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Zamiast cieszyć się beztroskim dzieciństwem, Kaja Kwaterska toczy wal-
kę o życie. U tej pięcioletniej dziewczynki zdiagnozowano guza mózgu.
Nowotwór jest złośliwy, ale istnieje szansa na wyleczenie.

Pomóżmy Kai

Dramat sejneńskiej rodziny rozpo-
czął się miesiąc temu. Tuż przed swo-
imi piątymi urodzinami Kaja zaczęła
często tracić równowagę, po tym jak
doszły do tego problemy ze wzrokiem,
zaniepokojeni rodzice udali się z nią do
szpitala. Sejneńska placówka odesłała
ich do kliniki w Białymstoku, gdzie ro-
dzice usłyszeli, że u ich dziecka wykry-
to guza mózgu. Diagnozę potwierdzili
specjaliści z Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie, na dodatek okazało się,
że jest to nowotwór złośliwy i nie może
być wycięty.

- Całe nasze życie zmieniło się z tą
jedną chwilą, wraz ze słowami, które
brzmiały jak wyrok – wspomina Moni-
ka Kwaterska, mama Kai. – Początko-
wo nie odbierałam telefonów od
znajomych, nie wiedziałam jak przyjąć
ich współczucie. Nie mogłam uwierzyć,
że taka choroba może dotknąć małe
dziecko. Ale dla dobra naszej córeczki
oboje z mężem postanowiliśmy walczyć
i zrobić wszystko, aby ją ratować.

Rodzice dziewczynki założyli stro-

nę internetową (www.dlakai.pl) i profil
na facebooku, gdzie informują o stanie
zdrowia i historii choroby swojej córki.
W sieci szukali też informacji na temat
najskuteczniejszych form leczenia. W
ten sposób dowie-
dzieli się o terapii z
wykorzystaniem fizy-
ki jądrowej. Polega
ona na bombardo-
waniu nowotworu
protonami.

- Nie dotykając
zdrowej tkanki, nie
powodując okale-
czenia, oparzenia skóry, możemy za-
atakować nowotwory położone nawet
w głębokich strukturach mózgu – wy-
jaśnia prof. Leszek Królicki, krajowy
konsultant w dziedzinie medycyny nu-
klearnej w swojej wypowiedzi w filmie
dokumentalnym realizowanym przez
Telewizję Polską.

Przykładem wyleczenia terapią pro-
tonową w tym obrazie jest 1 8-letni Ma-
ciek, który także miał złośliwego guza

mózgu, odrastał on nawet z jednej pozosta-
wionej komórki. Dopiero hadronoterapia zwal-
czyła raka i teraz chłopak wraca do
normalnego życia. Rodzice Kai w takich za-
biegach upatrują szansy dla swojej córki. Tym
bardziej, że jest ona osłabiona po jednej che-
mioterapii, a przed nią kolejne. Jedyną prze-
szkodą są pieniądze. W Polsce nie ma jeszcze
centrum hadronoterapii, a wysłanie Kai na
leczenie do Monachium (Rinecker Proton
Therapy Center) to koszt powyżej 1 00 tys.
złotych. Nie wiadomo czy i w jakim stopniu

leczenie zrefunduje Na-
rodowy Fundusz
Zdrowia.
W pomoc ma-

łej Kai zaangażo-
wało się wielu sej-
nian. W niedzielę
Wielkanocną w
Ośrodku Kultury o
godz. 1 8.30 odbę-

dzie się koncert charytatywny na rzecz
dziewczynki. Zagra Gaz Blues Grupa, Kor-
nik & Wróbel, No Logo, na scenie pojawi
się też znana piosenkarka Maria Sadow-
ska. Wstęp na tę imprezę kosztuje 5 zło-
tych, w jej trakcie licytowane będą obrazy
studentów malarstwa. W tym samym cza-
sie kwesta będzie trwała też na sejneń-
skich ulicach. Wszystkie zebrane pieniądze
zostaną przekazane na leczenie dziew-
czynki. W poprzedni weekend w Suwał-

kach rozegrano charytatywny mecz pił-
karski. Zebrano 3 tysiące złotych, a ki-
bice i piłkarze „Gieretu Giby” dołożyli do
tej puli 300 zł. Sam plakat zapraszają-
cy na rozgrywki sprzedano za 50 euro.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni za
okazaną pomoc. W tej chwili mamy ta-
ką ilość pieniędzy, która pozwala na wy-
jazd do Monachium i zakwaterowanie.
Teraz zbieramy już tylko na leczenie –
informuje mama chorej pięciolatki.

Dodaje, że sama Kaja chyba nie do

końca rozumie całe zamieszanie wokół
siebie. Jej rodzeństwo: 4-letnia Maja i
7-letni Sebastian są trochę zazdrośni o
uwagę, jaką rodzice poświęcają chorej
córce. Ale cała rodzina Kwaterskich ma
nadzieję, że ten zły sen wkrótce się
skończy. Kaja znów będzie zdrową, mą-
drą dziewczynką z grzywką zawadiac-
ko opadającą na oczy, z pamięci
wymieniającą nazwy dinozaurów i an-
gielskie słówka. I jeszcze mocniej ko-
chającą życie. Monika Waraksa

Pięcioletnia Kaja (w środku) z rodzicami i młodszą siostra MająPięci

Pomóc Kai można wpłacając pienią-dze na konto Stowarzyszenia naRzecz Osób Niepełnosprawnych wSejnach: 6293540007 0000 00001629 0001. Wtytule z dopiskiem „DlaKai Kwaterskiej” oraz przekazując 1%podatku: KRS 0000061555
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Trudno wyobrazić sobie święta Wielkanocne bez stroików na stołach, czy
też coraz popularniejszych wiosennych wieńców na drzwiach. Wielu sejnian
w takie ozdoby zaopatruje się na kiermaszu Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Święta z gośćmi

Podopieczni sejneńskich WTZ-ów
podczas swoich „drzwi otwartych”, nie
mogli narzekać na brak gości. Codzien-
nie odwiedzali ich mieszkańcy i ucznio-
wie szkół z całego regionu.

- Mamy to szczęście, że jesteśmy
w budynku, który jest często odwiedza-
ny, dzięki temu wiele osób dość przy-
padkowo może się więcej dowiedzieć
o naszej działalności. Ale najczęściej w
nasze progi przychodzą zorganizowa-
ne grupy ze szkół, co też nas bardzo
cieszy. Dzieci są wdzięcznymi słucha-
czami, są też ciekawskie, bardzo miłe
– mówi z uśmiechem Iwona Żegarska,
kierownik sejneńskich WTZ-ów.

Jak się okazuje uczniowie często
mają problem ze zdefiniowaniem oso-
by niepełnosprawnej, najczęściej widzą
ją jako poruszającą się na wózku i –
zwłaszcza najmłodsi- nie wiedzą, że
może ona wyglądać inaczej.

Tymczasem niepełnosprawni ru-
chowo i intelektualnie są częścią każ-
dego społeczeństwa i to na dodatek
często bardzo zdolną. Podopieczni WTZ,
co roku zachwycają swoimi talentami
przy tworzeniu stroików świątecznych,
malowaniu obrazów, skomplikowanych
budowli z zapałek. Do tego stopnia, że
niektóre szkoły chciałyby u nich zorga-
nizować integracyjne spotkania. Na ta-

ki pomysł wpadli pedagodzy ze szkoły
w Gibach. Uczestnicy WTZ od lat wy-
konują ramy do obrazów, budki dla pta-
ków, stołki, pocztówki, dokonują
przeróbek krawieckich itp.

Do Wielkanocy przygotowują się
też uczniowie sejneńskiej Szkoły Pod-
stawowej. Od wielu lat w SP im. mjr
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” or-
ganizowany jest konkurs plastyczny,
którego celem jest kultywowanie tra-
dycji wielkanocnych. W tym roku
uczestnicy konkursu mieli za zadanie
wykonanie wielkanocnych stroików,
palem i witraży. Prace ok. 70 uczniów
z klas I – VI można oglądać w holu
szkoły.

A jeśli ktoś chciałby nauczyć się de-
korować pisanki, może skorzystać z za-
proszenia Ośrodka Kultury i w piątek,
6 kwietnia w godz. 1 3.00-1 6.00, wybrać
się na tradycyjne malowanie jaj wielka-
nocnych. (mov), fot. (tam)

Prace uczniów Szkoły Podstawowej zaskakują nie tylko bogatą kolorystyką, estetyką wykonania, ale też oryginalnością.
A ile było radości przy ich tworzeniu.
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Puńsk pod okiem „Wielkiego
Brata”, czyli kto śledzi mieszkań-
ców Puńska i ich gości? To pytanie
w czasie sesji Rady Powiatu zadał
radny z Puńska.

- Mieszkańcy Puńska są oburze-
ni – mówił drżącym głosem. – Ktoś
przy wjeździe do Puńska od strony
Suwałk i Sejn, a także na kilku dro-
gach powiatowych w miejscowo-
ściach wzdłuż granicy, zainstalował i
zamaskował kamery rejestrujące
wszystkich wjeżdżających i wyjeż-
dżających. O co w tym wszystkim
chodzi, komu i czemu ma służyć ta
inwigilacja?

Do zainstalowania kamer nie
przyznał się dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Sejnach. Swój udział
w tym procederze wykluczyli przed-
stawiciele policji, straży granicznej,
pożarnej i leśnej. W takim razie, kto
stoi za „ukrytą kamerą”?

- W tej sprawie nie mam nic do
powiedzenia – usłyszeliśmy do Wi-
tolda Liszkowskiego, wójta Puńska,
którego telefonicznie złapaliśmy w...
Berlinie. – Nie potwierdzam, nie
zaprzeczam, nie powiem nic – do-
dał i przerwał połączenie.

Jak wynika z naszych nieofi-
cjalnych informacji, kamery na te-
renie gminy pracują już od kilku
tygodni. Przed ich zainstalowa-
niem w Puńsku pojawili się ta-
jemniczy „smutni panowie”,
którzy chcieli objąć monitorin-
giem również Urząd Gminy. Nie
dostali na to zgody, ale i tak
zrobili swoje. Wiele wskazuje
na to, że kamery są własnością
polskich służ specjalnych, a
mają im pomóc w wykryciu
sprawców m.in. zamalowania
tablic z dwujęzycznymi, pol-
skimi i l itewskimi, nazwami
miejscowości.

***
Z propozycją wspólnego opra-

cowania wniosków o unijne dofi-
nansowanie rozbudowy szpitali w
Łoździejach i Sejnach zwrócił się do
starosty sejneńskiego dyrektor pla-
cówki na Litwie. Szansą jest kolejne
rozdanie pieniędzy z programu Pol-
ska-Litwa – Rosja (Obwód Kalinin-
gradzki). Teraz przedstawiciele obu
szpitali i samorządów mają rozpo-
cząć poszukiwania nowego partnera
po stronie rosyjskiej, zainteresowane-
go maksymalnym podwyższeniem
wartości wspólnego wniosku, bo tyl-

ko takie mają szanse na realizację.
***

Nie w maju jak planowano, a
na przełomie czerwca i lipca roz-
pocznie się budowa ronda na
skrzyżowaniu ulic Łąkowej, Konar-
skiego i Wojska Polskiego. Jako po-
wód zmiany terminu inwestor podaje
bezpieczeństwo uczniów. W bezpo-

średnim sąsiedztwie plano-

wanego ronda znajdują się trzy
szkoły: ZSO, ZS CKR i SP 2 i stąd
przesunięcie prac budowlanych na
okres wakacji, kiedy ruch pieszych w
tym miejscu znacznie się zmniejsza.

***
Stowarzyszenie Sejna 1 propo-

nuje przeprowadzenie konsultacji
społecznych w sprawie wytycze-
nia na terenie powiatu miejsc
przeznaczonych pod budowę ferm
wiatrowych. Dotychczasowe prote-
sty przeciwko budowie wiatraków są

efektem z jednej strony braku uzgod-
nionego ze społeczeństwem planu lo-
kalizacji ferm, z drugiej niedostate-
cznej edukacji w tej dziedzinie.

***
Rada Powiatu dokonała podziału

673.839 zł otrzymanych na rok 2012
z PFRON-u. Najwięcej, bo 443.880 zł
przekazanych zostanie na dofinanso-
wanie działania WTZ, 1 05.000 zł na
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt

rehabilitacyjny,
przedmioty
ortopedyczne i
środki pomoc-
nicze, po
45tys. zł na li-
kwidację barier
architektonicz-
nych, w ko-
munikowaniu się
i technicznych
oraz dofinanso-
wanie udziału
osób niepełno-
sprawnych i ich
opiekunów w tur-
nusach rehabilita-
cyjnych, a 1 5.000
zł na szkolenia i
przekwalifikowanie
zawodowe osób nie-
pełnosprawnych.

***
Około 100 osób,

głównie mieszkań-
ców miasta Sejny
korzysta z codzien-
nej pomocy Caritas
w postaci posiłków i
dotacji na zakup le-
ków. Przed świętami
Bożego Naro-
dzenia organizacja ta
zebrała ponad 1 ,5 to-
ny żywności, z której
zrobiono 320 paczek i
przekazano dla rodzin
najuboższych. Wielka-
nocna zbiórka spotkała

się z mniejszym odzewem społe-
czeństwa. Zebrano ok. 1 tony artyku-
łów żywnościowych, z których
zrobiono 300 paczek. W okresie zi-
mowym Carias zakupił i rozdał ponad
200 m sześc. suchego drewna. Zda-
niem szefa sejneńskiego Caritasu Le-
cha Kuleszy działalność tej instytucji
to „Małe otwarcie serca na potrzeby
bliźniego”.

***
Radni miejscy Sejn jednogło-

śnie wyrazili zgodę na podpisanie
przez burmistrza listu intencyjne-
go o współpracy pomiędzy Gminą
Miastem Działdowo, woj. warmińsko-
mazurskie, a Gminą Miasto Sejny.

List ten jest podstawą do zawar-
cia umowy o partnerstwie, która prze-
widuje m.in. współpracę w dziedzinie
kultury, turystyki, sportu, edukacji,
wymianę dzieci i młodzieży, przedsię-
biorców, a także wymianę informacji
w zakresie zarządzania kryzysowe-
go, ochrony zdrowia, wymianę do-
świadczeń w zakresie funkcjonowa-
nia administracji.

***
Ważna wiadomość dla bezro-

botnych mieszkańców powiatu. Po-
wiatowy Urząd Pracy otwiera biuro
bezpłatnych porad prawnych. Bę-
dzie ono czynne w siedzibie PUP w
Sejnach w każdy ostatni piątek mie-
siąca, poczynając od kwietnia, w go-
dzinach 1 0-1 4.00.

***
Deklarację współpracy Rady

Powiatu Sejneńskiego z burmi-
strzem i Radą Miasta Sejny dla do-
bra mieszkańców miasta i powiatu
złożył w czasie sesji Rady Miasta Jó-
zef Miszkiel, przewodniczący Rady
Powiatu. W sesji (30.03.), podczas
której Andrzej Mocarski, przewodni-
czący Rady Miasta wręczył J. Misz-
kielowi list gratulacyjny z okazji
wyboru na przewodniczącego Rady
Powiatu, uczestniczył też sekretarz
powiatu Marek Ślusarz.

***
Czworo uczniów Szkoły Podsta-

wowej im. mjr Henryka Dobrzańskie-
go „Hubala” zostało laureatami
wojewódzkich konkursów przedmio-
towych w roku szkolnym 2011 /201 2.

Laureatami z historii zostali Natalia Ka-
szuba, Wojciech Wieczorek (oboje kl.
VI b) i Jakub Gryguć (kl. VI a), który
jest wśród najlepszych w województwie
polonistów. PonadtoAnna Massal (kl.
VI c) znalazła się w gronie laureatów
konkursu z informatyki. Opiekunami tej
grupy były panie: Bożena Gryguć (hi-
storia), Joanna Milewska (informaty-
ka) i Dorota Fiećko (język polski).
Uczniom i ich opiekunom (na zdjęciu u
góry) gratulujemy.

***
Czy w 80 minut da się zwiedzić

świat? Na pewno można go obej-
rzeć za pomocą Internetu. Pod ha-
słem „W 80 minut dookoła świata”
spotkali się studenci sejneńskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W
ostatni tydzień marca obchodziliśmy
ogólnoeuropejską akcję „tydzień z In-
ternetem 201 2”, a starsi sejnianie
podczas spotkania w Sali teatralnej
sejneńskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego: „mieli okazję przeprawić się
przez dżunglę, pustynię i kanion, zo-
baczyć miasto Inków, podwodny
świat i słynne muzeum.”

***
Do 15 kwietnia trwać będą kon-

sultacje społeczne w sprawie do-
puszczenia do żeglugi na jez. Hołny
statku Tryton, którym Jan Paweł II w
roku 1 99 pływał po jez. Wigry. W tej
chwili najwięcej podpisów przeciw rej-
som statku zebrali mieszkańcy Kra-
snogrudy. Do Starostwa Powiatowego
wpłynął też protest od pracowników
ośrodka Politechniki Białostockiej w
Hołnach Mejera. Główny powód pod-
noszony przez protestujących to za-
kłócenie ciszy przez silnik kursującego
po jeziorze statku.

Oprac. (mov), (tam)Po ulicach Sejn spacerowała z okazałym ciastem.
Na widok skierowanego w jej stronę obiektywu (30 marca)

dziewczyna z tortem rzuciła krótko: „Mam dziś osiemnastkę!”

Wszystkiego najlepszego.



- Najczęściej w niskiej cenie i pro-
mocji przy zakupie na niezwykle ko-
rzystne raty – mówi Marek Ślusarz, od
1 3 lat Powiatowy Rzecznik Konsumen-
ta w Sejnach. – Nic nie ma za darmo.
Nie dajmy się zatem nabrać na wszel-
kiego rodzaju promocje organizowa-
ne w domach, prezenciki, obniżki cen
i atrakcyjne warunki kredytowania. Po-
wtarzam, nie ma nic za darmo. Ktoś
za nasz prezent zapłaci i to podwójną
cenę.

M. Ślusarz twier-
dzi, że rzecznikiem
konsumenta został
„bo taka była potrze-
ba”. Dziś tej decyzji
nie żałuje. Pomógł
wielu skrzywdzo-
nym, a raczej oszu-
kanym.

- Ludzie przy-
chodzą do mnie
nie po radę, jak
ustrzec się oszu-
sta, czy z pytaniem gdzie tkwi pułap-
ka w umowie, którą mają zamiar
podpisać, a wówczas gdy kupiony pro-
dukt rozpada się w rękach lub na no-
gach, mija termin, a po towarze i
zaliczce nie ma śladu, a zdarza się, że
na konto wchodzi komornik. W mojej
działalności najlepiej widać, że Polak
jest mądry, ale po szkodzie.

Oszukują nie tylko domokrążcy ofe-
rujący „atrakcyjny” towar po jeszcze
bardziej atrakcyjnej cenie. Haczyki na
klientów stosują banki, deweloperzy,
sklepy duże i małe, rzemieślnicy. Ofia-
rą oszusta może stać się każdy, ale
najczęściej są to ludzie starsi, emery-
ci, renciści, To oni dają się nabrać na
raty przy zakupie i montażu okien czy
drzwi antywłamaniowych. To ich ma-
mi się zakupami na niskooprocento-
wane raty, doliczając do ceny ok. 20
proc., bo tyle wynoszą odsetki od ukry-
tego kredytu i prowizja. Przepadają też
zaliczki wpłacane na poczet przyszłej
transakcji. Kwoty bywają rożne od 1 00
do 500, a nawet 1 .000 złotych.

- Miałem taką sprawę z agentem
oferującym plastikowe okna - opowia-
da M. Ślusarz. – Kobieta, samotna
emerytka, uwierzyła młodemu, ele-
gancko ubranemu i wygadanemu męż-

czyźnie, który występując w imieniu
znanej w Polsce firmy, oferował tanie
okna z montażem. Dała mu 500 złotych
zaliczki, a dostawała niecałe 800 zło-
tych emerytury. Podpisała umowę, do-
stała pokwitowanie opatrzone pie-
czątkami firmy i z datą dostawy i mon-
tażu okien. I spokojnie czekała. Minął
miesiąc, drugi, zbliżała się zima, a okien
nie było. Ktoś skierował ją do mnie. Oka-
zało się, że owszem dokumenty były

prawdziwe, ale już nie są nic warte.
Przedstawiciel
firmywciąż dzia-
łał na rynku,
chociaż wie-
dział, że firma
znajduje się w
stanie likwida-
cji i z zawartej
umowy się nie
wywiąże. To by-
ło najzwyklejsze
oszustwo, które
być może pozo-
stanie bezkarne,

bo firmy nie ma. Agenta wprawdzie zdo-
łano zatrzymać, ale sprawa została
umorzona ze względu na „niski spo-
łeczny stopień szkodliwości czynu”.

To tylko jeden z przykładów zamie-
rzonego i bezkarnego oszustwa.

Teraz „najatrakcyjniejszy” towar to
telewizyjne dekodery cyfrowe ofero-
wane przez domokrążców na 1 0 rat
po „zaledwie” 73 złote miesięcznie. I
nic to, że taki dekoder w sklepie kosz-
tuje ok. 300 zł. Za gotówkę, bo na ra-
ty będzie to kwota ok. 330-350 zł.

W roku 201 0 rzecznik interwenio-
wał 45 razy, w 2011 – 50. Jak twierdzi
około 70 procent interwencji udaje się
załatwić po myśli konsumenta.

Najczęściej zgłaszane do rzecznika
sprawy dotyczą wad stwierdzonych w
obuwiu, sprzęcie AGT, pościeli, a także
sprzętu... rehabilitacyjnego.

Nic jednak nie zastąpi zimnej gło-
wy i chłodnej kalkulacji ze strony sa-
mych konsumentów. Jednak, przy
odrobinie wątpliwości warto skorzystać
z jego pomocy i to nie po dokonaniu
transakcji, a przed nią.

Tadeusz Moćkun
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Litewska ustawa o oświacie, przyjęta przed rokiem i krytykowana przez li-
tewskich Polaków, wzbudza pewne wątpliwości - oświadczył we wtorek w
Wilnie komisarz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OB-
WE) ds. mniejszości narodowych Knut Vollebaek.

Litewska ustawa wzbudza
wątpliwości

4 Wydarzenia

Zimna głowa i kalkulacja
To podstawy, aby nie dać się oszukać wszelkiego rodzaju domokrążcom
oferującym najnowocześniejsze towary po najatrakcyjniejszych cenach.
W tych atrakcjach tkwi pułapka. Tylko gdzie?

Po spotkaniu z prezydent Litwy Da-
lią Grybauskaite Vollebaek wyraził jed-
nak przekonanie, że „można znaleźć
sposób pogodzenia chęci rządu po-
siadania nowej ustawy z oczekiwania-
mi polskiej mniejszości.”

O sytuacji mniejszości narodowych
na Litwie, w tym sytuacji Polaków, ko-
misarz OBWE rozmawiał też z prze-
wodniczącym AWPL, eurodeputowanym
Waldemarem Tomaszewskim.

- Podczas ponadgodzinnej rozmo-
wy komisarz zadawał bardzo wiele py-
tań. W wielu przypadkach musiałem
po prostu dementować informacje, któ-
re przedstawiciel OBWE uzyskał wcze-
śniej od litewskich polityków z koalicji
rządzącej na temat mniejszości naro-
dowych - powiedział Tomaszewski.

Wyraził satysfakcję ze spotkania i
dodał, że odniósł wrażenie, jakby uzu-
pełniło ono posiadaną przez komisa-
rza wiedzę na temat sytuacji mniej-
szości narodowych na Litwie. - A jakie
będą wnioski, zobaczymy – dodał To-
maszewski.

W przekonaniu komisarza przed-
stawiciele społeczności polskiej są
dumni z bycia obywatelami Litwy. Chcą
być częścią Litwy, ale ich niepokój
wzbudza ustawa o oświacie. W jego
ocenie ustawa ta nie może być wdra-
żana pośpiesznie, gdyż może pozba-
wić dzieci możliwości uzyskania wy-
kształcenia najlepszego z możliwych.

Zgodnie z nową ustawą, od 201 3
roku w szkołach litewskich i szkołach
mniejszości narodowych egzamin ma-
turalny z języka litewskiego zostanie
ujednolicony. Tymczasem program na-
uczania języka litewskiego w szkołach
litewskich i nielitewskich się różni. W
tych pierwszych język litewski, jako ję-
zyk ojczysty, jest wykładany w szer-
szym wymiarze, natomiast w szkołach
mniejszości jest wykładany jako język
państwowy. Ponadto język litewski, jak
podkreślają Polacy na Litwie, zawsze

pozostanie dla przedstawicieli innych
narodowości językiem wyuczonym,
chcą więc, by egzamin z tego języka
pozostał zróżnicowany.

Ustawa zakłada też, że w szkołach
mniejszości narodowych lekcje histo-
rii i geografii Litwy oraz wiedzy o świe-
cie w części dotyczącej Litwy powinny
być prowadzone w języku litewskim.
W całości po litewsku wykładany po-
winien być przedmiot o nazwie „Pod-
stawy wychowania patriotycznego”.

Komisarz Vollebaek przygotowuje
raport dotyczący sytuacji mniejszości
narodowych na Litwie i w Polsce, któ-
ry ma zostać opublikowany w maju.
W związku z tym raportem komisarz
OBWE pierwszy raz odwiedził Litwę i
Polskę w listopadzie ubiegłego roku.
Vollebaek zapoznawał się na Litwie z
zasadami prawnymi dotyczącymi mniej-
szości narodowych, ze sprawą uży-
wania języków mniejszości w sferze
publicznej i z kwestią oświaty. Pod-
czas wizyty w Polsce omawiał sytu-
ację mniejszości litewskiej, m.in. w
sferze edukacji i używania języka. Na-
stępna wizyta Vollebaeka w Wilnie za-
planowana jest na koniec marca.

Przypomnijmy, iż pod koniec grud-
nia 2011 roku Rada Europy zaapelo-
wała z kolei do Polski o wsparcie
mniejszości narodowych. Eksperci Ra-
dy Europy zalecają Polsce większe wy-
korzystanie języków mniejszości naro-
dowych w szkołach, urzędach, a także
w mediach - głosi raport o wykonaniu
przez Polskę Europejskiej Karty Języ-
ków Regionalnych lub Mniejszościo-
wych. Eksperci są zdania, że polski
rząd powinien zmienić przepisy usta-
wy o mniejszościach narodowych i et-
nicznych, która przewiduje, że w
gminach zamieszkanych przez mini-
mum 20 proc. przedstawicieli innych
narodowości niż polska, można wpro-
wadzić dwujęzyczne nazwy miejsco-
wości. W raporcie napisano, że takie

ustalenie tego limitu na 20 proc. jest
sprzeczne z Kartą.

W raporcie wskazuje się m.in., że
status języka litewskiego, jako pomoc-
niczego, uzyskała gmina Puńsk, ale
już w sąsiednich gminach powiatu sej-
neńskiego, to prawo nie obowiązuje,
choć mniejszość litewska stanowi tam
o 8 do 1 9 procent ogółu mieszkańców.
Eksperci zachęcają Polskę także do
starań, aby choć jedna litewskojęzycz-
na gazeta wychodziła przynajmniej
raz w tygodniu. Obecnie najpopular-
niejsza „Ausra” jest dwutygodnikiem,
a pozostałe tytuły ukazują się jeszcze
rzadziej.

Zdaniem przedstawicieli Rady Eu-
ropy, niewystarczający jest także do-
stęp mniejszości do elektronicznych
środków przekazu. Radio regionalne
nadaje litewskie, kilkunastominutowe
audycje, trzy razy w tygodniu, a tele-
wizja cztery razy w miesiącu, ale do
terenów zamieszkałych przez mniej-
szość litewską, nie dociera sygnał te-
lewizyjny programu III TVP, więc ci, do
których adresowany jest program, nie
mogą go oglądać.

Jednym z najważniejszych zale-
ceń skierowanych na podstawie ra-
portu jest apel o „szkolenie nauczycieli
i oferowanie nauczania w językach
mniejszości: białoruskim, niemieckim,
kaszubskim, łemkowskim i ukraińskim”.
Pewne większe wysiłki polskich władz
eksperci zalecają także w stosunku
do rzadszych w Polsce języków mniej-
szości: ormiańskiego, czeskiego, ka-
raimskiego, romskiego (romani), rosyj-
skiego, słowackiego, tatarskiego i ji-
dysz. „Więcej pracy trzeba na rzecz
promowania tolerancji wobec mniej-
szości” - napisano w raporcie, odno-
towując skargi ich przedstawicieli, np.
na niszczenie dwujęzycznych tablic z
nazwami miejscowości.

Polska ratyfikowała Europejską
Kartę Języków Regionalnych lub Mniej-
szościowych w 2009 r.; przygotowy-
wane co trzy lata raporty mają na celu
sprawdzenie, czy kraje-sygnatariusze
wypełniają jej postanowienia. W przy-
padku Polski raport przygotowano po
raz pierwszy.

("Znad Willi"
i informacje własne)

Koniec problemów z transportem
chorych

Sejneński SP ZOZ od 30 marca ma
już karetkę transportową i to z wy-
posażeniem do transportu nowo-
rodków.

Przepisy nie pozwalają na trans-
port chorego przyjętego na oddział w
sejneńskim szpitalu do innego szpita-
la normalną karetką ratunkową. No-
wy pojazd ma służyć właśnie do takich
celów.

- To koniec naszych problemów z
transportem chorych z naszego szpi-
tala na badania diagnostyczne czy
konsultacje do innych placówek – mó-
wi Waldemar Kwaterski, dyrektor SP
ZOZ. - Samochód, którym dyspono-
waliśmy służył nam już 11 lat, przeje-
chał ponad 500 tysięcy kilometrów.
Swoje zrobił i czas było go zmienić na
nowy model. Za 207 tysięcy kupiliśmy
„prosto spod igły” volksvagena T 5, do
tego za 26 tysięcy dokupiliśmy inku-
bator spełniający wszystkie parame-
try do przewozu noworodków.

Dodajmy, że jedyną karetką do
przewozu noworodków używaną na
terenie województwa podlaskiego dys-
ponował dotychczas Białystok. Sejny
są więc drugim ośrodkiem w regionie
mogącym wykonywać i świadczyć, w
razie potrzeby, takie usługi transpor-
towe dla szpitali np. w Suwałkach, Au-
gustowie czy Grajewie.

Z kwoty 207 tys. zł zapłaconej za
nowa karetkę 1 00 tys. pochodzi z umo-
rzenia przez WFOŚiGW części kre-
dytu na termomodernizację szpitala,
a 1 07 tys. ze środków własnych SP
ZOZ (podobnie jak cała kwota za in-
kubator do przewozu noworodków).

(tam)

Do zadań rzecznika należym.in.:- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i in-formacji prawnej w zakresie ochrony intere-su konsumentów
- występowanie do przedsiębiorcóww spra-wach ochrony praw i interesów konsumentów- rzecznikmoże też wytaczać powództwa narzecz konsumentów oraz wstępować, za ichzgodą, do toczącego się postępowania wsprawach o ochronę interesów konsumen-tów (w sprawach o wykroczenia konsumenc-kie rzecznik jest oskarżycielem publicznym)

Konsumenci najczęściej zwracają się do rzecznika z prośbą o pomoc
w reklamacji wadliwego ich zdaniem obuwia
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Sejneńskie mażoretki będą miały okazję zaprezentować się na Międzyna-
rodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 201 2”, który odbę-
dzie się latem w Suwałkach.

Wystąpią w Muszelkach Wigier

W 25. Suwalskich Prezentacjach
Artystycznych aż 23 zespoły z północ-
nej części województwa podlaskiego,
w tym dwa z Sejn (mażoretki Ladies i
Piruecik) rywalizowały o prawo wystę-
pu na festiwalu.

Przewodnicząca jury Bożena Ga-
łązka nie kryła podziwu po występie
sejneńskich zespołów:

- Niezwykle trudno jest oceniać
mażroetki, bo nie jest to formacja sce-
niczna, a w takich warunkach prezen-
towały się na przeglądzie w Suwałkach.
One tworzą całość z orkiestrą dętą w
tle. Tu były zdane same na siebie. I ten
trudny test sceniczny oba sejneńskie
zespoły zdały. Na kolana rzuciła mnie
grupa Ladies. Piękne dziewczyny to

duży atut, ale choreografia, technika,
dobór muzyki na najwyższym pozio-
mie. Ukłony w stronę dziewczyn i ich
opiekunki Doroty Tomczyk. Jeśli cho-
dzi o Piruecik, to, moim zdaniem, nie
trafiono z muzyką do układu jaki pre-
zentowały dziewczynki. One są świet-
ne technicznie, co było czuć, ale przy
tej muzyce miały problem z pokaza-
niem pełni sowich możliwości i umie-
jętności. A te, w co nie wątpię, są duże
– akcentowała B,Gałązka, instruktor
tańca z Olecka. (tam)

Sejneński Ośrodek Kultury po raz kolejny zorganizował dwa konkursy
recytatorskie.

Poetycki marzec

Oba pokazały, ze wśród młodych sej-
nian nie ginie zainteresowanie poezją. W
XII Powiatowym Konkursie „Cztery Pory
Roku” wyróżnienie zostali: Magdalena
Sztabińska, Paulina Jungiewicz, Izabela
Olszewska, Natalia Ambrosiewicz, Anna
Motuk i Dominika Gobczyńska.

W poetyckich zmaganiach wzięło

udział 1 6 gimnazjalistów z Sejn i Gib.
Pierwsze miejsce zajęła Paulina Chojnow-
ska z Gimnazjum w Gibach, II miejsce:
Diana Moroz – Gimnazjum Nr 2 w Sej-
nach, a III Paulina Kubryn – Gimnazjum
w Gibach. Konkurs odbył się 30 marca.

Dzień wcześniej w szranki stanęło
1 5 uczestników ze Szkoły Podstawowej

w Sejnach, w Krasnopolu, Karolinie i Gi-
bach. Wszystko w ramach XII Powiato-
wego Konkursu Recytatorskiego „Zabawa
z poezją”. I miejsce zajeła Maria Jarzem-
bowicz – Szkoła Podstawowa w Sej-
nach, I I Joanna Milewska – Szkoła
Podstawowa w Gibach, a II I Paulina Ma-
telak ze Szkoły Podstawoweh w Sej-
nach. Wyróżnienia otrzymali: Diana
Trzcianowska, Marta Łukaszewicz i Klau -
dia Boguszewska.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

(mov), fot. Ośrodek Kultury

Wystawy stałe w Klasztorze
Podominikańskim w Sejnach:
- wystawa prac plastycznych dzie-
ci i młodzieży z Ośrodka Kultury w
Sejnach;
- wystawa „Wigierski Park Narodowy”
- „Pradzieje Ziemi Sejneńskiej” -
eksponaty znalezione podczas
prac porządkowych na dziedzińcu
klasztornym.
- „Myśmy tu byli” - wystawa zdjęć
z okresu międzywojennego.

Wystawy czasowe w Klasztorze
Podominikańskim w Sejnach:
- „Aeromancja”- obrazy Jerzego
Wojciecha Bielckiego - Jerzy Woj-
ciech Bielecki jest zananym pol-
skim malarzem, ilustaratorem i gra-
fikiem. Ukończył wydział sztuk
pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Uprawia ma-
larstwo hipperrealne, przesycone
światłem i lekkimi kolorami. Nie
przez przypadek w jego obrazach
można odnaleźć motywy sejneń-
skiej bazyliki. Artysta przyszedł na
świat w sejneńskim klsztorze i tu
spędził szczęśliwe dzieciństwo.
Wernisaż w tym miejscu, to jak
sam stwierdził, sentymentalny po-
wrót do domu.
- Poplenerowa wystawa fotogra-
ficzna - Wystawa jest uwieńcze-
niem tygodniowej pracy uczestni-
ków Pleneru Fotograficznego zre-
alizowanego w czerwcu tego roku
w ramach projektu pn. „Polsko-Li-
tewskie spotkania na pograniczu
„Tradycja i współczesność” Sejny -
Druskienniki”. Eskpozycja obejmu-
je 40 prac ukazujących piękno
Sejn, Druskiennik oraz regionu
przygranicznego.
- Zbiory ś.p.Jana Giedź - Ekspo-
zycja obejmuje zbiory Ś.P. Jana
Giedź, sympatyka Sejn i Sejneńsz-
czyzny, znanego kolekcjonera i foto-
grafika. Kolekcja zbierana przez blisko
50 lat zawiera zabytkowe radiood-
biorniki, gramofony, aparaty fotogra-
ficzne z XIX i XX wieku. Eksponaty
trafiły do muzeum dzięki córce ko-
lekcjonera Pani Janinie Giedź.
- 90-ta rocznica Powstania Sej-
neńskiego – wystawa składa się
się z fotografii wykonanych przez
Krzysztofa Palewicza podczas Uro-
czystych Obchodów 90-tej Roczni-
cy Powstania Sejneńskiego, które
odbyły się 22 i 23 sierpnia 2009
roku i okazały ogromnym przed-
sięwzięciem, szeroko omawianym
przez media lokalne i krajowe. Z tej
specjalnej okazji odtworzono sce-
ny z pobytu marszałka Józefa Pił-
sudskiego w 1 91 9 roku w Sejnach
w wykonaniu aktora Ś.P. Janusza
Zakrzeńskiego.
- „Powstanie Sejneńskie 1 91 9 -
fotografie i dokumenty” - Dzięki
tej ekspozycji zwiedzający mogą
zapoznać się bliżej z faktami doty-
czącymi historii Powstania Sejneń-
skiego. Prezentowane są tu foto-
grafie i dokumenty dotyczące sej-
neńskiego czynu niepodległościo-
wego.

Wystawy stałe
w Muzeum Ziemi Sejneńskiej:
W Sali numizmatycznej ekspono-
wane są monety i banknoty, po-
chodzące z różnych krajów i epok
historycznych. Część z nich odnale-
ziono na terenie Sejn: monety srebr-
ne z XVII wieku, monety polskie z
okresu międzywojennego, monety
wczesnopiastowskie, z epoki Jagiel-
lonów i Wazów, monety antyczne -
greckie i rzymskie, monety XIX - XX
w z różnych krajów.
W Sali dominikanów i biskupów
sejneńskich prezentujemy niektó-
re pamiątki, które pozostały po za-
konnikach i biskupach sejneńskich.
Sala szkół sejneńskich - Szkoły
sejneńskie, zwłaszcza z pierwszej
polowy XIX w (Liceum, Szkoła Wy-
działowa i Wojewódzka, Sejneń-
ska Szkoła Obwodowa, Gimna-
zjum) opuściło wielu wybitnych ab-
solwentów. Dzieje tych szkól to przy-
kład ogromnego zaangażowania

kadry nauczycielskiej i miejscowe-
go społeczeństwa. Sejny znane by-
ły jako prężny ośrodek szkolnictwa
średniego w dawnej Rzeczypospo-
litej. Ponadto w latach 1 826 - 1 91 5
istniało słynne Seminarium Duchow-
ne, a w okresie1 923 - 1 939 Semi-
narium Mniejsze i Gimnazjum im.
Św. Kazimierza kurii Biskupiej.
Sala wojskowa - Zgromadzony
materiał wizualny (fotografie,
pocztówki, dokumenty, militaria,
medale i odznaczenia) przedsta-
wia w znacznym stopniu zaanga-
żowanie polskich organizacji
wojskowych i mieszkańców tej
Ziemi w walce o jej przyłączenie
do Macierzy.
Sala wielokulturowości regionu
- Ziemia Sejneńska, a zwłaszcza
miasto Sejny w niedalekiej prze-
szłości (XVIII-XX w.) była zamiesz-
kana przez wiele narodowości:
Polaków, Litwinów, Żydów, Niem-
ców, Rosjan, Białorusinów, Tata-
rów i Ormian. Na Sejneńszczyźnie,
terenie pogranicza etnicznego,
mieszały się więc różne kultury i
tradycje. Wielokulturowość tego
terenu stanowi o jego sile, jest
świadectwem jego bogatej prze-
szłości i nadzieją na przyszłość.
Niektórych nacji już dawno tu nie
ma. Pozostały po nich tylko wspo-
mnienia i resztki ich dziedzictwa
kulturowego. Aby uchronić przy-
najmniej część tej spuścizny dzie-
jowej, uznaliśmy za niezbędne
propagowanie wielokulturowości
tej Ziemi i eksponowanie przeja-
wów kultury materialnej jej miesz-
kańców.

Ośrodek „Pogranicze - sztuk,
kultur, narodów”
W budynku Ptaszników w Między-
narodowym Centrum Dialogu w Kra-
snogrudzie można obejrzeć wystawę
grafik Andrzeja Strumiłły do
„Wierszy ostatnich” Czesława Mi-
łosza. „Zapisy mego czucia że ży-
ję, oddycham. Tym były moje
wiersze więc hymnami wdzięczno-
ści. A razem z tym byłem świadomy
nieszczęścia, skaleczenia. I nic we
mnie nie było spontaniczne, ale pod
kontrolą woli.” - Czesław Miłosz. Cykl
rysunków Andrzeja Strumiłły do
„Wierszy ostatnich” Czesława Miło-
sza powstał na zamówienie Funda-
cji f.o.r.t.e. w ramach projektu
„słuchając Miłosza...”.
LIMES – PONTES – AGORA w
Białej Synagodze - Opowieść o no-
wym pograniczu Europy w ośmiu
odsłonach - Wystawa poświęcona
polskim tradycjom dialogu między-
kulturowego, ich kontynuacji po
przełomie 1 989 roku oraz przyszło-
ściowej wizji praktykowania dialogu
na nowych pograniczach Europy.
Szukanie ojczyzny. Świadectwa i
proroctwa Czesława Miłosza - Wy-
stawa w przestrzeniach dworu w
Krasnogrudzie opowiada o tym, co
dla Czesława Miłosza stało się jed-
nocześnie losem, obsesją, snem,
życiową utopią i zadaniem wyzna-
czonym samemu sobie w formie co-
dziennej dyscypliny pracy – szukanie
ojczyzny. Utrata Miejsca, wykorze-
nienie – to jedne z podstawowych
imion dramatu człowieka współcze-
snego. Autor „Ziemi Ulro” nie tylko
potrafi zejść głęboko w te złoża eg-
zystencji, ale także zdobyć się na
bunt wobec wygnańczej matrycy lo-
su i desperacko szukać dróg wyjścia
z krainy wydziedziczenia. Wygnany
z rodzinnego kraju, dzieciństwa, na-
tury, wyobraźni religijnej odnajduje
ojczyznę na linii powrotu, apokata-
stasis (znaczy przywrócenie). Po-
wracając do Krasnogrudy w 1 989
roku napisze: „Honorowany niech
będzie protest przeciw niezłomnemu
prawu...”.
Dziewięć obrazów do poematu
Czesława Miłosza „Orfeusz i Eury-
dyka” – Wystawę prac autorstwa
Wiesława Szumińskiego oglądać
można od poniedziałku do piątku
w Domu Pogranicza. Wstęp wolny.

To trzeba zobaczyć!
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PRACA
● Koło Łowieckie "Słonka" wSejnach zatrud-
ni na umowę zlecenie pracownika z prawem
jazdy na ciągnik. Tel. 601 874 631
● 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 Volkswagena Passata B-5
poj.1 ,8 ben + LPG prod.1997 włoska oryg.no-
wa inst.gazowa do rejestracji tel 604193349
● Sprzedam motocykl IŻ JUPITER5 wraz z
wózkiem bocznym (tzw.: ,,koszem''). Rok pro-
dukcji 1990. Pojemność silnika 350cm3, ben-
zyna. Stan motocykla dobry. Motocykl jest na
chodzie, a całość (motocykl + kosz) koloru
czerwonego. Ubezpieczenie ważne do czerw-
ca 2012 roku. Cena 3500zł - do negocjacji.
Okolice Sejn. Więcej informacji pod nume-
rem telefonu 514 652 397
● 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
● Szukam wSejnach lokalu ok. 30 m2 pod
działalność dospodarczą. tel. 661654432
● Krasnopol, działka 0,8 ha, ul. 22-go Lipca,
droga asfalt, prąd, woda. 25 zł za metr. Tel.
87 566 76 98
● Sprzedam 3 działki nad jeziorem Czar-

nym w miejscowości Białogóry. Każda o
pow. 50 arów (w tym 10 arów lasu), z do-
stępem do jeziora – 50 m linii brzegowej,
woda, prąd na miejscu. Kontakt: 513 719
293 lub 87 516 56 32
● Sprzedam działkę budowlaną wokolicach
Sejn, wielkość i cena do uzgodnienia. Kon-
takt: 507 281 838
● Sprzedam dom wstanie surowym nad jez.
wŻegarach. tel. 601874631
● 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
● 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 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 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

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
● Mam do sprzedania łóżko do sypialni. Ste-
laż łóżka metalowy, nóżki drewniane. Mogę
sprzedać zmateracem w stanie dobrym bądź
bez.Cena do uzgodnienia. Tel. 697-807-
743.Giby
● Sprzedam suknię ślubną białą, rozmiar 38-
40, stan dobry (+), w komplecie koronkowe
bolerko. Cena do uzgodnienia. Kontakt: 506
540 182
● Sprzedam dwie alby komunijne, dla chłop-
ca i dziewczynki średniego wzrostu, ceny 50
i 90 zł, dodatki gratis. Kontakt: 500 824 157
● 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 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
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● Sprzedam albę do komunii na wysokiego
chłopca. Kontakt: 691 967 936
● 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
● Chciałbym się zapoznać z panią wwieku
od 30 do 55 lat z okolic Sejn, Suwałk, Augu-
stowa, Podlasia. Chciałbym z panią poroz-
mawiać, wypić kawę, pójść na spacer. Mam
na imię Krzysiek, wolny samotny facet.
gg.15841216, tel. 723374449
● 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

09.03.201 2 r.
– 1 5.03.201 2 r.
APTEKA MALWA
ul. Zawadzkiego1 9

1 6.03.201 2 r.
– 22.04.201 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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„Gieret” w grze

Klub Sportowy „Gieret” Giby informuje, że mecze rundy wiosennej
kl. Okręgowej sezonu 2011 /201 2 będą rozgrywane na stadionie w
Gibach w następujących terminach:

KS „Gieret” Giby – M-GKS Narew Choroszcz 31 .03.201 2 (sobota) godz.1 5.00
KS „Gieret” Giby – LZS Korona Dobrzyniewo Duże 1 4.04.201 2 (sob.) godz.1 6.00
KS „Gieret” Giby – UKS Krypnianka Krypno 28.04.201 2 (sobota) godz.1 6.00
KS „Gieret” Giby – KS Rudnia Zabłudów 05.05.201 2 (sobota) godz.1 7.00
KS „Gieret” Giby – KS Orlęta Czyżew 1 9.05.201 2 (sobota) godz.1 7.00
KS „Gieret” Giby – GKS Forty Piątnica 26.05.201 2 (sobota) godz.1 7.00
KS „Gieret” Giby – UKS Sudowia Szudziałowo 1 0.06.201 2 (niedz.) godz.11 .00

Wminiony weekend piłkarze seniorzy występujący w rozgrywkach ligo-
wych prowadzonych przez Podlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej.

Ruszyła piłkarska karuzela
W klasie okręgowej pierwsze me-

cze o punkty w roku 201 2 zagrały dru-
żyny Gieretu Giby i Pomorzanki Sejny.

Gieret, na własnym boisku, zmie-
rzył się z M-GKS Narew Choroszcz,
a Pomorzanka na wyjeździe zagrała
z KKS Piast Białystok.

Piłkarze z Gib wygrali swój mecz
3:1 i po 1 8. kolejkach z 33 pkt. zaj-
mują w tabeli 4. miejsce.

Natomiast walczący o utrzyma-
nie się w okręgówce podopieczni
Krzysztofa Kropiwnickiego ulegli ry-
walom 0:3 i w tabeli z dorobkiem 1 3
pkt. plasują się na 1 4 miejscu (na 1 6
drużyn).

Kolejne mecze Pomorzanka za-
gra: 7.07. o godz. 1 3.00 w Sejnach z
Sudovią Szudziałowo, 1 4 lub1 5.04. w
Sokółce z Sokołem II , 21 .04. o godz.

Karol Sliwiński przez kilka lat bronil
bramki suwalskich Wigier, Sparty
Augustow, Pomorzanki Sejny, aby
na koniec kariery stanąć między

slupkami bramki Gieretu Giby

Młode siatkarki Pomorzanki Sejny prowadzone przez Jacka Zajkowskiego
zajęły drugie miejsce zdobywając tytuł wicemistrzyń województwa podla-
skiego i zagrały w 1 /8 finału Mistrzostw Polski.

Brakuje ogrania

- W Tomaszowie Lubelskim, bo
tam walczyliśmy o awans do ćwierć-
finału, zmierzyliśmy się z TKS Toma-
sovią, MKS V LO Rzeszów i MUKS
Volley Płock – mówi trener Zajkowski.
– Dziewczyny zagrały z zębem, wal-
czyły ze starszymi o rok-dwa rywal-
kami trenującymi w szkołach
sportowych. Efekt to czwarte miejsce
i na dziś to musi wystarczyć. Dziew-
czyny zagrały dobry turniej i za to im
chwała.

Wyniki Pomorzanki: z 0:2 MKS
Leżajsk, 1 :2 z MUKS Volley Płock
(wygrały I seta, a w II prowadziły 1 9:9)
i 0:2 TKS Tomasovią Tomaszów Lu-
belski.

Już turniej finałowy mistrzostw wo-
jewództwa podlaskiego pokazał, że w
ekipie Pomorzanki drzemią olbrzymie
możliwości. Ubiegłorocznym mistrzy-
niom Polski szkół podstawowych bra-
kuje jednak ogrania, boiskowego
cwaniactwa, które zdobywa się wraz

z wiekiem i ilością rozegranych spo-
tkań z silnymi rywalkami. Sejnianki
grają dużo, zdobywają doświadcze-
nie, które za lat kilka powinno procen-
tować. Ambicji i talentu dziewczynom
nie brakuje. Czas pracuje dla nich.

Przypomnijmy skład zespołu wi-
cemistrzyń województwa i uczestni-
czek turnieju 1 /8 MP młodziczek:
Martyna Bućkun. Dominika Szoka,
Magdalena Szoka, Jolanta Żylińska,
Patrycja Sienkiewicz, Katarzyna Po-
piel, Martyna Mazur, Pamela Sawko,
Małgorzata Mackiewicz, Paulina Fie-
dorowicz, Agnieszka Kowalewska,
Magdalena Gilewska.

(tam)

1 4.00 w Sejnach z Kolejarzem Cze-
remcha.

Natomiast Gieret jeszcze przed
świętami zagra na wyjeździe z Ma-
gnatem Juchnowiec Kościelny, 1 4.04.
o godz. 1 6.00 podejmie Koronę Do-
brzyniewo Duże, a 21 lub 22.04. w
Wasilkowie z tamtejszym KS.

W niedzielę 1 5. kwietnia o godz.
1 3.00 w Sejnach, meczem z ŁKS
1 926 Łomża, rozgrywki rozpoczyna-
ją juniorzy młodsi Pomorzanki.

Kolejne udane zawody sejneńskich judoków. Tym razem nasi zawodnicy
najczęściej sięgali po srebro.

Judocy ze srebrem
Zawodnicy SKS „pomorzanka”

Sejny startowali na II I Otwartych Aka-
demickich Mistrzostwach Wojewódz-
twa Podlaskiego w Judo.
Organizatorem zawodów był Klub Ju-
do Politechniki Białostockiej.

W szranki stanęli judocy z grup
wiekowych dzieci i młodzików oraz
studenci Politechniki Białostockiej.

Sejny reprezentowało 9 zawodni-
ków w grupie wiekowej dzieci i mło-
dzików oraz czterech zawodników w
grupie wiekowej studentów (wśród
nich trener).

Zawodnicy "Pomorzanka” zdoby-
li ogółem trzy medale złote, sześć
srebrnych i jeden brązowy. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje Gabrie-
la Makowska, która stoczyła sześć
trudnych pojedynków, w tym trzy z
chłopakami, pokonując wszystkie za-
wodniczki i zawodników prócz jedne-
go, który zabrał jej złoty medal. W
znakomitej formie był również jej brat
Wiktor, który zdobył złoty medal oraz
Kuba Pomian, Rafał Galiński i Bartek
Wiśniewski, którzy od kilku lat zdoby-
wają złote i srebrne medale.

Dzieci i młodzicy

Juniorzy i seniorzy






