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A jednak stało się. Ryszard Grzybowski głosami 1 0 radnych, przy czte-
rech głosach przeciw i jednym wstrzymującym się- został odwołany z funk-
cji starosty sejneńskiego. Zgodnie z prawem razem z nim odwołany został
też cały Zarząd Powiatu.

Styczniowy przewrót

Bezkrólewie, a raczej bezstaroście
trwało kilkanaście minut. Nowym sta-
rostą został Andrzej Szturgulewski,
którego kandydaturę poparło 1 0 rad-
nych. Kontrkandydat, były już wów-
czas starosta Ryszard Grzybowski
otrzymał pięć głosów.
Na wniosek nowego starosty wy-

brano też nowy Zarząd Powiatu, w
skład którego weszli: Stanisław Ja-
strzębski – wicestarosta, Witold Win-
centy Racis – członek zarządu
odpowiadający za kontakty z mniej-
szością litewską, Lucyna Fidrych –
członek zarządu i Eugeniusz Kukle-
wicz – członek Zarządu.
Starosta i W. Racis reprezentują

Platformę Obywatelską, pozostała
trójka nowych członków zarządu ko-
jarzona jest z PiS, chociaż w wybo-
rach samorządowych startowała z
KW „Nasz Powiat”.

Odwołany za?
Nikt z obecnych na sali podczas

sesji Rady Powiatu nie wiedział i nie
dowiedział się, co kryło się pod ha-
słem „utrata zaufania”, którym grupa
dziewięciu radnych uzasadniała
wniosek o odwołanie Ryszarda Grzy-
bowskiego. Dodajmy, że właśnie R.
Grzybowski był jednym z twórców
rządzącej powiatem dziesięcioosobo-
wej koalicji.
Uzasadnienia zabrakło we wnio-

sku złożonym w grudniu 2011 r do
Komisji Rewizyjnej, zabrakło go też
na posiedzeniu tejże komisji i w cza-
sie sesji. Nie brakowało za to plotek i
pomówień.
To R. Grzybowskiego wskazywa-

no palcem jako osobę, która miała
powiadomić białostocką policję, o
tym iż wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu w ubiegłoroczne Andrzejki za-
siadł za kierownicą będąc pod
wpływem alkoholu. Kiedy okazało
się, że informacja wyszła od kogoś
innego, znaleziono kolejny pretekst-
rzekome, bo dowodów wciąż brak,

nagrywanie prywatnych rozmów R.
Grzybowskiego m.in. z burmistrzem.
Wreszcie powiadomiono policję o wy-
niesieniu z Biura Rady, za zgodą sta-
rosty, komputera zawierającego dane
objęte ochroną.
- Tak ludzi traktować nie można –

tuż przed głosowaniem apelował od
powiatowych radnych Waldemar
Kwaterski, radny Sejmiku Samorzą-
dowego Województwa Podlaskiego.
– Nie jest problemem kogoś pomó-
wić, a przeprosić.
Brak uzasadnienia podniósł też

przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Antoni Baudzis.
- Czy znacie państwo – mówił

zwracając się do radnych – stanowi-
sko Komisji Rewizyjnej, czy przeczy-
taliście je, wiecie jak brzmi? Czy
paragrafy mogą zastąpić rzeczowe
uzasadnienie wniosku o odwołanie?
Komisja Rewizyjna wniosek o od-

wołanie R. Grzybowskiego zaopinio-
wała negatywnie. Za odrzuceniem
wniosku był A. Baudzis, a od głosu
wstrzymali się Jan Łuba i opozycyjny
radny Zygmunt Kowalski. Żeby było
ciekawiej, podpisy dwóch pierwszych

widnieją pod wnioskiem (bez uzasad-
nienia) o odwołanie starosty.

Wojna o wicestarostę
W. Kwaterski jako pierwszy pod-

niósł też sprawę składu nowego za-
rządu, a konkretnie stanowiska
wicestarosty dla przedstawiciela
mniejszości litewskiej. Od chwili po-
wołania powiatów w Sejnach obowią-
zywała i była przestrzegana
niepisana umowa, że starostą jest

Polak, a wicestarostą przedstawiciel
mniejszości litewskiej. W poprzednich
kadencjach stanowisko to obejmowa-
li m.in. Romulad Witkowski i Anna
Szkarnulis.

- Jeżeli w swoich planach nie
uwzględnicie wicestarosty narodowo-
ści litewskiej, to musicie wziąć pod
uwagę daleko idące konsekwencje,
jakie mogą spłynąć na nasz powiat -
ostrzegał kolegów W. Kwaterski.

Dokończenie na str. 3



DrodzyRodzice!
Już od6lutego prowadzimynabórdziecidoPrzedszkolaMiej-

skiego nr1 wSejnachnarokszkolny2012/2013, który trwaćbędzie
do 26marca 2012 r. Przypominamy, że dzieci 5i 6 letnie podlegają
obowiązkowirocznego przygotowaniaprzedszkolnego.

Informujemy jednocześnie omożliwości bliższego poznaniana-
szejplacówkipodczas „Dni otwartychdrzwi”, które zaplanowaliśmy
wdniach: od13 do 17lutego 2012 r. wgodz. 10.00-12.00

Szczegółowych informacji udzielamynamiejscuoraz podnume-
remtelefonu: (087)51620 90 lubkom: 607672047. Zachęcamyrów-
nież do odwiedzanianaszej strony internetowej: www.przedszkole.sejny.pl

„Kartyzgłoszeń”dostępne sąwnaszej placówce przy ul. Za-
wadzkiego 13. Kartę zgłoszenia dzieckado przedszkola należydo-
starczyćdo 26marca2012 roku.

ZAPRASZAMY
Dyrekcja i pracownicyprzedszkola
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Ferie talentów

Dwa razy w tygodniu spotykały się
siatkarki. Dziewczyny z podstawówki i
gimnazjum trenowały pod okiem Jacka
Zajkowskiego przygotowując się do
Ćwierćfinałów Mistrzostw Wojewódz-
twa Podlaskiego. Turniej odbędzie się
w Sejnach, miejmy więc nadzieję, że
przy wsparciu swojej publiczności dziew-
czyny powalczą o wysokie lokaty. Za-
wodniczki ze szkoły podstawowej zagrają
w czwórkach już 8 lutego o godz. 1 2.00,
a gimnazjalistki w zespołach sześcio-
osobowych- 1 5 lutego o godz. 1 2.00 w

sali gimnastycznej gimnazjum.
Ferie są najczęściej przerwą od

obowiązków szkolnych i czasem nie-
skrępowanej zabawy. Jednak wielu mło-
dych sejnian w trosce o dobre wyniki w
nauce, postanowiło nieco uszczknąć z
dwóch tygodni zimowej laby. Gimna-
zjum nr 1 i Szkoła Podstawowa zorga-
nizowały spotkania kółek: matematy-
cznych, chemicznych, fizycznych, infor-
matycznych, tanecznych i polonistycz-
nych. Na tym ostatnim dzieci z szóstej
klasy pisały wypracowanie na temat wy-

Tegoroczne ferie na pewno były wyjątkowo mroźne, ale nie ostudziło to
zapału młodych ludzi. Wielu uczniów sejneńskich szkół skorzystało z przy-
gotowanej dla nich oferty zajęć.

marzonych ferii. Udział w zajęciach był
dobrowolny, ale nauczycielka przyzna-
ła, że jest okazją do powtórki materia-
łu z lekcji i przygotowania do egzaminów
na koniec podstawówki. Uczniowie mo-
gli się też podzielić swoim przepisem
na udane ferie.

- Najlepsze ferie są u babci, ale by-
liśmy też na lodowisku i bardzo mi się
podobało – przyznaje Marysia.

Jej kolega Kacper woli wyprawę na
sanki, albo N do kina, czyli filmy wy-
świetlane w sejneńskim ośrodku „Po-
granicze”.

Małą kuźnią talentów okazały się
zajęcia prowadzone w gimnazjum. Pra-
wie każdy z uczestników jest laureatem
jakiejś olimpiady tematycznej i w cza-
sie ferii przygotowuje się do kolejnej.
Czworo uczestników kółka matema-
tycznego przystąpi do regionalnego eta-
pu konkursu w Suwałkach. Ich zajęcia
trwają po trzy godziny, bierze w nich
udział stypendystka Marszałka Woje-
wódzkiego – Weronika Miszkiel, która
w projekcie Mały Archimedes zajęła
trzecie miejsce. Dziewczyna już w ubie-
głym roku dostała propozycje nauki w
białostockich i suwalskich liceach. Nie
zamierza spocząć na laurach i w tym
roku chce startować w olimpiadach z
matematyki, chemii, angielskiego. My-
śli już o studiach, ale na razie nie mo-
że się zdecydować na żaden konkretny
kierunek. Młodszy o rok Eryk, bryluje
na olimpiadach informatycznych. Ale
zamiast ferie spędzać przy kompute-
rze, jak pewnie większość jego rówie-
śników, uczestniczy w kilku kółkach
naukowych. (mov)

Nie bądźmy obojętni
Ponad dwudziesto stopniowe mrozy mogą być śmiertelnie niebezpieczne
dla osób bezdomnych, pod wpływem alkoholu czy starszych.

Sejneńscy policjanci apelują, aby
mieszkańcy regionu zwracali baczną
uwagę na swoje otoczenie i nie wahali
się zawiadomić ich, jeśli zaobserwuje-
my niepokojącą sytuację. Biuro praso-
we Wojewody Podlaskiego wystosowało
prośbę: „Służby Wojewody Podlaskiego
zwróciły się do Gminnych i Powiatowych
Centrów w Pomocy Rodzinie z apelem
o pełną mobilizację, o odwiedzanie osób
mieszkających samotnie, starszych i
schorowanych. Chodzi o to, by spraw-

dzić czy mają ciepło w domach, czy ma-
ją zapas opału, czy mają pożywienie.”

Uruchomiono też bezpłatną infolinię,
na którą można zgłaszać sygnały o oso-
bach potrzebujących pomocy:
800 444 989, to numer, pod który moż-
na dzwonić przez okrągłą dobę. Pełnią-
cy dyżur pracownicy Wojewódzkiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego za-
wiadamiają odpowiednie służby, wysyła-
ją je na miejsce, pomagają zorganizować
szybką akcję pomocy.

Do wygrania indeksy
Już po raz czwarty rusza Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bez-
pieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, dr Marka Sawickiego i Rektora SGGW, prof. dr
Alojzego Szymańskiego.

Celem tego przedsięwzięcia, adre-
sowanego do uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych o profilu rolniczym i leśnym,
jest m. in. popularyzowanie wśród mło-
dzieży szkół rolniczych znajomości za-
grożeń i zasad bezpiecznej pracy w
rolnictwie oraz szerzenie idei bezpiecz-
nej pracy wśród młodych rolników. Kon-
kurs obejmuje zagadnienia z zakresu
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
we wszystkich działach rolnictwa, prze-
pisy i dobrą praktykę rolniczą ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i
ochrony środowiska.

Terminarz konkursu:
- do 28 lutego 201 2 r. szkoły zgła-

szają uczniów do Konkursu, wypełnia-
jąc elektroniczny formularz dostępny na

stronie: www.agromechanika.net.pl
- 27 marca - eliminacje szkolne - I

etap Konkursu
Nagrodą główną dla laureatów kon-

kursu będzie zwolnienie z postępowania
rekrutacyjnego na wybrane kierunki stu-
diów Wydziału Inżynierii Produkcji w Szko-
le Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie (5 indeksów). Ponadto Cen-
tralna Komisja Konkursowa może przy-
znać uczestnikom Konkursu, ich
opiekunom, a także szkołom dyplomy,
nagrody rzeczowe i pieniężne.

Szczegóły dotyczące konkursu znaj-
dą Państwo na stronie: http://www.min-
rol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/IV-Ogoln
opolski-Konkurs-Wiedzy-o-Ergonomii-i-
Bezpieczenstwie-Pracy-w-Rolnictwie-
201 2-r

Zimowy sen nam nie grozi

W zimowisku Szczepu ZHP Sejny
wzięło udział 30 młodych osób z Sejn i
Białegostoku. Zajęcia odbywały się w
Sejnach, Szkole Litewskiej Žiburys i by-
ły podzielone na dwa piony wiekowe.

Zuchy (7-1 0 lat) zdobywały w trak-
cie zimowiska sprawność jaskiniowca -
główne założenia to nauka samodziel-
ności, dbanie o zdrowie i poszerzenie
poprzez zabawę wiedzy o człowieku pier-
wotnym. Wyzwoliło to w dzieciach na-
prawdę niesamowite pokłady wyobraźni.

Harcerze starsi mieli zajęcia m.in. z
terenoznawstwa, pierwszej pomocy, ob-
sługi broni (przygotowane przez jednost-
kę wojskową w Suwałkach), wspinaczki,
samoobrony w systemie SDS oraz inten-
sywny trening fizyczny. Zimowisko było
dla nich wstępem do letniego obozu su-
rvivalowego. Mimo intensywnych zajęć,
znalazł się też czas na wieczory przy gi-
tarze i wspólną zabawę.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze
jeden aspekt zimowiska - praca z dzieć-

W ferie nie mielśmy czasu na nudę. W trakcie harcerskiego zimowiska uda-
ło nam się zrealizować naprawdę ciekawy program, a to wymagało dość
solidnego przygotowania... Teraz - choć zima za oknem w pełni - zaczyna-
my już planować letni obóz dla harcerzy i po raz pierwszy dwutygodnio-
we kolonie zuchowe.

mi i młodzieżą w harcerstwie opiera się
na wolontariacie. I w tym miejscu szcze-
gólnie chcę podziękować młodym oso-
bom, które bezinteresownie zaangażo-
wały się w przygotowanie 6 dni inten-
sywnych zajęć. Dziękuję również na-
szym gościom: Katarzynie Radziwiłko
oraz Grzegorzowi Titarczuk za przepro-
wadzenie zajęć dla najmłodszych, dy-
rekcji Szkoły Litewskiej za życzliwe
nastawienie do naszej działalności oraz
duże wsparcie ze strony jednostki woj-
skowej w Suwałkach. Udało nam się
wspólnie stworzyć, przy naprawdę nie-
wielkim nakładzie finansowym, cieka-
wą ofertę na ten mroźny czas.

Marta Smolińska

więcej zdjęć na
www.zhp.sejny.pl
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POD SYGNAŁEM

►►► KWAŚNY SMAK PRĘDKOŚCI
Niecodzienną akcję przeprowa-

dzili sejneńscy policjanci przy „wspar-
ciu” sejneńskich przedszkolaków.
Mundurowi sprawdzali czy kierow-
cy przestrzegają przepisów, a tych,
którzy jakąś zasadę ruchu drogowe-
go złamali, przedszkolaki częstowa-
ły plasterkiem cytryny. Na cukierka

mogli liczyć tylko kierowcy, którzy
jeździli zgodnie z przepisami. Akcja
zapewne odbyła się przy aprobacie
obu stron, bo dla wielu posiadaczy
czterech kółek, cytryna i tak była
mniej kwaśna niż mandat, który nor-
malnie musieliby zapłacić.

Oprac. (mov)

granicza, a dokładnie z 21 przygra-nicz-
nych gmin.

Wniosek o zastrzeżenie nazwy po-
chodzenia produktu w Unii Europejskiej
złożyło Terenowe Koło Pszczelarzy w Sej-
nach oraz Regionalny Związek Pszcze-
larzy w Łoździejach na Litwie w 2008
roku. Sejneńskie koło obchodziło wów-
czas 1 35-lecie istnienia. To 34. polski pro-
dukt objęty unijną ochroną, a zarazem
pierwszy polski wniosek transgraniczny
zaakceptowany przez Brukselę.

***
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje: Każdy rolnik, który chce
odzyskać część pieniędzy wydanych
na olej napędowy używany do produk-
cji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
W terminie od 1 lutego 201 2 r. do 29 lu-
tego 201 2 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz z faktu-
rami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okre-
sie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia
201 2 r. Limit zwrotu podatku akcyzowe-
go w 201 2 r. wynosi 81 ,70 zł x ilość ha
użytków rolnych Pieniądze wypłacane
będą w terminach: 2 - 30 kwietnia 201 2
r. w przypadku złożenia wniosku w pierw-
szym terminie oraz 1 - 31 października
201 2 r. w przypadku złożenia wniosku w
drugim terminie gotówką w kasie urzędu
gminy lub miasta, albo przelewem na ra-
chunek bankowy podany we wniosku

***
Sejneńskie Liceum Ogólnokształ-

cące znalazło się w ogólnopolskim
rankingu szkół ponadgimnazjalnych,
dziennika „Rzeczpospolita” i miesięczni-
ka „Perspektywy”. Placówka zajęła w nim
miejsce 1 4, wyprzedzając m.in. szkoły
suwalskie i białostockie. – Widziałem wie-
le szkół, które są w tym rankingu i maja
one o wiele większy budżet od naszego
liceum. Nie wypada mi oceniać, ale są-
dzę, że to miejsce bardzo wysokie – mó-
wi Andrzej Małkiński, dyrektor. W rankingu
brano pod uwagę liczbę uczniów biorą-
cych udział w olimpiadach i konkursach
i ogólne wyniki w nauce.

***
Znane już są wyniki próbnych ma-

tur w województwie podlaskim. W po-
równaniu do średnich wyników w kraju,
uczniowie z naszego regionu lepiej radzą
sobie z rozszerzonym j. polskim, biolo-
gią, historią i chemią. Na poziomie pod-
stawowym te wyniki są o kilka punktów
procentowych gorsze.

***
W Maćkowej Rudzie otwarto świe-

tlicę w budynku po zlikwidowanej szko-
le podstawowej. Stowarzyszenie
„Maćkowa Ruda” przy wsparciu wójta
Krasnopola napisali projekt i zdobyli fun-
dusze z programu Lokalnej Grupy Dzia-
łania Sejneńszczyzna. Gmina Krasnopol
zrealizowała projekt „Wyposażenie świe-
tlicy w Maćkowej Rudzie” w ramach dzia-
łania Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju dla operacji, które odpowiada-
ją warunkom przyznania pomocy w ra-
mach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.
Świetlica ma służyć wszystkim mieszkań-
com w godzinach 1 3.00-20.00.
. Oprac. (mov), (tam)

Serdeczne podziękowania
pracownikom oraz współpracownikom

za wsparcie w żałobie
po śmierci ukochanej Matki

składa
Jan Skindzier, WójtGminy Sejny

Serdeczne podziękowania
Radnym oraz Sołtysom z Gminy Sejny

za wsparcie w żałobie
po śmierci ukochanej Matki

składa
Jan Skindzier, WójtGminy Sejny

Wyrazy szczerego współczucia

Pani Teresie Juszkiewicz
z powodu śmierci Matki

składają

Burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta Sejny

się z dwóch etapów. Pierwszym jest przy-
gotowanie diagnozy środowiska lokalnego
W drugim etapie zakwalifikowane organi-
zacje przygotują projekty. Termin składa-
nia wniosków w pierwszym etapie
konkursu upływa 22 lutego 201 2 roku.

***

Aleksandra Pełszyńska z Sejn (na
zdjęciu) zdobyła Grand Prix 12. Kon-
kursu Piosenki "Suwalska Droga do
Gwiazd". W konkursie, który odbył się w
Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach
rywalizowało 31 osób, a ich występy oce-
niało jury w składzie: Edward Janus -
dziennikarz TVS, Krzysztof Karczewski -
nauczyciel SP 6 i Eliza Szyłow - wokalist-
ka, uczestniczka „Bitwy na głosy”.

***
W dniach 20-24 lutego 2012 roku

będzie obchodzony „Tydzień Ofiar Prze-
stępstw” podczas którego dyżury bę-
dą pełnić Prokuratorzy w Prokuraturach
Rejonowych w Sejnach, w Augustowie,
w Suwałkach oraz Prokuratorzy w Proku-
raturze Okręgowej w Suwałkach. Osoby
zainteresowane zapraszamy do skorzy-
stania z tej formy pomocy.

***
Jak podało Radio Białystok „Miód

z Sejneńszczyzny” znalazł się wśród
produktów objętych unijną ochroną.
Miód pochodzi z polsko-litewskiego po-

Uczniowie z naszego regionu ma-
ją szansę na stypendia naukowe. Wspar-
cie przez całe liceum chce im zapewnić
Edukacyjna Fundacja im. Romana Czer-
neckiego EFC. O stypendium licealne Akro-
pol mogą starać się uczniowie z III klas
gimnazjum z terenów wiejskich, w których
domach dochód na jednego członka ro-
dziny nie przekracza 850 złotych netto.
Dodatkowym kryterium jest średnia ocen
w pierwszym semestrze III klasy gimna-
zjum - minimum 4,75 lub tytuł finalisty ku-
ratoryjnego konkursu przedmiotowego.

W ramach stypendium będą organi-
zowane m.in. warsztaty, szkolenia, wy-
jazdy i nauka języków obcych. Sfinan-
sowany będzie też zakup książek.

Fundacja w tym roku chce ufundo-
wać 1 00 stypendiów dla uczniów z całe-
go kraju. Wnioski on-line można składać
do 1 4 marca. Szczegóły są na stronie
www.efc.edu.pl.

***
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

(administrator programu) ogłosiła roz-
poczęcie Ogólnopolskiego Konkursu
Grantowego realizowanego w ramach
Programu „Równać Szanse 2012” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem Programu „Równać Szanse” jest
wyrównywanie szans na dobry start w do-
rosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i
małych miast (do 20 000 mieszkańców) po-
przez podnoszenie ich kompetencji i roz-
wój umiejętności społecznych. Dobry start
rozumiany jest jako realizowanie przez mło-
dych ludzi celów życiowych (w tym także
celów edukacyjnych) określonych samo-
dzielnie i realistycznie. O dofinansowanie
projektów w ramach Ogólnopolskiego Kon-
kursu Grantowego mogą aplikować orga-
nizacje pozarządowe, zarejestrowane w
formie stowarzyszeń lub fundacji, z terenów
wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Wkonkursie można ubiegać się o
dotację do 40 000 zł na działania trwa-
jące 15 miesięcy pomiędzy 1 czerwca
2012 r. a 30 listopada 2013 r. Zasady kon-
kursu i kryteria oceny oraz dostęp do
elektronicznego formularza wniosku
znajdują się na stronie internetowej:
www.rownacszanse.pl. Konkurs składa

Serdeczne podziękowania kieruję do

wszystkich osób, które okazały
wyrazy szczerego współczucia

oraz wzięły udział w uroczystości pogrzebowej

ukochanej Matki
Jan Skindzier, WójtGminy Sejny

Serdeczne podziękowania
Przewodniczącemu oraz Radzie Miasta Sejny

za wsparcie w żałobie
po śmierci ukochanej Matki

składa
Jan Skindzier, WójtGminy Sejny

Serdeczne podziękowania
Burmistrzowi oraz pracownikom

Urzędu Miasta Sejny
za wsparcie w żałobie

po śmierci ukochanej Matki
składa

Jan Skindzier, WójtGminy Sejny

Serdeczne podziękowania
Dyrekcji oraz pracownikom

SP ZOZ w Sejnach
za wsparcie w żałobie

po śmierci ukochanej Matki
składa

Jan Skindzier, WójtGminy Sejny

Dokończenie ze str. 1

Styczniowy przewrót
– Lepiej nie wchodzić w konflikty, na

których straci powiat. Oby nie było za
późno by sklepić to, co się wysypało –
ostrzegał kolegów W. Kwaterski.

Ta sprawa ponownie „zagrzała” sa-
lę już po wyborze nowego zarządu, w
którym stanowisko członka otrzymał Wi-
told Wincenty Racis, radny z gminy
Puńsk. Jego kandydatury nie zaakcep-
towali dwaj pozostali radni z Puńska:
Romuald Witkowski i Antoni Baudzis, a
wójt Puńska Witold Liszkowski ostrzegł,
że Rada Gminy Puńsk może rozpocząć
działania na rzecz odłączenia jej od po-
wiatu sejneńskiego i przyłączenia do su-
walskiego.

Głosowanie nie do końca tajne
Głosowanie nad odwołaniem staro-

sty, jako głosowanie osobowe, przepro-
wadzono w sposób tajny. Nie wszyscy
radni zasady tajności w pełni dotrzyma-
li. Głosująca jako trzecia Lucyna Fidrych,
po postawieniu krzyżyka za parawa-
nem, podchodząc do urny ostentacyj-
nie pokazała kartę, na której postawiła
znak „X” w rubryce „jestem za odwoła-
niem starosty”. Przeciwko naruszeniu
zasad tajności zaprotestował następny
w kolejce do głosowania Ryszard Grzy-
bowski. Na jego wniosek głosowanie
przerwano, oddane głosy unieważnio-

no i zarządzono ponowne głosowanie.
To dobyło się już bez przeszkód. Chwi-
lę później w głosowaniu jawnym, przy-
jęto uchwałę o odwołaniu starosty.

Zgrzytów nie było też przy kolejnych
tajnych głosowaniach. Być może dlate-
go, iż ich wynik był już znany. Powsta-
ła nowa koalicja złożona z dawnej
opozycji, PO oraz dwóch radych z in-
nych ugrupowań. Ta grupa między sie-
bie podzieliła stanowiska. Jej głosami
nowym starostą został Andrzej Sztur-
gulewski, który po ogłoszeniu wyników
wyboru złożył rezygnację z pełnionej
dotychczas funkcji przewodniczącego
Rady Powiatu, przekazując prowadze-
nie dalszej części sesji wiceprzewodni-
czącemu Józefowi Miszkielowi. A.
Szturgulewski zapowiedział też złoże-
nie rezygnacji z pracy w Powiatowej
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, której był kierownikiem. Je-
go obowiązki przejął Maciej Miszkiel,
syn wiceprzewodniczącego rady.

Andrzej Szturgulewski, jako
przewodniczący Rady Powiatu jak mógł
„umilał” życie opozycji. Nie dopuszczał
do głosu, oddalał wnioski, a czego nie
zrobił sam załatwili koledzy z koalicji.
Teraz z tą samą opozycją będzie ściśle
współpracował. Jak? Czas pokaże.

Tadeusz Moćkun
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„Program naprawczy” to od kilku tygodni najpopularniejsze określenie
używane przez miejskich radnych, mieszkańców Sejn i odwiedzających
miasto dziennikarzy. O szczegółach z burmistrzem Janem Stanisławem
Kap rozmawia Tadeusz Moćkun.

O „naprawie Sejn”

Panie burmistrzu, czym jest ów
tajemniczy „program naprawczy”?

Jan Stanisław Kap: Program ten, a
ściślej rzecz ujmując program oszczęd-
nościowo-naprawczy, wprowadzany jest
w samorządach, które mają problemy
finansowe. Jednym z warunków ubie-
gania się o niskooprocentowany kredyt
jest przygotowanie programu oszczęd-
nościowo-naprawczego, w którym wska-
zuje się z jednej strony, jakie działania
przynoszące wymierne oszczędności fi-
nansowe podejmie samorząd oraz jakie
ten program rokuje szanse na wyjście z
kryzysu i spłatę ewentualnego kredytu.

Jakie źródła oszczędności wska-
zane będą w opracowywanym wła-
śnie programie dla Miasta Sejny?

J. K.: Oszczędzać będziemy na
wszystkim. W tym roku musimy wygo-
spodarować około miliona, a w przy-
szłym dwa miliony złotych. To będą dwa
najtrudniejsze lata, bowiem chcemy już
z bezpiecznym budżetem wejść w rok
201 4, w którym zaczną obowiązywać
bardzo rygorystyczne przepisy o finan-
sach publicznych dotyczące wskaźnika
długu i obsługi zadłużenia wynoszące
dziś odpowiednio 60 i 1 5 procent do-
chodów. Poza tym do końca tego roku
musimy spłacić kredyt zaciągnięty w
Banku Spółdzielczym Rutka-Tartak na
spłatę zobowiązań wobec WPRI, wyni-
kających z przegranego przez nas w ro-
ku ubiegłym procesu sądowego.

Panie burmistrzu, jaki jest dziś
faktyczny wskaźnik zadłużenia mia-

sta? W przyjętym przez Radę Miasta
budżecie mowa była o niespełna 64
procentach, a przed kilkunastoma
dniami Radio Białystok, powołując
się na Pana, podało, że jest to 90 pro-
cent dochodów.

J. K.: Dane wynikają z aktualnego
bilansu i na dziś, po doliczeniu kredytu
z BS Rutka-Tartak i kosztów jego obsłu-
gi, nasz dług na pewno przekracza 90
procent dochodów.

Czy na tym etapie opracowywa-
nia programu oszczędnościowo-na-
prawczego może pan uchylić rąbka
tajemnicy i zdradzić kilka szczegółów?

J. K.: Nad szczegółami ciągle pra-
cujemy. Dziś mogę powiedzieć, ż przez
najbliższe dwa lata, czyli 201 2-201 3 nie
będzie w mieście żadnych znaczących
inwestycji. Do niezbędnego minimum
ograniczymy wydatki w urzędzie, jed-
nostkach podlegających miastu, czyli
placówkach oświatowych, kulturalnych
i zakładzie komunalnym. Nie chcieliby-
śmy sięgać po skrajne rozwiązanie, ja-
kim byłaby likwidacja którejś z jednostek.
Ale to też trzeba brać pod uwagę. Ko-
lejne działania oszczędnościowe to za-
mrożenie płac, skrócenie czasu nocnego
oświetlania ulic. Każda wydawana zło-
tówka, każdy grosz będzie oglądany z
obu stron i kilka razy, tak jak miało to
miejsce w latach 1 998 i 1 999. Nie bę-
dzie prac interwencyjnych, a jedynie sta-
że i roboty publiczne i to w ograniczonym
zakresie. Maksymalnie ograniczymy do-
finansowanie na działanie organizacjom
pożytku publicznego.

Czy i jak wdrożenie programu
oszczędnościowo-naprawczego od-
czuje przeciętny mieszkaniec Sejn?

J.K.: Nie odczuje, bowiem zadania,
jakich realizację na samorząd nakłada
prawo, zostaną zrealizowane. Nato-
miast przez najbliższe dwa lata nie bę-
dzie mowy o na przykład kanalizacji czy
asfaltowaniu kolejnych miejskich ulic.

Ograniczanie wydatków to jeden
ze sposobów ratowania budżetu.

Drugim jest szukanie źródeł dodat-
kowych dochodów.

J.K.: Możliwości zwiększenia do-
chodów w tak małym mieście jak Sej-
ny są bardzo, ale to bardzo mocno
ograniczone. W tym roku chcemy uzy-
skać 300 tysięcy złotych ze sprzedaży
działek i mieszkań komunalnych. W ro-
ku przyszłym kwota uzyskana z tego
tytułu może być odrobinę wyższa. Spe-
cjalnych możliwości zwiększenia do-
chodów jednak nie mamy.

Niektóre samorządy zwiększają
dochody wprowadzając na przykład
tak zwane opłaty deszczowe, czyli
podatek od odprowadzania desz-
czówki i wody z topniejącego śnie-

gu do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Tak uczyniły miasta na Śląsku, ale ta-
ki podatek wprowadziła też Rada Miej-
ska Suwałk.

J.K. : O takim podatku jeszcze nie
myśleliśmy. Wkrótce natomiast ogłosi-
my konkurs na wycenę gruntów prze-
kazanych w wieczyste użytkowanie. Tak
się składa, że ich wartość nie zmieniła
się od roku 1 991 . Zastanawiamy się też
nad wprowadzeniem opłaty adiacenc-
kiej. Nie będzie też dopłat do stawek za

wodę, ciepło i ścieki ustalonych przez
zakład gospodarki komunalnej oraz umo-
rzeń podatków.

W jakiej wysokości i na jakich wa-
runkach spłaty chcecie uzyskać kre-
dyt w ramach programu oszczędno-
ściowo-naprawczego?

J.K.: Żeby ubiegać się o kredyt, przy-
gotowany przez nas program oszczęd-
nościowo-naprawczy musi przyjąć
uchwałą Rada Miejska. Ten program
trafia następnie na biurko wojewody. By-
liśmy w Białymstoku u pana wojewody,
przedstawiliśmy sytuację miasta i zapo-
znaliśmy z podejmowanymi przez nas
działaniami. Pan wojewoda zadeklaro-
wał poparcie dla naszych działań. Wcze-

4 Wydarzenia

OPŁATA ADIACENCKA dotyczy
właścicieli lub użytkowników wieczy-
stych nieruchomości, których wartość
wzrosła na skutek następujących
zdarzeń: podział nieruchomości, sca-
lenie i podział nieruchomości, budo-
wy urządzeń infrastruktury
technicznej (pod i na ziemnej) z
udziałem środków Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorial-
nego. Opłata ta ustalana jest na pod-
stawie decyzji wójta, burmistrza,
prezydenta miasta, jak również przez

radę gminy w przypadku uchwał o
scalaniu i podziale nieruchomości.
Zgodnie z nowelizacja ustawy o go-
spodarce nieruchomościami art. 98a
- opłata adiacencka nie może prze-
kroczyć 30% wzrostu wartości nieru-
chomości w odniesieniu do wzrostu
wartości nieruchomości spowodowa-
nej jej podziałem, a w przypadku
wzrostu wartości spowodowanej sca-
leniem i podziałem lub budową urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (art.
1 46) - 50% wzrostu tej wartości.

śniej jednak ten program musi zaopi-
niować Regionalna Izba Obrachunko-
wa. Po uzyskaniu opinii RIO wojewoda,
ze swoją opinią, przekazuje program do
Ministerstwa Finansów i tam podejmo-
wane są decyzje o przyznaniu kredytu
z budżetu państwa.

O jaką kwotę będzie ubiegał się
samorząd miasta Sejny, na jakich wa-
runkach spłaty oczekujecie?

J. K.: Zamierzamy ubiegać się o

kredyty w wysokości około 5 milionów
700 tysięcy złotych. Kredyty takie opro-
centowane są o około pięć procent ni-
żej niż kredyty w bankach komercyjnych.
Jeżeli będzie pozytywna opinia RIO
spłatę kredytu chcielibyśmy zakończyć
w roku 2022. RIO może wystąpić z wnio-
skiem o wydłużenie okresu spłaty kre-
dytu jeszcze o dwa-trzy lata.

Kiedy program ten trafi pod ob-
rady Rady Miasta Sejny?

J.K.: Będzie jednym z punktów ob-
rad najbliższej sesji zaplanowanej na
1 5 lutego. Wcześniej z programem za-
poznają się radni i, po dyskusji, zaopi-
niują go komisje rady.

Dziękuję za rozmowę

Mniej pożarów, a więcej interwencji „technicznych” przyniósł miniony rok
sejneńskiej Straży Pożarnej. Wozy strażackie wyjeżdżały rzadziej, za to z
odnowionego budynku komendy.

Stajemy się strażą techniczną

Budynek rozbudowano dzięki unij-
nemu projektowi realizowanemu we
współpracy z Litwą.

- Mamy teraz salę do zebrań, gdzie
w komfortowych warunkach można omó-
wić różne sprawy organizacyjne – mó-
wi Ryszard Gałdzewicz, zastępca
komendanta PSP w Sejnach.

Sala pewnie już jest wykorzystywa-
na do debatowania nad sztandarem sej-
neńskich strażaków, którzy w ten sposób
chcą uczcić 55-lecie istnienia placówki.
Utworzony zostanie komitet społeczny,
aby w maju sejneńscy strażacy mogli
pochwalić się własnym sztandarem.

Na razie ma go OSP z okazji 1 35-
lecia istnienia, a obejrzeć go można w

specjalnie dla tego celu zagospodaro-
wanych pokojach w komendzie. Mu-
zeum Straży Pożarnej ma służyć przede
wszystkim najmłodszym sejnianom, któ-
rzy w ramach szkolnych wycieczek bę-
dą mogli się czegoś dowiedzieć o ponad
stuletniej działalności strażaków na Sej-
nańszczyźnie.

Miniony rok był dla SP podobny do
poprzedniego. Nieznacznie spadła ilość
pożarów, ustępując miejsca innym zda-
rzeniom: ratowaniu zwierząt z opresji,
ale także ludzi. Jedna z mieszkanek
Sejn zaalarmowała strażaków, że jej
matka nie daje znaku życia. Po tym zgło-
szeniu strażacy musieli rozcinać drzwi,
aby dostać się do mieszkania starszej

kobiety, po ich zdemontowaniu ukaza-
ła się im- w pełni zdrowa, choć prze-
straszona – staruszka.

Letnia nawałnica wymagała najwięk-
szego zaangażowania sił na sejneń-
skiej komendzie. W ciągu pięciu minut
straż otrzymała 46 zgłoszeń o drzewach
przygniatających auta, pozrywanych
dachach. Było o jedną ofiarę śmiertel-
ną mniej (w ubiegłym roku w pożarach
i miejscowych zagrożeniach zmarły 2
osoby, rok wcześniej ofiary były trzy).
Czterech strażaków odeszło na eme-
rytury, do pracy przyjęto 5 nowych osób.

Przyczyną większości pożarów w
regionie są podpalenia i nieostrożność,
a także wyładowania atmosferyczne.

(mov)
fot. Komenda Powiatowa

Państwowej StrażyPożarnej wSejnach



Jak rozliczyć PIT za rok 2011
Przed nami coroczny obowiązek rozliczenia się z fiskusem. Przedstawia-
my Czytelnikom drugą część poradnika podatkowego. Dowiemy się jak
obliczyć ulgę rodzinną, odliczyć składki płacone za granicą i wspomóc wy-
braną fundację czy osobę, przekazując jej procent swojego podatku.

Co możemy odliczyć od po-
datku? (m.in.)
Ulga rodzinna

Podatnicy składający zeznania
PIT-36 lub PIT-37 za 2011 r. mogą
pomniejszyć należny podatek docho-
dowy z tytułu wychowania dzieci wła-
snych i przysposobionych. Podatnika-
mi uprawnionymi do ulgi są także opie-
kunowie prawni i rodziny zastępcze.

Ulga przysługuje na każde dziec-
ko małoletnie:
1 . bez względu na wiek, jeśli dziecko
otrzymywało zasiłek (dodatek) pielę-
gnacyjny lub rentę socjalną,
2. uczące się, w tym także poza gra-
nicami Polski, do ukończenia 25 roku
życia, pod warunkiem, że w roku po-
datkowym dzieci te nie uzyskały do-
chodów, z wyjątkiem dochodów
wolnych od podatku dochodowego,
renty rodzinnej oraz dochodów nie
powodujących obowiązku zapłaty po-
datku (w 2011 r. była to kwota
3.091 ,00 zł).

Ulgę należy obliczyć proporcjonal-
nie do okresu roku (w układzie mie-
sięcznym), w którym dziecko było
wychowywane. Wysokość ulgi zależy
od liczby miesięcy roku, w ciągu któ-
rych opiekun albo rodzic zajmował się
dzieckiem. Kwota ulgi na jedno dziec-
ko w 2011 r. wynosi 1 .11 2,04 zł rocz-
nie. Za każdy miesiąc wychowywania
dziecka przysługiwać będzie po 1 /1 2
tej kwoty, czyli po 92,67 zł. Podatnik
jest zobligowany do podania w zezna-
niu podatkowym (załącznik PIT-O) nu-
meru PESEL dziecka, a w przypadku
braku tego numeru - imienia, nazwi-
ska oraz daty urodzenia dziecka.

Odliczenie składek
zapłaconych za granicą

Odliczeniu od podatku za 2011 r.

podlegać będą składki zapłacone za
granicą ze środków podatnika na
obowiązkowe ubezpieczenie zdro-
wotne w innym niż Polska państwie
Unii Europejskiej (UE), lub innym
państwie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) bądź w Kon-
federacji Szwajcarskiej. Warunki od-
liczenia takich składek są identyczne,
jak w przypadku odliczenia składek
na obowiązkowe ubezpieczenie spo-
łeczne (o którym mowa wyżej).

Uwaga! Kwota składki na zagra-
niczne ubezpieczenie zdrowotne, o
którą zmniejsza się podatek docho-
dowy nie może przekroczyć 7,75
proc. podstawy wymiaru tej składki.

1% na pożytek publiczny
W rozliczeniach podatkowych za

2011 r. podatnicy po raz kolejny mo-
gą przekazać 1 proc. swojego podat-
ku na rzecz organizacji pożytku
publicznego (wykaz sejneńskich or-
ganizacji na stronie 8). Przekazania
1 proc. podatku należnego, dokonu-
je urząd skarbowy, na wniosek wyra-
żony w zeznaniu podatkowym. W
tegorocznej kampanii składania PI-
Tów, wypełnienie wniosku jest rów-
nie proste jak w roku ubiegłym i
polega wyłącznie na podaniu nume-
ru wpisu do Krajowego Rejestru Są-
dowego (KRS) wybranej OPP oraz
wysokości kwoty na jej rzecz.

Wyboru organizacji dokonuje się
na podstawie wykazu organizacji
mających status organizacji pożytku
publicznego, którego ostateczna
wersja zostanie opublikowana 1 5
marca 201 2 roku na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej pod adre-
sem www.mpips.gov.pl/bip/ w za-
kładce "wykaz OPP".

Na stronie internetowej Urzędu
Skarbowego w Suwałkach
www.us.suwalki.pl dostępny jest ak-
tualny wykaz OPP z terenu działania
Urzędu (powiat ziemski suwalski,
miasto Suwałki oraz powiat sejneń-
ski). Gorąco do tego zachęcam - po-
magajmy potrzebującym!

W 201 2 r. w przypadku zeznań
podatkowych za 2011 r. (takich jak
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-
39), przekazanie 1 proc. organiza-
cjom pożytku publicznego nastąpi
szybciej - rozpocznie się już w maju i
potrwa do końca lipca 201 2 r. Jedną
z przyczyn takiej sytuacji, jest skróce-
nie z dwóch miesięcy do jednego,
okresu na złożenie korekty zeznania,
w której podatnik może zadeklarować
1 proc. na rzecz wybranej OPP, a
także wprowadzenie dla wszystkich
zeznań jednego terminu na przeka-
zanie 1 proc. podatku.

Skala podatkowa obowiązująca
w rozliczeniu za 2011 rok:

Podstawa obliczenia podatku -
wysokość podatku do 85.528 zł - 1 8%
minus 556,02 zł; ponad 85.528 zł -
1 4.839,02 zł plus 32% nadwyżki po-
nad 85.528 zł; kwota wolna od podat-
ku - 3.091 zł.

Gorąco zachęcam podatników do
korzystania z elektronicznej formy
składania zeznań rocznych(za po-
średnictwem strony internetowej:
www.e-deklaracje.gov.pl). Program e-
deklaracje do sporządzania i wysyła-
nia zeznań przez internet jest przyja-
zny dla użytkownika i umożliwia
szybkie i sprawne wypełnienie (3-5
minut) wybranego zeznania a następ-
nie jego wysyłkę do Urzędu bez wy-
chodzenia z domu.

Grzegorz Krysa
Główny księgowy

Urząd Skarbowy w Suwałkach
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Za sztalugami po raz pierwszy stanął w wojsku. Zajęcie, nie mające wiele
wspólnego z poligonem, spodobało mu się na tyle, że już z nim zostało.
Później odkrył rzeźbę, rysunek. Uczestniczył w wielu plenerach i doczekał
swojej stałej ekspozycji w Klasztorze Podominikańskim.

Malarz nie zimuje

Wystawa prac Wiesława Krzyszto-
fa Dźwilewskiego pokazuje spektrum
jego zainteresowań. Przede wszystkim
malarstwo olejne, głównie pejzaże, por-
trety, trochę rysunków i rzeźb. Obrazy
wyglądają znajomo, wyłania się z nich
krajobraz Sejneńszczyzny. Sam autor
przyznaje, że to jego ulubiony temat.

- Maluję głównie zimą, kiedy mam
więcej czasu, może dlatego wśród mo-
ich obrazów sporo przedstawia domy i
drogi przykryte śniegiem. Nie polegam
wtedy na niczym innym poza własną
pamięcią. Jeśli chodzi o portrety, wy-
starczy mi zdjęcie – wyjaśnia W. K. Dźwi-
lewski.

Bywa i tak, że pomysł na obraz pod-
suwa mu żona. Powstała praca ozda-
bia później ściany ich domu. Wiele staje
się też podarkiem dla rodziny lub zna-
jomych. Nie zawsze jest to obraz, cza-
sem rzeźba z drewna. Tu także pojawia
się motyw przyrody, chociaż częściej
Dźwilewski rzeźbi ludzi.

- Lubię rzeźbić w lipie, jest miękka,
łatwo się poddaje dłutom. Raz rzeźbi-

łem w dębie, była to figura Jezusa do
kapliczki i kosztowało mnie to znacznie
więcej wysiłku – wspomina.

Jego zainteresowanie sztuką sięga
dzieciństwa. Lubił prace techniczne, ry-
sunek, dostał wyróżnienie w konkursie
plastycznym dla dzieci i młodzieży. My-
ślał o średniej szkole o profilu artystycz-
nym, ale życie wykonało swój manewr
i przyszły malarz został przykładnym
uczniem technikum w Sejnach. Potem
poszedł do wojska i niespodziewanie
wróciło do niego, trochę porzucone, ma-
rzenie. Trafił do klubu żołnierskiego,
gdzie kolega zdradził mu tajniki malar-
stwa olejnego, jak mieszać farby, nano-
sić je na płótno. Całą wiedzę, którą
pragnął zgłębiać w szkole artystycznej,
otrzymał w najmniej spodziewanym miej-
scu – w wojsku.

- Nazywanie mnie artystą jest trochę
na wyrost – mówi skromnie- ja po pro-
stu kocham malować i zdarza mi się w
tym zatracić. Ten moment lubię najbar-
dziej. Kiedy stoję przed sztalugami i na-
gle znika cały świat, wszystkie troski i

szara codzienność.
Swoje prace malarz najczęściej od-

daje, rzeźby czasami sprzedaje. Stałą
wystawę sejnianina będzie można od-
wiedzić ponownie wiosną, kiedy warun-
ki w Klasztorze będą sprzyjały
przechowywaniu tam eksponatów. A
wtedy być może zobaczymy, jak tego-
roczna zima wyglądała w oczach Wie-
sława Krzysztofa Dźwilewskiego.

(mov)
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PRACA
● Młodymężczyzna szuka pracyw okresie
wakacyjnym. Wysoka znajomość obsługi
komputera i pakietu office, prawo jazdy kat.
A i B, dobra kondycja. Tel. 797542379, dzwo-
nić po 16
● Jestem uczciwą, lojalną osobą. Chętnie
posprzątam, umyję okna, wykonam inne pra-
ce 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 wSuwałkach 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 za-
trudni operatora maszyn CNC – wykształ-
cenie średnie techniczne, doświadczenie
na stanowisku
● Purzeczko Grupa Securitas w Łomży po-
szukuje pracownika do pracy wSuwałkach
na stanowisko pracownik ochrony – wykształ-
cenie średnie, doświadczenie w zawodzie
min.1 rok, licencja pracownika ochrony I stop-
nia. CV przesłać na adres:e-email; sylwia.tysz-
ka@securitas.pl
● Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi. Je-
stem osobą odpowiedzialną. Kontakt: 603
912 559
● Rencista, 50 lat, niepijący, niepalący, z pra-
wem jazdyA,B,T szuka pracy w Sejnach np.
jako dozorca. Chętnie posprząta posesje,
jak spadnie śnieg – odśnieży. Kontakt: 607
141 015
● Wykonam na zlecenie szydełkiem firankę,
zazdrostkę, serwetkę, serwetę itp., tel. 667
288 211
● Dam pracę mechanikowi pojazdów cięża-
rowych, Wielka Brytania, Scania, Daf, Man,
Volvo, Mercedes, Iveco. Wymagane do-
świadczenie i znajomośćminimum podstaw
angielskiego. Praca stała w autoryzowanych
serwisach. Zainteresowane osoby prosimy
o CV na: talent@horizonsrecruitment.co.uk
● Podejmę się pracy w sklepie w Krasnopo-
lu lub Sejnach. Posiadam odpowiednie do-
kumenty. Kontakt: 883 591 702
● Szybko, solidnie, tanio - układanie glazu-
ry i terakoty, w kuchniach. łazienkach, na bal-
konach, 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 dziecka.
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
● Audi 80 B4 combi TDI 1 ,9 disel, rok 1995.
Pełne wyposażenie, stan dobry, komplet
opon zimowych, felgi aluminiowe, cena 10 tys.
zł, tel. 87 516 31 55
● Sprzedam silnik 1 ,6 Td do golfa II lub gol-
fa III, passata i różne części do golfa II. Ce-
na do uzgodnienia. Tel. 602 467 752
● Sprzedam opony letnie 205x60x15, bież-
nik 6 mm, 2 szt., cena 80 zł/szt., Sejny tel. 87
516 26 89 lub 669 050 502
● 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 ne-
gocjacji. Okolice Sejn. Więcej informacji pod
numerem telefonu 514 652 397
● Sprzedam cinquecento 704 + gaz, rok.
prod. 1995, kolor zielony metalic, czujnik co-
fania, autoalarm, ubezpieczenie i przegląd
do grudnia 2012 r., przyciemnione szyby, ce-
na 1 .800 zł; okolice Sejn. Kontakt: 723
266 740
● Sprzedam samochód osobowy VWGolf
III 1 .9 GTD, rok prod.1995,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, oko-
lice Gib. Kontakt: 725 435 689
● Sprzedam volkswagen passat 1 .9 tdi, rok
prod.1993, 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. 1996,
po wypadku, w całości lub na części. Kon-
takt: 87 616 51 09 po godz. 15.30
● Sprzedam BMW740i E38, stan bardzo do-
bry, 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, okoliceAugustowa 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

NIERUCHOMOŚCI
● Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, po re-
moncie, cena do uzgodnienia. Tel.:500 786
772
● Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na ul.
E.Plater 1 .Mieszkanie w dobrym stanie, blok
ocieplony. Cena do uzgodnienia. Tel. 667
272 019
● Sprzedam działkę rekreacyjno-budowla-
ną o pow. 37 aróww okolicach Sejn. Dzia-
ła położona jest między dwoma jeziorami, z
dostępem do linii brzegowej jednego jezio-
ra, w pobliżu asfaltowa droga gminna, prąd.
Cena 150.000 zł. Kontakt: 663 931 595.
● 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 Sej-
nach, ul. Konopnickiej 36 oraz segment trzy-
częściowy, szafy dwudrzwiowe, wersalki,
kanapy, dwa fotele, kurtki młodzieżowe, koł-
dry puchowe mało używane, firanki i inne
przedmioty. Kontakt tel. 87 517 31 19
● Do wynajęcia sauna nad jeziorem w Gi-
bach. Kontakt: 500 139 679
● Poszukuję dwu-trzypokojowego mieszka-
nia do wynajęcia tel.516171994
● Poszukuję lokalu do wynajęcia o powierzch-
ni od 100 do 200 metrów kwadratowych w
Sejnach. 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 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. Łąko-
wej, tel. 87 5162-271
● Sprzedam działkę budowlaną o pow. 700
m kw. + budynek gospodarczy + media w
centrum Gib, blisko las i jezioro. Cena do ne-
gocjacji. 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. 16.00
● Sprzedam działkę 0,20 ha nad jeziorem
Czarnym wmiejscowości Karolin, prąd, i wo-
da. Kontakt: 87 516 56 32 lub 513 719 293
● Sprzedam działkę budowlaną wSejnach,
tel. 696 049 744
● 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
● Kupię wialnię metalową, cena do 400 zł.
Kontakt: 664 424 333
● Kupię byczki mięsne, cena do 500 zł/szt.
Kontakt: 664 424 333
● Sprzedam przyczepę sztywną rok prod.
1993, 8 x 2,5 m, aluminiowe borty, ciężar cał-
kowity 16 ton, idealna do ziarna i bel. Cena
7.000 zł. Kontakt: 663 931 595
● Sprzedam klacz zimnokrwistą, 6-miesiecz-
ną, okolice Gib, cena 2.500 zł. Kontakt: 87
516 55 96
● Sprzedam rozrzutnik obornika, stan bar-
dzo dobry, cenna 5.500 zł i kopaczkę do
ziemniaków, cena 2.500 zł. Kontakt: 508
608 006
● Sprzedam sześciometrowy elektryczny
ślimakowy przenośnik do ziarna zbóż, rze-

paku, kukurydzy. Stan bardzo dobry, cena
do uzgodnienia. Kontakt: 87 516 40 32
● 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 kabiną
sadowniczą, rok produkcji: 1 985, 4700 mtg
w oryginale, komplet zaczepów. Cena 21
tys. Kontakt: 721 -591 -701
● Sprzedam zboże z tegorocznych zbiorów.
Jęczmień i mieszanka zbożowa. Tel
501659775.
● Sprzedam sieczkarnię jednorzędową Men-
gele MB 200. Idealna do C-360. Stan do-
bry, 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 ochraniacze spawalnicze na
buty, cena 25 zł/para. Kontakt: 664 424 333
● Sprzedam piłę Husqvarna 444 Se. Stan
dobry. Cena 250 zł. Tel. 602 467 752
● 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 dobry.
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 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 dobry.
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. 87 517
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● 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, cena
700 zł, sprzedam prasę kostkującą polską,
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
● Naprawiam piły motorowe, różne typy.
Tel. 602 467 752
● 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 profesjonalne
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 zimo-
we 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

20.02.201 2 r.
– 26.02.201 2 r.

APTEKA ŚW.MICHAŁA
ul. Piłsudskiego 20

06.02.201 2 r.
– 1 2.02.201 2 r.
APTEKA MALWA
ul. Zawadzkiego1 9

1 3.02.201 2 r.
– 1 9.02.201 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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