresem Jurka
Owsiaka. Sejnianie chętnie ofiarowywa-
li nawet drobne kwoty, zachęcani słowa-
mi, że każdy grosz się liczy. Zwłaszcza
na szczytny cel. A tegoroczna Orkiestra
grała z myślą o pomocy wcześniakom
oraz kobietom ciężarnym z cukrzycą.
Dla dzieci urodzonych za wcześnie, gra-
li zresztą nie po raz pierwszy, a dla pań
w ciąży- planują zakup pomp insulino-
wych. Niewykluczone, że dzięki tego-
rocznej zbiórce jakiś sprzęt trafi do
sejneńskiego szpitala. Bez względu na
to, czy tak się stanie, do wspierania

WOŚP, namawiał dr Artur Wilczewski,
zastępca dyrektora SP ZOZ. Na scenie
Ośrodka Kultury przypomniał, że sej-
neńska placówka do tej pory otrzymała
od Orkiestry sprzęt o wartości 1 59 221
zł i stanowi on sporą część szpitalnego
wyposażenia. Jak podsumował D. Tom-
czyk, dyrektor OK: „Nigdy tyle nie zebra-
liśmy, ile otrzymaliśmy.”

- Bez względu na to, czy sprzęt me-
dyczny trafi do Sejn, powinniśmy w mia-
rę możliwości wspierać tę akcję, bo może
się tak zdarzyć, że będziemy w szpita-
lu, w którym jest aparatura oznaczona
serduszkiem i ona nas uratuje. Oczywi-
ście wszystkim życzę zdrowia, jedno-
cześnie chcę zapewnić, że w naszym
szpitalu na pacjentów czekają wykwali-
fikowani lekarze. Zdradzę, że niedługo
w Sejnach otworzymy poradnię dla cho-
rych na cukrzycę. Lekarz diabetolog wła-
śnie zdał egzamin – zapewniał A.
Wilczewski zgromadzonych w OK.

Kiedy formalności stało się zadość,
a wolontariusze zanieśli już puszki dla
księgowych, na parterze ośrodka moż-
na było się natknąć na uzbrojonych
żołnierzy. Na szczęście młodzież w
mundurach miała pokojowe zamiary i
tylko demonstrowała broń. Jednostka
Strzelecka 1 023 z Suwałk pokazywała
też na specjalnych manekinach, jak na-
leży udzielać pierwszej pomocy. W tym
samym czasie, na scenę wkroczył koro-
wód maluchów, każde w czerwonym stro-
ju. Sejneńskie przed-
szkolaki rozpoczęły
swój występ, ku rado-
ści zgromadzonych.
W blasku fleszy z
aparatów swoich ro-
dziców, zaintonowały
„Jest taki dzień” Czer-
wonych Gitar. Potem
chwyciły się za ręce i
tańcząc w kółku kla-
skały, za co publicz-
ność także zrewan-
żowała im się okla-
skami. Za swój występ
zgarnęły po pączku w
głównym holu.

Stałym punktem

programu, jest koncert Orkiestry Dętej
OSP. Panowie i panie z saksofonami,
klarnetami i puzonami, zaczęli od hym-
nu WOŚP, po czym przeszli do „Yester-
day” zespołu „The Beatles”. W
międzyczasie dyrektor poinformował, że
sejneński sztab doliczył się już 2903 zł z
1 8 puszek.

Po orkiestrze dętej, zaprezentowali
się młodzi wokaliści ze Studia Piosenki
OK. Pięcioletnia Wiktoria Leonowicz za-
śpiewała „Cała doskonała”, z czym zgo-
dziła się publika, inne wokalistki; Julia i
Maja wykonały swoje piosenki pewnie,
chociaż na scenie były po raz pierwszy.
Tancerze ludowi także nie mogli pochwa-
lić się latami bytności na scenie, za to
polonez wyszedł im na tyle żywiołowy,
że tancerce spadł z głowy wianek.

Z taką ozdobą na głowie nie mogłyby
tańczyć „Małe cheerleaderki”. Ich układ
wymagał ciągłych podskoków, a nawet
podnoszenia. Do licytacji gadżetów WOŚP,
czas minął szybko. Licytowano kubki Gaz
Blues Grupy i WOŚP, koszulkę, płytę z
muzyką z Przystanku Woodstock 1 969-
2009, kalendarz Sejneńskiej Kapeli Kre-
sowej. Najwięcej, bo aż 1 00 zł, zapropo-
nowano za książkę z autografem Jurka
Owsiaka pt. „Róbta co chceta”.

Już po godzinie 1 9.00 było wiadomo,
że ten rok jest dla sejneńskiego sztabu
rekordowy. Z wyliczeń wynika, że zebra-
no 6133,90 zł. Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku było to nieco ponad 5,5 tys. zł,
a dwa lata temu 4933 zł. Może wydawać
się to kroplą w morzu milionów, jakie w
skali kraju zebrała WOŚP. Ale jak poka-
zali mieszkańcy Sejneńszczyzny, w Wiel-
kiej Orkiestrze co roku grają całym
sercem. I to jest najważniejsze.

(mov), fot. (tam)

Zdjęcia z XX finału WOŚP na stronie: www.um.sejny.pl
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Na sygnale po podwyżki
Flagi i transparenty informujące o akcji protestacyjnej, pojawiły się na bu-
dynku Komendy Powiatowej PSP w Sejnach. Wszystko zaczęło się od za-
powiedzianej przez premiera Donalda Tuska w expose podwyżki od 1 lipca
tego roku wynagrodzeń w policji i wojsku (o 300 zł brutto). Wywołało to
oburzenie pozostałych służb mundurowych: celników, funkcjonariuszy
służby więziennej, straży granicznej oraz strażaków.

Pominięci przez szefa rządu mundu-
rowi, rozpoczęli akcję protestacyjną 1
stycznia.

– Przyznanie podwyżki policjantom,
jako jedynej ze służb podległych Mini-
sterstwu Spraw Wewnętrznych, jest nie-
odpowiedzialne i ma na celu skłócenie
służb – mówi Karol Zianowicz (na zdję-
ciu), szef NSZZ przy KP PSP w Sej-
nach. – Mało kto wie, że większość
funkcjonariuszy nie dostała podwyżek
od trzech lat, a od 1 5 mamy porozumie-
nia podpisywane z kolejnymi ministra-
mi, w których zawarte były zasady
dochodzenia wynagrodzeń strażaków
do wysokości wynagrodzeń policjan-
tów. Nie mamy nic przeciwko podwyż-
kom dla policji i wojska, więcej cieszymy
się, że doceniono pracę naszych kole-
gów. Ale nie zgadzamy się na pomija-
nie nas, na niedocenianie naszej trudnej
i niebezpiecznej pracy.

Ponieważ oflagowanie jednostek nie
zrobiło na rządzie żadnego wrażenia, w
samo południe 5. stycznia w pojazdach
straży pożarnej, granicznej i służby wię-

ziennej włączono syreny i sygnalizację
świetlną.

1 0 stycznia ma odbyć się tzw. strajk
włoski na trzech przejściach granicznych
- dwóch lądowych i jednym lotniczym.
Funkcjonariusze przez kilka godzin bę-
dą skrupulatnie i drobiazgowo stosować
obowiązujące procedury. Związkowcy
nie informują, o które przejścia chodzi.

Na kolejny dzień natomiast, zapla-
nowano pikiety służb mundurowych w
czterech miastach, które będą organiza-
torami Euro 201 2 - w Warszawie, Wro-
cławiu, Gdańsku i Poznaniu. Protesty
zakończą się wręczeniem petycji miej-
scowym przedstawicielom władz.

Przepisy zabraniają funkcjonariu-
szom służb mundurowych strajkować,
ale pozwalają na podejmowania akcji
protestacyjnych w różnych formach, jak
na przykład oflagowanie komend i po-
sterunków, prowadzenie tzw. strajku wło-
skiego czy też uczestniczenie w pikietach.

Dodajmy, że akcję protestacyjną ko-
legów popierają związkowcy z policji.

(tam)

Sylwester w Expo Sejny
Szampańska zabawa czekała na każdego, to zdecydował się spędzić Syl-
westra w hali Expo Sejny. Stary rok żegnało tam ponad 150 osób. Nie bra-
kowało konkursów, w których do wygrania były nagrody o wartości kilkuset
złotych.

Do tańca zagrał dobrze znany w
Sejnach zespół „Weekend”. Sala nie
rozczarowała tych, którzy lubią roman-
tyczny nastrój, w końcu bawiło się tam
wiele par. Nastroju dodawało doskona-
le dobrane oświetlenie ze świec i lamp
naftowych.

Warto było powalczyć w konkursach
z nagrodami. Królowa balu, oprócz za-
szczytnego tytułu, zdobyła karnet o war-
tości 300 zł do salonu kosmetycznego.
Król balu także wygrał bon o wartości
300 zł ufundowany przez Karczmę Li-
tewską. Panowie mieli jeszcze okazję
zaimponować krzepą w konkursie robie-
nia pompek. Niepokonany był balowicz,
który zrobił ich 52, za co otrzymał bon do
Serwisu i Okręgowej Stacji Kontroli Po-
jazdów w Sejnach o wartości 300 zł.

Do gosci sylwestrowych trafiły jesz-
cze między innymi kosze słodyczy. Sa-
lon kosmetyczny „Perełka” ufundował
dwa kupony na swoje zabiegi – otrzy-
mały je 2 panie które wygrały konkurs
tańca. Gabinet Odnowy Biologicznej w
Sejnach ufundował nagrodę w postaci
kompletnego masarzu klasycznego –
wygrała zawodniczka, która zebrała naj-
większa ilość męskich krawatów.

Wraz z dwunastym uderzeniem ze-
gara na niebie rozbłysły fajerwerki. Przy

pokazie sztucznych ogni i lampce szam-
pana goście składali sobie życzenia po-
myślności w Nowym Roku i do
zobaczenia za rok na tej samej hali.

Po udanych „I Międzynarodowych
Targach Turystycznych na Pograniczu”
a teraz Sylwestrze w Hali Expo Sejny

– odbędzie się studniówka i połowinki
uczniów z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Sejnach, a w kwietniu
Międzynarodowa Prezentacja Marżo-
netek Grand-Prix Sejn. Planowane są
także inne imprezy w ciągu całego ro-
ku. Hala Expo może służyć mieszkań-
com regionu do organizacji różnego
rodzaju imprez.

Andrzej Norwa
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Więcej urodzin, mniej zgonów, ale
liczba mieszkańców miasta Sejny w ro-
ku 2011 zmniejszyła się o 20 osób. Na
koniec roku 201 0 Sejny liczyły 5.0774
mieszkańców, a 31 grudnia 2011 już tyl-
ko 5.754. W roku 2011 w mieście spo-
rządzono 56 aktów urodzin, w tym 32
dziewczynek i 24 chłopców. Najczęściej
nadawane imiona dla dziewcząt to Julia,
a dla chłopców Szymon. Do poniedział-
ku 9 stycznia 201 2 r. nie urodził się ża-
den nowy mieszkaniec miasta. W roku
2011 zanotowano zgon 47 sejnian.

***
Na koniec roku 2011 stopa bezro-

bocia w powiecie sejneńskim przekro-
czyła 23 procent. Oznacza to, że powiat
sejneński w tych statystykach jest na trze-
cim miejscu za grajewskim i kolneńskim.
To oficjalna cyfra, uwzględniająca tylko
te osoby, które w PUP zarejestrowały się
jako poszukujące pracy i potwierdzają
chęć jej podjęcia. Tych, którzy utracili pra-
wo do zasiłku i od lat nie mogą, a czasa-
mi nie chcą znaleźć pracy, jest jednak
dużo więcej. Nieoficjalnie mówi się, że
bez pracy jest czterech na 1 0 mieszkań-
ców powiatu w tzw. wieku produkcyjnym.

***
Zarząd Województwa podjął

uchwałę o podziale funduszy na zwal-

czanie bezrobocia w roku 2012, przy-
znanych przez ministra pracy i polityki
społecznej. W sumie jest to 67 milionów
693 tysiące złotych, a więc znacznie wię-
cej, niż było w minionym roku. Z tej kwo-
ty 44 miliony zostały przeznaczone na
realizowanie w poszczególnych powia-
tach programów promujących zatrudnie-
nie, łagodzących skutki bezrobocia i
aktywizujących bezrobotnych. Kolejne
8,5 mln zł wydane zostanie na inne fa-
kultatywne zadania. Najwięcej pieniędzy
z obu transz otrzymają powiatowe urzę-
dy pracy w Białymstoku (w sumie prawie
1 4 mln zł), Łomży (4,7 mln), Sokółce (4,1 ),
Suwałkach (3,8), Augustowie (ponad 3,5),
Grajewie (3,5) i Sejnach (2,5).

Prawie 23,7 mln zł pozostaje w dys-
pozycji samorządu województwa na sfi-
nansowanie w poszczególnych powiatach
projektów w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 6.1 .3
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu aktywności zawo-
dowej osób bezrobotnych). Z tej puli naj-
więcej pieniędzy mogą dostać mieszkańcy
z terenu działania PUP Białystok, Łom-
ża, Sokółka, Suwałki i Augustów.

***
Wszystko wskazuje na to, że bu-

dynki po służbach celnych i granicz-

* * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * * * * * * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * * SKRÓT WYDARZEŃ

nych na przejściu w Ogrodnikach znaj-
dą gospodarza. Zainteresowana nieru-
chomością jest litewsko-polska spółka
zajmująca się hurtowym i detalicznym
handlem m.in. artykułami spożywczymi i
przemysłowymi. Rozmowy starosty z
przedstawicielami spółki dobiegają koń-
ca i być może jeszcze w tym tygodniu zo-
staną sfinalizowane odpowiednią umową.
Przypomnijmy, że budynki na przejściu,
wojewoda podlaski przekazał sejneńskie-
mu Starostwu w połowie 2011 roku. W
ciągu sześciu miesięcy samorząd powia-
tu do ich utrzymania dołożył z budżetu
ok. 1 0 tys. zł, a w roku 201 2 na ten cel
musiałby znaleźć ok. 200.000 zł.

***
Rada Powiatu przyjęła budżet na

rok 2012. Zakłada on uzyskanie docho-
dów w wysokości 1 7.61 5.473 zł i wydat-
ki w kwocie 1 9.466.1 76 zł. Deficyt w
wysokości 1 .850.703 pokryty zostanie z
zaciągniętych kredytów. To budżet trochę
niedoszacowany o ewentualne dotacje
na inwestycje ze środków unijnych. Na
dziś jest realny do wykonania, a deficyt
nie stanowi zagrożenia dla sprawnego
funkcjonowania Starostwa i realizacji za-
dań ujętych w uchwale budżetowej – mó-
wi Ryszard Grzybowski, starosta sejneński.
Tradycyjnie już, najwięcej pieniędzy z bu-
dżetu przeznaczonych zostanie na oświa-
tę, utrzymanie dróg i inwestycje.

***
Sejneński SP ZOZ podpisał z NFZ

kontrakt na świadczenie usług me-
dycznych w roku 2012. Dzięki podwyż-
szeniu o 1 zł ceny za jeden punkt procedur
szpitalnych do kasy SP ZOZ wpłynie w
tym roku o ok. 220 tys. zł więcej. Nieste-
ty to ostatnia dobra wiadomość związa-
na z finansami placówki. W roku 201 2
koszty jej funkcjonowania tylko z tytułu
podwyższenia o 2 proc. składki na ZUZ
po stronie pracodawcy wzrosną bowiem
o 1 40 tys. zł. PZU z 70 do ponad 1 30 tys.
zł obowiązkową składkę z tytułu odpo-
wiedzialności cywilnej placówki. Na do-
datkowe 380 tys. zł PZU, w którym udziały
ma Skarb Państwa, wycenia roczną skład -
kę z tytułu wprowadzonego od 1 .01 .201 2
obowiązkowego ubezpieczenia od „błę-
dów lekarskich”. Do sytuacji w SP ZOZ
wrócimy w jednym z najbliższych nume-
rów „Wieści”.

***
Rada Miasta przez aklamację upo-

ważniła burmistrza Jana Stanisława
Kapa i przewodniczącego Rady Mia-
sta Andrzeja Mocarskiego do podpi-
sania apelu Związku Pamięci Ofiar
Obławy Augustowskiej 1 945 roku skie-
rowanego „do władz Rzeczypospolitej
Polskiej i Federacji Rosyjskiej oraz do
wszystkich ludzi dobrej woli”.

Czytamy w nim m.in. „Odkrycie peł-
nej prawdy o losach osób uprowadzo-
nych przez NKWD w czasie Obławy
Augustowskiej w lipcu 1 945 r., jest powin-
nością każdego mieszkańca Ziemi Su-
walsko-Augustowsko-Sejneńskiej.
Wspierając inicjatywę rodzin Ofiar w dą-
żeniu do wyjaśnienia mordu NKWD na
polskich obywatelach wierzymy, że przy-
niesie ona efekt, w postaci ujawnienia do-
kumentów oraz wskazania grobów
pomordowanych osób. (...) Tylko zbioro-
wa inicjatywa różnych czynników rządo-
wych, Sejmu, Senatu, Samorządów oraz
organizacji społecznych, może przyczy-
nić się do osiągnięcia zamierzonego ce-
lu.” Podpisany Apel został przesłany na

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
Panu Janowi Skindzier, Wójtowi Gminy Sejny

z powodu
śmierci Mamy

składają
Pracownicy i współpracownicy Urzędu Gminy Sejny

Składamy szczere kondolencje oraz wyrazy współczucia
Panu Janowi Skindzier, Wójtowi Gminy Sejny

z powodu
śmierci Mamy

Radni i Sołtysi Gminy Sejny

Panu Janowi Skindzier, Wójtowi Gminy Sejny
składamy szczere kondolencje z powodu

śmierci Matki
Przewodniczący i Rada Miasta Sejny

Wyrazy szczerego współczucia
Panu Janowi Skindzier, Wójtowi Gminy Sejny

z powodu
śmierci Matki

składają

Burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta Sejny

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
Panu Markowi Ślusarzowi

z powodu
śmierci Matki

składają

Burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta Sejny

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy
Panu Markowi Ślusarzowi

z powodu
śmierci Matki

składają

Zarząd i działacze SKS Pomorzanka Sejny

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci Matki i Teściowej

Wójtowi Gminy Sejny Janowi Skindzierowi
i Annie Namiotko-Skindzier

składają

Dyrekcja i pracownicy SP ZOZ w Sejnach

Wyrazy głębokiego współczucia
Sekretarzowi Powiatu Sejneńskiego

Markowi Ślusarzowi
z powodu śmierci Matki

składają

Dyrekcja i pracownicy SP ZOZ w Sejnach

ręce ks. prałata Stanisława Wysockiego,
duszpasterza rodzin ofiar Obławy.

Przypomnijmy, że w przeprowadzo-
nej w lipcu 1 945 r. obławie bez wieści za-
ginęło 600 mieszkańców Suwalszczyzny.
Dziś, po 67 latach, dzięki książce Nikity
Pietrowa, wiadomo na pewno, że ludzie
ci, bez sądu, na rozkaz generała Wikto-
ra Abakumowa, zostali natychmiast roz-
strzelani. Niewiadomą pozostaje miejsce
ich pochówku. Ostatnio mówi się, że mo-
że to być poniemiecka żwirownia we wsi
Chełchy k. Olecka, gdzie wykopano dwa
ludzkie szkielety. Zdaniem prokuratorów
z IPN w Białymstoku mogą to być szcząt-
ki ofiar Obławy, ale na potwierdzenie tej
tezy lub jej zaprzeczenie, trzeba pocze-
kać do zakończenia badań prowadzo-
nych przez antropologów.

***
Sejneńskie Towarzystwo Opieki

nad Zabytkami zwróciło się do burmi-
strza z wnioskiem o powołanie komi-
tetu organizacyjnego uroczystości
rocznicowych: 450-lecia miasta Sejny
(201 3 rok), 200-lecia Diecezji Sejneńskiej
(201 8 r.), 500-lecia nadania ziem sejneń-
skich rodzinie Wiśniowieckich (2022 r.).

***
„Poznajmy się” to hasło świątecz-

no-noworocznego spotkania w Domu
Litewskim zorganizowanego pod patro-
natem Liudvikasa Milasukasa, Konsula
Republiki Litwy w Sejnach. Celem spo-
tkania, w którym uczestniczyli gimnazja-
liści ze szkół polskich w Sejnach, litewskiej
szkoły Żiburys w Sejnach oraz litewskich

szkół z rejonu Lazdijai było zachęcenie
młodzieży od lepszego poznania obu kra-
jów, propagowanie idei tolerancji wśród
młodzieży polskiej i litewskiej.

***
Sądy winny służyć społeczeństwu

i być jak najbliżej tych, którzy ich potrze-
bują – to tylko jeden z argumentów uży-
tych w liście prezesa Sądu Rejonowego
w Sejnach do Burmistrza Miasta Sejny z
prośbą o poparcie apelu do ministra spra-
wiedliwości o utrzymanie sądu w Sejnach.

Na organizację sądu w Sejnach (uro-
czyste otwarcie 01 .07.2004) i remont bu-
dynku do grudnia 2011 r wydano w sumie
ok. 800.000 zł. W roku 2004 Starostwo
Powiatowe w Sejnach na potrzeby sądu
przeznaczyło 665.721 zł. Argumentem za
pozostawieniem sądu w Sejnach mają
być też ilości załatwianych spraw. I tak w
roku 2009 załatwiono 4.723 sprawy, w ro-
ku 201 0 – 5.058.

***
Duzi i mali marzący o karierze ak-

torskiej mają na nią szansę. WOperze
i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
zorganizowany zostanie casting mający
wyłonić aktorów do musicalu „Korczak”.
Poszukiwani są aktorzy do głównych ról
dziecięcych, dziewczynki i chłopcy w wie-
ku 9-1 6 lat, a także dorośli w wieku 20-
35 lat do roli żeńskiej i męskiej. Przygo-
tować należy 2 piosenki, znane melodyjne
utwory w języku polskim i angielskim. Ca-
sting odbędzie się 1 4 stycznia (sobota) o
godz. 1 0.00 w sali kameralnej OiFP.

Oprac. (mov), (tam)
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Miniony 2011 rok na pewno nie należał do nudnych. Na Sejneńszyźnie dzia-
ło się sporo i wydarzenia te odnotowywały media ogólnopolskie. W Kra-
snogrudzie otwarto Międzynarodowe Centrum Dialogu w malowniczym
dworku należącym niegdyś do rodziny Czesława Miłosza, Sejny ostatecz-
nie przegrały sądowy spór o oczyszczalnię ścieków, a zamalowane tabli-
ce z litewskimi nazwami miejscowości pokazały, że musimy odrobić lekcję
tolerancji. Z niektórych wydarzeń możemy być dumni, z innych pozosta-
je nam wyciągnąć wnioski, aby kolejny rok był dla nas lepszy.

Sejny w 2011 roku

Styczeń
● Na sejneńskich ulicach 9 stycznia po-
jawili się wolontariusze ze skarbonkami
i naklejkami w kształcie serc. Po raz 1 9.
ruszyła Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Sejnianie okazali się szczo-
drzy i udało się zebrać ponad 5,5 tys.
zł. Na deskach sceny Ośrodka Kultury
z przytupem zagrała Orkiestra Dęta OSP,
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Sejny”,
przedszkolaki, mażoretki, zespoły blu-
esowe, rockowe i wykonujące poezję
śpiewaną.
● Protest wyborczy składa Andrzej Misz-
kiel, kandydat na radnego w kręgu
1 3(obejmuje wsie Worczysko, Krejwiń-
ce i Półkowy). Chce unieważnienia man-
datu radnego Sławomira Wilkiela,
powołania nowej Gminnej Komisji wy-
borczej i przeprowadzenia ponownego
losowania. Wszystko przez to, że obaj
panowie otrzymali taką samą ilość gło-
sów, a w –przeprowadzanym w takich
przypadkach – losowaniu, więcej szczę-
ścia miał S. Wilkiel. Niedoszły radny Mi-
sziel, ma wątpliwości wobec takiego
ślepego losu, jego opinię potwierdzają
świadkowie. Losowanie miało obfitować
w dziwne działania i nie być przeprowa-
dzone zgodnie z procedurami. Zadecy-
duje suwalski sąd.

Luty
● Suwalski Sąd Okręgowy przychyla się
do zdania A. Miszkiela i unieważnia man-
dat Sławomira Wilkiela. Tym samym za-
rządza ponowne powołanie Gminnej
Komisji Wyborczej oraz ponowne loso-
wanie. Z takim wyrokiem sądu nie zga-
dza się przewodnicząca GKW i składa
zażalenie. Sprawa trafia przed oblicze
białostockiej Temidy.
● Prace publiczne nadal są w Sejnach
zajęciem najczęsciej przydzielanym bez-
robotnym. Ale rząd tnie dotacje prze-
znaczone na aktywne zwalczanie
bezrobocia, w Sejnach mniej osób do-
staje skierowanie do takich prac czy na
staże. Ryszard Grzybowski, starosta
sejneński w rozmowie z nami nie ukry-
wał, że będzie to trudny rok. Wioletta
Myszczyńska, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Sejnach daleka jest od
czarnowidztwa: -W roku 201 0 mieliśmy
zarejestrowanych 1 551 bezrobotnych,
w tym 900 osób na stażu, około 300 na
robotach publicznych. Gdzie jest bez-
robocie w powiecie sejneńskim?- pyta
dyrektor PUP.
● Powraca sprawa spłaty długu za wa-
dliwą oczyszczalnię ścieków. I od razu
zaczynają się schody. Spotkanie z Ra-
dą Wierzycieli i wojewodą podlaskim
nie dochodzi do skutku. Tomasz Bilbin,
syndyk stwierdza, że burmistrz nie
przedstawił w terminie umowy. Jan Sta-
nisław Kap zaś, że chciał negocjować
wysokość kwoty i od tego uzależniał
wystąpienie z wnioskiem o kasację wy-
roku sądu.
● W gminie Puńsk dyrektorzy szkół i
radni Komisji Oświaty zadecydowali o
likwidacji trzech szkół, w tym dwóch li-
tewskich. Placówki były za drogie w
utrzymaniu.

Marzec
● Muzeum Ziemi Sejneńskiej wzboga-
ciło swoje zbiory o tysiące książek, sta-
rych wydań gazet i przedmiotów
codziennego użytku sprzed kilkudzie-
sięciu lat. Wszystko dzięki spadkowi po
Ryszardzie Mackiewiczu, honorowym
obywatelu Sejn.
● Do białego rana bawili się uczestnicy
balu charytatywnego dla sejneńskich
mażoretek. Śmiechu co niemiara, było
zwłaszcza w czasie konkursów, gdzie
w pączku znaleźć można było srebrną
biżuterię i oczywiście zostać królem lub
królową balu.
● Mniej do śmiechu miały władze miasta.
Po fiasku spotkania z Radą Wierzycieli,
komornik zajmuje miejski rachunek ban-
kowy. Mimo to, wypłacano zasiłki, wyna-
grodzenia urzędnicze i nauczycielskie.

● Aw gminie Sejny wybrano sołtysów i
Rady Sołeckie. Na spotkaniu nie poja-
wił się starosta, ale gratulacje wybra-
nym sołtysom złożył Jan Skindzier,
wójt gminy Sejny.
● Na Szelmencie rozegrano II Mię-
dzynarodowy Bieg Narciarski. Wśród
reprezentantów Sejneńszczyzny,
godne odnotowania wyniki osiągne-
li: Krzysztof Małkiński, który zajął
drugą lokatę w biegu na 5 km oraz
Marcin Szlegier, plasujący się na 4
pozycji w biegu na 7,5 km.
● Sejneńscy judocy świetnie spi-
sali się na zawodach w Suwałkach.
Na pierwszym miejscu podium
w różnych kategoriach, stawali
aż pięć razy.
● Komornik odblokował miej-
skie konto, które zajmował po
wyroku Sądu Apelacyjnego w Białym-
stoku nakazującego władzom miasta
zapłatę prawie 4 mln zł na rzecz zlikwi-
dowanego Wojewódzkiego Przedsię-
biorstwa Realizacji Inwestycji w Suwał-
kach, za prace przy budowie oczysz-
czalni ścieków. Burmistrz chce wystą-
pić do RW z propozycją ugody.
● Białorusinki triumfowały na II I Między-
narodowym Turnieju Siatkówki Dziew-
cząt o Puchar Burmistrza Miasta Sejny
2011 . Kolejne były dziewczęta z UKS
Jedynka Sejny, ich zawodniczka Mag-
dalena Szoka otrzymała tytuł najlepszej
przyjmującej.
● Uznalibyśmy za żart, gdyby ktoś nam
rok temu powiedział ile zapłacimy za
kilogram cukru. Tymczasem w Sejnach
trudno znaleźć ten słodki składnik za
mniej niż 5-6 złotych. Paradoksalnie,
im droższy cukier, tym szybciej znikał
ze sklepowych półek, zwłaszcza w mar-
ketach.

Kwiecień
● Zapas cukru na pewno przydał się do
Wielkanocnych wypieków. A na stole
oprócz bab i mazurów znajdzie się miej-
sce na palmę czy stroik. Takie „cudeń-
ka” własnoręcznie robią podopieczni
Warsztatów Terapii Zajęciowej W Sej-
nach. Później sprzedają je na kiermaszu.
● Zapadła decyzja o budowie ronda na
skrzyżowaniu ulic: Konarskiego-Łąko-
wa-Wojska Polskiego. Powiat i miasto
mają na ten cel zabezpieczyć połowę
środków. Zwolennicy zamontowania
świateł muszą być niepocieszeni, ale
jak tłumaczy starosta – Nie spełniamy
całodobowej normy.
● Siatkarki z Sejn zostały mistrzyniami
województwa na zorganizowanym w
Mońkach finale. Podopieczne Jacka Zaj-
kowskiego w finale rozbiły rywalki SP
Dziadkowie 2:0 wygrywając w setach
25:4 i 25:1 3.
● Powiatowi rajcy wpadli na pomysł
przeniesienia sejneńskich WTZ-ów do
Ogrodnik. Jest tam nieużywany od lat
budynek po strażnikach granicznych.
Kompleks wygląda dobrze, ale wydaje
się nie nadawać do potrzeb niepełno-
sprawnych, dla których ważnym ele-
mentem terapii jest kontakt z ludźmi.
Na marcowej sesji protestowali pracow-
nicy WTZ. Przejmujące wystąpienie wy-
głosił Jerzy Nazaruk apelując do
powiatowych radnych: - Tak jak wy, by-
łem kiedyś sprawny. I nie życzę wam,
byście znaleźli się po tej stronie, po któ-
rej jestem dziś ja. Wyrzucacie nas na
granicę litewską, tam gdzie wilki i mróz.
Wstyd!
● Wstydzić się powinien też tłumacz,
który litewskim maturzystom przygoto-
wywał arkusze. Sporo było na nich błę-
dów, i jak dowiedziała się redakcja
„Wieści”, nie był to pierwszy raz. Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
„Žiburys” z litewskim językiem naucza-
nia: - Jeszcze nie zdarzyło się, żeby tra-
fiło do nas poprawne tłumaczenie testu.
● Ośrodek Kultury w Sejnach pochwa-
lił się zdolną młodzieżą na dorocznej
gali. Na scenie zaprezentowali się m.in.:
Sejnańska Kapela Kresowa, Zespół Ma-

żoretek „Ladys” i „Mini Piruecik”,
Litewski Zespół Tańca Ludowego
„Żiburys”.

Maj
● Powielkanocna wystawa pisanek
odbyła się w Puńsku. Stowarzysze-
nie Litewskiej Kulktury Etnicznej za-
chęcało nie tylko mieszkańców Puń--
ska, ale i Sejneńszczyzny oraz gra-
niczących z Polską rejonów Litwy
do podzielenia się swymi Wielka-
nocnymi pracami.
● Powiatowi radni przyznali sobie

wyższe diety. Za pod-

wyżką głosowało 1 0 rajców,
przeciw 5 z opozycji. Zatem od 1 kwiet-
nia przewodniczący radyAndrzej Sztur-
gulewski ma otrzymywać co miesiąc
nieopodatkowaną dietę w wysokości 1
600 zł. Jego zastępca Józef Miszkiel –
1 000 zł. Po 1 1 50 zł każdy z czterech
członków Zarządu Powiatu, po 750 zł
trzej przewodniczący stałych i doraźnych
komisji rady, a 600 zł szeregowi radni.
● Pod koniec maja w Sejnach święto-
wali mundurowi. Uroczystości 85 rocz-
nicy objęcia w ochronę granicy
wschodniej przez batalion KOP Sejny
i XX lat Straży Granicznej, rozpoczęła
msza w bazylice. Podporucznik Jan
Kluza otrzymał nadany mu przez pre-
zydenta RP Bronisława Komorowskie-
go pierwszy stopień oficerski.

Czerwiec
● „Jadę na rowerze słuchaj do byle
gdzie” śpiewa Lech Janerka. Na Sej-
neńszczyźnie miejsc wartych odwie-
dzenia nie brakuje, a nie wszędzie
dotrzemy autem. Dla wielbicieli jedno-
śladów otwarto w Sejnach wypożyczal-
nię rowerów na Placu Biskupim. Do
wyboru są rowery górskie, dziecięce,
damskie. Jeszcze tylko kask na głowę
i można ruszać.
● Sejneńskie złotka - takim mianem
ochrzciliśmy siatkarki SP im. mjr Hen-
ryka Dobrzyńskiego „Hubala”, dziew-
czyny zdobyły tytuł mistrzyń Polski szkół
Podstawowych. Ich trenerem jest Ja-
cek Zajkowski, który po powrocie z mi-
strzostw stwierdza: - Dla takich pięciu
minut warto było pracować całe życie.
● W Europie następuje fala zatruć bak-
terią e-coli. „Hiszpańskie ogórki” wywo-
łują medialną i ekonomiczną panikę. A
na sejneńskim bazarze spada ilość
sprzedawanych warzyw. Odważnych
jednak nie brakuje. Kupujący, którego
zapytaliśmy o opinię, wykrzyknął: „Cze-
go mam się bać? Niech się bakteria boi!”
● W Sejnach odsłonięta zostaje Tabli-
ca Memorialna katastrofy z 1 0. kwiet-
nia 201 0 r. Autorem- przez jednych
chwalonej, przez drugich krytykowa-
nej- tablicy jest Andrzej Chwalibóg. Dru-
gą część uroczystości stanowiło nadanie
imienia arcybiskupa Romualda Jałbrzy-
kowskiego Muzeum Ziemi Sejneńskiej
● Rada Miasta głosami 1 0 za, 4 wstrzy-
mującymi się i 1 przeciw udziela bur-
mistrzowi miasta absolutorium za
realizację budżetu w 201 0 roku.
● Sejny kolorowe jak nigdy. Na ulicach
miasta międzynarodowe towarzystwo,
niektórzy w kostiumach, a każdy spra-
gniony głównej nagrody. Odbył się ju-
bileuszowy XX Międzynarodowy Festiwal
Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic - Sa-
telid 2011 ”. Jury dziecięce przyznało
Złoty Sejneński Tur teatrowi „8 osób”
ze Słupska za spektakl pt. „Kocia koły-
sanka”. Ich starsi koledzy z Białorusi
wygrali Złotego Tura w kategorii teatrów
młodzieżowych.

Lipiec
● Jak na miesiąc letni przystało, lipiec
zaczyna się gorąco. Na Sejneńszczy-

znę zjeżdżają ekipy telewizyjne z całe-
go kraju. Na co nakierowują kamery i
mikrofony? Na parafian z Berżnik, któ-
rzy nie zgadzają się z opinią biskupa
ełckiego i nie chcą, aby ich parafię opu-
ścił ks. Władysław Napiórkowski. Pro-
testujący są świetnie zorganizowani,
pod plebanią pełnią warty, mają do dys-
pozycji namiot polowy i kuchnię. Biskup
długo nie chce rozmawiać z protestują-
cymi, ale ostatecznie zostawia w Berż-
nikach proboszcza Napiórkowskiego.
● Wkrótce nasz region znowu znalazł
się w wieczornych wiadomościach.
Wszystko z powodu otwarcia Między-
narodowego Centrum Dialogu w Kra-
snogrudzie. Dwór, gdzie laureat nagrody
Nobla Czesław Miłosz spędzał młodość,
odwiedził prezydent Bronisław Komo-
rowski, Anthony Miłosz (syn noblisty) i
wielu polityków polskich i litewskich.
Zgromadzonych powitał Krzysztof Czy-
żewski, dyrektor ośrodka „Pogranicze”.
● Krzyż Rycerski Orderu „Za zasługi dla
Litwy” za rozwój stosunków pomiędzy
społecznością litewską i polską otrzy-
mał Starosta Sejneński Ryszard Grzy-
bowski.
● Nareszcie „Dni Sejn”. Na Placu Do-
minikańskim przez dwa dni posłuchać
można różnorodnej muzyki. Jak co ro-
ku występują litewskie zespoły ludowe.
Pierwszy dzień kończy koncert zespo-
łu Buenos Aires. Drugiego z przytupem
grają Trubadurzy.
● Lipiec kończy Jarmark Dominikański.
Króluje muzyka, regionalne jadło i sztu-
ka ludowa. W 1 602 roku Sejny należa-
ły do dominikanów z Wilna, dzięki nim
powstał w Sejnach kościół i klasztor.

Sierpień
● Nad Sejnami, gminą Sejny, Giby i Kra-
snopol szaleje wichura. Wiatr, którego
szybkość dochodzi do 1 00 km/h zrywa
dachy z budynków, łamie drzewa, uszko-
dzone zostają drogi i przepusty, znisz-
czone samochody. W akcji bierze udział
60 strażaków i druhów z Komendy Po-
wiatowej PSP i OSP. - Jestem wójtem
od 20 lat, ale czegoś takiego jak ta na-
wałnica nie pamiętam – mówi Jan Skin-
dzier, wójt gminy Sejny.
● Pijany operator koparki śmiertelnie po-

trącił 57-letnią ko-
bietę, ranny został też jej 2-letni wnu-
czek. Do wypadku doszło na ul. Bro-
niewskiego w Sejnach. Po sprawdzeniu
operatora, okazało się, że miał 1 ,8 pro-
mila alkoholu.
● Z okazji święta policji 11 policjantów
sejneńskiej komendy awansowanych
zostało na wyższe stopnie służbowe.
Dwóch funkcjonariuszy otrzymało od-
znaki „Zasłużony Policjant”.
● Samorząd Sejn musi zapłacić zlikwi-
dowanemu WPRI Suwałki. Sąd Najwyż-
szy oddalił wniosek władz miasta o
kasację wyroku Sądu Apelacyjnego w
Białymstoku. Jan Stanisław Kap, bur-
mistrz Sejn deklaruje, że jest gotów prze-
lać na wskazane konto 800 tys. zł. Kwota
ta, stanowi sporą część długu, którego
wysokość sięga 4 milionów złotych.
● Sejnianie żegnają lato wraz z zespo-
łem „Weekend” na Placu Dominikań-
skim. Zabawa przy dźwiękach muzyki
lekkiej, łatwej i przyjemnej trwa do bia-
łego rana.

Wrzesień
● W gminie Puńsk zdewastowane zo-
stają tablice z nazwami miejscowości.
Po kolei odwiedzają Puńsk czołowi pol-
scy politycy. Władze gminy długo zasta-
nawiają się, czy w ogóle stawiać nowe
tablice, jeśli te także mogą zostać za-
malowane.
● Dożynki zorganizowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Sejnach są okazją
do podziękowania za dobre plony i za-
prezentowania się wystawcom oferują-
cym jadło domowego wyrobu. Odbył się
też konkurs na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy.
● Rok akademicki rozpoczął Uniwersy-
tet Trzeciego wieku w Sejnach. Inaugu-
racyjny wykład pt. „ Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej” wygłosił dr Jarosław
Matwiejuk, prodziekan Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku.

Październik
● Ksiądz Władysław Napiórkowski, w
którego obronie tak protestowali para-
fianie w Berżnikach, nie ustaje w stara-
niach o utrwalenie historii. W czasie
obchodów 91 . rocznicy Bitwy Niemeń-
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skiej, odsłonił tablicę upamiętniającą
miejsce spoczynku „Żołnierzy Litew-
skich, którzy wkroczyli u boku Armii Czer-
wonej w 1 920 roku na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.”
● Pierwsze targi turystyczne w Sejnach
- sukcesem. Organizowane wespół przez
Eugeniusza Klimańca, prezesa Stowa-
rzyszenia Ziemia Sejneńska i Andrzeja
Norwę- właściciela hali, na której odby-
ło się całe wydarzenie, przyciągnęły wie-
lu wystawców i gości.

● W wyborach do Sejmu i Senatu RP
na Sejneńszczyźnie triumfuje Platfor-
ma Obywatelska. Frekwencja w powie-
cie wyniosła 37, 11 proc, w mieście Sejny
– 42 proc.
● Na lekkoatletycznych Mistrzostwach
Polski Młodzików wygrywa oszczep-
niczka z Sejn - Majka Andrejczyk. W
trzeciej kolejce posłała oszczep na od-
ległość 41 ,21 m ustanawiając rekord
życiowy.
● Szkoła Podstawowa w Sejnach ob-
chodzi swoje 45-lecie. Przy popiersiu
swojego patrona Henryka Dobrzyńskie-

OGŁOSZEN I E
WÓJ TA GM I NY SEJ NY

w sprawie wykazu nieruchomości
stanowiącej mienie Gminy Sejny przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargu nieograniczonego
położonych w miejscowości Berżniki, gmina Sejny

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1 997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 201 0 r. Nr 1 02 poz. 651 , ze zm.) Wójt Gminy Sejny ogłasza, co następuje:

I.
Z zasobu nieruchomości Gminy Sejny przeznaczone zostały do sprzedaży w trybie przetargu
nieograniczonego następujące nieruchomości:

II.
Osobie fizycznej i prawnej z zastrzeżeniem art.21 6 „a” ustawy z dnia 21 sierpnia 1 997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 201 0r. nr 1 02, poz. 651 ze zm) przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

1 ) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wskazanej wyżej ustawy lub odręb-
nych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywie-
szenia wykazu.
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nie-
ruchomości przed dniem 5 grudnia 1 990 r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie
przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy upływa z dniem 31 stycznia 201 2 roku.

Sejny dn. 20 grudnia 2011 r. Wójt Gminy
Jan Skindzier

Nr działki,
pow. ha
Nr KW

Położenie Opis nieruchomości Cena
sprzedaży

nieruchomości

Nr 40/1
pow. 0.0244 ha

KW NR
SU1N/00007255/0

Berżniki Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Berżnikach,
gmina Sejny, stanowi działkę gruntu częściowo zadrzewio-
ną, której bezpośrednie sąsiedztwo stanowi droga powia-
towa oraz inne działki częściowo zadrzewione i
zakrzaczone. Zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Sejny, działka znajduje
się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu pod siedli-
ska oraz budynki gospodarstw rolniczych wraz z towarzy-
szącą infrastrukturą techniczną. W zakresie przezna-
czenia dopuszczalnego ustala się możliwość realizacji:
budynków mieszkalnych jednorodzinnych; budynków ga-
rażowych i gospodarczych; usług nieuciążliwych do obsłu-
gi mieszkańców wsi i turystów; budynków rekreacji
indywidualnej; budynków mieszkalno – pensjonatowych,
na nieruchomościach, których powierzchnia jest nie mniej-
sza niż 3000m2; budynków służących obsłudze agrotury-
stycznej w powiązaniu z istniejącymi siedliskami; urzą-
dzeń turystycznych i sportowych.

1 847,00 zł
+ koszty

postępowania
+ koszt aktu
notarialnego

Nr 40/4
pow.

0,5072 ha
KW NR

SU1N/00007255/0

Berżniki Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Berżnikach,
gmina Sejny stanowi działkę gruntu w kształcie prostoką-
ta z oznaczeniem użytku działki te stanowią grunty leśne
zadrzewione, której bezpośrednie sąsiedztwo stanowią
grunty rolne oraz tereny zabudowane. Zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Sejny, działka znajduje się w obszarze o podstawowym
przeznaczeniu pod siedliska oraz budynki gospodarstw
rolniczych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego ustala się
możliwość realizacji: budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych; budynków garażowych i gospodarczych; usług nie-
uciążliwych do obsługi mieszkańców wsi i turystów;
budynków rekreacji indywidualnej; budynków mieszkalno
– pensjonatowych, na nieruchomościach, których po-
wierzchnia jest nie mniejsza niż 3000m2; budynków słu-
żących obsłudze agroturystycznej w powiązaniu z
istniejącymi siedliskami; urządzeń turystycznych i sporto-
wych.

37 634,00 zł
+ koszty

postępowania
+ koszt aktu
notarialnego

Nr 41
pow.

0,4448 ha
KW NR

SU1N/00006570/7

Berżniki Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Berżnikach,
gmina Sejny, stanowi działkę gruntu częściowo zadrze-
wioną, której bezpośrednie sąsiedztwo stanowi droga po-
wiatowa oraz inne działki częściowo zadrzewione i
zakrzaczone. Zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Sejny, działka znajduje
się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu pod sie-
dliska oraz budynki gospodarstw rolniczych wraz z towa-
rzyszącą infrastrukturą techniczną. W zakresie
przeznaczenia dopuszczalnego ustala się możliwość re-
alizacji: budynków mieszkalnych jednorodzinnych; bu-
dynków garażowych i gospodarczych; usług nieucią-
żliwych do obsługi mieszkańców wsi i turystów; budyn-
ków rekreacji indywidualnej; budynków mieszkalno – pen-
sjonatowych, na nieruchomościach, których powierzchnia
jest nie mniejsza niż 3000 m2; budynków służących ob-
słudze agroturystycznej w powiązaniu z istniejącymi sie-
dliskami; urządzeń turystycznych i sportowych.

34 205,00 zł
+ koszty

postępowania
+ koszt aktu
notarialnego

Nr 45/4
pow.

0,4098 ha
KWNR

SU1N/00006336/5

Berżniki Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem
poszkolnym o powierzchni użytkowej 656,41m2 oraz
budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej
72,89m2. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny, działka
znajduje się w obszarze o podstawowym przeznaczeniu
pod siedliska oraz budynki gospodarstw rolniczych wraz
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W zakresie
przeznaczenia dopuszczalnego ustala się możliwość
realizacji: budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
budynków garażowych i gospodarczych; usług
nieuciążliwych do obsługi mieszkańców wsi i turystów;
budynków rekreacji indywidualnej; budynków mieszkalno
– pensjonatowych, na nieruchomościach, których
powierzchnia jest nie mniejsza niż 3000 m2; budynków
służących obsłudze agroturystycznej w powiązaniu z
istniejącymi siedliskami; urządzeń turystycznych i
sportowych.

263 345,00 zł
+ koszty

postępowania
+ koszt aktu
notarialnego

Nr działki,
pow. ha
Nr KW

Położenie Opis nieruchomości Cena
sprzedaży

nieruchomości

go, uczniowie występują z programem
artystycznym.
● Przeciwko likwidacji Prokuratury Re-
jonowej w Sejnach protestują radni po-
wiatowi i Waldemar Kwaterski, radny
sejmiku woj. podlaskiego.

Listopad
● Strażacy doczekali się komendy z
prawdziwego zdarzenia. Za prawie 733
tys. zł z Programu Europejskiej Współ-
pracy Transgranicznej Polska-Litwa
2007-201 3 do istniejącego budynku
strażnicy dobudowano piętro.
● Pamiętamy, o tych którzy odeszli. Na
Wszystkich Świętych nie doszło w Sej-
nach do żadnej poważniejszej kolizji
drogowej. Wielu sejnian znicze kupiło
od harcerzy, którzy sprzedawali je pod
cmentarzami, zbierając pieniądze na
potrzeby drużyny.
● Władze Puńska wydają zgodę na po-
szukiwanie na terenie gminy gazu łup-
kowego. Naukowcy przekonują, że po
obu stronach polsko-litewskiej granicy
są spore złoża.

Grudzień
● Miasto przygotowuje się do spłaty dłu-
gu. Na XIII sesji Rady Miasta zapadają
decyzje budżetowe. Burmistrz przypo-
mina, że w 1 999 roku Sejny były w ka-
tastrofalnej sytuacji finansowej, a protokół
przyjęcia oczyszczalni nie przyjmował
sam, ale wraz z Zarządem Miasta Sej-
ny. Potwierdza to radny sejmiku woje-
wództwa- Waldemar Kwaterski. Na rzecz
spłaty, miasto zaciąga kredyt.
● Na Miejskiej Wigilii mieszkańcy i wła-
dze miasta składają sobie życzenia. Ła-
mią się opłatkiem i częstują
przygotowanymi potrawami. Za kilka dni
wybuchają fajerwerki i korki od szampa-
nów. Sejnianie Sylwestra świętują w do-
mach i na hucznych imprezach, jak ta w
hali Expo. Gdziekolwiek są, o północy
życzą sobie szczęśliwego 201 2 roku.

Oprac. Monika Waraksa,
fot. T. Moćkun i K. Palewicz

Budżet nadziei
Rok 2012 dla miasta Sejny i jego mieszkańców będzie rokiem trudnym, ro-
kiem inwestycyjnych wyrzeczeń, finansowego zaciskania pasa, ale też ro-
kiem nadziei, na poprawę sytuacji w kolejnych latach.

– Niestety, niekorzystny dla nas
wyrok sądu w sprawie oczyszczalni
sprawił, że pod koniec ubiegłego roku
musieliśmy zaciągnąć kredyt i zapłacić
ponad 4 miliony złotych syndykowi
WPRI mówi Jan Stanisław Kap, bur-
mistrz Sejn. – Teraz ten kredyt trzeba
spłacić, a żeby to zrobić musimy
oszczędzać. I taki oszczędnościowy
budżet przygotowaliśmy i przedstawi-
liśmy radnym miejskim.

W uchwale budżetowej przyjętej
głosami 1 0 radnych, przy dwóch
wstrzymujących się i jednym przeciw,
zapisano:

Dochody ogółem – 1 4.353.082 zł
Wydatki ogółem – 1 4.065.082 zł.
Nadwyżka budżetowa w wysoko-

ści 288.000 zł przeznaczona zostanie
na spłatę pożyczek i kredytów długo-
terminowych.

Ponad połowę (53,7 proc.) zapisa-
nych w budżecie środków przeznaczo-

nych będzie na potrzeby oświaty. Nie-
mal co piąta złotówka (1 6,9 proc.) na
pomoc społeczną, co ósma (1 2,4
proc.) na administrację publiczną, co
dwudziesta (5,0) na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego.

Na koniec roku 2011 długi miasta
wynosiły 9.831 .551 zł, co stanowiło
68,5 proc. dochodów, czyli nieco po-
nad dopuszczalne prawem 60 proc.
Burmistrz Sejn opracowuje program
naprawczy pozwalający podjąć sku-
teczne działania przede wszystkim w
zakresie realizacji dochodów wła-
snych i ograniczenia wydatków, dzię-
ki któremu miasto, z budżetu
państwa, może otrzymać niskoopro-
centowany długoterminowy kredyt po-
zwalający na spłatę zadłużenia i
dalszy rozwój.

Program ten ma być przedstawio-
ny radnym w połowie lutego tego roku.

(tam)

Budżet miasta na rok 2012 przyjęto
przy jednym głosie przeciw



ID działki Pole powierzchni
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1 621 /1 4 0,1 707
1 621 /1 5 0,1 647
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PRACA
● Rencista, 50 lat, niepijący, niepalący, z
prawem jazdy A,B,T szuka pracy w Sej-
nach np. jako dozorca. Chętnie posprząta
posesje, jak spadnie śnieg – odśnieży. Kon-
takt: 607 1 41 01 5
● Wykonam na zlecenie szydełkiem firan-
kę, zazdrostkę, serwetkę, serwetę itp., tel.
667 288 211
● Dam pracę mechanikowi pojazdów cię-
żarowych, Wielka Brytania, Scania, Daf,
Man, Volvo, Mercedes, Iveco. Wymagane
doświadczenie i znajomość minimum pod-
staw angielskiego. Praca stała w autory-
zowanych serwisach. Zainteresowane
osoby prosimy o CV na: talent@horizon-
srecruitment.co.uk
● Podejmę się pracy w sklepie w Krasno-
polu lub Sejnach. Posiadam odpowiednie
dokumenty. Kontakt: 883 591 702
● Szybko, solidnie, tanio - układanie gla-
zury i terakoty, w kuchniach. łazienkach, na
balkonach, tarasach, schodach; remonty
mieszkań. Mam kilkuletnie doświadczenie
zdobyte w Niemczech. Kontakt: 607 628 522
● Zaopiekuję się dziećmi. Odpowiedzial-
na, 23-letnia kobieta i mama 2-letniego
dziecka. Tylko Sejny i okolice. Kontakt: 51 8
964 473 lub gg: 36077328
● Sprzątanie, mycie okien, prasowanie –
tanio, solidnie. Kontakt: 661 788 629
● Szukam niani. Krasnopol, tel. 502 607 029
● Zaopiekuję się dziećmi, kontakt 87 5173
11 2
● Podejmę się naprawy/serwisowania kom-
puterów, sprzętu elektronicznego. Oferuje
również kursy obsługi komputera wraz z
umiejętnością obsługi edytorów tekstu. Sej-
ny i okolice. tel. (kom): 726 642 042
● Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka, tel. 506 760 032
● Szukam pracy jako opiekunka osoby star-
szej lub niepełnosprawnej-posiadam od-
powiednie kwalifikacje, mogę zaopiekować
się również dzieckiem, kontakt 609 409 501
● Podejmę się piłowania drewna na opał i
z pnia w lesie, tel. 601 375 425
● Zatrudnię dekarza do krycia dachów wió-
rem, z doświadczeniem, tel: 663-201 -446
● Szukam pracy z belarko - owijarką zmien-
nokomorową, od 80 do 180/1 20, siano -
słoma - kiszonka. Tel. 507 857 315

MOTORYZACJA
● Sprzedam cinquecento 704 + gaz, rok.
prod. 1 995, kolor zielony metalic, czujnik
cofania, autoalarm, ubezpieczenie i prze-
gląd do grudnia 201 2 r., przyciemnione szy-
by, cena 1 .800 zł; okolice Sejn. Kontakt:
723 266 740
● Sprzedam motocykl IŻ JUPITER 5 wraz
z wózkiem bocznym (tzw. ,,koszem”). Rok
produkcji 1 990. Pojemność silnika 350cm3,
benzyna. Stan motocykla dobry. Motocykl
jest na chodzie, a całość (motocykl + kosz)
koloru czerwonego. Ubezpieczenie waż-
ne do grudnia 2011 roku. Cena 3500zł - do
negocjacji. Więcej informacji pod numerem
telefonu 783 274 562
● Sprzedam samochód osobowy VWGolf
III 1 .9 GTD, rok prod.1 995,trzydrzwiowy,
kolor zielony, elektryczne szyby i lusterka,
elektryczny szyberdach, opony zimowe

drugi sezon. Stan bardzo dobry. Auto do
obejrzenia - okolice Sejn. Tel.: 721 -591 -
701 . Cena 6500 zł.
● Sprzedam motorower Stella, rok produk-
cji 1 994, stan bardzo dobry, cena 200 zł,
okolice Gib. Kontakt: 725 435 689
● Sprzedam volkswagen passat 1 .9 tdi,
rok prod.1 993, kolor srebrny-metalik, hak,
el.szyby, opony letnie i zimowe, cena 3,5
tys.zł, typ sedan. Tel.: 600 310 1 01 i 668
476 757
● Sprzedam Opel Astra - Twingport, ciemno-
niebieski 2005 1 ,6 + gaz sekwencja, klima-
tyzacja, stan bd, bezwypadkowy, serwisowany,
dodatkowo komplet kół, przebieg 118 tys. km
cena 21 .000,- tel. 605 640 301
● Sprzedam motocykl IŻ JUPITER 5 wraz
z wózkiem bocznym (tzw.: ,,koszem''). Rok
produkcji 1 990. Pojemność silnika 350cm3,
benzyna. Stan motocykla dobry. Motocykl
jest na chodzie, a całość (motocykl + kosz)
koloru czerwonego. Ubezpieczenie waż-
ne do grudnia 2011 roku. Cena 3500zł - do
negocjacji (okolice Sejn). Więcej informa-
cji pod numerem telefonu 665 792 089
● Sprzedam VW Transportera 2,4d, rok
produkcji 1 992, kolor granatowy, 7- osobo-
wy, wspomaganie kierownicy, hak, drzwi
motylkowe. Kontakt pod nr 606 689 853.
Cena 8600 do negocjacji
● Sprzedam Fiat Panda Actuel 1 ,1 rok prod.
2005, serwisowany. Pierwszy właściciel,
bezwypadkowy, garażowany. Tel.
663 623 559
● Sprzedam motorower enduro crs 50 za-
rejestrowany 2007 rok, 1 700zł tel.887842285
● Sprzedam forda mondeo, rok prod. 1 996,
po wypadku, w całości lub na części. Kon-
takt: 87 61 6 51 09 po godz. 1 5.30
● Sprzedam BMW740i E38, stan bardzo
dobry, benzyna. tel: 667-089-472
● Sprzedam VWGolf IV disel wersja Spe-
cjal, 8x Airbag, 4 elektryczne szyby, szy-
berdach, spryskiwacze przednich lamp,
climatronic, podgrzewane fotele i lusterka,
rok 2002, okolice Augustowa 21 000 tys.
Tel. 725180099
● Sprzedam renault thalia 1 .400 cm, rok
prod. 2004, stan bardzo dobry. Cena 12.000
zł. Kontakt: 502 463 849
● Sprzedam mercedesa 1800, rok prod.
1 996, z gazem, stan techniczny bardzo do-
bry. Cena 8.500 zł. Kontakt: 502 463 849
● Sprzedam motorower Stella, rok prod.
1 994, stan bardzo dobry, cena 300 zł. Kon-
takt: 725 435 689

NIERUCHOMOŚCI
● Sprzedam działkę z możliwością uzyska-
nia warunków zabudowy na dom całorocz-
ny, działka o powierzchni 3000 m2, Smolany
Dąb, gmina Krasnopol, cena 45000zł, tel.:
505215083
● Poszukuję dwu-trzypokojowego miesz-
kania do wynajęcia tel.51 61 71 994
● Poszukuję lokalu do wynajęcia o po-
wierzchni od 1 00 do 200 metrów kwadra-
towych w Sejnach. Tel.51 2 856 977
● Sprzedam działkę z możliwością uzyska-
nia warunków zabudowy na dom całorocz-
ny, działka o powierzchni 3000 m2, Smolany
Dąb, gmina Krasnopol, cena 45000zł, tel.:
505215083

● Umeblowany pokój do wynajęcia dla 1
osoby. Sejny, tel.: 87 51 62 396
● Sprzedam działkę rolną 31 arów z moż-
liwością zabudowy w miejscowości Babań-
ce. Odległość od drogi asfaltowej 30 metrów,
woda, prąd na miejscu. Cena do uzgod-
nienia. Kontakt: 51 4 1 40 908
● Sprzedam mieszkanie w Sejnach przy
ul. Wojska Polskiego, kawalerka (2 poko-
je i kuchnia). Kontakt: 79 83 49 445 (dzwo-
nić po godz. 1 3.00)
● Oferuję do wynajęcia garaż przy ul. Łą-
kowej, tel. 87 51 62-271
● Sprzedam działkę budowlaną o pow. 700
m kw. + budynek gospodarczy + media w
centrum Gib, blisko las i jezioro. Cena do
negocjacji. Kontakt 501 1 31 897
● Sprzedam mieszkanie w Sejnach, ul. Za-
wadzkiego 8/11 , 72 m kw., I piętro, cena
do uzgodnienia. Tel. 693 228 376, po godz.
1 6.00
● Sprzedam działkę 0,20 ha nad jeziorem
Czarnym w miejscowości Karolin, prąd, i
woda. Kontakt: 87 516 56 32 lub 513 719
293
● Sprzedam atrakcyjnie położoną nieru-
chomość w centrum Sejn. Działka z zabu-
dowaniami. Kontakt tel.: 501 285 426
● Sprzedam działkę budowlaną w Sejnach,
tel. 696 049 744
● Sprzedam działkę rolną 0,30 ha z moż-
liwością zabudowy, 1 50 m od jeziora, w
miejscowości Jeziorki. Kontakt: 87 516 54 62
● Wynajmę niedrogo pomieszczenie o po-
wierzchni 300 metrów kw, pod dowolną
działalność w Ogrodnikach, wyposażona
we wszelkie media. Tel.: 609 439 008 i
790 484 583
● Wydzierżawię 5 ha ziemi ornej, 200
zł/ha/rok okolice Sejn. Kontakt 723 266 740

ROLNICTWO
● Sprzedam klacz zimnokrwistą, 6-mie-
sieczną, okolice Gib, cena 2.500 zł. Kon-
takt: 87 516 55 96
● Sprzedam mieszankę zbożową jęczmień
+ owies + pszenica. Cena 750 zł/tona. Sej-
ny. Kontakt: 607 1 41 01 5.
● Sprzedam rozrzutnik obornika, stan bar-
dzo dobry, cenna 5.500 zł i kopaczkę do
ziemniaków, cena 2.500 zł. Kontakt: 508
608 006
● Kupię byczki mięsne kilkudniowe i star-
sze. Sejny. Kontakt: 782747570
● Sprzedam sześciometrowy elektryczny
ślimakowy przenośnik do ziarna zbóż, rze-
paku, kukurydzy. Stan bardzo dobry, cena
do uzgodnienia. Kontakt: 87 516 40 32
● Sprzedam prasę wysokiego zgniotu, kost-
kującą Z 224 – 1 oraz ładowacz zawiesza-
ny TROL. Cena do uzgodnienia. Kontakt:
51 4 1 40 908
● Kupię brony ciężkie 25-ki do 2 tys. zł.
Kontakt: 723 266 740
● Kupię pług 3 skibowy niemiecki, zabez-
pieczenia resorowe lub sprężynowe z okrą-
głą ramą. Tel.: 723 266 740
● Kupię ciągnik C330 lub C 360 lub T25,
do 5 tys. zł. Tel.: 723 266 740
● Kupię cielęta mięsne pięciodniowe i star-
sze do pięciu miesięcy z okolic Sejn. Kon-
takt: 722 1 69 241
● Sprzedam przyczepę do przewozu ko-
ni, ładowność 2 tony, tandem, stan dobry,
cena 3.900 zł. Kontakt: 511 71 9 611
● Sprzedam ciągnik Ursus C 330 w do-
brym stanie, cena 11 .000 zl. Kontakt: 783
466 712
● Sprzedam dwukółkę na osi Żuka, dłuży-
ca, cena 1000 zł. Tel.: 87 51 71 1 54, dzwo-
nić wieczorem.

● Sprzedam ciągnik ZETOR 7211 z kabi-
ną sadowniczą, rok produkcji: 1 985, 4700
mtg w oryginale, komplet zaczepów. Ce-
na 21 tys. Kontakt: 721 -591 -701
● Sprzedam zboże z tegorocznych zbio-
rów. Jęczmień i mieszanka zbożowa. Tel
501 659775.
● Sprzedam sieczkarnię jednorzędową
Mengele MB 200. Idealna do C-360. Stan
dobry, cena 3000 do uzg. tel. 501 659775
● Sprzedam jęczmień 800 zł/tona. Sejny:
606 247 507
● Sprzedam kopaczkę elewatorową, stan
dobry, cena do uzgodnienia. Okolice Sejn.
Kontakt: 661 788 629
● Kupię ramę do ciężkich bron 5-polowych
oraz jedną bronę, tel. 782747570
● Sprzedam wialnię do zboża, tel. 663 214
594

KUPIĘ
● Kupię butlę, palniki i cały sprzęt do spa-
wania gazowego. Tel.: 664 424 333
● Kupię domek holenderski, tel. 605 345
777
● Kupię rozbijak pokosów (pajok) 2 lub 4
gwiazdkowy. W rozsądnej cenie. Kontakt
723 266 740
● Kupię osikę na dachy z wióra. Tel:
783828866

SPRZEDAM
● Sprzedam komplet opon zimowych Mi-
chelin Alpin 1 95/65 R15. Stan bardzo do-
bry. Cena za 4 sztuki 380 zł. Tel. 697 1 48
743, Sejny.
● Sprzedam CB Radio z anteną Prezy-
dent o długości 1 40 cm. Cena do uzgod-
nienia. Kontakt: 697 309 159.
● Sprzedam telefon komórkowy SAM-
SUNG-J700, niebieski, uszkodzony, oko-
lice Sejn. Cena do uzgodnienia, tel. 609
988 701
● Sprzedam sosnę sezonowaną: 5 m3 de-
ski calówki (długość-3 m) – 700,-zł/m3, 5
m3 dyle (grubość-5 cm) – 900,-zł/m3. Oko-
lica Gib. Tel. 500 578 068
● Sprzedam dekoder do Cyfry +, używa-
ny 2 lata, stan bardzo dobry. Cena 200zł.
Numer kontaktowy (87) 51 621 06.
● Sprzedam maszynę do cięcia wióra osi-
kowego na dachy. Kontakt: 601 874 658
● Sprzedam nowy (dwa razy używany) sil-
nik elektryczny do łodzi firmy Jackson EOS
48, tel. 505543248
● Sprzedam parnik do ziemniaków, który
jest przystosowany do palenia drewnem,
cena 200 zł. Tel. 87 51 6 29 18
● Sprzedam łańcuchy zimowe na tylne ko-
ła do ciągnika Ursus 3-p, cena za 1 sztu-
kę 1 20 zł. tel.: 87 51 6-29-1 8
● Sprzedam zamrażarkę "Kuchcik" 4-szu-
fladową. Mało używana. Stan bardzo do-
bry. Cena do uzgodnienia. Kontakt:
607132491
● Sprzedam tarczową przecinarkę do cię-
cia ceramiki i kamienia. Długość cięcia
1 020 mm, grubość cięcia do 600 mm. Za-
mocowana nowa profesjonalna tarcza.
Mało używana, gwarancja do sierpnia 201 2
roku. Cena do uzgodnienia. Kontakt:
607132491
● Sprzedam piec EKOCENTR-25kw w
komplecie z boljer na 2 wężownice za
5.500zł. Sejny tel. 666 963 025
● Barakowóz budowlany na kołach, po-
kryty blachą ocynkowaną sprzedam, tel.
87 517 11 54, do godz. 1 7.00
● Sprzedam pralko-wirowke Ravanson w
bardzo dobrym stanie, cena 230 zł. Kon-
takt: 665 599 071
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● Sprzedam albę do komunii na wysokie-
go chłopca. Kontakt: 691 967 936
● Sprzedam silniki elektryczne: 1 ,5 kw, 2,2
kw, 4 kw i 30 kw, od 150 zł do 2 tys. zł.
● Sprzedam wagę uchylną do 500 kg, ce-
na 700 zł, sprzedam prasę kostkującą pol-
ską, cena 8 tys. zł. Kontakt: 664 424 333
● Sprzedam albę komunijną. Kontakt
51 2870665
● Sprzedam rolki dziecięce z regulacją roz-
miaru stopy 39-42 (dwa razy używane).
Kontakt 51 2870665
● Bloczki keramzytonowe tanio sprzedam
Zelwa tel. 601 703 425
● Mam do sprzedania szafę, segment, ko-
modę, witrynę. Tel. 696 755 359

RÓŻNE
● Przepiszę prace zaliczeniowe, teksty, do-
kumenty, a także oferuję pomoc w napisa-
niu prac semestralnych itd. Kontakt:
niesia-1 8@wp.pl ; telefon: 665 792 089
● Studentka udzieli korepetycji z języka an-
gielskiego i niemieckiego, poziom podsta-
wowy dla dzieci ze szkoły podstawowej,
30 zł/ 60 min. Mila atmosfera i profesjonal-
ne podejście. Zapraszam. Kontakt: 504
301 944

TOWARZYSKIE
● Zapoznam się z Panią 30-50 lat okolic
Sejn i Podlasia. Chętnie spotkam się na
kawę czy na miły spacer. Krzysiek, tel.
723374417
● Mam 30 lat szukam miłej sympatycznej
dziewczyny z Sejn lub okolic na długie zi-
mowe wieczory lub do stałego związku. tel.
535740873
● Pan po 50-tce, wdowiec, pozna panią z
Sejn lub okolic, cel – przyjaźń. Kontakt: 51 3
71 9 293
● Pan po 40, pozna panią z Sejn i okolic w
celu zapoznania się. Tel. 785 397 749
● Pan 50 lat, rozwiedziony pozna panią do
przyjaźni. Sejny i okolice. Nr tel. 666 1 79 1 26

DYŻURY APTEK
09.01 .201 2 r.
– 1 5.01 .201 2 r.

APTEKA ŚW.MICHAŁA
ul. Piłsudskiego 20

1 6.01 .201 2 r.
– 22.01 .201 2 r.
APTEKA MALWA
ul. Zawadzkiego1 9

23.01 .201 2 r.
– 29.01 .201 2 r.

APTEKA REMEDIUM
ul. 1 Maja 3

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie energetyczne 8751 62 087
Szpital 8751 62 1 38
Informacja Turystyczna 8751 63400
Urząd Miejski 8751 62073
MOSiR Sejny 875655052
Starostwo Powiatowe 8751 62066
UG w Sejnach 8751 62045
UG w Puńsku 8751 61 048
UG w Krasnopolu 8751 6401 0
UG w Gibach 8751 65038
Konsulat RL 8751 73790
Sąd Rejonowy 8751 73830
Prokuratura Rejonowa 8751 62950
Informacja PKS 875662763
Hotel „Skarpa” 8751 62065
Dom Litewski 8751 62908
Apteka Remedium 8751 63577
Apteka Św. Michała 8751 62032
Apteka Malwa 8751 6231 5

INFORMACJA URZĘDU MIASTA W SEJNACH
o przeznaczeniu do przetargu działek przewidzianych w planie zagospo-
darowania przestrzennego „Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z usługami z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej”
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