
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

2 (81 ), 26 STYCZNIA 2012

Rok 2011 był dobrym rokiem dla sejneńskiej policji – ocenił młodszy in-
spektor Artur Andruczyk, komendant powiatowy Policji w Sejnach. Spa-
dła liczba przestępstw, wzrosła wykrywalność. Jest bezpieczniej na drogach,
ale groźniejC w szkołach.

Zadowoleni z policji

W podsumowaniu efektów działania
Komendy Powiatowej Policji w Sejnach
w roku 2011 udział wzięli m.in. podin-
spektor Adam Petelski - zastępca Pod-
laskiego Komendanta Policji w
Białymstoku; Tomasz Kisiel – sędzia Są-
du Rejonowego w Sejnach, Ryszard
Grzybowski – starosta sejneński, Jan
Stanisław Kap – burmistrz Sejn, wójto-

wie Gib, Krasnopola i Puńska oraz prze-
wodnicząca Rady Gminy Sejny. Oni też
podzielili optymizm szefa sejneńskiej po-
licji, jeśli chodzi o stan bezpieczeństwa
w powiecie.
Zwracając się do samorządowców

komendant Artur Andruczyk podzięko-
wał za pomoc finansową i rzeczową
udzielną w roku ubiegłym sejneńskiej
policji i zaapelował o jej kontynuowanie.
- Na ziemi sejneńskiej czujemy się

bezpiecznie – podkreślił starosta Ry-
szard Grzybowski. – Jest dobrze, ale
idealnie nie będzie ze względu na gra-
nicę. Tak trzymajcie, tak działajcie. Ja ni-
gdy nie będę rościł pretensji za to, ze
zostałem zatrzymany przez patrol ruchu
drogowego, bo mam świadomość, że
kontrole te są dla mojego i mieszkańców
dobra.

Starosta zwrócił uwagę na rosnącą
liczbę ciężarówek nielegalnie przekra-
czających granicę w Ogrodnikach i nisz-
czących sejneńskie drogi. W ich
wyeliminowaniu pomóc ma montaż wa-
gi na przejściu granicznym.
Jan Kramnicz, wójt gminy Giby z ża-

lem mówił o likwidacji posterunku policji
w tej miejscowości, pomimo poniesio-

nych przez samorząd nakładów na re-
mont i wyposażenie lokalu oraz deklaracji
finansowania jednego policjanta.
Pozytywnie prace policji i współ-

pracę z policją samorządu i władz mia-
sta ocenił burmistrz Sejn Jan Stanisław
Kap. Najdalej posunął się wójt Kra-
snopola Józef Stankiewicz, który swo-
je peany na cześć policji zakończył
stwierdzeniem: „Was widać na uli-
cach, a strażacy siedzą i czekają aż
syrena zawyje.”

Na koniec 2011 roku w KP Policji w
Sejnach zatrudnionych było 53 funkcjo-
nariuszy (o 3 mniej niż na początku ro-
ku) i 1 8 pracowników cywilnych, były też
cztery wolne etaty policyjne (o dwa mniej
niż na początku roku). Policjanci inter-
weniowali 1 .690 razy (1 91 3 w 201 0, 3207
w 2009). Spadek liczby interwencji to w

dużej mierze efekt przesunięcia większej
liczby funkcjonariuszy na patrole i to nie
tylko w drogówce, ale też na ulice oraz
lepszego rozpoznania środowiska przez
dzielnicowych. W minionym roku sej-
neńska policja realizując trzy progra-
my prewencyjne, w ramach których w
378 spotkaniach udział wzięło 5687
osób. Założono 67 „niebieskich kart”
(w 201 0 – 11 2).
Częsty widok „misiaczków”, jak poli-

cjantów nazywają kierowcy, i ich skutecz-
ne działania sprawiły, że aż 95,7 proc.
mieszkańców ankietowanych przez po-
licję stwierdziło, że czuje się bezpiecz-
nie. To plasuje sejneńską policję na
drugim miejscu w województwie podla-
skim. Ośmiu na 1 0 ankietowanych stwier-
dziło, że ufa policji, a siedmiu na
dziesięciu pozytywnie oceniło jej pracę
w roku 2011 .
Poproszeni o wskazanie najbardziej

bulwersujących zjawisk wymienili w ko-
lejności: brawurę na jezdni – 53,1 proc.
badanych; alkoholizm – 45,6 proc. o chu-
ligaństwo – 35,0 proc.
Pocieszającym zjawiskiem jest prak-

tycznie znikoma liczba sygnałów ze szkól
o działalności na ich terenie i w okolicach
placówek dealerów
narkotyków. Co, jak
podkreślił komendant
Andruczyk, nie ozna-
cza, że problemu
narkomanii w powie-
cie został rozwiąza-
ny. Niepokoi nato-
miast agresja ucz-
niów w stosunku do
nauczycieli. W roku
2011 stwierdzono aż
1 7 przestępstw prze-
ciwko funkcjonariu-
szom publicznym,
jakimi w świetle
prawa stali się na-
uczyciele. Sprawców
wszystkich czynów
zatrzymano. Spraw-
cą niemal co 20
przestępstwa była
osoba niepełnoletnia
(w województwie co
dziesiątego).

Wybrane kate-
gorie przestępstw i
ich wykrywalność:

Komendanci Podinspektor Adam Petelski, zastępca Podlaskiego Komendanta
Policji oraz mł. insp. Artur Andruczyk, komendant powiatowy Policji w Sejnach

przeciwko mieniu – stwierdzono 1 61 ,
wykrywalność 41 ,60 proc.; kradzieże –
stwierdzono 69, wykrywalność 28,2 proc.;
gospodarcze – stwierdzono 36, wykry-
walność 75 proc.; włamania – stwierdzo-
no 31 , wykrywalność 20,6 proc.;
uszkodzenie rzeczy – stwierdzono 20,
wykrywalność 35 proc.; przeciwko życiu
i zdrowiu (bójki, pobicia, uszkodzenie
ciała) – stwierdzono 5, wykrywalność
1 00 proc.; narkomania – stwierdzono 4,
wykrywalność 75 proc.
Praktycznie w każdym tygodniu, w

stosunku do jednej osoby (52 w roku)
stosowano środek zapobiegawczy w po-
staci tymczasowego aresztowania. Za-
trzymano 45 cudzoziemców poszukiwa-
nych listami gończymi. W stosunku do
31 9 osób skierowano do sądu wnioski
o ukaranie (w 201 0 – 51 0), a 1 .600 uka-
rano mandatami.

Pełne ręce pracy miała drogówka. W
roku 2011 stwierdzono 1 41 przestępstw
na drogach, w tym trzy wypadki ze skut-
kiem śmiertelnym. Zatrzymano 1 39 nie-
trzeźwych kierowców (w 201 0 – 1 69).
- Spadek liczby nietrzeźwych kierow-

ców to efekt nie tylko działania policji, ale
też surowości sejneńskiego sądu – tłu-
maczył komendant Andruczyk. – W po-
równaniu do sądów w Augustowie czy
Suwałkach orzekane u nas wyroki są
zdecydowanie wyższe.

Nałożono 1 01 3 mandatów, zatrzy-
mano 280 dowodów rejestracyjnych, w
stosunku do 66 osób skierowano do są-
du wnioski o ukaranie. Pouczono tylko
6 proc. kierowców (w 201 0 - 39,9 proc.).
Pozytywnie pracę sejneńskiej policji

w roku 2011 ocenił podinsp. Adam Pe-
telski, zastępca Podlaskiego Komendan-
ta Policji. Zero tolerancji na drogach i
utrzymanie wskaźników z roku 2011 –
to jego zdaniem najważniejsze zadania
dla sejneńskiej policji w roku 201 2. Re-
alizację tych celów utrudni oddelegowa-
nie około 300 policjantów z województwa
podlaskiego na zabezpieczenie Euro
201 2. Od tych, którzy pozostaną na swo-
ich posterunkach wymagać się będzie
jeszcze większej mobilizacji.

- Rok 2011 był dla nas dobrym ro-
kiem – podsumowuje mł. insp. Mirosław
Wizgo, zastępca komendanta powiato-
wego Policji w Sejnach. – Cieszy spa-
dek liczby przestępstw i wzrost wykry-
walności ich sprawców, wzrost poczu-
cia bezpieczeństwa i zaufania do nas
mieszkańców. Smucą trzy śmiertelne
wypadki na sejneńskich drogach, bo to
o trzy za dużo. Mam nadzieję, że, dzię-
ki naszej pracy i wsparciu mieszkań-
ców, rok 201 2 będzie jeszcze lepszy
niż miniony.

Tadeusz Moćkun
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Za sto dni matura
Zanim uczniowie zasiądą nad ar-

kuszami maturalnymi, mają okazję do
zabawy. Dla wielu młodych ludzi stud-
niówki są pierwszym tak dużym balem
w życiu, okazją do włożenia pięknej suk-
ni czy szykownego garniuturu. W mi-
niony weekend na studniówkach bawili
się uczniowie Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Stanisława
Staszica w Sejnach oraz Liceum Ogól-
nokształcącego.

Fot. Robert Woźnialis
i Krzysztof Palewicz

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Liceum Ogólnokształcące

kl. III a

kl. III b

kl. III d

kl. III e

kl. IV tz

kl. IV c

kl. IV b

kl. IV a
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* * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * * * * * * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * *
W sejneńskim Ośrodku Kultury

skończono liczenie pieniędzy zebranych
podczas XX finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Mieszkańcy Sejneńsz-
czyzny okazali się hojni jak nigdy dotąd,
zebrano 6.421 , 24 zł.

***
W Białymstoku burmistrz Sejn Jan

Stanisław Kap spotkał się ze Stanisła-
wem Srockim, prezesem Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz wicewoje-
wodą Wojciechem Dzieżgowskim.

– Rozmawialiśmy, bo w spotkaniach
towarzyszyli mi pani skarbnik i przewod-
niczący Rady Miasta, o przebiegu prac
nad programem oszczędnościowym i na-
prawczym – informuje burmistrz. – Za-
równo prezes RIO, jak i pan wojewoda
pozytywnie ocenili nasze dotychczasowe
działania i zamierzenia, jakie chcemy ująć
w planie. Obaj nasi rozmówcy zapewni-
li, że jeżeli program przyjmie Rada Mia-
sta, co ma nastąpić w połowie lutego,
poprą nasze starania o finansowe wspar-
cie ze strony budżetu państwa. Poparcie
obiecał nam też Maciej Żywno, wojewo-
da podlaski.

***
Jak poinformowała suwalska dele-

gatura Krajowego Biura Wyborczego
25 marca odbędą się wybory uzupełniają-
ce do rady gminy Puńsk, gdyż dwóch rad-
nych zrzekło się swoich mandatów.

W grudniu ubiegłego roku dwaj rad-
ni z gminy Puńsk zrzekli się pełnionych
funkcji radnych, po tym, jak zostali ska-
zani przez sąd prawomocnymi wyrokami
za jazdę w stanie nietrzeźwym. W sto-
sunku do jednego z nich sąd nakazał wy-
wiesić treść wyroku na tablicy ogłoszeń
przed Urzędem Gminy Puńsk.

***
Po spotkaniu w Ministerstwie

Sprawiedliwości wszystko wskazuje
na to, że akcje w obronie Sądu Rejo-
nowego w Sejnach zakończyły się fia-
skiem. 1 lipca tego roku nad Marychą
pozostanie Wydział Zamiejscowy Sądu
Rejonowego. Możliwości są dwie włą-
czenie sejneńskiego sądu do SR w Su-
wałkach lub Augustowie. Obie wersje w
Sejnach mają mniej więcej po tyluż zwo-
lenników, co przeciwników. Niewyklu-
czone, że ten sam los spotka sejneńską
prokuraturę. Jakby nie patrzeć, jest to
pierwszy krok na drodze do całkowitej li -
kwidacji małych placówek sądowych i
prokuratorskich.

***
Doniesienie o możliwości popeł-

nienia przestępstwa z artykułu 268 Ko-
deksu Karnego w KP Policji w Sejnach
złożył Andrzej Szturgulewski, przewodni-
czący Rady Powiatu.

Jego zdaniem po wyniesieniu przez
informatyka komputera z Biura Rady
Powiatu do naprawy, mogło dojść do
zniszczenia, uszkodzenia, usuwania lub
zmiany zapisu istotnej informacji, a kon-
kretnie znajdujących się na dysku kopii
rzekomych nielegalnych nagrań rozmów
prowadzonych przez starostę Ryszar-
da Grzybowskiego m.in. z burmistrzem
Sejn. Przewodniczącemu, w charakte-
rze świadka towarzyszył radny Józef
Miszkiel.

- Zabezpieczyliśmy komputer z biu-
ra rady, teraz badają go nasi specjaliści
– tyle dziś mogę powiedzieć w tej spra-
wie – stwierdziła Ewa Bednarska, oficer
prasowy KP Policji w Sejnach.

***

Dworek Miłosza w Krasnogrudzie
zaprasza najmłodszych na muzyczne
warsztaty. Warsztaty zimowe Orkiestry
Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego (29
stycznia - 4 lutego) mają na celu wprowa-
dzenie najmłodszych adeptów Pracowni
Muzycznej do programu poświęconego
tradycjom muzycznym Żydów Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Starsi muzykanci ota-
czają opieką najmłodszych pracując nad
oddechem, intonacją, dynamiką i brzmie-
niem w zespole. Każdy starszy członek
Orkiestry prowadzi wieczorne prezenta-
cje poświęcone ich pasjom muzycznym.
Ważnym elementem spotkania jest wy-
miar integracyjny.

Oprac. (mov), (tam)

***
Nieczynne przejście graniczne w

Ogrodnikach - idzie pod dzierżawę. Po-
starało się o to Starostwo Powiatowe w
Sejnach. Samorząd podpisał umowę z
Firmą „Dar Aloe”. W dawnym budynku
służb granicznych i celnych powstanie
sklep i hurtownia artykułów spożywczych.
Ta inwestycja to szansa dla mieszkańców
powiatu. Mogą znaleźć pracę najpierw
przy adaptacji pomieszczeń, później w
sklepie i hurtowni. Działalność handlowa
ruszy już w kwietniu i będzie prowadzo-
na na powierzchni 1 400 metrów kwadra-
towych. Zdaniem starosty sejneńskiego
Ryszarda Grzybowskiego Ogrodniki już
od wiosny staną się atrakcyjne dla kupu-
jących, ponieważ już teraz wielu handlow-
ców pyta o możliwość współpracy. Umowę
z inwestorem starosta wręczył Wojewo-
dzie Podlaskiemu Maciejowi Żywno.

Joanna Gaweł,
rzecznik prasowy Wojewody Podlaskiego

POD SYGNAŁEM

►►► BIAŁE FERIE
W związku z zimowymi feriami

mundurowi z Sejn przeprowadzili
spotkania z najmłodszymi uczniami
szkół podstawowych.

Rozmawiano o tym jak bezpiecz-
nie można spędzić czas wolny od
zajęć szkolnych. Dzieci miały wiele
ciekawych pomysłów na zabawę w
czasie ferii. W związku z tym, żeby
nie było to tylko siedzenie przed te-
lewizorem czy komputerem prowa-
dzący przypomnieli o zasadach,
jakich muszą przestrzegać w czasie

zabaw na śniegu czy lodzie.
Dzieci bardzo aktywnie ucze-

stniczyły w zajęciach wymieniając
niebezpieczeństwa, jakie mogą je
spotkać w czasie zabawy na śniegu
czy w domu.

Rozpropagowano informację o
możliwości wzięcia udziału w zaba-
wie pod nazwą „Ferie z Detektywem”
za pośrednictwem Internetu. Koń-
cząc zajęcia życzono dzieciom uda-
nych i bezpiecznych ferii.

►►► AKCJA „BŁYSK”
W ramach prowadzonych dzia-

łań „Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego” sejneńska „drogówka”
przeprowadziła akcję „Błysk”.

W środę (1 8.01 .1 2) munduro-
wi z Sejn podejmowali działania wo-
bec uczestników ruchu, których
zachowanie zagraża bezpieczeń-
stwu na drodze.

Mundurowi kontrolowali, w ja-
ki sposób przestrzegają przepisów
na drodze zarówno kierowcy jak i
piesi. W efekcie zatrzymano 1 0
uczestników ruchu drogowego, któ-

rzy popełnili wykroczenia. Siedmiu
z nich zostało ukaranych mandata-
mi karnymi. Ponadto w wyznaczo-
nych godzinach na wybranych
przejściach dla pieszych przepro-
wadzono akcję „Błysk”. Policjanci
wyposażeni w kamizelki odblasko-
we z włączonymi światłami błysko-
wymi sprawdzali zachowanie
pieszych i kierujących. W związku
z dużą ilością zdarzeń drogowych
w rejonie przejść dla pieszych po-
dobne akcje prowadzone będą cy-
klicznie.

►►► NIE BĄDŹ OBOJĘTNY ZIMĄ
Z myślą o osobach samotnych,

bezdomnych i zagrożonych zamar-
znięciem sejneńska Policja realizu-
je działania „Nie bądźmy obojętni”.

Wraz ze spadkiem temperatur
Policja i instytucje pomocowe swo-
je działania ukierunkowują na nie-
sienie pomocy osobom bezdomnym,
bezradnym oraz narażonym na za-
marznięcie. Zima jest okresem naj-
trudniejszym dla osób nieposiada-
jących „dachu nad głową”.

W celu dotarcia do osób, które
w tym okresie najbardziej potrze-
bują wsparcia, sejneńska policja
wraz z pracownikami pomocy spo-
łecznej organizuje wspólne kontro-

le. Odwiedzane osoby informowane
są o możliwościach otrzymania
schronienia przed zimnem, otrzy-
mania gorącego posiłku. W wielu
przypadkach osoby bezdomne nie
chcą przyjąć oferowanej pomocy,
przebywają w miejscach, które za-
grażają ich zdrowiu i życiu.

Pozytywnym efektem wspólnych
działań interwencyjnych, było umie-
szczenie bezdomnego mężczyzny
w placówce opiekuńczej. Pomoc i
troska może zapobiec wielu tragicz-
nym w skutkach zdarzeniom.

Oficer prasowy KPP w Sejnach
asp. Ewa Bednarska

Nowy (stary) król czy bezkrólewie?
Kiedy ten numer „Wieści Sejneńskich” trafi w Państwa ręce, być może
znany już będzie wynik głosowania Rady Powiatu nad wnioskiem o
odwołanie Ryszarda Grzybowskiego ze stanowiska starosty sejneńskiego.
Sesja, na której głosowany będzie wniosek złożony 16 grudnia 2011 przez
Andrzeja Szturgulewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu, a podpisany
przez dziewięcioro koalicyjnych radnych, rozpocznie się w środę,
25 stycznia o godz. 9.00.

Komisja Rewizyjna, po przesłucha-
niu starosty, jednym głosem przeciw,
przy dwóch wstrzymujących się, nega-
tywnie zaopiniowała wniosek o jego od-
wołanie.

Ciekawostką jest to, że dwaj człon-
kowie Komisji Rewizyjnej Jan Łuba i Jó-
zef Baudzis w grudniu podpisali wniosek
o odwołanie R. Grzybowskiego. Teraz J.
Baudzis jest przeciw odwołaniu, a J. Łu-
ba, podobnie jak opozycyjny radny Zyg-
munt Kowalski, wstrzymał się od głosu.

W tej sytuacji to, co było pewne i wy-
nikało z prostej arytmetyki, czyli odwo-
łanie R. Grzybowskiego- stanęło pod
znakiem zapytania. Do odwołania sta-
rosty potrzeba 9 głosów z 1 5-osobowe-
go składu rady. W koalicji zatrzeszczało
i to mocno, a opozycja trzyma język za
zębami i nie chce zdradzić jak zagłosuje.

Sytuacja wygląda tak, że do chwili
zakończenia głosowania nikt nie może
być niczego pewnym. Każdy wariant jest
możliwy i każdy powinien pociągnąć za
sobą pewne kadrowe roszady.

Odwołanie R. Grzybowskiego mo-
że okazać się.. . porażką obecnej koali-
cji. W kuluarach wspomina się o
przymiarkach do powołania nowej ko-

alicji, która, owszem pomoże w odsunię-
ciu R, Grzybowskiego, ale na jego miej-
scu obsadzi swojego człowieka lub
zablokuje wybór następcy Grzybowskie-
gio. Niewykluczone, że kolejnym posu-
nięciem nowej większości będzie zmiana
przewodniczącego i wiceprzewodniczą-
cego rady, a także całości lub części Za-
rządu Powiatu. To byłby policzek przede
wszystkim dla A. Szturgulewskiego, je-
go zastępcy Józefa Miszkiela i radnego
Jana Łuby.

A co będzie
jeśli R. Grzybowski
pozostanie staro-
stą? Jak współpra-
cę z nim wyobra-
żają sobie jego za-
stępca Romuald

Witkowski, pozostali członkowie zarzą-
du, którzy podpisali się pod wnioskiem
o odwołanie starosty? Czy i ewentual-
nie jak, współpracę z nimi widzi sam
starosta? Jak współpracę z R. Grzy-
bowskim wyobrażają sobie przewodni-
czący i wiceprzewodniczący Rady
Powiatu? Najbardziej honorowym roz-
wiązaniem byłoby poddanie się do dy-
misji członków zarządu i prezydium
Rady Powiatu. Na to jednak nie ma co
liczyć, bo w większości to nie ta klasa.
Chciałbym się mylić, ale obserwując to,
co dziś dzieje się wokół starosty śmiem
twierdzić, że powiatowi bliżej do bez-
królewia niż powołania nowego (stare-
go) króla (starosty).

Tadeusz Moćkun

Andrzej Szturgu-
lewski (z lewej)

czy Ryszard
Grzybowski?
Który z nich

w środę okaże się
zwycięzcą,

a który salę obrad
Rady Powiatu opu-
ści jako pokonany?



Wieści Sejneńskie nr 2 (81 ), 26 stycznia 201 2 r.

W tym roku prawie 600 tys. zł może kosztować SP ZOZ ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo ponad 100 tys. trzeba będzie wy-
dać z tytułu podwyższenia o 2 proc. po stronie pracodawcy składki ZUS.
A to nie wszystko. Wzrosły ceny energii elektrycznej, opału, paliwa.

Nasz „drogi” szpital

- Cóż, nasz szpital staje się coraz
droższy i nie mam na myśli pozytyw-
nych opinii mieszkańców, ale koszty po-
noszone na utrzymanie placówki – mówi
Waldemar Kwaterski, dyrektor SP ZOZ
w Sejnach. – W roku 2011 ubezpiecze-
nie OC kosztowało nas 82.595 złotych,
w tym już 1 51 tysięcy, co oznacza wzrost
o 83 procent. Żeby było ciekawiej, a ra-
czej drożej, ustawa o działalności lecz-
niczej nakłada na nas obowiązek
zawarcia jeszcze jednego obowiązko-
wego ubezpieczenia, nazywanego też
ubezpieczeniem od szeroko rozumia-
nych błędów lekarskich.

Może to przypadek, a może nie, ale
do przetargów na dodatkowe ubezpie-
czenie, nie tylko w Sejnach, zgłosiła się
tylko jedna firma ubezpieczeniowa, a
jest nią PZU S.A, w której swoje udzia-
ły ma Skarb Państwa. W przypadku Sejn
zarówno w pierwszym, jak i w drugim
unieważnionym przetargu ubezpieczy-
ciel swoje usługi oszacował na kwotę
383 tys. zł, gwarantując jednocześnie
maksymalną wysokość wypłaty odszko-
dowań na poziomie 1 ,2 mln zł.

- Ta kwota jest dla nas nie do przy-
jęcia – twierdzi W. Kwaterski. – Skąd
mamy wziąć takie pieniądze, z czego
zrezygnować, do kogo wyciągnąć rękę
po pomoc, bo Starostwo Powiatowe,
które jest organem prowadzącym na-
szą placówkę, tych pieniędzy nam nie
da. A jeśli się nie będziemy mieli takie-
go ubezpieczenia grozi nam wykreśle-
nie z rejestru placówek medycznych.

Jak wynika z naszych nieoficjalnych

informacji zatrudniający mniej więcej
pięć razy więcej lekarzy szpital w Su-
wałkach dodatkowe ubezpieczenie kosz-
towałoby 430 tys. zł, a największy w
województwie podlaskim Szpital Klinicz-
ny w Białymstoku ok. 800 tys. zł. Cieka-
we, jakie kryteria szacowania składek

przyjął PZU. Czy zainteresowanie ze
strony tylko jednego ubezpieczyciela nie
jest zmową firm ubezpieczeniowych?

Żeby poprawić, ale tylko na chwilę,
humory pracownikom dodajmy, że z ty-
tułu podniesienia przez NFZ o 1 zł war-
tości jednego punktu za usługi medyczne
na konto SP ZOZ Sejny wpłynie dodat-
kowo 21 6.000 zł.

- Owszem jest to spora kwota, ale
nawet po jej uwzględnieniu na składce
rentowej i ubezpieczeniach w skali ro-

ku stracimy prawie pół miliona – mówi
z żalem dyrektor Kwaterski. – Ten rok
jest dla nas ciężki z jeszcze jednego po-
wodu. Otóż roku 201 2 nie możemy za-
mknąć ze stratą przekraczającą koszty
amortyzacji. W naszym przypadku w
grę wchodzi kwota około miliona stu ty-
sięcy. Jeśli starta przekroczy tę kwotę
będzie ją musiał pokryć organ prowa-
dzący, czyli Starostwo Powiatowe w
Sejnach. Jeśli tego nie zrobi, czeka nas
obowiązkowe przekształcenie w spół-
kę prawa handlowego. Nie chcę i nie
mogę do tego dopuścić. Zakładam za-
tem ścisłą dyscyplinę finansową, oglą-

danie każdej złotówki, a jak będzie trzeba
to każdego grosza przed wydaniem.
Pewne jest, że w tym roku ze środków
własnych nie rozpoczniemy żadnej in-
westycji.

Dla zobrazowania skali obciąże-
nia sejneńskiego SP ZOZ dodajmy, że
tylko za pieniądze, jakie trzeba będzie
wydać na dodatkowe ubezpieczenie i
podwyżkę składki rentowej można ku-
pić dwie dobrej klasy karetki reanima-
cyjne. Tadeusz Moćkun

SKŁAD DRUŻYN:

SZKARNULIS TRANSPORT TEAM:
Paweł Szkarnulis (C), Igor Legenzow,
Sławomir Bednarski, Patryk Szkarnulis,
Mateusz Polkowski, Romuald Bałulis,
Kamil Krachało, Maciej Świacki, Artur
Zielepucha, Marek Zaborowski, Jaro-
sław Armanowicz
HURAGAN SEJNY: Łukasz Czakis (C),
Piotr Macianis, Daniel Jotejko, Krzysz-
tof Balewicz, Łukasz Balewicz, Paweł
Czakis, Marcin Kasprzycki, Tomasz Cza-
kis, Dariusz Bernecki
PSP SEJNY: Marcin Czeszkiewicz (C),
Paweł chałko, Szymon Kunicki, Artur Pa-
lanis, Daniel Fiedorowicz, Daniel Sapie-
ga, Andrzej Miszkiel, Tomasz Jarzębo-
wicz, Ryszard Żyliński, Mateusz Grabowski
FC ORLIK MARYCHA: Piotr Leszczyń-
ski (C), Patryk Ludorf, Daniel Jurkun,
Andrzej Ejdulis, Daniel Czeszkiewicz,
Kuklewicz Paweł, Liszkowski Waldemar,
Marcin Kuklewicz, Marcin Jakielaszek,
Piotr Kowalewski
KOZACY: Karol Pachutko, Krystian Woź-
niakowski, Henryk Hołdyński, Bartosz
Tomczyk, Damian Suszczewicz, Marcin
Żyliński (C), Cezary Radzewicz, Domi-
nik Daniłowicz
SEJNY UNITED: Krzysztof Żyliński (C),
Maciej Plesiewicz, Marek Nowak, Woj-
ciech Milewski, Krzysztof Wiktorowicz,
Adrian Żyliński, Konrad Luto, Adrian Mo-
dzelewski, Michał Michalski, Konrad Ja-
głowski

Klasyfikacja najlepszych strzelców:

1 . K. Krachało (Szkarnul is Trans-
port Team) - 11 bramek

2. P. Macianis (Huragan Sejny)
- 1 0 bramek

3. K. Woźniakowski (Kozacy)
- 9 bramek

I miejsce
1 6 punktów

IV miejsce
1 0 punktów

VI miejsce
2 punkty

V miejsce
7 punktów

III miejsce
1 0 punktów

II miejsce
11 punktów

FERIE w SEJNACH’201 2
W ramach programu „Promocja zdrowego stylu życia” Urząd Miasta w
Sejnach, Ośrodek Kultury, Gimnazjum Nr 1 , Szkoła Podstawowa, Muzeum
Ziemi Sejneńskiej, MOSiR w Sejnach zapraszają na cykl imprez kultural-
no – sportowych w czasie ferii zimowych

„Szkarnulis Transport
Team” zwycięzcą Ligi
Halowej Piłki Nożnej
Powiatu Sejneńskiego
Rozgrywki I edycji Amatorskiej Li-

gi Halowej Piłki Nożnej Powiatu Sej-
neńskiego zakończyły się 1 9 stycznia.
Przez ponad dwa miesiące 6 zespo-
łów (60 zawodników) rywalizowało o
miano najlepszej drużyny w regionie.

Liga cieszyła się dużym zainte-
resowaniem kibiców i zapewne do-
starczyła im wielu wrażeń i emocji.
Królem strzelców ligi został Piotr Ma-
cianis z drużyny „Huragan Sejny”.

Serdecznie zapraszamy
Szczegółowych informacji udzielają poszczególni organizatorzy zajęć.

24.01 . wtorek godz. 1 0.00 – Halowy
Turniej Piłki Nożnej – Gimnazjum Nr 1

25.01 . środa godz. 1 0.00 – Turniej te-
nisa stołowego dla dzieci i młodzieży –
SP

26.01 . czwartek godz. 1 0.00 – Turniej
piłki koszykowej szkół gimnazjalnych –
Gimnazjum Nr 1

27.01 . piątek godz. 1 0.00 – Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej dla dzieci – SP

30.01 . poniedziałek godz. 1 0.00 – Tur-
niej szachowy dla dzieci i młodzieży –
SP

02.02. czwartek godz. 1 0.00 – Turniej
piłki siatkowej szkół gimnazjalnych –
Gimnazjum Nr 1

03.02. piątek godz. 9.00 – Turniej piłki
siatkowej dziewcząt (w kat. jedynek i
dwójek) – Gimnazjum Nr 1

Ośrodek Kultury w Sejnach zaprasza
na bilard, tenis stołowy oraz zajęcia:
plastyczne, muzyczne, taneczne, te-

atralne, fotograficzne w godz. 1 0.00 –
1 2.00 oraz dyskoteki w piątki godz.
1 7.00 dla dzieci i 1 9.00 dla młodzieży.
Tel. 87 51 6 22 00

MOSiR zaprasza na boisko do piłki noż-
nej od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 1 5.00 Stadion Miejski

„Ferie z Muzeum” Dla dzieci i młodzie-
ży w czasie ferii bezpłatne zwiedzanie
Muzeum oraz Klasztoru Podominikań-
skiego w Sejnach godz. 8.00 – 1 6.00.
Tel. 87 51 6 22 1 2

Przedszkole Miejskie zaprasza w cza-
sie ferii na górkę w godz. 1 3.00 – 1 5.00.
Tel. 87 51 6 20 90

Gimnazjum Nr 1 (tel. 87 51 6 20 69)
oraz Szkoła Podstawowa w Sejnach
(tel. 87 51 6 22 64) zapraszają w cza-
sie ferii na zajęcia w ramach kół nauko-
wych (chemiczne, matematyczne,
fizyczne, informatyczne, historyczne,
polonistyczne oraz taneczne) w godz.
9.00 – 1 3.00. Tel. 87 51 6 20 69

6 Wydarzenia



Porady 5Wieści Sejneńskie nr 2 (81 ), 26 stycznia 201 2 r.

Jak rozliczyć PIT za rok 2011
Rozliczając się za 2011 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich
samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia rocznego.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie formularze będą dokładnie takie sa-
me jak przed rokiem. Dlatego najlepiej, aktualne formularze do rozliczenia
się za 2011 rok, pobrać ze strony internetowej Urzędu Skarbowego w Su-
wałkach pod adresem www.us.suwalki.pl .

Z jakich formularzy
skorzystamy?
Będą to:
a. PIT-37 przeznaczony dla podat-

ników otrzymujących wynagrodzenie
za pracę, pracujących na zlecenia, eme-
rytów i rencistów.

b. PIT-36 przeznaczony dla podat-
ników prowadzących działalność go-
spodarczą na ogólnych zasadach przy
zastosowaniu skali podatkowej, samo-
dzielnie opłacających zaliczki na poda-
tek i tych, którzy są zobowiązani doliczyć
do swoich dochodów dochody małolet-
nich dzieci, uzyskali dochody za grani-
cą oraz tych, którzy osiągnęli dochód z
odpłatnego zbycia nieruchomości (na-
bytych w latach 2007-2008) oraz do-
chody z innych źródeł (np.: PIT-8C).

c. PIT-36L (oznaczony kolorem żół-
tym) przeznaczony dla osób osiągają-
cych dochód z działalności gospodarczej
opodatkowany jednolitą 1 9% stawką
podatku.

Ponadto, niektórzy podatnicy, oprócz
jednego z wyżej wymienionych formu-
larzy będą zobowiązani wypełnić for-
mularz PIT-38 i PIT-39.

Nie zapominajmy również o zezna-
niu PIT-28, które w terminie do 31 stycz-
nia 201 2r muszą złożyć podatnicy
opodatkowani zryczałtowanym podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych
(tzw. „ryczałt”).

Co możemy odliczyć
od dochodu? (m.in.)
Rozliczając się za 2011 r. nadal bę-

dzie można odliczyć od dochodu wy-
datki na cele rehabilitacyjne ponoszone
przez podatnika będącego osobą nie-
pełnosprawną lub przez podatnika, na
którego utrzymaniu jest taka osoba (art.
26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych). Kata-
log tych wydatków zawarto w art. 26
ust. 7a tej ustawy.

Podstawowym warunkiem skorzy-
stania z ulgi rehabilitacyjnej jest posia-
danie orzeczenia o niepełnosprawności
(podstawy do skorzystania z niej nie
stanowi sam fakt otrzymywania dodat-
ku pielęgnacyjnego czy nawet bardzo
zły stan zdrowia).

Pamiętać jednak trzeba, że niektó-
re z wydatków na cele rehabilitacyjne
mają ograniczenia kwotowe np. odli-
czenia z tytułu opłacenia przewodników
osób niewidomych, utrzymania przez
osoby niewidome i niedowidzące zali-
czone do I lub II grupy inwalidztwa oraz
osoby z niepełnosprawnością narządu
ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa
psa asystującego (status psa asystują-
cego winien być potwierdzony certyfi-

katem), czy używania samochodu oso-
bowego przez osobę niepełnospraw-
ną dla potrzeb związanych z dojazdem
na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne nie
mogą w roku podatkowym przekroczyć
po 2.280 zł, na każde z tych odliczeń.

Wart odnotowania jest w tym przy-
padku fakt, że Podatnik nie musi po-
siadać dowodów dokumentujących
poniesienie tych wydatków.

W związku z nowelizacją przepi-
sów ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych obowiązującą od
1 stycznia 2011 r. podatnik na żądanie
organów podatkowych musi wskazać
z imienia i nazwiska osoby, które opła-
cono z racji funkcji przewodnika, oka-
zać certyfikat psa asystującego,
przedstawić dokumenty świadczące o
odbyciu zabiegów leczniczo rehabili-
tacyjnych, do dojazdu na które wyko-
rzystywano samochód np. skierowanie
na zabiegi.

Ponadto podatnicy, na których
utrzymaniu pozostają osoby niepełno-
sprawne mogą skorzystać z ulgi na ce-
le rehabilitacyjne, pod warunkiem, że
w roku podatkowym dochody osób nie-
pełnosprawnych nie przekraczają kwo-
ty 9.1 20 zł.

W ramach powyższej ulgi można
także odliczyć wydatki poniesione na
leki stanowiące różnicę pomiędzy fak-
tycznie poniesionymi wydatkami w da-
nym miesiącu, a kwotą 1 00 zł, jeśli
lekarz specjalista stwierdzi, że osoba
niepełnosprawna powinna je stosować
stale lub czasowo. W tym przypadku
górny limit odliczenia nie występuje.

Ulga internetowa
Wydatki poniesione przez podat-

nika z tytułu użytkowania sieci interne-
towej w maksymalnej wysokości 760

Źle dobrany preparat może skó-
rę podrażnić, a nawet doprowadzić
do poważnych schorzeń dermatolo-
gicznych. Diagnostykę skóry najlepiej
jest wykonać w Gabinecie Kosmeto-
logicznym- wykształcone osoby przy
pomocy swojej wiedzy, wywiadu z
klientem i odpowiednich narzędzi
prawidłowo ocenią i pomogą dobrać
kosmetyki do indywidualnej pielęgna-
cji naszej cery.

Warunkiem prawidłowego funk-
cjonowania skóry jest odpowiednia
jej pielęgnacja, dostosowana jej ro-
dzaju i wrażliwości. Podstawą pielę-
gnacji jest właściwe i dokładne jej
oczyszczenie. W zależności od ro-
dzaju cery używa się zmywaczy, któ-
re oczyszczają i działają bakterio-
bójczo. Główną cechą dobrego zmy-
wacza jest jego kwasowe pH, jak
najbardziej zbliżone do pH 5,5 ( pH
skóry). Wszystkie kremy, płyny do
zmywania, do tonizacji, jak również
kosmetyki upiększające powinny
uwzględniać indywidualne cechy da-
nej cery. Nieodpowiedni tryb życia,
przemęczenie, złe odżywianie, nie-
dostatek snu powodują, że pielęgna-
cja skóry u osób młodych jest
bardziej skomplikowana niż u osób z
uregulowanym trybem życia. Dlate-
go przy pielęgnowaniu skóry nie
można kierować się kryterium wieku,
preparaty należy dobierać indywidu-
alnie uwzględniając cechy danej ce-
ry. Wspólnym i podstawowym
elementem pielęgnacji każdej z cer
jest jej dokładne oczyszczenie wie-
czorem. Pozostawienie na skórze
makijażu i zanieczyszczeń na noc,
sprawia że skóra nie może oddychać
( skóra oddycha od północy do 6.00
rano), a bakterie bytujące na niej ma-
ją doskonałe warunki do namnażania
się, co powoduje, zwłaszcza w przy-
padku skóry tłustej, powstawanie
zmian zapalnych i trądziku.

Cera normalna
Cera normalna przede wszyst-

kim występuje u dzieci, sporadycznie
jest spotykana u dorosłych. Jest
gładka, matowa i lekko różowa. W
dotyku jędrna i lekko napięta, bez
żadnych defektów. Odporna na dzia-
łanie czynników atmosferycznych,
dobrze znosi zabiegi chemiczne, me-
chaniczne i fizykalne. Cera normalna
nie jest wymagająca. Do oczyszcze-
nia jej możemy stosować delikatne
zmywacze- bez zawartości tradycyj-
nego mydła, które ma pH zasadowe.
Po ok. 20 roku życia stosujemy kre-
my nawilżające na dzień z filtrem. Po
ok. 30 roku życia kremy przeciw-
zmarszczkowe i z filtrem SPF. Przy
temperaturze poniżej 50C powinno
się stosować kremy ochronne na zi-
mę. Kosmetyki do pielęgnacji powin-
ny zwierać substancje nawilżające i
odbudowujące płaszcz lipidowy skó-
ry, np.: mocznik, witamina A, witami-
ny z grupy B, skwalen i NNKT.

Cera sucha
Cera sucha ma problem z wy-

produkowaniem odpowiedniej ilości

naturalnych tłuszczów przez gruczo-
ły łojowe. Niedobór tych tłuszczów
powoduje znaczne odwodnienie skó-
ry, ponieważ jest ona niedostatecznie
osłonięta i traci wodę ( TEWL- Tran-
sEpidermalna Utrata Wody). Z cza-
sem staje się coraz bardziej
wysuszona, co przyczynia się do
przedwczesnego pojawiania się
zmarszczek. Skóra sucha jest cien-
ka, jasnoróżowa, mało elastyczna,
łuszcząca się. Często spotyka się na
niej przebarwienia i rozszerzone na-
czynia krwionośne. Źle toleruje nie-
które kosmetyki. Jest wrażliwa na
działanie czynników atmosferycz-
nych. Dość szybko (ok. 20 r.ż.) za-
uważalne są zmarszczki w okolicy
oczu, szyi i ust. Cerę suchą przede
wszystkim trzeba nawilżać i tak pie-
lęgnować by nie niszczyć delikatne-
go płaszcza ochronnego skóry.
Demakijaż wykonujemy za pomocą
mleczka kosmetycznego, mycie pre-
paratami, które nie zawierają mydła.
Do tonizacji używamy toniku prze-
znaczonego do cery suchej. Na
dzień i na noc używamy kremu na-
wilżającego. Peeling enzymatyczny
wykonujemy raz na 1 0-1 4dni. Maski
nawilżające wykonujemy 2x/tydzień.
Szczególnie dbamy o intensywne na-
wilżanie okolic oczu- po 20 r.ż. nale-
ży stosować kremy przeciwzmarszcz-
kowe. Skórę myjemy w letniej wodzie
i delikatnie osuszamy ręcznikiem. Na
noc zewnętrznie można stosować
oleje bogate w NNKT ( olej z wiesioł-
ka, ogórecznika oraz oleje odżywcze
tj. arganowy, z nasion baobabu, jojo-
ba i skwalen z oliwy z oliwek).
Wzmocnią one barierę ochronną
skóry i dostarczą jej składników od-
żywczych. Ostrożnie należy stoso-
wać kosmetyki z AHA, witaminą A i
C oraz kwasem liponowym. Uprzed-
nio należy skórę do nich przyzwy-
czaić, by uniknąć nadmiernego pod-
rażnienia. Konieczne jest używanie
nawilżacza powietrza w okresie
grzewczym. Bardzo ważne jest też
dostarczanie wody od wewnątrz. Na-
leży pić ok. 2 litrów płynów na dobę-
to nie tylko polepszy nawilżenie skó-
ry, ale również poprawi proces samo-
oczyszczania się organizmu z toksyn
i szkodliwych metabolitów. NNKT
czyli nienasycone kwasy tłuszczowe
należy dostarczać również drogą po-
karmową. Kapsułki z wiesiołka i ogó-
recznika oraz dieta bogata w ryby,
owoce morza i oleje roślinne znacze-
nie poprawi stan skóry.

Cera cerze nierówna
- czyli rodzaje cer i ich prawidłowa pielęgnacja

Porady kosmetyczne

kosmetologAgnieszka Ferens
tel.: 508 972 966, ul. 22 Lipca 1 5, Sejny

Za miesiąc omówię m.in.
cerę tłustą i mieszaną.

Cerę definiujemy jako skórę twarzy, szyi i dekoltu. Wyróżniamy 4 pod-
stawowe rodzaje cery: normalna, sucha, tłusta, mieszana. Poza tym
istnieje szereg cer z problemami: naczyniowa, wrażliwa, starzejąca się.
Prawidłowe zdiagnozowanie cery to połowa sukcesu, według posta-
wionej diagnozy możemy dobrać odpowiednie kosmetyki pielęgnacyjne.

Nagrodę w krzyżówce - zabieg liposukcji ultradźwiękowej lub inny za-
bieg ustalony z porozumieniu z kosmetologiem w Gabinecie Kosmeto-
logii Specjalistycznej „Kosmedika” otrzymuje

Pani Eugenia Pachutko Gratulujemy!

zł (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o pdof).
Ważna nowość! Począwszy od 2011

r. odliczeniu podlegają również wydat-
ki poniesione na Internet za pośrednic-
twem urządzeń mobilnych i telefonów
komórkowych.

Rozszerzenie ulgi dotyczy również
wydatków na korzystanie z Internetu w
kawiarenkach internetowych. Podsta-
wą odliczenia będzie nie tylko faktura
VAT, ale każdy dokument stwierdzają-
cy poniesienie wydatku zawierający w
szczególności: dane identyfikujące ku-
pującego i sprzedającego, rodzaj usłu-
gi oraz kwotę zapłaty.

Darowizny na cele:
a. krwiodawstwa realizowanego

przez honorowych dawców krwi,
b. kultu religijnego
c. na rzecz organizacji pożytku pu-

blicznego.
Poniesione darowizny nie mogą

przekroczyć 6 % dochodu (art. 26 ust.
1 pkt 9 ustawy o pdof), z tym, że daro-
wizny na działalność charytatywno -
opiekuńczą kościelnych osób prawnych
podlegają odliczeniu w pełnej wysoko-
ści. Pamiętać należy, że darowizny "ko-
ścielne" będą musiały być udokumen-
towane:
a. wpłatą na konto obdarowanego,
b. pokwitowaniem odbioru darowizny,
c. przedłożeniem sprawozdania o

przeznaczeniu jej na tę działalność (w
ciągu 2 lat od dnia przekazania daro-
wizny).

Uwaga: Należy mieć również na
uwadze, że nie podlegają odliczeniu od
dochodu darowizny przekazane, przez
osoby fizyczne na rzecz rad rodziców
w szkołach i przedszkolach (publicz-
nych i niepublicznych) na realizowane
przez te organy cele oświatowe.

Grzegorz Krysa
Główny księgowy

Urząd Skarbowy w Suwałkach

Część druga poradnika podatko-
wego w następnym numerze „Wieści”

Mieszkańcy Sejn i Sejneńszczyzny

Zwracam się do Was z prośbą o przekazanie 1 % należnego

podatku dochodowego za 2011 rok na rzecz dowolnej sejneńskiej

organizacji pożytku publicznego. Ich wykaz można znaleźć na ła-

mach „Wieści Sejneńskich”.

W rozliczeniu za 2011 rok podatnicy podatku dochodowego od

osób fizycznych i podatnicy tzw. podatku ryczałtowanego mogą

wskazać w zeznaniu podatkowym organizację pożytku publiczne-

go, na rzecz której zostanie przekazany 1% ich należnego podatku.

W tym celu, po wyliczeniu zobowiązania podatkowego za 2011 r. , w

ostatnich rubrykach PIT należy wpisać nazwę i numer wpisu do

Krajowego Rejestru Sądowego organizacji na rzecz, której chcemy

przekazać określoną kwotę do wysokości 1% należnego podatku.

Resztę zrobi właściwy urząd skarbowy.

Przekazany przez Państwa 1 % podatku zwiększy możliwości

organizacji prowadzących szereg działań na rzecz mieszkańców

Sejn w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, or-

ganizacji wypoczynku, sportu i kultury.

Apeluję - przekażmy 1 % należnego podatku dochodowego za

2011 rok na rzecz jednej z sejneńskich organizacji pożytku publicz-

nego.

Burmistrz Miasta Sejny
Jan Stanisław Kap

Sejneńskie organizacje pożytku pu-
blicznego znajdujące się w wykazie za-
mieszczonym na stronie Urzędu Skarbo-
wego w Suwałkach (w kolejności KRS,
nazwa organizacji, siedziba):

UWAGA: organizacje pożytku publicznego
nie znajdujące się na tej liście, a zaintereso-
wane umieszczeniem ich danych na łamach
„Wieści Sejneńskich” prosimy o przesłanie
danych na adres: wiesci@sejny.home.pl

61555 - REGIONALNE STOWA-
RZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH W SEJNACH

1 78248 - FUNDACJA "POGRANI-
CZE" SEJNY

230280 - SEJNEŃSKI KLUB SPOR-
TOWY "POMORZANKA" SEJNY

271846 – CHORĄGIEW BIAŁO-
STOCKA ZHP z dopiskiem SZCZEP
ZHP SEJNY

320777 - STOWARZYSZENIE SPO-
ŁECZNE SYMPATYKÓW ORKIE-
STRY DĘTEJ W SEJNACH

65198 - NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ZDROWIA W SUWAŁ-
KACH z dopiskiem SP ZOZ SEJNY

Wyniki losowania
nagrody z numeru

26/201 1 r.
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PRACA
● Jestem uczciwą, lojalną osobą. Chętnie
posprzątam, umyję okna, wykonam inne
prace domowe. Tanio, szybko, solidnie. Kon-
takt: 781 572 264
● Zatrudnię dekarza do krycia dachówwió-
rem na sezon 2012r. z doświadczeniem, tel:
663-201 -446
● Premar Sp.zo.o tel. 89 532 04 26 poszu-
kuje pracownika do pracy w Suwałkach na
stanowisko handlowiec, wykształcenie śred-
nie, mile widziany staż pracy na stanowisku.
CV przesłać na adres e-mailowy; pre-
mar@premar.olsztyn.pl
● Agwo Serwis Zielone Kamedulskie 27
zatrudni operatora maszyn CNC –wykształ-
cenie średnie techniczne, doświadczenie
na stanowisku
● Purzeczko Grupa Securitas w Łomży po-
szukuje pracownika do pracy w Suwałkach
na stanowisko pracownik ochrony – wy-
kształcenie średnie, doświadczenie w za-
wodzie min.1 rok, licencja pracownika ochrony
I stopnia. CV przesłać na adres:e-email; syl-
wia.tyszka@securitas.pl
● Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi. Je-
stem osobą odpowiedzialną. Kontakt: 603
912 559
● Rencista, 50 lat, niepijący, niepalący, z pra-
wem jazdy A,B,T szuka pracy w Sejnach
np. jako dozorca. Chętnie posprząta pose-
sje, jak spadnie śnieg – odśnieży. Kontakt:
607 141 015
● 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 znajomośćminimum pod-
staw angielskiego. Praca stała w autoryzo-
wanych serwisach. Zainteresowane osoby
prosimy o CV na: talent@horizonsrecruit-
ment.co.uk
● Podejmę się pracy w sklepie w Krasno-
polu lub Sejnach. Posiadam odpowiednie
dokumenty. Kontakt: 883 591 702
● Szybko, solidnie, tanio - układanie glazu-
ry i terakoty, w kuchniach. łazienkach, na
balkonach, tarasach, schodach; remonty
mieszkań. Mam kilkuletnie doświadczenie
zdobyte w Niemczech. Kontakt: 607 628 522
● Zaopiekuję się dziećmi. Odpowiedzialna,
23-letnia kobieta i mama 2-letniego dziec-
ka. Tylko Sejny i okolice. Kontakt: 518 964
473 lub gg: 36077328
● Sprzątanie, mycie okien, prasowanie – ta-
nio, solidnie. Kontakt: 661 788 629
● Szukam niani. Krasnopol, tel. 502 607 029
● Zaopiekuję się dziećmi, kontakt 87 5173 112
● 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 odpo-
wiednie 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

● Szukam pracy z belarko - owijarką zmien-
nokomorową, od 80 do 180/120, siano - sło-
ma - kiszonka. Tel. 507 857 315

MOTORYZACJA
● 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 ważne
do czerwca 2012 roku. Cena 3500zł - do
negocjacji. Okolice Sejn. Więcej informacji
pod numerem telefonu 514 652 397
● Sprzedam cinquecento 704 + gaz, rok.
prod. 1 995, kolor zielony metalic, czujnik co-
fania, autoalarm, ubezpieczenie i przegląd
do grudnia 2012 r., przyciemnione szyby,
cena 1 .800 zł; okolice Sejn. Kontakt: 723
266 740
● Sprzedam samochód osobowy VWGolf
III 1 .9 GTD, rok prod.1 995,trzydrzwiowy, ko-
lor zielony, elektryczne szyby i lusterka, elek-
tryczny szyberdach, opony zimowe drugi
sezon. Stan bardzo dobry. Auto do obejrze-
nia - 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.szy-
by, opony letnie i zimowe, cena 3,5 tys.zł,
typ sedan. Tel.: 600 310 101 i 668 476 757
● Sprzedam Opel Astra - Twingport, ciem-
noniebieski 2005 1 ,6 + gaz sekwencja, kli-
matyzacja, stan bd, bezwypadkowy,
serwisowany, dodatkowo komplet kół, prze-
bieg 118 tys. km cena 21 .000,- tel. 605 640
301
● Sprzedam VWTransportera 2,4d, rok pro-
dukcji 1 992, kolor granatowy, 7- osobowy,
wspomaganie kierownicy, hak, drzwi motyl-
kowe. Kontakt pod nr 606 689 853. Cena
8600 do negocjacji
● Sprzedam forda mondeo, rok prod. 1 996,
po wypadku, w całości lub na części. Kon-
takt: 87 616 51 09 po godz. 15.30
● Sprzedam BMW740i E38, stan bardzo
dobry, benzyna. tel: 667-089-472
● Sprzedam VWGolf IV disel wersja Spe-
cjal, 8xAirbag, 4 elektryczne szyby, szyber-
dach, 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.
1996, z gazem, stan techniczny bardzo do-
bry. Cena 8.500 zł. Kontakt: 502 463 849

NIERUCHOMOŚCI
● Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia w Sejnach. Tel.: 665 731 393
● Sprzedam mieszkanie w m. Sejny wła-
snościowe telefon kontaktowy 508319925
● Sprzedam dom murowany piętrowy w
Sejnach, ul. Konopnickiej 36 oraz segment
trzyczęściowy, szafy dwudrzwiowe, wersal-
ki, kanapy, dwa fotele, kurtki młodzieżowe,
kołdry puchowe mało używane, firanki i in-

ne przedmioty. Kontakt tel. 87 517 31 19
● Do wynajęcia sauna nad jeziorem wGi-
bach. Kontakt: 500 139 679
● Poszukuję dwu-trzypokojowego miesz-
kania do wynajęcia tel.516171994
● Poszukuję lokalu do wynajęcia o po-
wierzchni od 100 do 200 metrów kwadra-
towych wSejnach. Tel.512 856 977
● 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 5162 396
● Sprzedam działkę rolną 31 arów z moż-
liwością zabudowywmiejscowości Babań-
ce. Odległość od drogi asfaltowej 30 metrów,
woda, prąd na miejscu. Cena do uzgodnie-
nia. Kontakt: 514 140 908
● Sprzedam mieszkanie w Sejnach przy ul.
Wojska Polskiego, kawalerka (2 pokoje i
kuchnia). Kontakt: 79 83 49 445 (dzwonić
po godz. 13.00)
● Oferuję do wynajęcia garaż przy ul. Łą-
kowej, tel. 87 5162-271
● Sprzedam działkę budowlaną o pow. 700
m kw. + budynek gospodarczy + media w
centrum Gib, blisko las i jezioro. Cena do
negocjacji. Kontakt 501 131 897
● 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 nierucho-
mość w centrum Sejn. Działka z zabudo-
waniami. Kontakt tel.: 501 285 426
● Sprzedam działkę budowlaną w Sejnach,
tel. 696 049 744
● Sprzedam działkę rolną 0,30 ha z możli-
wością zabudowy, 150 m od jeziora, wmiej-
scowości Jeziorki. Kontakt: 87 516 54 62
● Wynajmę niedrogo pomieszczenie o po-
wierzchni 300 metrów kw, pod dowolną dzia-
łalność 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-miesiecz-
ną, okolice Gib, cena 2.500 zł. Kontakt: 87
516 55 96
● Sprzedam mieszankę zbożową jęczmień
+ owies + pszenica. Cena 750 zł/tona. Sej-
ny. Kontakt: 607 141 015.
● 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:
514 140 908
● Kupię brony ciężkie 25-ki do 2 tys. zł. Kon-
takt: 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: 722 169 241
● Sprzedam przyczepę do przewozu koni,

ładowność 2 tony, tandem, stan dobry, ce-
na 3.900 zł. Kontakt: 511 719 611
● Sprzedam ciągnik Ursus C 330 w dobrym
stanie, cena 11 .000 zl. Kontakt: 783 466 712
● Sprzedam dwukółkę na osi Żuka, dłuży-
ca, cena 1000 zł. Tel.: 87 5171 154, dzwo-
nić wieczorem.
● Sprzedam ciągnik ZETOR 7211 z kabi-
ną sadowniczą, rok produkcji: 1 985, 4700
mtg w oryginale, komplet zaczepów. Cena
21 tys. Kontakt: 721 -591 -701
● Sprzedam zboże z tegorocznych zbio-
rów. Jęczmień i mieszanka zbożowa. Tel
501659775.
● Sprzedam sieczkarnię jednorzędową
Mengele MB 200. Idealna do C-360. Stan
dobry, cena 3000 do uzg. tel. 501659775
● 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 osikę na wióry, dłużyca lub kłody
wysokiej jakości, bez sęków, tel: 783-828-866
● Kupię motorwsk3 lub minsk z dokumen-
tami. Tel.:664 424 333
● Kupię starą spawarkę wirową, tel.:664
424 333
● 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 silniki elektryczne, od 1 ,5 kw
do 30 kw. Cena od 150 zł do 1900 zł. Kon-
takt: 664 424 333
● Sprzedam wentylatory różna średnica,
od 150 zł do 450 zł. Tel. 664 424 333
● Sprzedam komplet opon zimowych Mi-
chelin Alpin 195/65 R15. Stan bardzo do-
bry. Cena za 4 sztuki 380 zł. Tel. 697 148
743, Sejny.
● Sprzedam CB Radio z anteną Prezydent
o długości 1 40 cm. Cena do uzgodnienia.
Kontakt: 697 309 159.
● Sprzedam telefon komórkowy SAMSUNG-
J700, niebieski, uszkodzony, okolice Sejn.
Cena do uzgodnienia, tel. 609 988 701
● Sprzedam dekoder do Cyfry +, używany
2 lata, stan bardzo dobry. Cena 200zł. Nu-
mer kontaktowy (87) 5162106.
● 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 łańcuchy zimowe na tylne ko-
ła do ciągnika Ursus 3-p, cena za 1 sztukę
120 zł. tel.: 87 516-29-18
● 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 1020
mm, grubość cięcia do 600 mm. Zamoco-
wana nowa profesjonalna tarcza. Mało uży-
wana, gwarancja do sierpnia 2012 roku.
Cena do uzgodnienia. Kontakt: 607132491
● Barakowóz budowlany na kołach, pokry-
ty blachą ocynkowaną sprzedam, tel. 87
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517 11 54, do godz. 17.00
● Sprzedam pralko-wirowke Ravanson w
bardzo dobrym stanie, cena 230 zł. Kontakt:
665 599 071
● Sprzedam albę do komunii na wysokiego
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
512870665
● Sprzedam rolki dziecięce z regulacją roz-
miaru stopy 39-42 (dwa razy używane). Kon-
takt 512870665
● Bloczki keramzytonowe tanio sprzedam
Zelwa tel. 601 703 425

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 ka-
wę 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: 513
719 293
● 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. 666 179 126

DYŻURY APTEK

30.01 .201 2 r.
– 05.02.201 2 r.

APTEKA ŚW.MICHAŁA
ul. Piłsudskiego 20

06.02.201 2 r.
– 1 2.02.201 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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Nagrodę w krzyżówce - zabieg liposukcji ultradźwiękowej lub inny za-
bieg ustalony z porozumieniu z kosmetologiem w Gabinecie Kosmeto-
logii Specjalistycznej „Kosmedika” otrzymuje

Pani Eugenia Pachutko Gratulujemy!






