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Od miesięcy na ulicach Sejn nie było tak kolorowo. Głównie za sprawą
przedszkolaków, które, jak co roku w swoim barwnym orszaku przema-
szerują głównymi ulicami miasta. Ich starsi koledzy i koleżanki także pa-
miętają o święcie wiosny.

Witaj wiosno!

W Gimnazjum nr 1 w Sejnach ro-
le się odwrócą. Nauczyciele grzecznie
zasiądą w ławkach, a 21 marca lekcje
poprowadzą za nich uczniowie. Szko-
ła Podstawowa ma zamiar wiosnę po-
witać hucznie.

- Chyba nie ma lepszego sposo-
bu niż kilka zaklęć wykrzyczanych na
tyle głośno, by wreszcie zimę przepę-
dzić. Do tego namówimy uczniów na
boisku przed szkołą – zapowiada Bo-
żena Twardowska, dyrektor SP im. mjr
Henryka Dobrzańskiego.

Do podstawówki został zaproszo-
ny specjalny gość, który poprowadzi
lekcję żywej historii, w przystępny spo-
sób wyjaśniającej dzieciom dawne oby-
czaje. Żacy wystąpią też z własnym
programem artystycznym w sali gim-
nastycznej.

W odżegnywaniu zimy nikt nie do-
równa przedszkolakom. To w końcu
oni „uzbrojeni” będą w najskuteczniej-
szą broń przeciwko zimie – Marzannę.
Jej spalenie na placu pod przedszko-

lem do tej pory gwarantowało szybkie
zjawienie się wiosny. Ze względów
ekologicznych kukle już kilka lat temu
odebrano kartę pływacką i żeby nie
zaśmiecać rzek, zostaje spalona ku
uciesze dzieci. Ale zanim ją znajdą,
muszą się trochę natrudzić.

- Przygotowaliśmy na ten dzień
wiele zabaw. Dzieci będą szukały oznak
wiosny, specjalnych emblematów z lo-
go żabki czy słonka, które mają je do-
prowadzić do Marzanny, ukrytej w
domku na terenie przedszkola. Ponie-
waż w tym roku jest ona niespodzian-
ką, wyjątkowo wykonały ją nauczycielki.
Rodziców prosimy o ozdobienie kur-
tek i czapek dzieci, dodajemy też wio-
senne ozdoby już w przedszkolu.
Wszystko po to, żeby ładnie prezen-
tować się w naszym orszaku – opo-
wiada Beata Dźwilewska, dyrektor
Przedszkola Miejskiego w Sejnach.

Wcześniej przedszkolanki wyja-
śniają swoim podopiecznym, na czym
polegają i skąd się wzięły zwyczaje

związane z pierwszym dniem wiosny.
A jest to istotne święto pogańskie, kie-
dy w czasie równonocy, gdy światło pa-
da na ziemię pod kątem 90 stopni, zima
ma wreszcie ustąpić miejsca wiośnie.
Aby to podkreślić dawni Słowianie pa-
lil i lub topili kukłę symbolizującą odcho-
dzącą porę roku.

Znacznie nowocześniejszym zwy-
czajem związanym ze świętem wiosny
sąN wagary. W dniu wiosny dla wielu
uczniów lekcje są pewnie ciekawsze
niż zwykle, ale od końca marca zaczy-
na się sezon na ucieczki ze szkoły.
Przede wszystkim ze względu na lep-
szą pogodę. Zdarza się, że patrol poli-
cji zatrzymuje takiego uciekiniera.

- Wagarowicza odwozimy do szko-
ły i informujemy rodziców o zdarzeniu.
Jeśli jest to już kolejna wyprawa na wa-
gary, traktujemy ją jako objaw demora-
lizacji i informację kierujemy do sądu
dla nieletnich. Ucieczka z lekcji bywa
rezultatem jakiś większych problemów
z nauką czy rodzinnych – wyjaśnia Ewa
Bednarska, oficer prasowy Komendy
Policji w Sejnach.

Sejneńscy policjanci dobrze znają
„kryjówki” żaków, którzy ucinają sobie
przerwę na papierosa. Wkrótce częściej
w takie miejsca zawita patrol munduro-
wych.

(mov)
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Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach ogłasza,

że od 1 do 30 marca 201 2 r. w godz. 9.00 - 1 4.45
w gabinecie nr 6 na parterze, będą prowadzone

zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok
szkolny 201 2/201 3.

(proszę przygotować numer pesel i akt urodzenia)

Internetowe głosowanie w konkursie „szkółek piłkarskich Nivea” trwa. Bie-
rze w nim udział SKS Pomorzanka. Chłopcy mają szansę wygrać treningi
programem szkoleniowym Akademii Ajax Amsterdam.

Głosujemy na naszych

Ale żeby dostać taką szansę, sej-
neńska drużyna musi otrzymać wy-
starczającą ilość głosów w
internetowym rankingu. W ubiegłym
tygodniu „Pomorzanka” była poza
pierwszą setką szkółek, ale z każdym
dniem przybywało głosujących i sej-
neńskie żaki już depczą po piętach
wyżej notowanym drużynom. Co cie-
kawe na pierwszym miejscu plasują
się zawodnicy Zespołu Szkół w Baka-
łarzewie. Miejscowość w powiecie su-
walskim liczy około 1 800 mieszkańców

i mniej więcej tyle głosów otrzymuje
dziennie ich drużyna. Gdyby sejnia-
nie byli choć w połowie tak zorgani-
zowani, „Pomorzanka” już dawno
przeskoczyłaby rywali.

Głosować można raz dziennie (je-
den adres e-mail równa się jeden głos)
na stronie http://www.szkolkinivea.pl/,
w zakładce „Znajdź szkółkę” wystar-
czy wpisać: „Sejny” lub „Pomorzanka”.

Warto głosować na naszą druży-
nę, zwłaszcza, że jej zawodnicy ma-
ją na koncie pierwsze sukcesy. Dwaj

Wspólne wnioski o dofinansowanie budowy dróg na polsko-litewskim
pograniczu składać będą samorządy z litewskiego Rejonu Łoździeje i
polskiego powiatu sejneńskiego.

Nie będzie dróg donikąd

Robocze spotkanie samorządow-
ców, któremu przewodniczyli Andrzej
Szturgulewski, starosta sejneński i
Valdas Mikelionis, wicemer z Łoź-
dziej, odbyło się 1 3. marca w Staro-
stwie Powiatowym w Sejnach.

Ponieważ było to pierwsze spo-
tkanie po dłuższej przerwie nie obyło
się bez wymiany ciepłych słów i wrę-

czenia kwiatów delegatce z Łoździej.
Przez ponad godzinę samorzą-

dowcy pochylali się nad mapami przy-
granicznych dróg szukając takich,
które po zmodernizowaniu połączą re-
jon łoździejski z powiatem sejneńskim.

- W naszej historii zbudowaliśmy
już trochę dróg, które prowadziły do
granicy i urywały się – mówili zgodnie

przewodniczący obu delegacji. – Po-
ra skończyć z budową dróg donikąd,
a budować te, które służyć będą
mieszkańcom i turystom.

Dlatego długo i chwilami burzliwie
dyskutowano o potrzebie konkretnych
połączeń drogowych po obu stronach
granicy. Swoje racje wykładali nie tyl-
ko Litwini, ale też Jan Stanisław Kap,
burmistrz Sejn, Jan Skindzier, wójt gmi-
ny Sejny oraz przedstawiciel Urzędu
Gminy w Gibach.

Opracowano wspólną listę drogo-
wych inwestycji, na realizację których
samorządowcy szukać będą pienię-
dzy w programach unijnych. A te in-
westycje to:
1 . droga okalająca jezioro Gaładuś
2. poprawa warunków przejezdności
na odcinku Ogrodniki – Rachelany, w
kierunku Kucinai,
3. droga Berżałowce – Berżniki –
Markiszki – Kaliniszki oraz Kukle –
Degiucie łącząca gminy Sejny i Giby
4.opracowanie dokumentacji na bu-
dowę kanalizacji wraz z przebudową
ulic miejskich i powiatowych na tere-
nie Miasta Sejny.

O ile warunki atmosferyczne po-
zwolą to jeszcze w marcu, a jeśli nie
na początku kwietnia, drogowcy z obu
stron dokonają przeglądu stanu dróg
ujętych w protokole spotkania.

(tam)

Warsztaty Terapii Zajęciowej funk-
cjonują już 1 0 lat. Z tej okazji Kierow-
nik Warsztatów w Sejnach serdecznie
zaprasza na „Drzwi Otwarte”, które od-
będą się w dniach 26 – 30 marca 201 2,
w godz. 8.00 – 1 4.30, przy ul. Wojska
Polskiego 60 D

Zapraszamy wszystkie chętne oso-
by, które chciałyby poznać miejsce pra-
cy osób niepełnosprawnych, dowiedzieć
się o możliwościach i „ofercie” tej in-
stytucji.

Celem „Drzwi Otwartych” jest przed-
stawienie działalności Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w środowisku lokalnym.

Jako opiekunowie – chcemy zapre-
zentować „mocne strony” naszych pod-
opiecznych, przekonać o konieczności
aktywnego uczestnictwa osób niepeł-
nosprawnych w życiu społecznym i za-
wodowym powiatu sejneńskiego.
Zachęcać do współpracy szkoły i in-
stytucje oraz przekonywać do zmiany
nastawienia do człowieka niepełno-

sprawnego. Chcemy pokazać pozy-
tywne możliwości społeczne naszych
podopiecznych oraz zapobiegać ich
bierności i izolacji.

Dla uczestników Warsztatów – na-
szych podopiecznych - „Drzwi Otwar-
te” to możliwość zaprezentowania
swoich umiejętności, bycie potrzeb-
nym i ważnym.

Będzie to również okazja aby ku-
pić prace wykonane przez uczestni-
ków Warsztatów. Zarobione pieniądze
zostaną wykorzystane na organizację
Jubileuszu 1 0 – lecia WTZ w Sejnach.

Tradycyjny Kiermasz Wielkanocny
organizowany przez Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej, odbędzie się w dniach
27 i 28 marca w godz. 9.00 – 1 3.00 w
holu przychodni przy ul. Wojska Pol-
skiego 60D. Prace wykonane przez
osoby niepełnosprawne z sejneńskie-
go Warsztatu także będzie można ku-
pić podczas „Drzwi Otwartych.”

Serdecznie zapraszamy!

„DRZWI OTWARTE”
W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ

piłkarze „Orliki” SKS Pomorzanka Sej-
ny otrzymali powołanie do kadry wo-
jewództwa podlaskiego rocznika 2000.
Zgrupowanie odbyło się 1 5-1 7 marca
w Wilnie, gdzie kadra województwa
uczestniczyła w turnieju. W jego trak-
cie Karol Dabulis strzelił swoją pierw-
szą bramkę jako kadrowicz. Chłopiec
otrzymał powołanie, po tym jak został
najlepszym zawodnikiem turnieju w
Grajewie. Drugi powołany sejnianin,
to Krzysztof Wojnowski, kapitan dru-
żyny, także wyróżniający się piłkarz.
Warto podkreślić, że to pierwsze po-
wołania dla zawodników „Orlików” Po-
morzanka. (mov)

Karol Dabulis Krzysztof Wojnowski
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* * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * * * * * * *

Pięcioro powiatowych radnych
powołało do życia Klub Radnych
Powiat Sejny. Jego przewodniczą-
cym został były starosta Ryszard
Grzybowski (Sejny), wiceprzewodni-
czącą Anna Witkowska (Krasnopol),
sekretarzem Antoni Baudzis, a człon-
kami Romuald Witkowski i Franci-
szek Albosza (wszyscy Puńsk).

***
Historia może być nie tylko mó-

wiona, może być też robiona – i
właśnie na takie wspólne robienie hi-
storii mają szanse uczestnicy mię-
dzynarodowych warsztatów, które
odbędą się latem w pięciu miastach
w Polsce, m.in. w dniach 7 do 25
czerwca w synagodze w Sejnach.

Muzeum Historii Żydów Polskich i
Stowarzyszenie ŻIH zapraszają stu-
dentów do wspólnego tworzenia ele-
mentu wystawy Głównej Muzeum –
drewnianego dachu synagogi. W ubie-
głym roku odtworzono dach i część
malowanego stropu (na zdj.), w tym ro-
ku możesz uczestniczyć w ostatnim
etapie wykonywania polichromii. Do-
łącz do zespołu i stań się współtwórcą
Wystawy Głównej jednego z najwięk-
szych muzeów w Polsce! Wejdź na
stronę www.jewishmuseum.org.pl i
skorzystaj z zakładki: Gwoździec,
gdzie znajdziesz formularz zgłoszenio-
wy. Zapoznaj się z materiałami, regula-
minem oraz relacjami z zeszłorocznych
warsztatów. Na zgłoszenia czekamy do
31 marca 201 2 roku.

***
Jeszcze w tym roku mogą od-

być się konsultacje społeczne w
gminie Sejny dotyczące dwuję-
zycznych (polsko-litewskich) tablic
z nazwami miejscowości. W ubie-
głym roku Rada Gminy podjęła
uchwałę o przeprowadzeniu konsulta-
cji w gminie. Następnym etapem ma
być ustalenie wśród sołtysów, które
wsie chcą, by stanęły tam tablice dwu-
języczne. Kolejnym krokiem będzie

POD SYGNAŁEM
►►► SEJNEŃSCY POLICJANCI ODZYSKALI BMW

SKRADZIONE NA TERENIE NIEMIEC
Autem wartym 85 tysięcy zło-

tych kierował obywatel Litwy. Te-
raz mężczyzna usłyszy zarzut
paserstwa za który to czyn grozi
kara pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat. Dyżurny sej-
neńskiej Policji został powiado-
miony przez mobilny patrol służby
celnej o bmw, które nie zatrzyma-
ło się do kontroli drogowej w oko-
licach Augustowa. Dyżurny
natychmiast skierował munduro-
wych na trasę K-1 6. W miejsco-
wości Giby policjanci zauważyli
jak od strony Augustowa z dużą
prędkością nadjeżdża samochód.

Kierowca auta na widok radiowo-
zu gwałtownie zawrócił i zaczął
uciekać. Policjanci podjęli próbę
zatrzymania bmw. Po krótkim po-
ścigu auto zjechało w boczną dro-
gę, a kierowca zaczął uciekać
pieszo. Po zatrzymaniu mężczy-
zny okazało się, że jest to 49 –
letni obywatel Litwy, a bmw któ-
rym kierował figuruje jako utraco-
ne kilka dni wcześniej na terenie
Niemiec. Wartość odzyskanego
samochodu została oszacowana
na około 85 tys. zł.

Ewa Bednarska,
oficer prasowy KP w Sejnach

►►► CISZA PRZED BURZĄ?
Byle nie zapeszyć. Od początku

roku sejneńscy policjanci odnotowa-
li spadek zatrzymanych nietrzeźwych
kierujących. W styczniu było to 7
osób. W lutym w czasie kontroli wpa-
dło 6 kierowców. A w dwóch pierw-
szych tygodniach marca - 4 kierują-
cych na podwójnym gazie.

►►► GORĄCO NA ZAWADZKIEGO
Z budynku na tej ulicy ewaku-

owano mieszkańców po tym jak od
sadzy w kominie zapalił się dach.
Jak informuje Ryszard Gałdzewicz,
z-ca komendanta sejneńskiej Straży
Pożarnej - Część dachu była drew-
niana, co umożliwiło rozprzestrzenia-
nie się ognia. W budynku mieszka 5
rodzin, trwają czynności sprawdzają-
ce jak często komin kontrolował ko-
miniarz (budynek należy do Zakładu
Gospodarki Komunalnej). Straty
oszacowano na 1 0 tys. zł.

►►► PIJANY WEEKEND

Dwóch pijanych motorowerzy-
stów zatrzymała sejneńska policja
w miniony weekend. Pierwsze cie-
płe dni w tym roku, skłoniły wielu
sejnian do wyciągnięcia swoich
dwóch kółek z czeluści garaży. Szko-
da tylko, że zanim na nich zasiedli,
pokrzepili się mocnym trunkiem. Je-
den z zatrzymanych to 28-latek, dru -
gi miał lat 40. Ale rekordzistą tego
weekendu był kierowca samocho-
du, który miał 2,6 promila alkoholu.

►►► ZALICZYŁ DÓŁ
Tłumaczył, że na jezdnię

wskoczyło jakieś zwierze. Tak
twierdzi kierowca auta, który
wpadł do rowu w Posejance.
Zdarzenie miało miejsce ok. 1
nad ranem w poniedziałek 1 9
marca. Kierowcy nic się nie stało,
jednak trafił na obserwację do
szpitala, a losy tajemniczego
zwierzęcia nie są znane.

►►► BĘDZIE SEKCJA
W marcowy weekend zmarło

dwóch mieszkańców Sejn. Jeden z
przyczyn naturalnych, a ciało drugie-
go zostanie poddane sekcji zwłok, o
czym zadecydowała prokuratura.

Sejny o krok od otrzymania niskooprocentowanej pożyczki ze Skarbu Pań-
stwa. Chodzi o uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej o odstąpieniu
od stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej Rady Miasta Sejny oraz
decyzję wojewody podlaskiego pozytywnie opiniującą proponowane w
uchwale Rady Miasta działania naprawcze.

Wojewoda daje zielone światło

RIO w swojej uchwale z 1 2 marca
201 2 stwierdza co prawda, iż budżet
miasta „przyjęto z istotnym narusze-
niem obowiązującego prawa w za-
kresie relacji planowanej spłaty długu
wraz z odsetkami do dochodów bu-
dżetu miasta”, ale odstępuje „od
stwierdzenia nieważności uchwały i
od ustalenia budżetu Miasta Sejny
na rok 201 2 z uwagi na brak możli-
wości tego ustalenia zgodnie z obo-
wiązującym prawem”.

Prawdziwy obraz sytuacji finanso-
wej miasta, którego nie chcą zaak-
ceptować niektórzy radni, dostrzegła
RIO. W uzasadnieniu do uchwały
przesłanej 1 2.03. do Burmistzra Mia-
sta Sejny czytamy m.in. : „Zdaniem
Kolegium RIO w zaistniałych okolicz-
nościach, ani sama jednostka samo-
rządu terytorialnego, ani organ
nadzoru nie są w stanie skonstru-
ować budżetu Miasta Sejny na rok
201 2 w takiej postaci, aby spełniał on
wymogi w zakresie zachowania do-
puszczalnych ustawą granic limitu
spłat zadłużenia. (. . . ) Stwierdzenie
nieważności budżetu powodowałoby,
w rozpatrywanej sytuacji, pozbawie-
nie Miasta jakiegokolwiek planu pro-
wadzenia gospodarki finansowej.”
- Dla nikogo, a przede wszystkim

dla naszych radnych nie było tajem-
nicą, że przygotowywany budżet

Miasta Sejny na rok 201 2 narusza
prawo w zakresie obowiązujących
wskaźników wysokości zadłużenia
oraz spłaty długu, których maksymal-
na, dopuszczalna prawem wysokość
wynosi 1 5 i 60 procent – tłumaczy
Jan Stanisław Kap, burmistrz Sejn. –
Przekroczenie tych wskaźników wy-
nikało z obowiązku spłaty ponad
czterech milionów złotych naszych
zobowiązań wobec WPRI Suwałki,
po przegranej rozprawie przed Są-
dem Najwyższym, sprawie nieprawi-
dłowości powstałych w latach
1 996-1 998 przy budowie oczyszczal-
ni ścieków. Powyższą kwotę spłacil i-
śmy unikając w ten sposób egzekucji
komorniczej. RIO, po analizie, odstą-
piło od stwierdzenia nieważności na-
szej uchwały budżetowej, mając
również na uwadze przyjęty 1 5. lute-
go przez Radę Miasta program na-
prawczy.
Przed kilkoma dniami (1 4 marca)

burmistrz otrzymał też pismo podpi-
sane przez wojewodę podlaskiego
Macieja Żywno zawierające pozytyw-
ną opinię o uchwalonym przez Radę
Miasta programie oszczędnościowo-
naprawczym.

W liście tym czytamy m.in. :
„Obecnie Miasto Sejny przystąpiło do
realizacji przyjętego programu na-
prawczego, o czym świadczy m. in.

działalność uchwałodawcza Rady
Miasta Sejny, która uchwałą z dnia
1 5 lutego 201 2 r. dokonała likwidacji
samorządowego zakładu budżeto-
wego o nazwie Zakład Gospodarki
Komunalno-Mieszkaniowej, Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Sejnach w ce-
lu jego przekształcenia w spółkę
prawa handlowego.
Mając na uwadze powyższe,

zgodnie z § 3 pkt 1 8 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia
201 0 r. w sprawie pożyczek z bu-
dżetu państwa udzielanych jednost-
kom samorządu terytorialnego w
ramach postępowań ostrożnościo-
wych lub naprawczych
(Dz. U. Nr 257, poz. 1 730), pozy-

tywnie opiniuję proponowane w
uchwale Nr XYV7llIz Rady Miasta
Sejny z dnia 1 5 lutego 201 2 r. dzia-
łania naprawcze w zakresie ich
zgodności z obowiązującymi przepi-
sami.”
- Wierzyłem w mądrość ludzką i

polityczną pana wojewody i się nie
zawiodłem – twierdzi burmistrz Kap.
– Ale to dopiero pierwszy krok do
naprawiania finansów miasta. Drugi
zrobimy po przyznaniu nam nisko-
oprocentowanego i długoterminowe-
go kredytu. Na to musimy jeszcze
trochę poczekać. Wojewoda, do na-
szego wniosku o taki kredyt kiero-
wanego do Ministerstwa Finansów
musi bowiem dołączyć raport RIO
oraz swoją, jak widać korzystną dla
nas opinię.

(tam)

przyjęcie odpowiedniej uchwały przez
gminną radę i wystąpienie z wnio-
skiem do ministerstwa spraw we-
wnętrznych o zgodę i środki na
postawienie tablic. Dodajmy, że na te-
renie gminy Sejny mniejszość litew-
ska stanowi 1 9 procent mieszkańców.

***
Z niewielką stratą bilans pierw-

szych miesięcy tego roku zamknął
SP ZOZ. Niestety, sytuacja placówki,
podobnie jak innych w kraju, nie jest
najlepsza. Niewykluczone, że dla
uratowania szpitala przed obligato-
ryjnym przekształceniem w spółkę
prawa handlowego (a stać się to mo-
że jeśli SP ZOZ zamknie 201 2 rok
stratą ok. 1 ,1 mln zł i nie pokryje te-
go organ prowadzący czyli Staro-
stwo Powiatowe) niezbędne będzie
zmniejszenie zatrudnienia. O tym ze
związkami zawodowymi i przedsta-
wicielami grup pracowniczych roz-
mawia dyrekcja zakładu. Na wyniki
tych rozmów trzeba jednak poczekać
jeszcze kilka-kilkanaście dni.

***
Szkoła w gminie Giby do likwi-

dacji. Chodzi o Szkołę Podstawową
we Frąckach, do której uczęszcza
około 30 uczniów. Z tego względu
utrzymanie placówki ma być wyjąt-
kowo drogie. Dzieci od września
uczyć się będą w SP w Gibach.

***
Siatkarki Pomorzanki Sejny wi-

cemistrzyniami województwa pod-
laskiego w kategorii młodziczek. W
finałowym turnieju podopieczne Jacka
Zajkowskiego przegrały 0:2 (23:25,
22:25) z Gim-Net-em Mońki, chociaż
w I secie prowadziły 22:1 8, a w drugim
20:1 5. Wcześniej wygrały po 2:0 z
BAS-em Białystok i Bielskiem Podla-
skim. W dniach 30.03.-01 .04. sejnian-
ki zagrają w 1 /8 MP w Tomaszowie
Lubelskim z gospodyniami oraz druży-
nami z Rzeszowa i Płocka.

Oprac. (mov), (tam)



Wieści Sejneńskie nr 6 (85), 22 marca 201 2 r.

O sytuacji w mieście i atmosferze w Radzie Miasta z Andrzejem Mocarskim,
przewodniczącym Rady Miasta Sejny rozmawia Tadeusz Moćkun.

Kiedy rozum śpi, budzą się upiory

4 Rozmowa

Polacy, nawet najbardziej skłó-
ceni, zakopują topór wojenny w
chwili zagrożenia narodowego by-
tu, chwilach trudnych dla Ojczyzny.
Tymczasem z Sejn, małej Ojczyzny
dla prawie sześciu tysięcy miesz-
kańców, przeżywającej trudności fi-
nansowe, zamiast informacji o
wspólnym działaniu, mówi się o
skargach grupy radnych kierowa-
nych do policji, prokuratury, NIK i
Prezesa Rady Ministrów na władze
miasta, województwa, działanie Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. O
Sejnach mówi się dużo i niestety
źle, nie tylko pobliskich Suwałkach,
ale też w Białymstoku i Warszawie.
Przykre jest to, że taki obraz miasta
tworzony jest na podstawie działa-
nia kilkorga miejskich radnych,
którymi pan, panie przewodniczą-
cy kieruje.

Andrzej Mocarski : - Te skargi, jak
pan to ujął, w społecznym żargonie
nazywane są po prostu donosami.
Credo tej grupy radnych, którzy uży-
wają kuriozalnej nazwy „Przyjazne
Sejny” to pisanie donosów. Celem
strategicznym jest dokopanie burmi-
strzowi, bez względu na skutki, jakie
może to kopanie przynieść. Myślę, że
dziś chodzi im o to, żeby miasto nie
uzyskało niskooprocentowanej po-
życzki z budżetu państwa na spłatę
obecnego zadłużenia i nie wyszło na
prostą z publicznymi finansami.

Działanie polegające na „doko-
paniu”? O co w tym chodzi?

A.M. : - Ja też nie rozumiem tego
działania. Rozmawiałem z tymi ludź-
mi, poruszałem różne problemy mia-
sta i nic nie osiągnąłem. Podej-
rzewam, że gdzieś w tej grupie tkwi
jakaś zadra, której ostrze skierowane
jest przeciwko burmistrzowi. Pytałem
o to burmistrza, ale on też nie potrafi
odpowiedzieć, o co tak naprawdę
chodzi tej grupie, za co go, chyba
można tu użyć takiego określenia,
„nienawidzą”. Nikt ich nie obrażał, a
ja, jako przewodniczący, chciałem
z nimi współpracować, wyciągałem do
nich rękę, ale ta zawsze trafiała w
próżnię. Mimo wszystko jestem dalej
gotowy do współpracy, ale donosy nie
są forum do dyskusji i współdziałania.

Chyba że w rozwalaniu miasta. Kon-
sekwencje pisanych donosów jako
miasto odczuwamy dziś i będziemy
odczuwali jeszcze przez długie lata,
nawet jeśli zmienią się władze w Sej-
nach, Białymstoku czy w Warszawie.
Ślad po donosach pozostanie w ar-
chiwach i sercach ludzi, na których je
pisano. Dziś Sejny przedstawiane są
jako polskie piekło, gdzie liczy się in-
teres jednostki, a nie miasta i jego
mieszkańców.

„Przyjazne Sejny” to klub rad-
nych będących w opozycji do władz
samorządowych, a krytyka jest pra-
wem opozycji. Bo jeśli nie ona, to
kto ma wytykać władzy błędy?

A.M. : – Tak, tylko że to nie jest
stricte opozycja, a grupa osób mają-
cych na celu dokuczenie burmistrzo-
wi, bez względu na skutki jakie
przynosi to miastu i wszystkim miesz-
kańcom. Opozycja, to pokazywanie
alternatywnych rozwiązań do propo-
zycji burmistrza i koalicji a takich
przez ostatnie lata nie było, oprócz
wspomnianych wcześniej donosów.
Powtórzę: nie wiem gdzie tkwią źró-
dła agresji skierowanej przez tę gru-
pę przeciwko burmistrzowi. Widać to
na każdym kroku, na posiedzeniach
komisji, sesjach rady. Grupa ma swo-
ją tubę prasową w postaci jednej z re-
gionalnych gazet, na łamach której co
rusz pojawiają się jakieś nieprawdzi-
we, oczerniające burmistrza informa-
cje. Jest sprawą oczywistą, że błędów
nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi.
W Sejnach robiło się i będzie się jesz-
cze robiło wiele. Będą się też zdarzać
błędy, ale czy aż takie, żeby ściągać
do miasta kontrole NIK, RIO, pisać do
premiera skargi na wojewodę podla-
skiego, czy na mnie i burmistrza do
policji i prokuratury? Autorzy tych
skarg i donosów powinni odpowie-
dzieć sobie na pytanie czyich intere-
sów broni burmistrz, a w czyim
imieniu występują oni. Kto działa w in-
teresie miasta, a kto przeciwko Sej-
nom? Jeśli odpowiedzą zgodnie z
tym, co dyktuje im sumienie i złożone
ślubowanie radnego jestem pewny, że
zaprzestaną takiej działalności, jaką
prowadzą teraz.

Odnoszę wrażenie, że gros tych
skarg i pism bierze się z braku lub
niedostatecznej znajomości realiów,
w jakich doszło do zadłużenia.

A.M. : - Ludzie nie wiedzą, a część
nie chce wiedzieć, że decyzje w spra-
wie przyjęcia oczyszczalni, a później
odmowie opłacenia faktur podejmo-
wał nie jednoosobowo burmistrz,
a Zarząd Miasta i Rada Miasta (1 8
radnych jednogłośnie). Nie chcą przy-
jąć do wiadomości, że brak termino-
wego odbioru oczyszczalni bez
usterek do końca 1 998 roku to ko-
nieczność natychmiastowej spłaty
wielomilionowych pożyczek i kredy-
tów. Byłaby to tragedia dla miasta. Nie
wiedzą, że po korzystnym dla nas
wyroku sądu, bo taki też był, miasto
nie poszło na ugodę na warunkach
proponowanych przez syndyka WPRI.
Po uchyleniu tego wyroku ugody
chciało miasto, ale nie był już nią za-
interesowany syndyk. Często pada
pytanie dlaczego po pierwszym czy
drugim przegranym procesie nie za-
płacil iśmy kwoty głównej? A ja się py-
tam z czego mieliśmy zapłacić. Kto
dziś pamięta, że na kasie miasta rę-
kę trzymał komornik? Kto pamięta, że
były problemy ze znalezieniem kilku-
dziesięciu złotych na zakup długopi-
sów czy papieru? Jestem przekonany,
że gdyby wówczas zarząd miał pie-
niądze, to ten dług by uregulował i
dochodził zwrotu w sądzie. Ale jak ich
nie miał to co miał zrobić – walczył
w sądzie, l icząc na sprawiedliwy wy-
rok. Czy dziś można winić burmistrza
za to, że walczył w sądzie o nasze,
mieszkańców Sejn pieniądze? Nie
będę komentował wyroków sądów, bo
to niczego już nie zmieni. Teraz trze-
ba ten dług spłacić, a radni powinni
działać wspólnie mając na uwadze
dobro miasta i szukając drogi wyjścia
z kryzysu.

Powinni, a tymczasem o Sej-
nach mówi się, że jest to miasto, w
którym jak na talerzu widać, jak bli-
ska ciału jest własna koszula.

A.M. : - Potwierdzeniem tego jest
działalność radnych z klubu „Przyja-
zne Sejny”, którzy zamiast rozmawiać
piszą skargi.

Ale to Pana, jako przewodniczą-
cego rady, rolą jest doprowadzenie
do rozmów, wyjaśnienie wszyst-

kich wątpliwości.
A.M. : - W każdej chwili jestem

gotowy do rozmów nie tylko z tym
klubem, ale z każdym kto ma jakieś
pytania, wątpliwości dotyczące na-
szego miasta, tego co się w nim
dzieje dziś, co działo się wczoraj i na
co można liczyć jutro.

To może warto zorganizować
spotkanie, nawet zamknięte,
członków tego klubu radnych z
udziałem pana i burmistrza, po-
wiedzieć sobie w oczy to, co ma
się do powiedzenia, wyjaśnić to,
co wyjaśnień wymaga, jak trzeba
to uderzyć pięścią w biurko czy
stół i być może wówczas, zamiast
przysłowiowych nożyc, odezwą się
ludzie podając sobie ręce na zgo-
dę i rozpoczynając wspólną dzia-
łalność na rzecz miasta?

A.M. : - Jestem gotów spotkać się,
ale tylko z trojgiem ludzi z tego klubu,
bez radnego Nowalskiego. Nie widzę
bowiem możliwości rozmowy z tym
panem. Ten człowiek nie jest nasta-
wiony na poszukiwanie kompromi-
su. . .

Ale jest jednym z piętnaściorga
radnych miejskich i jednym z
czworga z klubu „Przyjazne Sej-
ny”, którego w wyborach poparło
1 60 mieszkańców, i ich głosów
lekceważyć nie można.

A.M. : - Nie lekceważę głosów
mieszkańców, ale z panem Nowal-
skim rozmawiać nie chcę, bowiem
wielokrotnie byłem przez niego stra-
szony sądem, byłem oskarżany o
rzekome popełnienie czynów karal-
nych. Jak wykazywały postępowania
policyjno-prokuratorskie były to za-
rzuty wyssane z palca. Dlatego nie
widzę możliwości rozmowy z tym pa-
nem. Z pozostałą trójką, którą darzę
sympatią, chętnie się spotkam i od-
powiem na każde ich pytanie.

To jak pan sobie wyobraża dal-
szą współpracę w radzie właśnie z
radnym Nowalskim?

A.M. : - Współpraca będzie pole-
gała na tym, że będę z nim rozma-
wiał, ale tylko w czasie posiedzeń
komisji i na sesjach. W innych oko-
licznościach nie widzę potrzeby roz-
mawiania z tym panem.

To nie poprawi atmosfery w
radzie.

A.M. : - Cóż, zacytuję tu przysło-
wie polskie: Kto mieczem wojuje, od
miecza ginie. Jestem osobą starszą,
doświadczoną i nie pozwolę się ob-
rażać młokosowi. A ten pan obraził
mnie wielokrotnie.

Ale pan nigdy nie wystąpił
przeciwko niemu na drogę sądo-
wą.

A.M. : - To fakt. Uważam bowiem,
że sąd nigdy nie pomaga w rozwią-
zaniu problemu, a wręcz przeciwnie
jeszcze go potęguje, wzmacniając
stres i obopólne zacietrzewienie.
Być może właśnie teraz nastąpiło
ono z mojej strony. Ale jak ma nie
irytować fakt, że starszego, do-
świadczonego człowieka, przewod-
niczącego rady niesłusznie „ciąga
się” po komendach policji i prokura-
turach? Ta zadra na stałe utrwala
się w świadomości, którą trudno
później usunąć.

Jak pan widzi przyszłość mia-
sta?

A.M. : - Ratunek dla Sejn widzę
tylko w wydaniu przez wojewodę
pozytywnej opinii o przyjętym planie
naprawczym miasta i uzyskaniu
przez Sejny z Ministerstwa Finan-
sów niskooprocentowanego kredy-
tu na spłatę zadłużenia. Wierzę w
mądrość pana wojewody i jego
służb oraz Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, które w naszym progra-
mie naprawczym dostrzegą i do-
cenią jego realność. Wierzę, w sku-
teczność działań naprawczych po-
dejmowanych przez burmistrza i
panią skarbnik. Wierzę w bezintere-
sowność i mądrość radnych, którzy
rozumieją potrzebę wspólnego dzia-
łania dla dobra miasta Sejny
i mieszkańców. Gdybym w to nie
wierzył - nie pracowałbym w Radzie
Miasta. A tym, których program na-
prawczy oraz inne działania na
rzecz poprawy sytuacji finansowej
miasta kłują w oczy, dedykuję zna-
ne powiedzenie: „Gdy rozum śpi,
tam budzą się upiory”.

Dziękuję za rozmowę.
(rozmowa autoryzowana)
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Wiosenne porządki
z cerą i zbędnymi kilogramami

Porady kosmetyczne

Wiosna to czas, kiedy zaczynamy skupiać się na porządkach, remon-
tach. Nie możemy jednak zapomnieć o skórze twarzy. Po okresie zi-
mowym jest ona często bardzo przesuszona, wrażliwa i skłonna do
podrażnień.

Wczesna wiosna jest dobrym
okresem na wykonywanie głębo-
kich peelingów. Każda cera po zi-
mie jest obciążona nadmierną
warstwą zrogowaciałego naskór-
ka, który daje efekt szorstkości i
przesuszenia cery. Panaceum na
te dolegliwości jest odpowiednie
złuszczenie, oczyszczenie skóry
oraz jej nawilżenie i odżywienie.
Do zabiegów, z których bezkarnie
możemy teraz skorzystać należą:
peeling kwasami, mikrodermabra-
zja i peeling ziołowy. Mówiąc bez-
karnie mam na myśli to, że
promienie słoneczne nie są jesz-
cze na tyle mocne aby wywołać
podrażnienie lub przebarwienia
skórne. Po odpowiednim złusz-
czeniu powinniśmy skórę odżywić.
Do tego idealnie nadają się od-
żywcze kremy, oleje organiczne-
stosowane zewnętrznie doskona-
le odbudowują płaszcz lipidowy,
serumy witaminowe i z kwasem
hialuronowym, który tworzy na
skórze film ochronny. Należy też
pamiętać o zabezpieczeniu skóry
przed promieniami UV.

Kolejnym problemem, na któ-
ry szczególnie wiosną zwracamy
uwagę są zbędne kilogramy, które
przybyły nam po mijającej zimie.
Zazwyczaj jest to skutek wieczor-
nego zajadania pustych kalorii.
Najlepszym sposobem na uzyska-
nie pożądanej sylwetki jest stoso-
wanie urozmaiconej diety bogatej
w błonnik, warzywa i owoce. Wio-
sną organizm jest znacznie osła-
biony, więc spożywanie bogatych
w witaminy warzyw i owoców, za-
miast słodyczy, przyniesie nam
podwójne korzyści: uzupełni nie-
dobory witaminowe, tym samym
wzmocni organizm oraz pomorze
pozbyć się nadmiaru nagromadzo-
nej zimą tkanki tłuszczowej. Gdy
do zmiany nawyków żywieniowych
dołączymy również aktywność fi-
zyczną – efekty będą zdumiewa-
jące. Należy jednak pamiętać, że
sama dieta, jak również sama ak-
tywność fizyczna nie dadzą takich
rezultatów, jak ich połączenie. Naj-

bardziej skuteczne są ćwiczenia
„cardio”. Polegają one na takim
treningu, podczas którego nasz
puls jest w zakresie od 1 20-1 80.
W trakcie takiego wysiłku bardzo
szybko spala się tkanka tłuszczo-
wa, poprawia się wydolność krąże-
niowo-oddechowa, nasz organizm
jest bardziej dotleniony, spada po-
ziom cholesterolu i wzrasta nasza
odporność. Najszybsze efekty da-
je jazda rowerem, jogging, pływa-
nie i szybki marsz. Ćwiczenia
angażują wiele grup mięśniowych,
co pozwala uzyskać efekt ujędr-
nienia skóry i znaczą redukcję cel-
lulitu. Cellulit to nic innego jak
nierównomiernie rozłożona tkanka
tłuszczowa. Często jest błędnie
nazywany cellulitisem (jednostka
chorobowa wymagająca leczenia
antybiotykoterapeutykami). Rozwi-
nięta tkanka mięśniowa chroni
przed cellulitem, jednak by to osią-
gnąć należy ćwiczyć. Przy znacz-
nym cellulicie wskazane są też
masaże podciśnieniowe (powodu-
jące odrywanie tkanki tłuszczowej
od powięzi mięśniowej): masaż
bańką chińską, dermomasaż, en-
dermologia. Dobre efekty przynosi
też terapia manualna redukująca
tkankę tłuszczową. Domowym
sposobem w walce ze „skórką po-
marańczową” jest poprawa krąże-
nia w miejscach dotkniętych
defektem poprzez masaż (naciera-
nie do momentu zaczerwienienia
skóry) oraz naprzemienne rozgrze-
wanie i ochładzanie za pomocą
wody. Zachęcam wszystkich do
zadbania o siebie na wiosnę.

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

Do tegorocznych matur pozostał już tylko miesiąc z okładem. Uczniowie
wybawili się na studniówkach, pisali prezentacje z j. polskiego i złożyli pi-
semne deklaracje, co do zdawanych przedmiotów. Ale są i tacy, którzy
przystępować do egzaminu dojrzałości nie chcą.

Odliczanie do matury

Są to najczęściej uczniowie, którzy
ze wzglądu na swoje oceny, mają pra-
wo obawiać się porażki na egzaminach
maturalnych. Większość jednak myśli
o przyszłości, w której zdana matura
otwiera możliwość zdobycia wyższe-
go wykształcenia.

W Zespole Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego im. Stanisława Sta-
szica w Sejnach, do matury przystąpi
w tym roku ok. 68 osób, a 27 będzie
podwyższało wyniki z poprzedniego
roku. W swoich deklaracjach matural-
nych jako przedmiot dodatkowy wielu
z nich wpisało geografię. Zdaje ją 8
uczniów ZSCKR.

- Popularność tego przedmiotu wy-
nika z faktu, że jest on uczniom dobrze
znany. Uczą się go od szkoły podsta-

wowej, a co najważniejsze, na wielu
uczelniach wyższych jest on wymagany
– wyjaśnia Renata Sas, wicedyrektor
ZSCKR w Sejnach.

W poprzednich latach geografia
królowała na maturalnych deklaracjach,
stawiali na nią uczniowie techników i
liceów. Niespodziewanie ci drudzy, w
tym roku postanowili zdawać wiedzę
o społeczeństwie. W Zespole Szkół
Ogólnokształcących, WOS zdaje 35
osób, geografię 34.

- Na wielu kierunkach studiów wy-
magany jest właśnie WOS. Zdają go
marzący o prawie czy innych studiach
humanistycznych. Poza tym, w po-
przednim roku pytania z tego przed-
miotu na maturze były dość proste i
może część maturzystów w tym upa-

truje szansy na wyższe wyniki – mó-
wi Jolanta Nowalska, wicedyrektor
ZSO w Sejnach.

Tak samo jak w poprzednim roku,
sejneńskie liceum może pochwalić się
laureatką olimpiady, która jest zwol-
niona z egzaminu z j. polskiego. Ama-
turzyści kierujący swoje kroki w stronę
politechnik, muszą zdawać egzaminy
z przedmiotów ścisłych. Na pytania
dotyczące fizyki i astronomii odpowia-
dać będzie 21 licealistów. Historię bę-
dzie zdawać 1 0 osób.

Uczniowie technikum którzy nie
przystąpią do matury, znacznie czę-
ściej chcą zdawać egzamin zawodo-
wy. Taką chęć zadeklarowało aż 90
procent z nich.

- Tylko wyjątki nie chcą do niego
przystąpić. Po zdaniu egzaminu, uczeń
otrzymuje certyfikat w dwóch językach
poświadczający jego umiejętności –
informuje. R. Sas.

Licealiści, którym wobec tego, bar-
dziej powinno zależeć na egzaminie
dojrzałości, czasem przystępują do
niego wiele razy, chcąc poprawić swój

Nagrody w krzyżówce „Wieści Sejneńskich”
z numeru 5(84) wylosowali :

Katarzyna Sznejkowska, Leszek Bizio, Józef Śledziewski .
Nagrodami są zestawy: Kalendarz ścienny Sejny 201 2 r. i książka

„Kuchnia tatarska”. Po odbiór zapraszamy do sekretariatu
burmistrza w Urzędzie Miasta w Sejnach. Gratulujemy!

Część pisemna egzaminu maturalnego

4 maja (piątek)

7 maja (poniedziałek)

8 maja (wtorek)

9 maja (środa)

1 0 maja (czwartek)

11 maja (piątek)

1 4 maja (poniedziałek)

1 5 maja (wtorek)

1 6 maja (środa)

1 7 maja (czwartek)

1 8 maja (piątek)

21 maja (poniedziałek)

23 maja (środa)

25 maja (piątek)

język polski – poziom podstawowy

język polski – poziom rozszerzony

matematyka – poziom podstawowy

matematyka – poziom rozszerzony

język angielski – poziom podstawowy

wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy

wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony

biologia – poziom podstawowy

biologia – poziom rozszerzony

informatyka – poziom podstawowy

informatyka – poziom rozszerzony

język niemiecki – poziom podstawowy

georgafia – poziom podstawowy

georgafia – poziom rozszerzony

język rosyjski – poziom podstawowy

język francuski – poziom podstawowy

język francuski w klasach dwujęzycznych

języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy

język regionalny – język kaszubski – poziom podstawowy

Przedmioty zdawane w języku obcym

przez absolwentów klas dwujęzycznych

wiedza o tańcu – poziom podstawowy

wiedza o tańcu - poziom rozszerzony

historia muzyki – poziom podstawowy

historia muzyki – poziom rozszerzony

język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy

język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

historia sztuki – poziom podstawowy

historia sztuki – poziom rozszerzony

język angielski – poziom rozszerzony

fizyka i astronomia - poziom podstawowy

fizyka i astronomia – poziom rozszerzony

historia – poziom podstawowy

historia – poziom rozszerzony

chemia – poziom podstawowy

chemia – poziom rozszerzony

język niemiecki – poziom rozszerzony

fi lozofia – poziom podstawowy

fi lozofia – poziom rozszerzony

język rosyjski – poziom rozszerzony

język francuski – poziom rozszerzony

języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony

język regionalny – język kaszubski – poziom rozszerzony

TERMIN (MAJ 201 2 R.) GODZINA 9.00 GODZINA 1 4.00

Część ustna egzaminu maturalnego: od 4 do 25 maja 2011 r. , przeprowadzana jest w szkołach według har-
monogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

wynik z lat poprzednich. I to prowadzi
do kosztów. Bo deklarację złożyć moż-
na, ale obecność na egzaminie nie jest
obowiązkowa.

- Deklaracje składane są kilka mie-
sięcy przed maturą. Na ich podstawie
przygotowujemy sale, komisje egza-
minacyjne. Potem bywa tak, że w naj-

lepszym przypadku przychodzi kilka
osób. Tak, oznacza to straty finanso-
we dla szkoły – przyznaje J. Nowalska.

Tegoroczne matury zaczną się 4
maja, co wielu uczniom się nie podo-
ba, bo same egzaminy rozłożą się w
czasie. Długi majowy weekend zapo-
wiada się pracowicie. (mov)

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział rejonowy w Sejnach Organizu-
je 4-dniową wycieczkę w dniach 28.05 – 31 . 05. 201 2 r. trasą: Sejny – Karpacz – Praga – Wrocław –
Sejny. Przewidywany koszt 700 zł. Zapisy i wpłaty do 30.04.201 2 r. w biurze Związku. Sejny – Piłsudskiego
37, w każdy piątek w godz. od 9.00 do 1 3.00. Kontakt tel. : 661 11 4 003. Zapraszamy członków związku oraz
emerytów, rencistów i innych mieszkańców powiatu sejneńskiego, pozostających poza strukturami związku.
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PRACA
● Koło Łowieckie "Słonka" wSejnach zatrud-
ni na umowę zlecenie pracownika z prawem
jazdy na ciągnik. Tel. 601 874 631
● Zręczny grafik od 1 do 3 godzin dziennie.
Co najmniej 20 godzin w tygodniu. Wynagro-
dzenie: początkowowynosi 3000 euro mie-
sięcznie plus prowizja. Obszar: Europa. Nie
istnieją żadne opłaty startowe lub depozyty,
aby rozpocząć pracę dla nas. Aby poprosić
o formularz zgłoszeniowy, zaplanować wy-
wiad i otrzymać więcej informacji dotyczą-
cych tego stanowiska należy odpisać do
Lee@jobbinpoland.com,z waszym nume-
rem identyfikacyjnym dla tego stanowiska ID-
NO: 7463
● Młody mężczyzna szuka pracy w 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 po-
sprzątam, umyję okna, wykonam inne pra-
ce domowe. Tanio, szybko, solidnie. Kontakt:
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 pracywSuwałkach 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 –wykształce-
nie średnie techniczne, doświadczenie na
stanowisku
● Purzeczko Grupa Securitas wŁomży po-
szukuje pracownika do pracywSuwałkach
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 pracywSejnach 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 pojazdówcięża-
rowych, Wielka Brytania, Scania, Daf, Man,
Volvo, Mercedes, Iveco. Wymagane doświad-
czenie i znajomość minimum podstaw an-
gielskiego. Praca stała w autoryzowanych
serwisach. Zainteresowane osoby prosimy
o CVna: talent@horizonsrecruitment.co.uk
● Podejmę się pracyw sklepie wKrasnopo-
lu lub Sejnach. Posiadam odpowiednie do-
kumenty. Kontakt: 883 591 702
● Szybko, solidnie, tanio - układanie glazury
i terakoty, w kuchniach. łazienkach, na bal-
konach, tarasach, schodach; remontymiesz-
kań. Mam kilkuletnie doświadczenie zdobyte
wNiemczech. 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 umie-
jętnością obsługi edytorów tekstu. Sejny i oko-
lice. tel. (kom): 726 642 042
● Szukam pracyw charakterze opiekunki do
dziecka, tel. 506 760 032
● Szukam pracy jako opiekunka osoby star-
szej lub niepełnosprawnej-posiadam odpo-
wiednie kwalifikacje, mogę zaopiekować się
również dzieckiem, kontakt 609 409 501
● Podejmę się piłowania drewna na opał i z
pnia w lesie, tel. 601 375 425
● Szukam pracy z belarko - owijarką zmien-
nokomorową, od 80 do 180/120, siano - sło-
ma - kiszonka. Tel. 507 857 315

MOTORYZACJA
● Sprzedam motocykl marki ETZ 150, rok
prod. 1988, stan bardzo dobry, cena do uzgod-
nienia. 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 golfa
III, passata i różne części do golfa II. Cena 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 cinquecento 704 + gaz, rok.
prod. 1995, kolor zielonymetalic, 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 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, ciemno-
niebieski 2005 1 ,6 + gaz sekwencja, klima-
tyzacja, stan bd, bezwypadkowy, serwisowany,
dodatkowo komplet kół, przebieg 118 tys. km
cena 21 .000,- tel. 605 640 301
● Sprzedam 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

NIERUCHOMOŚCI
● Sprzedam 9 hektarów ziemi rolnej, w tym
1700m2 działki siedliskowej przy jeziorze.
Gmina Puńsk. Telefon 509101633.Cena
250.000 zł
● Sprzedam działkę budowlaną w Puńsku
przy ul.Mickiewicza.Woda, prąd, kanalizacja.

Wielkość działki 469 m. Tel. 507 833 798
● Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe o po-
wierzchni 38,6m wcentrum miasta od
marca 2012 roku. Kontakt- 665731402
● 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 arówwokolicach Sejn. Działa
położona jestmiędzy dwoma jeziorami, z do-
stępem do linii brzegowej jednego jeziora, w
pobliżu asfaltowa droga gminna, prąd. Ce-
na 150.000 zł. Kontakt: 663 931 595.
● Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia
wSejnach. Tel.: 665 731 393
● Sprzedam mieszkanie wm. Sejnywłasno-
ściowe telefon kontaktowy 508319925
● Sprzedam dom murowany piętrowywSej-
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-trzypokojowegomieszka-
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 zmożliwością uzyska-
nia warunków zabudowy na dom całorocz-
ny, działka o powierzchni 3000 m2, Smolany
Dąb, gmina Krasnopol, cena 45000zł, tel.:
505215083
● Sprzedam mieszkanie wSejnach przy ul.
Wojska Polskiego, kawalerka (2 pokoje i kuch-
nia). Kontakt: 79 83 49 445 (dzwonić po godz.
13.00)
● Sprzedam mieszkanie wSejnach, ul. Za-
wadzkiego 8/11 , 72 m kw., I piętro, cena do
uzgodnienia. Tel. 693 228 376, po godz. 16.00

ROLNICTWO
● Kupię cielęta 3-5 dniowe rasa i płeć obo-
jętne, z okolic Sejn. Kontakt: 723 266 740
● Sprzedam 2 tonymieszanki bardzo dobrej
jakości, cena 900 zł/tona, okolice Sejn. Kon-
takt 723 266 740
● 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.
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 ziem-
niaków, cena 2.500 zł. Kontakt: 508 608 006
● Sprzedam sześciometrowy elektryczny śli-
makowy przenośnik do ziarna zbóż, rzepa-
ku, kukurydzy. Stan bardzo dobry, cena do
uzgodnienia. Kontakt: 87 516 40 32
● Kupię ciągnikC330 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, cena
3.900 zł. Kontakt: 511 719 611
● Sprzedam ciągnik Ursus C 330 wdobrym
stanie, cena 11 .000 zl. Kontakt: 783 466 712
● Sprzedam ciągnik ZETOR7211 z kabiną
sadowniczą, rok produkcji: 1985, 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 kłodywy-
sokiej 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 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 2 segmenty używane. Cena od
350 zł do 550 zł. Tel. 501 452 392
● Sprzedam komplet opon zimowych na fel-
gach stalowych i komplet opon letnich na fel-
gach aluminiowych do samochodu opel astra.
Kontakt 501309682 lub 501436953
● Sprzedam maszynę stolarskąwieloczyn-
nościową 5w1 strugarka, frezarka, piła, gru-
bościówka, wiertarka. Produkcji niemieckiej.
Sprawna, zadbana, ciężka. Silnik 3 kw. Sej-
ny 790317678, 6200zł
● Sprzedam albę(dł.124 cm) dla chłopca.
Cena 50zł.kontakt- 783036187 (po 15)
● Sprzedam dwie alby komunijne dla dziew-
czynki (cena 90 zł) i chłopca (50 zł) średnie-
go wzrostu. Dodatki gratis. Kontakt: 500
824 157
● Sprzedam zamrażarkę POLAR, mało uży-
wana, 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. Kontakt:
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 dobry.
Cena do uzgodnienia. Kontakt: 607132491
● Barakowóz budowlany na kołach, pokry-
ty blachą ocynkowaną sprzedam, tel. 87 517
11 54, do godz. 17.00
● Sprzedam pralko-wirowke Ravanson w
bardzo dobrym stanie, cena 230 zł. Kontakt:
665 599 071
● Sprzedam albę do komunii na wysokiego
chłopca. Kontakt: 691 967 936
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● 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

RÓŻNE
● Przepiszę prace zaliczeniowe, teksty, do-
kumenty, a także oferuję pomocwnapisaniu
prac semestralnych itd. Kontakt: niesia-
18@wp.pl
● Oddam szczeniaki, 2,5 miesiąca, w dobre
ręce.Kontakt:663484407
● Proszę o kontakt osoby, które mają do od-
dania meble, w dobrym stanie, typu: rozkła-
dane kanapy, małe rozkładane rogówki, itp.
Kontakt telefoniczny i email-owy: 513 488 193
; marstab24@wp.pl. Tylko Suwałki, Sejny i
ich okolice
● Zginął mały rudy piesek rasy pinczer mi-
niaturka, nr tatuażu 369 K, nagroda. Kontakt:
503 511 145
● Naprawiam piłymotorowe, różne typy. Tel.
602 467 752
● Studentka udzieli korepetycji z języka an-
gielskiego i niemieckiego, poziom podstawo-
wy dla dzieci ze szkoły podstawowej, 30 zł/
60 min. Mila atmosfera i profesjonalne podej-
ście. 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

02.04.201 2 r.
– 08.04.201 2 r.

APTEKA ŚW.MICHAŁA
ul. Piłsudskiego 20

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

26.03.201 2 r.
– 01 .04.201 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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Taki cel przyświeca piłkarzom Pomorzanki Sejny w tej rundzie rozgrywek
podlaskiej klasy okręgowej seniorów. Po 17 meczach (1 5 z rundy jesien-
nej i 2 kolejki rewanżowe) podopieczni Krzyszofa Kropiwnickiego zajmu-
ją w tabeli 1 4 miejsce.

Utrzymać się w okręgówce

Na dorobek 1 3 pkt, . złożyły się
trzy zwycięstwa i cztery remisy. Pozo-
stałych 1 0 spotkań Pomorzanka prze-
grała. Bilans bramek 1 8:36. Dla
porównania Gieret Giby z 30 pkt. (8
zwycięstw, 6 remisów, 3 porażki, bram-

ki 32:22) przystąpi do rozgrywek z
czwartego miejsca.

- W przerwie zimowej w zespole
nastąpiły spore zmiany – mówi Krzysz-
tof Kropiwnicki, jeden z najlepszych
bramkarzy w historii suwalskich Wi-

gier, który trenuje Pomorzankę w trak-
cie jesiennej rundy rozgrywek.

Trener podkreśla, że prawdziwą
wartość odmłodzonej drużyny pozna-
my dopiero w meczach o ligowe punk-
ty. W spotkaniach sparingowych już
było widać wykonaną solidną pracę
w czasie okresu przygotowawczego.

- Wierzę, że z utrzymaniem się w
klasie okręgowej nie będziemy mieli
problemów. A wyższe cele zostawia-
my na później – dodaje.

SKARB KIBICA SKS „POMORZANKA” SEJNYWIOSNA 2012
Adres: ul. Piłsudskiego 25, 1 6-500 Sejny
Prezes: Stanisław Groblewski; v-Prezes: Lech Chatkowski
Kier. drużyny: Marcin Kuklewicz; Trener: Krzysztof Kropiwnicki

SKŁAD DRUŻYNY:
Bramkarze:
1 . Suszczewicz Damian (1 993)
2. Czeplik Damian (1 994)
3. Kropiwnicki Krzysztof (1 961 )
Obrońcy:
4. Zawadzki Zbigniew (1 978)
5. Senda Łukasz (1 991 )
6. Legenzow Igor (1 992)
7. Jakielaszek Marcin (1 992)
8. Ołowniuk Łukasz (1 988)
9. Nowacki Damian (1 993)
1 0. Palanis Artur (1 986)
Pomocnicy:
1 1 . Leszczyński Piotr (1 990)
1 2. Leszczyński Bartosz (1 992)
1 3. Czaklis Tomasz (1 987)
1 4. Tomczyk Bartosz (1 991 )
1 5. Hołdyński Henryk (1 990)
1 6. Balewicz Łukasz (1 993)
1 7. Woźniakowski Krystian (1 993)

TERMINARZ SPOTKAŃPOMORZANKI:
31 .03./01 .04. Piast Białystok - Pomorzanka Sejny
07.04. godz. 1 3.0 Pomorzanka Sejny - Sudovia Szudziałowo
1 4/1 5.04.Sokół I I Sokółka - Pomorzanka Sejny
21 .04. godz. 1 4.00 Pomorzanka Sejny - Kolejarz Czeremcha
28/29.04. Forty Piątnica - Pomorzanka Sejny
02/03.05. Narew Choroszcz - Pomorzanka Sejny
05.05. godz. 1 6.00 Pomorzanka Sejny - Magnat Juchnowiec Kościelny
1 2/1 3.05. Korona Dobrzyniewo Duże - Pomorzanka Sejny
1 9.05. godz. 1 6.00 Pomorzanka Sejny - KS Wasilków
26/27.05. Krypnianka Krypno - Pomorzanka Sejny
02.06. godz. 1 6.00 Pomorzanka Sejny - KS Sokoły
1 0.06. godz. 11 .00 Rudnia Zabłudów - Pomorzanka Sejny
1 7.06. godz. 11 .00 Pomorzanka Sejny - Polonia Raczki

1 8. Kowalewski Piotr (1 992)
Napastnicy:
1 9. Łejmel Adrian (1 994)
20. Ludorf Patryk (1 994)
21 . Grunwald Kamil (1 989)
22. Kuklewicz Paweł (1 985)
23. Żyliński Marcin (1 988)

Odeszli : Sadło Mateusz (Gieret),
Bobowicz Piotr (Gieret), Falana Kry-
stian (nie wznowił)
Przybyli : Zawadzki (wznowił tre-
ningi), Senda Łukasz (Gieret), No-
wacki Damian (Wigry), Palanis Artur
(wznowił treningi), Czaklis Tomasz
(wznowił treningi), Hołdyński Hen-
ryk (wznowił treningi), Łejmel Adrian
(juniorzy), Ludorf Patryk (juniorzy),
Grunwald Kamil (Rospuda Filipów),
Ołów Adam (1 994) – obrońca (wzno-
wił treningi)

WYNIKI SPARINGÓW:
Pomorzanka – Wigry Junior mł. 6:3; Pomorzanka – Sparta Augustów
3:1 ; Pomorzanka – Wigry Suwałki I I 4:3; Pomorzanka – Polonia Raczki
2:1 ; Pomorzanka – Gieret Giby 4:2; Pomorzanka – Wigry Junior Mł.
11 :1 ; Pomorzanka – Rospuda Filipów (25 marca 201 2)

Sejnianki nie miały sobie równych na turnieju piłki siatkowej dziewcząt o
Puchar Prezesa SM MLEKPOL, który został rozegrany w Sejnach. W tur-
nieju wystartowało 8 drużyn.

Sejny z pucharem
Dwudniowy turniej rozegrany zo-

stał w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Sejnach. Rywalizowało w nim
8 drużyn dziewczęcych - uczennic szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z: Zespołu Szkół nr 2 w Grajewie, ZS
Niećkowo, Augustowskiego Centrum
Edukacyjnego, ZS Sokółka, Salos Ełk,
drużyna z Łoździej na Litwie, II I LO Su-
wałki oraz UKS LO Sejny. Te ostatnie
pokonały drużynę z Grajewa i otrzy-
mały zwycięski puchar.

Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
o Puchar Prezesa SM MLEKPOL jest
początkiem cyklu rozgrywek pod na-
zwą "Mleczna Liga", które odbywać się
będą w miejscowościach związanych
z działalnością SM MLEKPOL.

Na zdjęciu stoją od lewej: Suszczewicz, Woźniakowski, Ołów, P. Kuklewicz, Czeplik, Legenzow, Ołowniuk, Zawadzki, Grunwald,
Krzysztof Kropiwnicki (trener), Marcin Kuklewicz (kierownik drużyny). Wpierwszym rzędzie od lewej: Balewicz, Jakielaszek, Lesz-
czyński, Nowacki, Żyliński, Hołdyński. Nieobecni: Leszczyński, Tomczyk, Czaklis, Kowalewski, Senda, Palanis, Lejmel, Ludorf






