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Zwyczajem w powiecie sejneńskim był stołek wicestarosty dla przedsta-
wiciela mniejszości litewskiej. Jednak po wyborze nowego starosty i prze-
tasowaniach w radzie, były wicestarosta odmówił kandydowania na to
stanowisko. Kontrowersji ciąg dalszy.

Nie chcą wiceprzewodniczącego

Po objęciu w styczniu tego roku
stanowiska starosty sejneńskiego
przez Andrzeja Szturgulewskiego i
złożonej przez niego rezygnacji z
funkcji przewodniczącego Rady Po-
wiatu Sejneńskiego, na sesji 29. lu-
tego wybrano nowego przewodni-
czącego i wiceprzewodniczącego rady.

Przewodniczącym, zgodnie z
przewidywaniami, został Józef Misz-
kiel, 55-letni rolnik ze wsi Zaruby,
wybrany do rady z listy Stowarzy-
szenia Sołtysów Powiatu Sejneń-
skiego (otrzymał 1 75 głosów), do-
tychczasowy wiceprzewodniczący
rady. Jego zastępcą został o 20-lat
młodszy członek PO Mariusz Skup-
ski, mieszkaniec Berżnik (poparło go
21 3 wyborców).

Pierwszym kandydatem na wice-
przewodniczącego, zgłoszonym przez
Józefa Miszkiela, był Romauld Wit-
kowski, były wicestarosta, przedsta-
wiciel mniejszości Litewskiej, radny
z gminy Puńsk (Stowarzyszenie Soł-

tysów Powiatu Sejneńskiego, 61 5
głosów), który nie wyraził zgody na
kandydowanie. W tej sytuacji radny
Zygmunt Kowalski zgłosił kandyda-
turę Mariusza Skupskiego.

W głosowaniu tajnym kandydatu-
ry J. Miszkiela i M. Skupskiego po-
parło 1 2 radnych, a 2 wstrzymało
się do głosu.

Odmowa kandydowania ze stro-
ny R. Witkowskiego dla kilkorga ob-
serwatorów była zaskoczeniem.

- Mniejszość litewska odrzuciła rę-
kę wyciągniętą na zgodę przez koali-
cję – mówiono w kuluarach obrad.

A chodziło o spór pomiędzy koali-
cją, która w styczniu przejęła władzę
w powiecie i mniejszością litewską,
która domaga się stanowiska wice-
starosty dla swego przedstawiciela.
O krzywdzie, jaka spotkała mniej-
szość mówil i l itewscy politycy, obu-
rzenia nie kryły litewskie media.
Koalicj i zarzucano zerwanie niepisa-
nej umowy, która gwarantowała sta-

nowisko starosty Polakowi, a wice-
starosty Litwinowi. Za takiego, orga-
nizacje i stowarzyszenia mniejszości
l itewskiej nie chcą uznać Witolda
Wincentego Racisa, radnego z gmi-
ny Puńsk (startował z listy PO, otrzy-
mał 1 29 głosów), który został
wybrany na członka Zarządu Powia-
tu. W czasie ostatniej sesji odczyta-
no kilka listów podpisanych przez
stowarzyszenia i organizacje mniej-
szości l itewskiej, w których żądano
wręcz powierzenia stanowiska wice-
starosty R. Witkowskiemu, wymie-
nianemu z imienia i nazwiska.

Nic to nie dało. Mniejszość litew-
ska nie ma dziś, decyzją koalicj i , ani
wicestarosty, ani, na własne życze-
nie, wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu. Trudno nie odnieść wraże-
nia, że sama jest sobie winna. Gdy-
by zasiadający w radzie przed-
stawiciele mniejszości l itewskiej z
gminy Puńsk nie podpisali wniosku o
odwołanie poprzedniego starosty
zmian w Zarządzie i na czele rady
powiatu by nie było. Podpisali , a
więc dziś ponoszą konsekwencje ta-
kiej decyzji.

Przeciąganie tego sporu, jego
upolitycznianie nie służy dobrze pro-
mocji powiatu i atmosferze w jakiej
będzie musiała pracować rada jesz-
cze przez prawie trzy lata.

(tam)

Od lewej Mariusz Skupski,
wiceprzewodniczący
i JózefMiszkiel od 29 lutego
przewodniczący Rady
Powiatu Sejneńskiego.
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Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Politki Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Funduszu InicjatywObywatelskich. Jest realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz

Rozwoju Cywilizacyjnego "Ściana Wschodnia"wSejnach.

Zwłaszcza takiego, który przeżył co najmniej pół wieku i z życia studenc-
kiego może spijać już tylko śmietankę, nie zaprzątając głowy sesją egza-
minacyjną. Sejneńscy uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku okazali
się grupą liczną i dobrze zorganizowaną. Za nimi pierwszy semestr.

Wesołe jest życie studenta

- Nie możemy narzekać na frekwen-
cję. Na wykładach jest pełna sala, a i na
ćwiczenia przychodzi sporo osób. Je-
steśmy dobrze zintegrowani, przecież
uniwersytet to nie tylko kopalnia wiedzy,
ale i przyjaźni – akcentuje Celina Luty,
koordynator Projektu „Kształcenie dla
Zrównoważonego Rozwoju Sejneńsz-
czyzny – Uniwersytet trzeciego Wieku
w Sejnach z Filią w Puńsku”.

Wykłady są oparte na autorskich po-
mysłach, mają dotyczyć wielu dziedzin
życia od medycyny, przedsiębiorczości
po giełdę. Każdy znajdzie coś dla sie-
bie, ale treść ma być na tyle przystęp-
na, aby zainteresowała też laika. W
końcu założeniem projektu jest zaspo-
kojenie potrzeby samokształcenia, po-
szerzania wiedzy i umiejętności. Jednym
z najlepiej odebranych wykładów był ten
prowadzony przez profesor Marię Szysz-
kowską pt.: „Kłopoty z wolnością i prze-
jawy samozniewolenia”. Sporą popu-
larnością nie tylko wśród uczestników
UTW cieszy się tematyka związana z
psychologią. Na takie wykłady przycho-
dzą nawet wolni słuchacze, którzy nie
muszą być studentami czy spełniać ja-
kichkolwiek kryteriów uniwersytetu. Te
wymagania, aby dołączyć do grona stu-
dentów to tylko wiek – ukończone 50 lat.

Inauguracja roku akademickiego od-
była się 26 września 2011 r. I już wtedy
można było mówić o sukcesie. Zainte-
resowanie uniwersytetem przerosło
oczekiwania założycieli. W UTW aktyw-
nie uczestniczy 11 5 osób (łącznie Sej-
ny i Puńsk). Dodajmy, że zakładano
udział około 50 osób. Spotykają się w
sali teatralnej Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących.

- Bardzo dobrze układa nam się
współpraca zarówno z burmistrzem jak
i starostą. Cieszymy się, że możemy
liczyć na ich wsparcie. W imieniu
uczestników chciałabym też podzięko-
wać panu Andrzejowi Małkińskiemu,

dyrektorowi ZSO. Dzięki jego pomocy
udało się zorganizować kurs kompute-
rowy, który nie był w projekcie zapla-
nowany, ale spotkał się z dużym
odzewem, więc zorganizowaliśmy trzy
grupy – opowiada C. Luty.

Od początku semestru odbyło się
już 31 wykładów i 1 09 spotkań warsz-
tatowych w 1 0 sekcjach: arteterapii, baj-
koterapii, gimnastycznej, nordic walking.

Termin „życie studenckie” jest nie-
odłącznie związany z rozrywką. Także
studenci UTW wykorzystali okres kar-
nawałowy do zabawy. Zorganizowali
aż dwa bale karnawałowe, zarówno w
Puńsku jak i w Sejnach, a nawet An-
drzejki.

Studia w UTW oznaczają także wy-
jazdy studyjne. Sejneńscy żacy byli w
poznańskiej Fundacji Pomocy wzajem-
nej „Barka”, gdzie dowiadywali się jak
założyć spółdzielnie socjalne, które
zwłaszcza w tak ubogim zakłady pracy
regionie jak Sejneńszczyzna, wydają
się świetnym sposobem na życie. W Li-
cheniu mieli okazję podejrzeć jak wy-
gląda zaplecze dla turystyki związanej
z ruchem pielgrzymkowym. Jerzy Na-
zaruk, autor projektu, w tym upatrywał
szansy na rozwój w Sejnach. Ale jak
podkreślał - najpierw należy zbudować
całą infrastrukturę, wyszkolić ludzi, a w
końcu nauczyć ich otwartości na dru-
giego człowieka- przybysza ze swoim
bagażem doświadczeń i poglądami.

Ten rok także zapowiada się cie-
kawie. Zgodnie z sugestią studentów,
zamiast dwóch wykładów w tygodniu
będzie jeden, a drugie spotkanie bę-
dzie miało charakter luźniejszy, trans-
misji filmu, dyskusji. Najbliższe wykłady
mają dotyczyć medycyny, sposobów
gospodarowania pieniędzmi. Więcej
informacji na temat działalności sej-
neńskiego uniwersytetu na stronie:
http://www.utwsejny.pl/

Monika Waraksa

Piosenka śpiewana podczas spotkań to-
warzyskich studentówUTW. Autorką jest
uczestniczka projektu – Lucyna Ustach:

Wnaszych pięknych Sejnach
pomysł się narodził,
By emeryt jeszcze mógł
do szkoły chodzić.
Jurek i Celinka nad tym pracowali,
Wspólnymi siłami projekt napisali.

Ref. Hej szkoło, nasza szkoło
tu miło i wesoło,
Tu się spotykamy, mile czas spędzamy.

Szybko ogłosili w całej okolicy,
Przybywajcie do nas wszyscy emeryci.
Będziemy się uczuć, będziemy się bawić,
Byle jak najwięcej przyjemności sprawić.

Ref. Hej szkoło9

Zabrzmiał Gaudeamus pięknie i radośnie
Każdy z nas się poczuł jak
w szesnastej wiośnie.
Teraz na wykłady ochoczo idziemy,
Po ile lat mamy, sami już nie wiemy.

Ref. Hej szkoło9

Mamymiłe panie, co trudzą się z nami,
Ale my jesteśmy pilnymi uczniami.
Bajeczek słuchamy, sportu zażywamy
No i na wykłady chętnie uczęszczamy.

Ref. Hej szkoło9

Tereska nam wpaja, że sport to zdrowie,
Jak nas potrenuje, staniemy na głowie.
A kiedy przez miasto z kijkami idziemy,
To się wszyscy gapią, dlaczego nie wiemy.

Ref. Hej szkoło9

Pewnie są zdziwieni,
w tym jest morał cały,
Że ktoś skradł nam narty, a kije zostały.
Niech kto chce się śmieje,
my to w nosie mamy
Do przodu idziemy, tak sobie śpiewamy.

Ref. Hej szkoło9
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Zakończył się etap potwierdzania
zgłoszeń w edycji 2011 konkursu
Podlaska Marka Roku. Produkty,
wśród których są dwa z Sejneńszczy-
zny, zostaną przedstawione Grupie
Eksperckiej, która dokona oceny formal-
nej i 5 marca wyłoni finałową dwudziest-
kę ubiegających się o zaszczytne miano
Podlaskiej Marki Roku 2011 . Na kandy-
datów z listy 20 finalistów będą mogli
głosować również internauci wchodząc
na portal www.wrotapodlasia.pl

Sejneńszczyznę konkursie Pod-
laska Marka Roku 2011 reprezentują:
Międzynarodowe Centrum Dialogu w
Krasnogrudzie – zgłaszający: Fundacja
Pogranicze, Markowy Produkt turystycz-
ny „Życie miodem i pierzgą słodzone” -
Agroturystyka z Apiturystyka Pasieka
Jolanta i Piotr Witkowscy z Puńska.

***
Podniesienie poziomu wiedzy i

umiejętności uczniów ZSO w Sej-
nach poprzez organizację zajęć po-
zalekcyjnych, wyrównawczych oraz
wzbogacenie oferty szkolnej o koła za-
interesowań i zajęcia warsztatowe to cel
projektu „Wyrównanie szans i dopędze-
nie Europy” przyjętego do realizacji
przez Radę Powiatu Sejneńskiego. Pla-
nowany koszt projektu, do którego nie
jest wymagalny udział własny, to
400.000 zł. Nabór do projektu prowadzi
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego i on będzie przekazywał
środki na jego realizację.

***
W Puńsku i Sejnach odbył się XXI

Festiwal Teatrów Dziecięcych „Raga-
nė”. Swoje spektakle zaprezentowały
dzieci ze szkół litewskich w Puńsku,

Sejnach i Suwałkach oraz Studio Te-
atralne „Ku kū” z Litwy (Skapiškis) i ze-
spół teatralny „Trys paršiukai” z Wileń-
skiego teatru „Lėlės”.

***
W maju rozpocznie się i zakoń-

czy budowa ronda na skrzyżowaniu
ulic Konarskiego, Łąkowej i Wojska
Polskiego w Sejnach. To jedno z naj-
bardziej niebezpiecznych skrzyżowań
w mieście znajduje się w pobliżu trzech
szkół, w ciągu drogi wojewódzkiej Su-
wałki – Sejny. Inwestorem będzie Wo-
jewódzki Zarząd Dróg w Białymstoku, a
w kosztach opracowania dokumentacji
ronda partycypowały Urząd Miasta oraz
Starostwo Powiatowe w Sejnach.

***
8.240 złotych brutto będzie zara-

biał starosta sejneński Andrzej
Szturgulewski. Uchwałę w sprawie
ustalenia wynagrodzenia starosty
przyjęli radni powiatowi. Na wyna-
grodzenie składać się będą następują-
ce kwoty: 4.200 zł wynagrodzenia
zasadniczego, 1 .500 zł dodatku funk-
cyjnego, 1 .700 zł dodatku specjalnego
i 840 zł (20 proc. wynagrodzenia za-
sadniczego) dodatku za wieloletnią
pracę. Dodajmy, że jest to wynagro-
dzenie w takiej samej wysokości jak
poprzedniego starosty Ryszarda Grzy-
bowskiego.

***
„W celu zagwarantowania obywa-

telom dogodnego dostępu do sądu,
wydziały jednostek przewidzia-
nych do likwidacji przekształcone zo-
staną w zamiejscowe wydziały (cywil-
ny, karny, rodzinny i nieletnich, pracy
oraz ksiąg wieczystych) sąsiednich

sądów. Przedmiotowa zmiana orga-
nizacyjna nie spowoduje zatem nega-
tywnych skutków społecznych” –
czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Spra-
wiedliwości skierowanej do posła Krzysz-
tofa Jurgiela (PiS) na jego interwencje
dot. zamiaru likwidacji m.in. Sądu Rejo-
nowego w Sejnach. Kopie pisma otrzy-
mali również starosta i przewodniczący
Rady Powiatu w Sejnach.

***
Proponowane zmiany w ustawie

o emeryturach i rentach rolników nie
wszystkim się podobają. Swój sprze-
ciw wyraża Zarząd Podlaskiej Izby Rol-
niczej. W przygotowanym stanowisku
czytamy, że sugerowane podniesienie
wieku emerytalnego z 60 na 67 lat jest
nierealne, a rolnicy powinni być tak
uprzywilejowaną grupą społeczną jak
np. hutnicy, zważywszy na trudny cha-
rakter pracy. W świetle nadal obowiązu-
jących przepisów rolnik przechodzi na
emeryturę odpowiednio w wieku 55 lat

(kobiety) i 60 (mężczyźni), pod warun-
kiem opłacania ubezpieczenia emerytal-
no-renotowego przez co najmniej 30 lat.

***
Adepci brzmień gitarowych

szkolili swoje umiejętności w Ośrod-
ku Kultury w Sejnach. Pod opieką do-
świadczonych muzyków – Adama Ła-
banowskiego i Huberta Fiedorowicza z
„Gaz Blues Grupy” i Tomka Łabanow-
skiego z „No Logo”. Czas pokaże, czy
wyrosną z nich rockmani.

Oprac. (mov), (tam)

Wyrazy szczerego współczucia

Pani Aleksandrze Kaklin
z powodu śmierci Ojca

składają

Burmistrz i pracownicy Urządu Miasta Sejny

Z końcem marca przestanie istnieć Zakład Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Sejnach, a już następnego
dnia, czyli 1 kwietnia (to nie prima aprilis) na jego majątku działalność
rozpocznie spółka prawa handlowego powołana uchwałą Rady Miasta Sejny.

Pod nowym szyldem

Wokół uchwały i nieuchronnego prze-
kształcenia zakładu w spółkę narosło w
mieście wiele plotek i niedomówień.

Powtarzane z ust do ust informacje
o rzekomych masowych zwolnieniach
pracowników, drastycznych podwyżkach
opłat za wodę, ścieki, śmieci, czynszu za
lokale komunalne budzą powszechny
niepokój. A jak będzie naprawdę, co się
zmieni, a co nie?

- Na pewno nie będzie redukcji za-
trudnienia – zapewnia Mariusz Jagłow-
ski, dyrektor ZGKMWiK. – Ludzie otrzymają
wprawdzie wypowiedzenia umów o pra-
cę z zakładu komunalnego, ale do drugiej
ręki dostaną nowe angaże już ze spółki,
w których pozostaną te same warunki pra-
cy i płacy. Amieszkańcy zmiany powinni
odczuć. Tyle tylko, że nie od 1 kwietnia, a
rozłożone w czasie i mają to być zmiany
na lepsze. Wyższy poziom świadczonych
usług i szersza ich oferta – to czeka miesz-

kańców Sejn i nie tylko.
Zakład po przekształceniu w spółkę

będzie bowiem mógł startować w przetar-
gach na świadczenie usług innym odbior-
com, również spoza miasta. Dziś np.
wywozem śmieci z zasobów sejneńskiej
spółdzielni mieszkaniowej zajmuje się MPO
z... Białegostoku. Przejęciem przez nową
spółkę eksploatacji sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej zainteresowana jest gmina
Krasnopol. Przykłady można mnożyć.

- Potencjał technologiczny i ludzki ma-
my i dziś, ale dopiero przekształcenie w
spółkę prawa handlowego pozwoli nam
szerszym frontem wyjść na przeciw ocze-
kiwaniom i potrzebom społeczności –
twierdzi dyrektor Jagłowski. – Chcę zde-
mentować plotki o czekających miesz-
kańców nawet stu procentowych
podwyżkach opłat za wodę, ścieki, miesz-
kania. To fakt, że wzrosła składka na ZUS
płacona przez pracodawcę, że o 33 pro-

cent wzrosły ceny węgla, podskoczyły
ceny energii elektrycznej, paliwa, a za-
tem wzrosły też koszty ponoszone przez
zakład. Ale nie ma mowy o jakiekolwiek
partyzantce cenowej prowadzonej przez
spółkę. Wszak będzie to spółka ze stu-
procentowym udziałem miasta, a bur-
mistrz będzie jednoosobowym
zgromadzeniem wspólników. Tak jak dziś
trafy opłat będzie musiała zatwierdzić
Rada Miasta Sejny, a zatem to samo-
rząd a nie władze spółki będą decydo-
wać o cenach za świadczone usługi.

Przekształcenie zakładu w spółkę
nie tylko usprawni zarządzanie, ale tez
umożliwi zaciąganie kredytów na rozwój
firmy. A jest to o tyle istotne, ze po
1 .07.201 3, czyli dniu wejścia w życie tzw.
ustawy śmieciowej, na rynku wywozu
nieczystości zwłaszcza stałych rozpocz-
nie się ostra walka o klienta. Wygra ją
ten, kto będzie miał dobry sprzęt, do-
świadczonych pracowników i niskie ce-
ny. Nie ulega wątpliwości, że szanse
sejneńskiej spółki, w przeciwieństwie do
zakładu komunalnego, na rywalizację o
śmieci, a zatem i duże pieniądze, znacz-
nie wzrosną.

Tadeusz Moćkun

Dyrektor Szkoły
Podstawowej

im. mjr. H. Dobrzańskiego
"Hubala" w Sejnach
ogłasza, że od 1 do 30

marca 2012 r.
w godz. 9.00 - 1 4.45
w gabinecie nr 6
na parterze,

będą prowadzone
zapisy dzieci do klasy
pierwszej na rok
szkolny 2012/2013.

(proszę przygotować numer
pesel i akt urodzenia)

Mammobus odwiedzi powiat sejneński, zachęcamy więc panie aby zadba-
ły o swoje zdrowie. Bezpłatne badanie będzie można wykonać 9 oraz 12
marca, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Ra-
ka Piersi. Finansuje je NFZ.

Bezpłatna mammografia

Program skierowany jest do kobiet
w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż w
tej grupie wiekowej obserwowalny jest
wzrost zachorowań na nowotwór złośli-
wy, jakim jest rak piersi.

Panie w wieku do 50 lat lub powyżej
69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą
również wykonać badanie w mammo-
busie, za uiszczeniem opłaty w wysoko-
ści 80 zł oraz okazaniem zaświadczenia
od lekarza dowolnej specjalizacji o braku
przeciwwskazań do wykonania badania.

Badania w mammobusie można bę-
dzie wykonać w następujących lokalizacjach:
Krasnopol – 9 marca przy Ośrodku Kultu-
ry; Sejny– 12 marca przy Urzędzie Gminy;
Giby – 12 marca na parkingu przy GS.

Mammografia, czyli rentgenowskie
badanie piersi, to najbardziej skuteczna
metoda w diagnostyce wczesnych obja-
wów raka piersi. Wczesne wykrycie tego
nowotworu gwarantuje niemal 1 00% pew-
ności na wyleczenie choroby, dlatego war-
to się badać. Co więcej, mammografia
jest badaniem bezpiecznym i wykonywa-
nym przy użyciu minimalnej dawki pro-
mieniowania rentgenowskiego.

Badania wykonuje firma FADO Cen-
trum Usług Medycznych z Gdyni. Jest to
największy w Polsce świadczeniodawca,
który do wykonywania badań wykorzy-
stuje mammobusy. Każdego dnia aż 1 3
mobilnych pracowni mammograficznych
FADO bada kobiety niemal w całej Polsce.

Pomorzanka na obozie Ajaxu Amsterdam?
To nie redakcyjny żart, a marzenie młodych piłkarzy sejneńskiej Pomo-
rzanki Sejny (na zdjęciu). Marzenie, które może się spełnić tylko i wyłącz-
nie dzięki kibicom, rodzinom, znajomym, koleżankom i kolegom. I nie
chodzi tu o pieniądze, ale o 5 minut przy komputerze i jedno klikniecie. I
tak codziennie aż do 17 czerwca.

Drużyna Orlików Sejneńskiego Klu-
bu Sportowego „Pomorzanka” Sejny ma
szansę uczestniczenia w programie
„Szkółki Piłkarskie Nivea”. Ten ogólnopol-
ski projekt skierowany jest do szkół pod-
stawowych i klubów sportowych o
charakterze non-profit, w których prowa-
dzone są zajęcia treningowe z dziećmi w
wieku 7-1 3 lat. Dzięki niemu 1 00 szkół
podstawowych lub klubów piłkarskich,
które otrzymają największą liczbę głosów
otrzyma najwyższej klasy program tre-
ningowy oraz sprzęt sportowy stosowa-
ny wAkademii Ajaxu Amsterdam.

Trenerzy ze zwycięskich szkół i klu-
bów objęci będą szkoleniem prowadzo-
nym przez trenerów Akademii Ajaxu, a
od września 201 2 roku rozpoczną reali-
zację programu treningowego ze swoimi
zawodnikami. Najlepsze „Szkółki Piłkar-
skie Nivea” wezmą udział w turnieju, któ-
ry będzie zwieńczeniem cyklu trenin-
gowego. Kryterium kwalifikacji do turnie-
ju będzie zaangażowanie w prowadze-
nie treningów zgodnie z programem
szkoleniowym Akademii Ajax Amsterdam.
Sześć zwycięskich drużyn turnieju i ich

trenerzy wyjadą na letni obóz szkolenio-
wyAkademii Ajax do Amsterdamu.

Głosowanie internautów rozpoczę-
ło się 1 marca i będzie trwało do 1 7
czerwca 201 2 r.

Głosowanie odbywać się będzie wy-
łącznie drogą elektroniczną za pośrednic-
twem strony internetowej www.szkolkinivea.pl
i dostępne będzie po właściwym zalo-
gowaniu się przez głosującego, następ-
nie wybraniu danego klubu i kliknięciu
przycisku „Oddaj głos”. Każdy głosują-
cy może głosować tylko raz w ciągu dnia.
Ponowne głosowanie na klub jest moż-
liwe dopiero następnego dnia. Więcej
szczegółów na stronie internetowej
www.szkolkinivea.pl

Serdecznie zapraszamy do głoso-
wania na drużynę Sejneńskiego Klubu
Sportowego „Pomorzanka” Sejny. Wy-
starczy wejść na strony:

http://www.szkolkinivea.pl/ban-
ners/1 bae70433be37a2d611 4a79d7e57b
240.png

http://www.szkolkinivea.pl/si-
te/click.html?hash=77cb49df9bf58478e6f2
2f747333fca7 Maciej Plesiewicz

Serdecznie dziękuję

ludziom dobrej woli, sąsiadom,Wójtowi i Radzie

Gminy Sejny, Staroście i Radzie Powiatu Sejneńskiego

za okazane wsparcie i ogromnąpomoc
w trudnych dla nas chwilach

Andrzej Misiewicz z rodziną

Podczas badania panie będą miały
możliwość wzięcia udziału w konkursie
„Zyskaj spokój z FADO”. Wśród wszyst-
kich uczestniczek konkursu rozlosowane
zostaną: Nagrody Główne w postaci 3 kar-
netów na tygodniowy wyjazd do Sanato-
rium w Nałęczowie, a także zestawy
kosmetyków Ziaja, kosze słodyczy firmy
Bałtyk oraz kupony na bezpłatne badania
mammograficzne dla pań, których nie obej-
muje Program Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi.

Panie, które planują wykonać bada-
nie w mammobusie firmy FADO, prosimy
o wcześniejsze zarejestrowanie się pod
nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub
na www.fado.pl, a także przyniesienie ze
sobą dowodu osobistego.
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W poprzednim numerze „Wieści Sejneńskich” zaprezentowaliśmy pierw-
szą część rozmowy z Andrzejem Szturgulewskim, starostą sejneńskim po-
święconą traktowaniu po macoszemu miasta Sejny w przydziale środków
na powiatowe inwestycje, ewentualnym zmianom, jakie mogą zajść w sta-
rostwie oraz sporze o wicestarostę, którego miała, a już nie ma gmina Puńsk.
Dziś o przyszłości Warsztatów Terapii Zajęciowej, szpitala, sądu i proku-
ratury oraz inwestycjach, które mogą poprawić warunki życia mieszkań-
ców, a przede wszystkim stworzyć nowe miejsca pracy oraz wsparciu
starostwa dla organizacji pozarządowych, kultury, sportu.

Nie wyważajmy drzwi
4 Rozmowa

1. Fundacja Barka to organizacja pozarzą-dowa, założona w roku 1989 przez MarięGarwolińską i przez Tomasza Sadowskiego.Siedzibę ma wPoznaniu, a działa na tereniecałej Polski, w obszarze zaniedbanych grupspołecznych, prowadzi dla nich m.in. domypomocy. Walczy z tzw. wykluczeniem spo-łecznym. Programy realizowane przez fun-dację: wspólnoty, socjalno-edukacyjny,pozyskiwania i tworzenia nowych miejscpracy dla osób długotrwale bezrobotnych,taniego budownictwa socjalnego.

Po trwających ponad półtora ro-
ku przepychankach, podzielone zo-
stały pieniądze na inwestycje z
programu Polska-Litwa-Rosja (Ob-
wód Kaliningradzki). Niestety, w gro-
nie „obdarowanych” nie ma między
innymi sejneńskiego szpitala. A to
z tego programu miały pochodzić
pieniądze na dokumentację sali ope-
racyjnej i lądowiska.

Andrzej Szturgulewski: Nie ukry-
wam, że jest to dla nas duży problem,
wyzwanie przed którym będziemy mu-
sieli wkrótce stanąć. Wspólnie z dy-
rekcją szpitala będziemy musieli
wypracować stanowisko w sprawie
przyszłości placówki. Żeby nasz szpi-
tal dalej funkcjonował, musimy speł-
nić podstawowy warunek, jakim jest
budowa nowej sali operacyjnej. Musi-
my stworzyć takie warunki, że pacjent
wchodzi lub, gdy jest ciężko chory, jest
wwożony jednymi drzwiami, a drugi-
mi opuszcza szpital na własnych no-
gach. To jest wyzwanie dla zarządu,
dla tej Rady Powiatu. To jest być albo
nie być tego szpitala po roku 201 6. Nie
możemy zaprzepaścić dorobku szpi-
tala, szansy jaką jest on dla mieszkań-
ców Sejneńszyczny i nie tylko. W
działaniu na rzecz szpitala potrzebna
jest dziś determinacja wszystkich, od
władz powiatu po pracowników szpi-
tala włącznie.

Jeżeli ten rok szpital zamknie
stratą przekraczającą 1 ,1 miliona
złotych, to starty te będzie musiał
pokryć organ prowadzący, czyli sa-
morząd powiatu lub placówka, ob-
ligatoryjnie, przekształcona zostanie
w spółkę prawa handlowego. Prze-
ciwko temu drugiemu rozwiązaniu
jest dziś między innymi dyrektor
Waldemar Kwaterski.

A. Sz.: Dyrektor Kwaterski zapew-
nia, że takich strat w tym roku szpital
nie poniesie, a ja panu dyrektorowi
wierzę. A jeśli będzie potrzebna po-
moc powiatu, my tej pomocy musimy
bezwzględnie udzielić. Sprawa istnie-
nia szpitala w tak małym powiecie, li-
czącym około 22 tysiące mieszkańców,
jest sprawą bardzo ważną. Nie wolno
zapominać, że gdyby nie determina-
cja pana dyrektora, załogi szpitala, sa-
morządów i pomoc mieszkańców,
którzy za darmo przekazywali szpita-
lowi owoce i płody rolne, tego szpita-
la dziś być może już by nie było.
Naszym zadaniem jest go utrzymać.
A podstawą jest budowa bloku opera-
cyjnego i na to musimy znaleźć pie-
niądze.

Wierzę, że szpital powiatowy w
Sejnach uda się uratować tym ra-
zem nie przed likwidacją, ale przed
przekształceniem w spółkę prawa
handlowego. Ale Sądu Rejonowe-
go w Sejnach nie będzie. I jest to
pewnik.

A.Sz.: Dla mieszkańców ważna
jest nie tylko nazwa, ale fakt działal-
ności sądu w Sejnach. Mam zapew-
nienie od ministra sprawiedliwości
Jarosława Gowina, że sąd w Sejnach
pozostanie. Nie będzie to tak jak teraz
Sąd Rejonowy, ale Wydział Zamiej-
scowy Sądu Rejonowego w... , póki co
nie wiadomo gdzie - w Suwałkach, Au-
gustowie. Dla mieszkańców ważny jest
nie tylko wydział karny, ale chyba bar-
dziej wydział ksiąg wieczystych, a ten
na pewno zostanie u nas. Jednym z
warunków pozostawienia sądu w Sej-
nach, nie ważne pod jakim szyldem,
było utrzymanie w mieście Prokuratu-
ry Rejonowej. Ta zostaje. Prokuratu-
rze Okręgowej w Suwałkach
przekazałem właśnie budynek przy uli-
cy Konarskiego, po Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod
nową siedzibę sejneńskiej prokuratu-
ry. Ta bowiem, do końca marca musi

wyprowadzić się z pomieszczeń dzier-
żawionych od PKO BP S.A.

A jak dziś wygląda sytuacja w
budynkach w Ogrodnikach, w któ-
rych działalność ma prowadzić li-
tewska spółka?

A.Sz. : Spotkałem się już z przed-
stawicielem tej spółki. Najbardziej in-
teresowała mnie możliwość zatrudnienia
mieszkańców powiatu. W sprawie pra-
cy w Ogrodnikach dzwoniło już do mnie
kilkadziesiąt osób. Z przedstawicielem
spółki uzgodniliśmy, że osobom zain-
teresowanym pracą będę podawał
bezpośredni telefon do osoby odpo-
wiedzialnej za rekrutację pracowników.
Na dziś jednak, spółka nie sprecyzo-
wała od kiedy, na ile i jakich etatów
mogą liczyć mieszkańcy naszego po-
wiatu. W tej chwili firma przygotowuje
pomieszczenia pod indywidualne po-
trzeby każdej z sieci sklepów, jakie bę-
dą tam funkcjonowały. Na pierwszy
rzut oka wygląda, że jest to prężna
spółka. Ale nie oszukujmy się, powo-
dzenie tego przedsięwzięcia w znacz-
niej mierze zależeć będzie od kursów
lita oraz wielkości podatku VAT i akcy-
zy, głównie po stronie litewskiej. Umo-
wa podpisana została na trzy lata. Do
kasy powiatu wpłynie 25 procent z
czynszu, a reszta, za pośrednictwem
wojewody, trafi do Skarbu Państwa.

Już na początku swojej wypo-
wiedzi dotyczącej Ogrodnik poru-
szył pan temat bardzo istotny z
punktu widzenia mieszkańców po-
wiatu, a mianowicie ubogiego ryn-
ku pracy, o ile taki jeszcze istnieje.
Bezrobotni o działalności podległe-
go panu Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Sejnach i dyrektora tej
placówki, mówią, najdelikatniej rzecz
ujmując, źle.
A.Sz. : Doskonale zdaję sobie sprawę,
że przy tak wysokiej stopie bezrobo-
cia, trudno o pozytywne opinie. Trze-
ba zrobić wszystko, żeby to zmienić.
Rozmawiałem z panią dyrektor. Chce-
my nawiązać współpracę z Fundacją
Barka (1 ). Wiele dobrego słyszeliśmy
i czytaliśmy o zakładanych przy po-
mocy fundacji spółdzielniach socjal-
nych. Ostatni przykład, już z tego roku.
Osiem osób z powiatu czarnkowsko –
trzcianeckiego, (woj. wielkopolskie –
dop. wł.), gdzie bezrobocie sięga 1 5
procent, już w trakcie oczekiwania na
rejestrację spółdzielni znalazło pracę
w nadleśnictwie. Na początek będą
sadzić las, później czeka ich wykasza-
nie, malowanie drzewek, czyszczenie
pasów przeciwpożarowych. Za taką
pracę, na tamtym terenie, można za-
robić nawet 1 500 złotych miesięcznie.
Wprawdzie pani dyrektor studzi nieco
mój zapał, ale ja się nie poddaję.
Chciałbym, żeby osoby bezrobotne
stworzyły w Sejnach na razie jedną ta-
ką spółdzielnię. Na przykład zajmują-
ca się sprzątaniem.

I pan, tej spółdzielni zleci
sprzątanie budynków należących
do starostwa?

A.Sz.: A dlaczego nie? Wracając
do pomysłu spółdzielni socjalnej. W
naszym regionie jako pierwszy wystą-
pił z nim Jerzy Nazaruk. Nie ukrywam,

że to mi się spodobało. Spółdzielcy
mogliby zając się wikliniarstwem, za-
łożyć firmę przewozową, która wypeł-
niłaby na rynku lukę po PKS. Uważam,
że na sejneńskim rynku pracy zapo-
trzebowanie na takie spółdzielnie i ich
usługi jest. Chcemy spotkać się z za-
łożycielami „Barki”, zobaczyć jak są
organizowane takie spółdzielnie, jak
działają, czy i jakim wkładem muszą
dysponować założyciele, może mają
szansę na wsparcie, a jeśli tak to skąd.
Być może znajdą się na to środki w
Powiatowym Urzędzie pracy, ale mu-
szę o tym wcześniej porozmawiać z
panią dyrektor. Zdaniem pani dyrek-
tor, przy dużej ilości bezrobotnych w
powiecie, jest problem ze znalezie-
niem chętnych do pracy. Nie wiem z

czego to wynika, nie rozumiem jak to
się dzieje, że są oferty pracy, a nie
ma na nie chętnych? Być może ofer-
ty nie są adresowane do tych, którzy
są zarejestrowani jako poszukujący
pracy. Trzeba się przyjrzeć strukturze
wykształcenia sejneńskich bezrobot-
nych. Gdyby udało się nam założyć
na początek jedną spółdzielnię so-
cjalną, świadczącą najprostsze usłu-
gi, może byłby to bodziec dla reszty
bezrobotnych, wskazówka, że za-
miast czekać na ofertę zatrudnienia,
warto brać los w swoje ręce i można
odnaleźć sens pracy i życia. Jurek
Nazaruk miał świetny pomysł z zago-
spodarowaniem na cel spółdzielni so-
cjalnych budynków na przejściu w
Ogrodnikach, ale kiedy on go zgła-
szał ja nie miałem siły przebicia, że-
by go poprzeć.

Moim zdaniem problemy na sej-
neńskim rynku pracy biorą się też
z braku kontaktu urzędników z bez-
robotnymi. Nie mydlmy ludziom
oczu tym, że oferty pracy i inne in-
formacje pojawiają się na stronie
internetowej PUP, bo obaj wiemy,
jaki procent mieszkańców powia-
tu ma bezpośredni dostęp do in-
ternetu. Rozwiązaniem nie jest też
świetlna tablica w urzędzie, do któ-
rego trzeba dojechać, czasami kil-
kadziesiąt kilometrów. To kosztuje,
a skąd bezrobotny ma brać pienią-
dze na bilety, jeśli często na chleb
mu nie starcza? A z pośrednictwa
mediów pani dyrektor nie korzy-
sta. Przynajmniej z naszych łamów
gwarantujących dostęp do kilku ty-
sięcy mieszkańców powiatu. To nie

jest działanie ze szkodą
dla nas, ale nie jest też dzia-
łaniem z pożytkiem dla po-
szukujących pracy.
A.Sz. : Chcę poznać oczeki-
wania bezrobotnych i w tym
celu zamierzam zorganizować
szereg spotkań z poszukują-
cymi pracy. Jeżeli ktoś ma po-
mysł na stworzenie stanowi-
ska pracy, potrafi wskazać wol-
ne miejsca, ja zrobię wszyst-
ko, żeby mu pomóc. Ale wcze-
śniej muszę wiedzieć, kto i cze-

go oczekuje i co może dać z siebie.

A może warto zacząć od spo-
tkania z pracodawcami i poznania
ich oczekiwań w stosunku do po-
tencjalnych pracowników?

A.Sz.: Fabryki mebli tu nie zbudu-

2. Pellet (stosowana jest też pisownia pelet)ekologiczny opał drzewny stosowany jest dopiecówwyposażonych w automatyczny układpodający, kotłów posiadających palnik pelletowy,kominków z koszem do spalania pelletu. Możebyć stosowanyw piecach olejowych (2 tony pelletuzastępują 1000 litrów oleju) czywęglowych,poprzez wstawienie specjalnego palnika. Jest topaliwo ekologiczne, cieszące się coraz większymzainteresowanie zarówno wśród odbiorcówindywidualnych jak i przemysłowych. Pakowanywworki po 12,5 kg, cena jednego worka 15 zł.

jemy. Ale mamy duże zasoby odpa-
dów drewna: wiórki, trociny. Gdyby-
śmy zaczęli produkować pellet (2), to
widzę szanse. Materiału jest dużo, po-
zyskuje się go przez cały rok, a zatem
tyle też może trwać produkcja. Dziś
wspomniane wióry czy trociny do prze-
robu wywozi się poza powiat. Amoż-
na te odpady zagospodarować u nas
i kilka, może kilkanaście osób będzie
miało pracę. Kiedyś myślałem o pro-
dukcji polbruku na bazie zakładu go-
spodarki komunalnej, który miał formy,
zagęszczarkę, wibrator i pracowników.
Sprawa rozbiła się o koszty badań nie-
zbędnych do uzyskania atestu na go-
towy wyrób. Pomysłów jest sporo,
możliwości zapewne też. Nie wywa-
żajmy jednak drzwi, a najpierw zo-
baczmy, jak robią to inni, przeana-
lizujmy, dostosujmy do naszych moż-
liwości i potrzeb, a dopiero wówczas

będziemy mogli liczyć na sukces.
Wcześniej jednak spotkajmy się z bez-
robotnymi, poznajmy ich oczekiwania
i możliwości. Mam nadzieję, że są
wśród nich przyszli spółdzielcy. Nie
wykluczam, że są wśród nich też lu-
dzie, którzy żeby wrócić na rynek pra-
cy potrzebują pomocy. Ale w urzędzie
pracy są osoby, którzy ukończyły kurs
pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia.
Na terenie powiatu nie brakuje ludzi z
pomysłami, aktywnych, takich jak
wspomniany wcześniej Jurek Naza-
ruk i z ich pomocy też chciałbym sko-
rzystać.

W połowie ubiegłego roku, a za-
tem już w czasie tej kadencji, kie-
dy pan był przewodniczącym Rady
Powiatu, punktem zapalnym była
lokalizacja Warsztatów Terapii Za-
jęciowej. Sprawę wyciszono, ale nie
rozwiązano. Co zatem czeka sej-
neńskie WTZ-y? Przeprowadzka
„tam gdzie wilki i mróz”, że zacytu-
ję Jerzego Nazaruka, czyli do Ogrod-
nik, już nie wchodzi w grę.

A.Sz.: Znalazłem notatkę ze spo-
tkania mego poprzednika z władzami
stowarzyszenia prowadzącego WTZ-
y. Wynika z niej, że warsztaty mają
być przeniesione do budynku znajdu-
jącego się po drugiej stronie ulicy i na-
leżącego do Spółdzielni Mieszkaniowej.
W notatce tej były zobowiązania pa-
na starosty do przeprowadzenia re-
montu nowych pomieszczeń. Ta
sprawa wymaga pilnego rozwiązania,
bo drugi rok z rzędu nie możemy nie-
pokoić uczestników warsztatów, ich
rodziców, opiekunów, pedagogów.
Konflikt z ubiegłego roku nie był niko-
mu potrzebny i teraz musimy zrobić
wszystko, żeby nie odżył na nowo.

Pozwoli pan, ze jeszcze raz wró-
cę do pytania z pierwszej części na-
szej rozmowy: Czy lubi pan miasto
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Sejny? Na wsparcie samorządu po-
wiatu liczą mieście organizacje po-
zarządowe, klub sportowy,
biblioteka. Na inwestycje na powia-
towych drogach czekają mieszkań-
cy. Na co mogą liczyć? Jak pan
widzi swoją współpracę z władza-
mi miasta?

A.Sz.: Po powierzeniu mi funkcji
starosty kilka razy spotkałem się już z
burmistrzem Sejn i, moim zdaniem, ta
współpraca już wygląda dobrze, a w
przyszłości będzie jeszcze lepiej. Roz-
mawialiśmy na przykład o wsparciu
przez starostwo klubu Pomorzanka.
Jest w nim kilka sekcji, zawodnicy od-
noszą sukcesy nie tylko na arenie po-
wiatu i województwa, ale, tak jak
siatkarki, zdobywają mistrzostwo Pol-
ski. Ten tytuł najlepszej drużyny w
kraju to doskonała promocja nie tyl-
ko klubu i miasta, ale całego powia-
tu. I to musimy odpowiednio docenić
i wycenić. Jako samorząd powiatu
sfinansowaliśmy siatkarkom zakup
kurtek. Jeśli chodzi o bibliotekę, z pa-
nią dyrektor podpisaliśmy umowę, na
mocy której przelejemy na konto bi-
blioteki 30 tysięcy złotych. Otwartą
sprawą jest współpraca starostwa z
organizacjami pozarządowymi dzia-
łającymi na terenie miasta i powiatu.
Z przyjemnością uczestniczyłem w
spotkaniu Terenowego Koła Pszcze-
larzy w Sejnach i pogratulowałem wpi-
sania marki „Miód z Sejn/Łoździej” na
listę marek zastrzeżonych w Unii Eu-
ropejskiej. Teraz będziemy musieli
pomóc pszczelarzom w pozyskaniu
środków na promocję tego miodu w
krajach UE. Będę namawiał człon-
ków by przekształcil i koło w stowa-
rzyszenie, co ułatwi dostęp do unijnych
środków na promocję i dalszy rozwój
pszczelarstwa.

Panie starosto, czego życzyłby
pan sobie, a jakich życzeń oczeki-
wałby od mieszkańców powiatu na
czekającą pana jeszcze trzyletnią
kadencję?

A.Sz.: Chciałbym, abyśmy jak naj-
szybciej załagodzili taki medialno-or-
ganizacyjny konflikt z mniejszością
litewską, który, nie będę tego ukrywał,
spędza mi sen z powiek. Druga spra-
wa, to chciałbym, żebyśmy zrealizo-
wali wszystkie inwestycje zaplanowane
na tę kadencję, a będzie ich sporo.
Już pojawiło się zielone światełko dla
kilku z nich. Pierwszą będzie budowa

drogi Trakiszki-Poluńce-
Widugiery, na którą środ-
ki już mamy z programu
współpracy transgranicz-
nej. Liczę też, że uda się
nam przeprowadzić remont
internatu w Puńsku (projekt
realizowany z merostwem
Łoździeje – dop. wł.). Kolej-
na inwestycja do pilnej reali-
zacji to budowa mostu na
Czarnej Hańczy w Maćko-
wej Rudzie. Czynny jeszcze
most ma już swoje lata i jest
w stanie zagrażającym bez-

pieczeństwu. Trzeba go zatem jak naj-
szybciej rozebrać. Koszt tej inwesty-
cji oszacowano na 1 ,8 miliona złotych.
Połowę środków chcemy pozyskać z
Ministerstwa Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej. Być może
uda się nam zdobyć pieniądze na mo-
dernizację drogi Sejny-Bosse-Berża-
łowce. Do programu Polska-Biało-
ruś-Ukraina złożyliśmy wniosek o do-
finansowanie modernizacji dróg przy
granicy z drogami głównymi. Chcieli-
byśmy, a w zasadzie musimy wpro-
wadzić dwa programy komputerowe
e-urząd i e-zdrowie. Dla Powiatowe-
go Zarządu Dróg, za około 220 tysię-
cy złotych, chcemy kupić urządzenie
do remontu dróg tak zwany remonter.
Mając to urządzenie będziemy mogli
wykonać bieżące naprawy dróg nie
tylko u siebie, ale też świadczyć takie
usługi sąsiadom.

A ja życzę panu jeszcze czegoś
– mianowicie szerzej otwartego port-
fela na potrzeby miasta Sejny. Dzię-
kuje za rozmowę.

Z Andrzejem Szturgulewskim, sta-
rostą sejneńskim rozmawiał Tadeusz
Moćkun
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W Starostwie Powiatowym w Suwałkach przedstawiciele samorządów z
powiatów suwalskiego i sejneńskiego: starosta Andrzej Szturgulewski,
wójtowie Puńska Witold Liszkowski i Sejn Jan Skindzier (na zdjęciu w
chwili podpisywania listu) oraz Polskich Sieci Energetycznych S.A podpi-
sali list intencyjny w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV na
odcinku Ełk - granica RP (przetnie gminę Puńsk i skraj gminy Sejny). Na
uroczystości nie pojawił się zapowiadany Maciej Żywno, wojewoda podlaski.

Dobre intencje to za mało

Linia ta jest elementem mostu
energetycznego Polska Litwa, a kon-
kretnie Ełk - Alytus. Oddanie inwesty-
cji do użytku zaplanowano na koniec
czerwca 201 5 r. Po stronie polskiej
most będzie miał długość 11 5 km.

Nie ulega wątpliwości, że budowa
tej linii będzie zabezpieczaniem dla re-
gionu w przypadku wystąpienia awa-
rii i przerw w dostawie prądu. Stworzy
też korzystne warunki dla realizacji no-
wych inwestycji na tym terenie.

Ale inwestycja pociąga też za so-
bą szereg obaw, zwłaszcza rolników,
właścicieli gruntów, przez które prze-
biegać będzie lina energetyczna. Zda-

niem przedstawicieli inwestora aktualny
plan zawiera najbardziej optymalny
przebieg linii. Innego zdania jest wie-
lu rolników, którzy głośno wyrażają
swoje niezadowolenie. Nie do końca
wiadomo też, jak będzie wyglądała
sprawa odszkodowań z tytułu zmniej-
szenia wartości nieruchomości poło-
żonych w pobliżu linii. Sprawą pilną
jest uchwalenie ustawy o ustanowie-
niu korytarza przesyłowego. Projekt
trafił już do Sejmu i słuch o nim zaginął.

- Przekonanych, a tacy są na tej
sali, nie musicie przekonywać - mówi-
li w czasie spotkania samorządowcy.
- Wyjdźcie do ludzi, z nimi rozmawiaj-

cie, ich przekonujcie. Deklaracje to za
mało, potrzeba rozmów, rozmów i jesz-
cze raz rozmów. A tych brakuje. Nie
ma konsultacji społecznych z rolnika-
mi, na ich ziemi i w miejscu, w którym
stanąć mają słupy.

Jak zapewnił Grzegorz Tomasik,
członek Zarządu PSE Operator S.A.,
takie konsultacje będą prowadzone.
Już w marcu pierwsi rolnicy dowiedzą
się na odszkodowania w jakiej wyso-
kości mogą liczyć. Inwestor pokryje
tez koszty wszelkich działań planistycz-
nych prowadzonych na potrzeby in-
westycji przez samorządy.

Prace przy budowie linii w terenie
rozpoczną się na początku roku 201 4,
a ich zakończenie zaplanowano na
30.06.201 5. Koszt inwestycji, tylko po
stronie polskiej szacuje się na ponad
300 mln złotych, z czego 60 proc. sta-
nowić będą pieniądze z UE.

(tam)

Dziewczęta z SP 1 Sejny awan-
sowały do finału mistrzostw woje-
wództwa podlaskiego w siatkówce
dziewcząt. W półfinale rozegranym w
Dziadkowicach podopieczne Jacka
Zajkowskiego wygrały 2:0 z gospo-
dyniami i przegrały 1 :2 z SP 37 Bia-
łystok i zajęły drugie miejsce. Finał
rozegrany zostanie w połowie marca,
miejsca jeszcze nie ustalono.

* * *
W Podlaskiej Gimnazjadzie w

siatkówce dziewczyn uczennice
Gimn. nr 1 Sejny zajęły miejsce 5-6.
Drużyna oparta na ubiegłorocznych
mistrzyniach Polski podstawówek, a
zatem o dwa lata młodsze od rywa-
lek, w turnieju półfinałowym w Klesz-
czelach przegrała 1 :2 z gospodyniami
i pokonała 2:0 Raczki.

* * *
WRaczkach rozegrano trzeci

turniej mistrzostw województwa
młodziczek. Występujące pod szyl-
dem Pomorzanki zawodniczki J. Zaj-
kowskiego uzyskały następujące
wyniki: 0:2 z BAS Białystok; 0:2 z Gim-
Net Mońki i wygrały 2:1 z AS Raczki.

Przed ostatnim, czwartym turnie-
jem zaplanowanym na 1 0.03.w Moń-
kach sejnianki zajmują 2. miejsce z
Gimn-Net-em i ma trzy punkty prze-
wagi nad BAS-em. Do finału awan-
sują po dwa najlepsze zespoły z
dwóch grup rozgrywkowych. Gospo-
darzem turnieju finałowego będzie
zwycięzca grupy, w której występuje
Pomorzanka.

* * *
Siatkarki UKS Jedynka Sejny

wygrały klasyfikację drużynową
międzynarodowego turnieju w kat.
dwójek (klasa IV i młodsze) roze-
grany w Pomiechówku. Sejny re-
prezentowały aż cztery drużyny.
Pierwszy zespół grający w składzie:
Kaja Bykowska, Weronika Forence-

wicz (uczennica klasy II I) i Ewa Ja-
rzembowicz w półfinale uległa 1 8:25
Warszawie, a w meczu o trzecie miej-
sce przegrała 23:25 z Łodzią. Czo-
łówka turnieju: 1 . Warszawa, 2.
Tomaszów Maz., 3. Łódź, 4. Sejny I,
5. Gdańsk, 6. Lubowidz (woj. mazo-
wieckie, ubiegłoroczne mistrzynie Pol-
ski dwójek); 1 2. Sejny II , 1 5. Sejny II I ,
22. Sejny IV. O klasyfikacji drużyno-
wej zaliczano punkty zdobyte przez
trzy zespoły z jednego miasta (szkoły).

* * *
Przygotowujący się do rozgry-

wek klasy okręgowej seniorów pił-
karze Pomorzanki Sejny pokonali
4:3 (1 :3) w Suwałkach wicelidera
A-klasy OSiR Wigry II. Mecz roze-
grano na boisku ze sztuczną na-
wierzchnią przy SP 7 w Suwałkach.
Gole dla Pomorzanki strzelili: Żyliń-
ski (30), Leszczyński (48), Tomczyk
(60, karny), Kuklewicz (70, karny).

- W I połowie mieliśmy zagęścić
środek boiska i grać z kontry – mówi
Krzysztof Kropiwnicki, trener Pomo-
rzanki. - Niestety, chłopcom zagrzały
się głowy, postanowili podjąć walkę z
rywalem, w składzie którego byli pił-
karze z II-ligowym doświadczeniem i
zostaliśmy skarceni. W drugiej części
spotkania, po męskiej rozmowie w
przerwie, zagraliśmy to, czego ocze-
kiwałem. Przyjmowaliśmy rywala na
swojej połowie wyprowadzaliśmy sku-
teczne kontry.

W kolejnym sparingu Pomo-
rzanka zmierzyła się w Olecku z
Polonią Raczki. Mecz zakończył się
wynikiem 2:1 dla Pomorzaki. Gole
strzelili: Czakis (65, karny) i samo-
bójczy (85). Kolejny sparing ekipa
K. Kropiwnickiego zagra w sobotę
lub niedzielę (godz. 11 .00) na bo-
isku SP 7 w Suwałkach lub na bo-
isku w Gibach, a rywalem będzie
Gieret Giby.

Oprac. (tam)

Wieści z boisk

1 2 3 4 5 6 7
HASŁO:

KRZYŻÓWKA
Hasło (wraz z imieniem, nazwiskiem

i danymi do kontaktu) prosimy wysłać
na adres wiesci@sejny.home.pl lub przy-
nieść do redakcji „Wieści Sejneńskich”
w czasie dyżuru redakcyjnego, przy ul.
Piłsudskiego 37 (budynek biblioteki I pię-
tro) do 19 marca 2012 r.

„Kuchnia tatarska”, książka autor-
stwa Fatimy Buinovskiej i Sławomira Moć-

Hasłem w krzyżówce jest nazwa rośliny kojarzącej się z nadchodzącą porą
roku. Zapraszamy do zabawy, w której mamy dla Państwa 3 zestawy składa-
jące się z kalendarza ściennego Sejny 2012 r. i książek „Kuchnia tatarska”.

POZIOMO

PIONOWO

4. Wysłannik z tajną, ważną
wiadomością na pola bitew

6. Chować coś na zapas,
czasami niepotrzebnie

8. Optyczna zabawka z kolorowy-
mi szkiełkami

1 0. Tytuł fi lmu, zdobywca Oskara
w kategori i naj lepszy fi lm 2011 r.

1 2. Łączenie w całość różnych,
czasami sprzecznych poglądów

1 3. Przepływa przez Sejny
1 6. Zwolennicy władzy królewskiej.

Podczas Wielkiej Rewolucj i
Francuskiej stronnicy króla

1 9. Znany film Juliusza Machulskiego
20. Z j. włoskiego, przedstawienie

Matki Boskiej trzymającej na
kolanach martwego Chrystusa

21 . Drewniane kramy, które stały
w centrum Sejn. Spalone w
czasie okupacji hitlerowskiej.

24. Odpowiednik sierżanta w kawalerii
25. Największa wyspa Niemiec

położona w południowo-zachod-
niej części Bałtyku

1 . Przestarzały, niezgodny z czasem
2. Wzniósł boskie pałace na Olim-
pie, stworzył tarczę dla Zeusa,
trójząb dla Posejdona i zbroję
dla Achil lesa

3. Element sań
5. Religia, której większość wy-
znawców zamieszkuje Indie

7. Ochrania książki przez zniszczeniem
9. Dział matematyki, jeden z
najstarszych

11 . Czyjś zawód
1 4. Niewielka kaczka, czesto wy-

kuna pozwala przenieść się do domów
w litewskich czy białoruskich tatarskich
osadach, z których mieszkańcami jeste-
śmy przecież spokrewnieni. Książka po-
zwala podejrzeć życie Tatarów od kuchni
- także dosłownie.

Obok przedstawiamy jeden z prze-
pisów zawartych w tej publikacji.

ZZ NNAAGGRROODDAAMMII

Halma (chałwa)
Składniki: 1 kg masła, 1 kg mąki pszen-
nej, 1 kg miodu

Masło (lepiej domowe) roztopić w
głębokim rondlu, zagotować i, ciągle mie-
szając, dodawać mąkę.

Na małym ogniu, ciągle mieszając,
gotować masę około 1 godziny. Wtedy
gdy nie będzie odczuwalny smak surowej
mąki, ciągle mieszając, cienkim strumie-
niem dolewać miód, gotować 1 0 minut.

Masę włożyć na drewnianą po-
wierzchnię i drewnianą łopatką uformo-
wać plaster 1 cm grubości. Po ostudzeniu
ostrym nożem kroić w romby.

26. Gra kostkami w kształ-
cie tabl iczek

27. Znana pisarka, urodzo-
na w Suwałkach, zmarła we
Lwowie

stępuje na podmokłych łąkach
1 5. Jedna z najstarszych ulic

w Sejnach.
1 6. Adam, w 1 91 9 roku zorganizo-

wał odbicie Sejn z rąk Litwinów
1 7. Świątynia, budynek przezna-

czony do sprawowania nabo-
żeństw w prawosławiu

1 8. Syn Kronosa i Rei, brat Zeusa,
bóg mórz

22. Rzeka w Ameryce Południo-
wej, w porze deszczowej two-
rzy ogromne bagno

23. Typowy polski szlachcic ze
stronic Trylogii Sienkiewicza

Turniej jakiego nie było
Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sejnach, Uczniowski Klub
Sportowy LO Sejny oraz Starostwo Powiatowe w Sejnach organizują Mię-
dzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa SM „MLEKPOL”,
który odbędzie się w dniach 9-1 0 marca 2012 r. o godzinie 11 .00 (otwarcie)
na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, ul.
Łąkowa 1 , 1 6-500 Sejny. Wstęp wolny.

Dzięki finansowej pomocy Preze-
sa Zarządu SM MLEKPOL Edmunda
Borawskiego po raz pierwszy jesteśmy
w stanie zorganizować rozgrywki mię-
dzynarodowe, ponieważ oprócz drużyn
(szkoły ponadgimnazjalne) z: Augusto-
wa, Sokółki, Grajewa, Suwałk, Ełku,
Niećkowa, Sejn udział w turnieju weź-
mie również drużyna z Łoździej (Litwa).
Są to przedstawiciele miast, w których
swoje przedstawicielstwa ma „Mlekpol”.
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatko-
wej o Puchar Prezesa SM „MLEKPOL”
planujemy organizować w cyklu rocz-
nym. Mecze rozgrywane będą w dwóch
grupach, po cztery zespoły. Na sali w
ZSO zagrają: Sejny, Ełk, Sokółka i Su-
wałki, a w szkole Żiburys Grajewo, Nie-
ćkowo, Augustów i Łoździeje.

W piątek pierwsze mecze rozpocz-
ną się ok. godz. 1 2.00. W sobotę od
godz. 9.00 już tylko w sali ZSO Sejny
spotkania półfinałowe, a następnie me-
cze o poszczególnie lokaty.

Patronat nad Turniejem objęła Pa-
ni Barbara Kudrycka, Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Nagrody dla
drużyn fundują również Wojewoda Pod-
laski Maciej Żywno oraz Marszałek Wo-
jewództwa Podlaskiego Jarosław
Zygmunt Dworzański.

Spotkanie z wymienionymi osoba-
mi odbędzie się w trakcie wręczania na-
gród 1 0 marca o godz. 1 4.00 na Sali
gimnastycznej. Otwarcia Turnieju do-
kona Poseł Edmund Borawski, Prezes
Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL.
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PRACA
● Młody mężczyzna szuka pracy w okre-
sie wakacyjnym. Wysoka znajomość ob-
sługi komputera i pakietu office, prawo jazdy
kat. A i B, dobra kondycja. Tel. 797542379,
dzwonić po 16
● 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 po-
szukuje pracownika do pracy w Suwałkach
na stanowisko handlowiec, wykształcenie
średnie, mile widziany staż pracy na stano-
wisku. CV przesłać na adres e-mailowy;
premar@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; sylwia.tyszka@securitas.pl
● Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi. Je-
stem osobą odpowiedzialną. Kontakt: 603
912 559
● Rencista, 50 lat, niepijący, niepalący, z
prawem jazdyA,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 –
tanio, 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 -
słoma - kiszonka. Tel. 507 857 315

MOTORYZACJA
● Sprzedam motocykl marki ETZ 150, rok
prod. 1 988, stan bardzo dobry, cena do
uzgodnienia. Kontakt: 669 674 97
● Audi 80 B4 combi TDI 1 ,9 disel, rok 1995.
Pełne wyposażenie, stan dobry, komplet
opon zimowych, felgi aluminiowe, cena
9 300 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
negocjacji. Okolice Sejn. Więcej informacji
pod numerem telefonu 514 652 397
● Sprzedam cinquecento 704 + gaz, rok.
prod. 1 995, kolor zielony metalic, czujnik
cofania, autoalarm, ubezpieczenie i prze-
gląd do grudnia 2012 r., przyciemnione szy-
by, 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 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 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

NIERUCHOMOŚCI
● Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe o po-
wierzchni 38,6m w centrum miasta od
marca 2012 roku. Kontakt- 665731402
● Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, po
remoncie, 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 je-
ziora, 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
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
● Sprzedam mieszkanie w Sejnach przy
ul. Wojska Polskiego, kawalerka (2 pokoje
i kuchnia). Kontakt: 79 83 49 445 (dzwonić
po godz. 1 3.00)
● 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 działkę budowlaną w Sejnach,
tel. 696 049 744
● Wynajmę niedrogo pomieszczenie o po-
wierzchni 300 metrów kw, pod dowolną
działalność w Ogrodnikach, wyposażona
we wszelkie media. Tel.: 609 439 008 i
790 484 583

ROLNICTWO
● Kupię wały posiewne. Sejny. Kontakt:
782747570
● Kupię wialnię do zboża. Sejny. Kontakt:
782747570
● Kupię byczki mięsne kilkudniowe (mogą
być bez opaszportu). Sejny. Kontakt:
782747570
● Kupię krowy i jałówki cielne. Tel.693768480
● 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.
1 993, 8 x 2,5 m, aluminiowe borty, ciężar
całkowity 16 ton, idealna do ziarna i bel. Ce-
na 7.000 zł. Kontakt: 663 931 595
● Sprzedam klacz zimnokrwistą, 6-mie-
sieczną, okolice Gib, cena 2.500 zł. Kon-
takt: 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 ko-
ni, ładowność 2 tony, tandem, stan dobry,
cena 3.900 zł. Kontakt: 511 719 611
● Sprzedam ciągnik Ursus C 330 w do-
brym stanie, cena 11 .000 zl. Kontakt: 783
466 712
● 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 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 dwie alby komunijne dla dziew-
czynki (cena 90 zł) i chłopca (50 zł) śred-
niego wzrostu. Dodatki gratis. Kontakt: 500
824 157
● Sprzedam zamrażarkę POLAR, mało
używana, stan bardzo dobry, 3 szuflady.
Cena do uzgodnienia. Kontakt: 605151927
● Sprzedam albę komunijną z dodatkami,
cena 50 zł. Kontakt: 663 064 641
● 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 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-
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ty blachą ocynkowaną sprzedam, tel. 87
517 11 54, do godz. 1 7.00
● Sprzedam pralko-wirowke Ravanson w
bardzo dobrym stanie, cena 230 zł. Kon-
takt: 665 599 071
● Sprzedam albę do komunii na wysokie-
go chłopca. Kontakt: 691 967 936
● Sprzedam silniki elektryczne: 1 ,5 kw, 2,2
kw, 4 kw i 30 kw, od 150 zł do 2 tys. zł.
● Sprzedam wagę uchylną do 500 kg, ce-
na 700 zł, sprzedam prasę kostkującą pol-
ską, cena 8 tys. zł. Kontakt: 664 424 333
● Sprzedam albę komunijną. Kontakt
512870665
● Bloczki keramzytonowe tanio sprzedam
Zelwa tel. 601 703 425

RÓŻNE
● Zginął mały rudy piesek rasy pinczermi-
niaturka, nr tatuażu 369 K, nagroda. Kon-
takt: 503 511 145
● Naprawiam piły motorowe, różne typy.
Tel. 602 467 752
● 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 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

1 2.03.201 2 r.
– 1 8.03.201 2 r.

APTEKA ŚW.MICHAŁA
ul. Piłsudskiego 20

1 9.03.201 2 r.
– 25.03.201 2 r.
APTEKA MALWA
ul. Zawadzkiego1 9

05.03.201 2 r.
– 11 .03.201 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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