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Sejneńskie przedszkole przeżywa prawdziwe oblężenie. Tylu chętnych nie
było od lat. Rodzice z roku na rok coraz częściej zapisują swoje dzieci, ale
miejsc jest o wiele mniej niż zainteresowanych.

Tłumy do przedszkola

Na 1 25 miejsc już zapisano 1 80 dzie-
ci. W budynku przedszkola dla wszyst-
kich na pewno nie starczy miejsca. Przez
dwa lata zerówka mogła korzystać z sa-
li przy Gimnazjum nr 1 , ale obecnie dal-

sze sąsiedztwo sześciolatków z gimna-
zjalistami stoi pod znakiem zapytania.

- Gimnazjum ma własne plany do-
tyczące tej klasy i trudno mieć do nich
pretensje. Na razie szukanie przedszko-

lakom lokum spadło na burmistrza. Ta-
ka sytuacja to wina reformy szkolnictwa,
która nie jest konsekwentnie wdrażana.
Gdyby sześciolatki poszły do pierwszej
klasy, nie mielibyśmy teraz takich proble-
mów. Zerówka jest obowiązkowa, więc
musimy przyjąć zarówno pięciolatki jak i
sześciolatki, które nie idą do szkoły. Nie-
stety, przy takim stanie rzeczy nie będzie
miejsca dla młodszych dzieci – przyzna-
je Beata Dźwilewska, dyrektor przed-
szkola w Sejnach.

W większych miastach szansę na za-
robek mają przedszkola prywatne, w
mniejszych, takich jak Sejny, trzeba szu-
kać innych rozwiązań.

Nową salę dla maluchów stara się
znaleźć Jan Stanisław Kap, burmistrz
Sejn. Jest to zadanie niełatwe, bo wy-
tycznych dotyczących takiego pomiesz-
czenia jest sporo i trudno wszystkie
spełnić.

- Musi być dostęp do toalety, szatnia,
odpowiednia ilość światła naturalnego.
Mam salę, która wydaje mi się odpowied-
nia, ale muszę jeszcze do niej przeko-
nać panią dyrektor – mówi J. ST. Kap.

Rodziców motywować do posłania
swoich dzieci do przedszkola nie trzeba.

Coraz więcej z nich rozumie, jak wcze-
sna edukacja i przebywanie dzieci w
grupach, może wpłynąć na ich rozwój.
Nie brakuje też chętnych na zostawie-
nie pociech „po godzinach”, czyli na do-
datkowych (i płatnych) zajęciach po godz.
1 2.00. Dzieci zostają w przedszkolu na-
wet 4 godziny dłużej. Ale mają tu opie-
kę, rówieśników i posiłek, więc mało który
maluch narzeka.

Pracownicy przedszkola spodziewa-
ją się jeszcze „fali z zagranicy”, czyli ro-

dziców którzy wracają ze swoimi dziećmi
z emigracji, m.in. po to, aby posłać je do
obowiązkowej zerówki. Rzadko który ro-
dzic chce wysłać sześciolatka do pierw-
szej klasy, mimo, że w przedszkolu będzie
on uczył się tego samego co o rok młod-
szy kolega, zamiast np. rozpocząć na-
ukę czytania.

Zgodnie z reformą, sześciolatki na
dobre mają zapełnić pierwsze klasy szkół
podstawowych w 201 4 roku.

Monika Waraksa

Chętnych, aby zostać przedszkolakiem jest sporo. Przez obowiązkową zerówkę
dla dwóch roczników, może zabraknąć miejsca dla maluchów
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Uczniowie sejneńskiej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzyńskiego
3 kwietnia pisali swój pierwszy poważny egzamin w życiu.

Pierwszy stres
Chociaż sprawdzianu na koniec

szkoły podstawowej nie można nie
zdać, uczniowie denerwowali się mi-
mo wszystko.

- Czasem chodzi o rywalizację
miedzy uczniami, czy zwykłą chęć po-
chwalenia się wynikiem przed rodzi-
cami, kolegami i koleżankami klasy.
Uczniowie się do niego uczą, bo po
raz pierwszy w życiu mają okazję
sprawdzić zakres swoich wiadomości
– wyjaśnia Bożena Twardowska, dy-
rektor SP w Sejnach.

Egzamin ten, z definicji ma cha-

rakter informacyjny i jak zapewnia
Centralna Komisja Egzaminacyjna nie
ma na celu selekcji uczniów. Jest jed-
nak obowiązkowy i aby ukończyć SP,
trzeba do niego przystąpić. Każdy ab-
solwent podstawówki, nawet z najniż-
szym wynikiem, musi zostać przyjęty
do gimnazjum w swoim rejonie. Oczy-
wiście w większych miastach, wynik
sprawdzianu staje się przepustką do
lepszego gimnazjum, jeśli zależy na
tym uczniowi i rodzicom. W Sejnach
uczniowie wybierają pobliskie gimna-
zjum i jeszcze nie zdążyło się, żeby

uczeń z lepszym wynikiem składał
papiery do placówki np. w Suwałkach.

Egzamin na koniec szkoły pod-
stawowej ma sprawdzić umiejętności
czytania, pisania, rozumowania, ko-
rzystania z informacji, wykorzystywa-
nia wiedzy w praktyce. Pytania z
matematyki, j. polskiego czy przyrody
są połączone, czyli nie odbywa się
oddzielny sprawdzian z każdego
przedmiotu. Można uzyskać maksy-
malnie 40 punktów, ale wyniku nie po-
daje się na świadectwie. Jak zdradziła
nam dyrektor sejneńskiej placówki,
nauczyciele poszczególnych przed-
miotów brali pod uwagę tylko wyniki
sprawdzianu próbnego. Na wyniki
kwietniowego testu trzeba poczekać
do 22 czerwca.

(mov)

Punktualnie o godzinie 9.00 uczniowie Szkoły Podstawowej w Sejnach przystąpili do testu szóstoklasisty

Jeśli udało Ci się zrobić interesujące zdjęcie
i chciałbyś się nim podzielić
z Czytelnikami „Wieści”,

wyślij je na adres: wiesci@sejny.home.pl

Wtym roku szóstoklasiści mieli do przeczy-tania tekst o historii filmu i musieli odpo-wiedzieć na przygotowane do niego pytania,m.in.: Kiedy odbyła się pierwsza publicznaprojekcja filmu, czym filmy braci Lumiereróżniły się od filmówwcześniejszych.Uczniowie mieli też do przeczytania i inter-pretacjiwiersz Leopolda Staffa pt. „Bu-rza nocna”
Zadania matematyczne dotyczyły wyciecz-ki, należało obliczyć jej koszty.

PODWÓRKOWY MUNDIAL
Gdy w pobliżu brakuje boiska z prawdziwego zdarzenia, musi wy-
starczyć własna wyobraźnia. Do tego dodajmy kilku kolegów - za-
palonych piłkarzy i już można rozgrywać mecze.

W DOBOROWYM TOWARZYSTWIE
Pierwsze promienie słońca potrafią pogodzić najzacieklejszych wrogów. Kto z psem
wygrzewali się na jednym z sejneńskich podwórek. Każde na własnej wycieraczce.

W obiektywie



którzy są elitą w państwie – mówił w
homilii ks. Zbigniew Bzdak, proboszcz
sejneńskiej parafii. – Mamy prawo, ma-
my obowiązek zadawać pytania dla-
czego w tej chwili, dlaczego ta nić życia,
tak wielu żyć, została przerwana i ma-
my prawo oczekiwać na nie odpowie-
dzi. Niech to wydarzenie sprzed dwóch
lat, które pozostaje w naszej pamięci
trwa w nas z nadzieją, że kiedyś przyj-
dzie czas wyjaśnienia przyczyn trage-
dii i spotkania z jej ofiarami w niebie.

Po mszy, przy granej na trąbce „Ci-
szy”, pod pomnikiem upamiętniającym
tragedię złożono wiązanki kwiatów i za-
palono znicze.

***
Sprzątanie „Czarnej Hańczy” zor-

ganizowało Nadleśnictwo Głęboki Bród
w minioną niedzielę. Celem akcji jest
oczyszczenie ze śmieci dna rzeki i jej
brzegów, na obszarze administrowa-
nym przez nadleśnictwo, tj. od granicy
Wigierskiego Parku Narodowego do
wsi Okółek. W akcji zorganizowanej
przez nadleśnictwo, oprócz Braci Le-
śnej, uczestniczyć będą: wędkarze z
PZW Białystok, strażacy z PSP w Sej-
nach, Augustowskie Towarzystwo Ka-
jakowe, Starostwo Sejneńskie,
płetwonurkowie z WOPRAugustów.

***
Nadanie praw miejskich Sejnom,

będziemy obchodzić już za rok. Z tego
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Z końcem marca dziewięć osób
otrzymało wypowiedzenia z pracy w
SP ZOZ w Sejnach. Nie ma wśród
nich lekarzy, a jest jedna pielęgniar-
ka, która przechodzi na emeryturę.

Na zwolnienia zgodziły się działa-
jące w placówce związki zawodowe.
To działanie ma na celu zmniejszenie
kosztów. Za pierwsze dwa miesiące
201 2 r SP ZOZ zanotował stratę w wy-
sokości 430 tys. zł. Jeżeli w całym 201 2
roku koszty przewyższą przychody o
1 ,1 mln zł to będzie musiało pokryć je
Starostwo Powiatowe w Sejnach, jako
organ prowadzący placówkę. Jeśli nie
znajdzie pieniędzy- SP ZOZ czeka ob-
ligatoryjne przekształcenie w spółkę
prawa handlowego.

- Ani ja, ani załoga nie dopuszcza-
my do siebie takiej ewentualności – mó-
wi Waldemar Kwaterski, dyrektor SP
ZOZ. – Dlatego już teraz razem szuka-
my rozwiązania pozwalającego na zbi-
lansowanie na koniec roku kosztów i
przychodów. Wierzę, więcej jestem
pewny, że ten rok zamkniemy na „0”.

***
Jak wynika z operatu szacunko-

wego wartość rynkowa majątku Za-
kładu Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej, Wodociągów i Ka-
nalizacji w Sejnach wynosi 6.845.000
zł. Uchwałą Rady Miasta z dniem
31 .03.201 2 rozpoczyna się proces prze-

POD SYGNAŁEM
►►► POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONEGO PASSATA

Sejneńscy policjanci odzyskali pas-
sata zanim właściciel zdążył zgłosić
jego kradzież. Auto warte 25 tysię-
cy złotych zostało skradzione przez
22-letniego obywatela Litwy. Teraz
sprawca za swoje postępowanie od-
powie przed sądem.
Mundurowi patrolując miejscowość
Berżniki (11 kwietnia w godzinach
porannych)w rejonie cmentarza za-
uważyli stojące auto na warmińsko
– mazurskich tablicach rejestracyj-
nych. Obok passata stał młody męż-
czyzna, który na widok radiowozu
zaczął zachowywać się nerwowo.
Funkcjonariusze postanowili to

sprawdzić. Jak się okazało 22 – let-
ni obywatel Litwy nie potrafił wytłu-
maczyć celu swojego pobytu w
Polsce. W trakcie sprawdzania sa-
mochodu mundurowi zauważyli
uszkodzenia mogące świadczyć, że
pojazd został skradziony. Jednak
passat nie figurował w systemach
policyjnych jako utracony. Podejrze-
nia mundurowych potwierdziły się.
Po nawiązaniu kontaktu z właścicie-
lem wyszło na jaw, że samochód
faktycznie został skradziony w no-
cy z 1 0 na 11 kwietnia. Właściciel
odzyskał auto a Litwin za swoje po-
stępowanie odpowie przed sądem.

►►► ŚWIĄTECZNE SZALEŃSTWA
Sejneńscy policjanci zatrzymali w
ubiegłym tygodniu mężczyznę za-
siadającego za kółkiem bez praw-
ka. Mundurowi podsumowali też
minione święta Wielkanocne.
- Co roku zatrzymujemy podobną
ilość nietrzeźwych kierujących. Ja-
ko kierowcy w tych dniach częściej
występują kobiety. Większość pa-
nów po świątecznej biesiadzie wo-

li nie ryzykować i kluczyki oddaje
żonom. I słusznie. Tym bez wy-
obraźni grozi utrata uprawnień – in-
formuje Ewa Bednarska, oficer
prasowy sejneńskiej policji.
W czasie Świąt wręczono 8 man-
datów za przekroczenie prędkości,
złapano 3 kierujących na dodatko-
wym gazie. Niechlubny rekordzista
miał 2,5 promila.

Oprac. (mov)

Wyrazy szczerego współczucia

Pani Danucie Dereń
z powodu śmierci Brata

składają

Burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta Sejny

kształcenia zakładu w spółkę prawa
handlowego. Zmiana ta pozwoli na po-
szerzenie zakresu działalności i wyj-
ście z ofertą poza miasto.

***
Wiele wskazuje na to, że papie-

ski statek Tryton (na zdjęciu u góry)
nie pojawi się w tym roku na jez. Hoł-
ny. Przeciwko rejsom statku po tym je-
ziorze protestują mieszkańcy pobliskich
wsi oraz pracownicy ośrodka wypo-
czynkowego Politechniki Białostockiej
w Hołnach Mejera. Zwolenników wzbo-
gacenia oferty turystycznej o rejs stat-
kiem trudno też znaleźć w Ośrodku
Pogranicze Sztuk, Kultur i Narodów,
który jest gospodarzem położonego
nad jeziorem byłego dworku rodziny
Miłoszów w Krasnogrudzie.

Szkoda, bo właściciel „Trytona” ma
ambitne plany związane z podniesie-
niem atrakcyjności turystycznej Sej-
neńszczyzny przez objęcie rejsami jezior
Hołny oraz Gaładuś. W tym celu chciał-
by doprowadzić o pogłębienia i posze-
rzenia kanału łączącego oba akweny.

***
Około 100 osób uczestniczyło

10. kwietnia we mszy świętej w in-
tencji ofiar katastrofy smoleńskiej
w drugą jej rocznicę.

- Naród ma prawo wiedzieć, co
sprawiło, co się takiego stało, że w jed-
nej chwili odeszło tak wielu ludzi, ludzi

powodu prezes Sejneńskiego Towarzy-
stwa Opieki nad Zabytkami powołał Ko-
mitet Obchodów. W jego skład weszło
23 przedstawicieli miasta i powiatu.
Przewodniczącym wybrano Jana Sta-
nisława Kap - burmistrza, na zastęp-
ców Andrzeja Mocarskiego -
przewodniczącego Rady Miasta i An-
drzeja Szturgulewskiego - starostę. W
201 3 roku obchodzić będziemy 450-le-
cie założenia Sejn, a także 1 50-lecie
wybuchu Powstania Styczniowego, w
roku następnym 95 rocznicę wybuchu
zwycięskiego Powstania Sejneńskiego,
a w 201 9 r. jego 1 00-lecie.

- Komitet spotka się i opracuje plan
obchodów 450-lecia założenia Sejn i im-
prezy im towarzyszące. Prawdopodob-
nie odbędzie się konkurs wiedzy o
Sejnach, wybicie okolicznościowego
medalu, wraz z Ośrodkiem Kultury chce-
my zorganizować inscenizację histo-

ryczną. Na obchody zaprosimy
Prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego, poprosimy go też o patronat –
mówi J. St. Kap, burmistrz Sejn.

Kolejne wielkie rocznice, które cze-
kają Sejny to: w 201 8 r. 200-lecie po-
wołania Diecezji Sejneńskiej, 2022 r. –
500-lecie przekazania przez króla Zyg-
munta Augusta terenów dzisiejszej Sej-
neńszczyzny kniaziowi Iwanowi
Michałowiczowi Wiśniowieckiemu.

Oprac. (mov), (tam)

Kolejny numer
"Wieści Sejneńskich"
ukaże się w czwartek

1 0-go maja



Raport, co przyznają zarówno bur-
mistrz Jan Stanisław Kap, jak i skarb-
nik Dorota Łozińska, zawiera szereg
krytycznych uwag, ale jest rzetelną
analizą sytuacji finansowej i nie odbie-
ra nadziei na akceptację programu na-
prawczego oraz przyznanie przez
Ministerstwo Finansów, długotermino-
wej pożyczki na spłatę zadłużenia, bę-
dącego wynikiem przegranego procesu
sądowego z WPRI, o zapłatę za
oczyszczalnię ścieków.

„Odnotowany w raporcie brak nad-
wyżki dochodów bieżących nad wy-
datkami bieżącymi ogranicza płynność
finansową Miasta – czytamy w podsu-
mowaniu raportu RIO. – W tym, stanie
rzeczy, przy zaistniałym poziomie za-
dłużenia, źródłem finansowania bu-
dżetu mogłyby być dochody majątkowe
(dochody pochodzące ze sprzedaży
nieruchomości, wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych lub zbycia
praw majątkowych). Miasto w budże-
cie 201 2 roku przyjmuje dochody ma-
jątkowe w wysokości 300.000 zł.
Zauważyć jednak należy, że realizacja
tego rodzaju dochodów cechuje się
znaczną dozą niepewności, a nieosią-
gnięcie zakładanych wartości może
mieć negatywne przełożenie na wyj-
ście z trudnej sytuacji finansowej Mia-
sta, mimo nieznacznego udziału tych
dochodów w kwotach ogółem”.

- Nie jest dla nas tajemnicą, że w
ostatnich dwóch latach wzrosło zadłu-
żenie miasta, ale było ono kontrolowa-
ne i miało związek z prowadzonymi
inwestycjami – tłumaczy burmistrz Kap.
– Dopóki nie zapadł niekorzystny dla
nas, prawomocny wyrok w sprawie
oczyszczalni, zadłużenie miasta nie
przekraczało dopuszczalnych prawem
wskaźników. I powiedzmy szczerze,
że w dzisiejszej sytuacji jedynym środ-
kiem pozwalającym wyjść na prostą,
jest pożyczka z budżetu państwa.

Władze miasta ponownie przeana-
lizują wskaźniki finansowe przyjęte już
w programie naprawczym i przygotu-
ją Wieloletnią Prognozę Finansową,
zawierającą m.in. propozycje spłaty
pożyczki z budżetu państwa. Nie ule-
ga wątpliwości, że potrzebne będą ko-
lejne cięcia wydatków i szukanie
dodatkowych źródeł finansowania.

Wiele samorządów, będących w
lepszej niż Sejny sytuacji finansowej,
zdecydowało się np. na prywatyzację
przedszkoli.

Władze Sejn tego rozwiązania na
dziś nie biorą jednak pod uwagę, cho-
ciaż jak przyznaje burmistrz jest to wy-
godne rozwiązanie dla samorządu,

pozwalające na zmniejszenie wydat-
ków o milion złotych.

Sprawę dodatkowo skomplikowa-
ło i znacznie podniosło koszty- wyco-
fanie się rządu z wprowadzenia
obowiązku szkolnego dla sześciolat-
ków i jednoczesne wprowadzenie obo-
wiązkową nauką przedszkolną
pięciolatków. To sprawiło, że w przed-
szkolu zabrakło miejsc.

- Konsekwentne wprowadzenie
obowiązku szkolnego dla sześciolat-
ków z jednej strony zwolniłoby miejsca
w przedszkolu, z drugiej przyniosłoby
miastu dodatkową subwencję oświa-
tową na tę grupę uczniów, odciążając
budżet samorządu – mówi burmistrz
Kap. – W naszym przypadku ta dodat-
kowa subwencja na sześciolatków to
około 300 tysięcy złotych.

W raporcie RIO jest też krytyczna
ocena władz miasta wystawiona za po-
wołanie w grudniu 2009 r „nowej jed-
nostki organizacyjnej pod nazwą Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sejnach”.
W roku 201 0 funkcjonowanie tej insty-
tucji kosztowało miasto prawie 11 8 tys.
zł, rok później niespełna 21 0 tys., a na
ten rok zaplanowano 252.440 zł.

- MOSiR jako „źródło finansowe-
go zła” w raportach pojawił się dopie-
ro w listopadzie i grudniu ubiegłego
roku, po ogłoszeniu prawomocnego
wyroku w procesie z WPRI – twierdzi
burmistrz. – Jego likwidacja nie przy-
niesie znaczących oszczędności, bo
ograniczy się do jednego czy dwóch
etatów. Majątek bowiem pozostanie i
trzeba będzie go utrzymać, a do tego
niezbędni będą pracownicy. Chyba,
że, na przykład, zlikwidujemy stadion,
teren podzielimy na działki budowlane
i sprzedamy. Ale chyba nie o to cho-
dzi? Tym bardziej, że raptem spadło
zainteresowanie działkami miejskimi
wystawionymi do sprzedaży. I to w sy-
tuacji takiej, że nasze grunty są poło-
żone w korzystniejszej dla inwestorów
strefie niż oferowane do sprzedaży
działki prywatne. Dziś więcej niż na li-
kwidacji MOSiR-u można zyskać ogra-
niczając umorzenia dla zakładu
gospodarki komunalnej czy rezygnu-
jąc z promocji miasta.

Nie ulega wątpliwości, że miasto
czeka mocne zaciskanie finansowego
pasa. I to nie tylko w tym, ale i w na-
stępnym roku. Jeszcze w kwietniu spra-
wa finansów miasta wróci pod obrady
komisji, a następnie Rady Miasta Sej-
ny. Szkoda tylko, że nie wszyscy do-
strzegają powagę chwili i potrzebę
wspólnego działania.

Tadeusz Moćkun

Podczas Wielkanocnego koncertuzebrano łącznie: 11 891,61złZ licytacji obrazów – 3750 złZbiórki wśród mieszkańcówmiasta – 594 zł
Biletów na koncert – 7547 zł

Koncert charytatywny dla chorej na nowotwór mózgu pięcioletniej Kai Kwa-
terskiej, okazał się sukcesem. Sala pękała w szwach, a sejnianie byli nad-
zwyczaj hojni.

Zagrali dla małej Kai
żeby wspomóc akcję – opowiada Ka-
mil Jotejko, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Sejnach.

Dyrektor już zapowiada turniej pił-
ki plażowej dedykowany Kai Kwater-
skiej, połączony z obchodami
Konstytucji 3 Maja. Wpisowe od każ-
dej z drużyn ma wynosić 50 złotych
na poczet leczenia dziewczynki.

(mov)

Wielkanocny wieczór wielu miesz-
kańców zdecydowało się spędzić – nie
jak zwykle w domach przed telewizo-
rem – ale w sali Ośrodka Kultury, na
koncercie dla chorej Kai. Na scenie
zagrały głównie sejneńskie formacje:
Gaz Blues Grupa, No Logo, Kornik &
Wróbel, gościnnie Maria Sadowska.
O „efekty specjalne” zadbała grupa fi-
reshow. Od rana sejneńska młodzież
zbierała pieniądze na ulicach. Okaza-
ło się, że taka świąteczna komitywa
popłaca. Łącznie zebrano prawie 1 2
tys. złotych i cała ta kwota zostanie
przeznaczona na leczenie dziewczyn-

ki. Rodzice Kai marzą o wysłaniu cór-
ki do Monachium, gdzie w centrum
hadronoterapii specjaliści mogliby znisz-
czyć nowotwór bez narażania małej
Kai na skutki chemioterapii.

To na pewno nie ostatnia akcja de-
dykowana tej chorej sejniance. Na
ostatnim meczu Pomorzanki wśród ki-
biców udało się żebrać 500 złotych, co
jak na niespodziewaną inicjatywę, też
jest wysoką kwotą.

- Kibice bardzo chętnie wrzucali
pieniądze do puszki. Słyszeli o chorej
Kai i chcieli pomóc. Na drugiej poło-
wie meczu sami podchodzili do mnie,
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Uroczyste obchody zaplanowano na
27 kwietnia (piątek). W chwili oddania te-
go numeru „Wieści” do druku, nie było
jeszcze pewne, czy głowa państwa od-
wiedzi Sejny.
Sejneńscy strażacy obchodzić będą

zarówno 55-lecie swojego istnienia, jak i
20-lecie powstania Państwowej Straży
Pożarnej. Głównym punktem programu
będzie przekazanie sztandaru, dokonać
ma tego Prezydent RP.
To nie jedyne strażackie uroczystości

jakie czekają nas w najbliższym czasie.
Już 11 maja wypada dzień strażaka, któ-
ry początkowo miał być połączony z wrę-
czeniem sztandaru, ale terminy te nie
pasowały prezydentowi, który na począt-
ku maja będzie podróżował za granicę.

Bronisław Komorowski przy okazji swo-
jej wizyty w Sejnach, ma też pojechać do
Puńska, spotkać się z mieszkańcami, od-
wiedzić gimnazjum i liceum. Już wiado-
mo, że raczej nie spotka się tam z
prezydent Litwy Dalią Grybauskaitė, któ-
ra niedawno odmówiła przyjazdu do War-
szawy na naradę prezydentów Polski i
państw bałtyckich przed szczytem NA-

TO. Litewskie media podały, że polscy
dyplomaci uzależniali poparcie Polski dla
ochrony powietrznej państw bałtyckich,
od rozwiązania problemów polskiej mniej-
szości narodowej na Litwie. (mov)

Planowany program wojewódzkich
obchodów XX-lecia powstania PSP i
jubileuszu 55-lecia powstania Zawo-
dowej Straży Pożarnej w Sejnach oraz
wręczenia sztandaru:
Miejsce uroczystości – plac przy Ba-

zylice NNMP w Sejnach, Plac św. Agaty 1
Godz. 10.00 Przybycie Prezydenta RP
na uroczystości
Godz. 10.1 2- 10.25 – Starosta Sejneński
zaprasza do wbicia gwoździ honorowych,
poświęcenie sztandaru
Godz. 10.30 – Odczytanie Aktu Nadania
Sztandaru, Komendant Powiatowy PSP
przyjmuje sztandar od Prezydenta RP
10.40 – Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
10.50 – 11 .05 – Przemówienia Prezyden-
ta, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ko-
mendanta PSP i Wojewody Podlaskiego
11 .05-10.1 0 – Defilada Podlaskiej Kom-
panii Honorowej

4 Wydarzenia

Finanse miasta
pod lupą RIO
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku opracowało ra-
port o stanie finansów miasta Sejny. Jest to jeden z załączników niezbęd-
nych przy ubieganiu się przez władze miasta o niskooprocentowany kredyt
z budżetu państwa

Co piąty bez pracy
Z oficjalnych danych Powiatowego Urzędu Pracy na koniec lutego w po-
wiecie sejneńskim zatrudnienia poszukiwało 1 .938 osób, w tym 817 kobiet.
Wskaźnik bezrobocia wyniósł 20,9 procenta i był niższy od styczniowego
o 1 ,5 proc.

Największą grupę bezrobotnych
zarejestrowanych w urzędzie (31 ,7
proc.) stanowią mieszkańcy miasta
Sejny (61 5 osób, w tym 260 kobiet) i
gminy Sejny (368 – 1 53 kobiety). W
gminie Krasnopol pracy szukało 337
osób (1 41 kobiet), w gminie Puńsk 31 2
(1 25), a w Gibach 306 (1 38).

Prawo do zasiłku posiada tylko
1 25 osób, czyli co piąty zarejestrowa-
ny bezrobotny.

Najliczniejszą grupę petentów PUP
stanowią osoby w wieku 25-34 lata, któ-
rych jest aż 633 (w mieście 1 89), następ-
nie 1 8-24 lata : 439 (11 9), najmniejszą
mający 60 i więcej lat – 48 (1 4).

Aż 592 bezrobotnych (w tym 1 90
kobiet) edukację zakończyło najwyżej

Sejneńscy raperzy Kornik i Wróbel zagrali wspólnie z No Logo

na gimnazjum, 486 (230 kobiet) na
szkole policealnej lub średniej zawo-
dowej, 388 (1 07) na zasadniczej za-
wodowej, 31 2 (1 83) – na liceum
ogólnokształcącym i aż 1 60 (1 07 ko-
biet) poszukujących pracy ma wy-
kształcenie wyższe.

W styczniu i lutym do PUP zgło-
szono ponad 300 ofert pracy, ale tyl-
ko co 1 0 pracodawca nie liczył na
dofinansowanie lub nie szukał staży-
sty. W ramach aktywnych form zwal-
czania bezrobocia w mieście Sejny
zatrudniono 74 osoby (8 przy pracach
interwencyjnych, 11 – robotach pu-
blicznych, 55 – na staże, w tym do
Urzędu Miasta Sejny skierowano 42
osoby - 31 na staże, 11 na roboty pu-

bliczne), w gminach Sejny i Giby po
28, Krasnopol – 1 8 i Puńsk –1 2.

Z pieniędzy pozyskanych przez
PUP zorganizowano ok. 70 półrocz-
nych staży więcej niż przed rokiem, a
32 osoby skierowano na szkolenia.
Na dotacje na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej w roku 201 2 może
liczyć tylko 1 0 bezrobotnych. Tylu też
pracodawców może otrzymać refun-
dację kosztów wyposażenia stanowi-
ska pracy stworzonego dla
bezrobotnego.

PUP ubiega się o dodatkowe środ-
ki z kilku projektów i programów. Czy
je dostanie – nie wiadomo. Wiadomo
natomiast, że wraz z nadejściem wio-
sny liczba bezrobotnych zmniejszy się.
Wielu bowiem znajdzie zatrudnienie
przy pracach sezonowych, wielu w po-
szukiwaniu pracy wyjedzie za grani-
cę w czym PUP im nie pomoże, ale
odnotuje to w swoich statystykach po
stronie sukcesów. (tam)

Straż świętuje
Sejneńscy strażacy nareszcie mają swój sztandar. Z tej okazji, a przede wszyst-
kim obchodów 55-lecia powstania w Sejnach straży, organizują uroczysto-
ści, których głównym gościem ma być Prezydent RP Bronisław Komorowski.
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Już od dwudziestu lat działa na Sejneńszczyźnie Ośrodek i Fundacja Po-
granicze. Nadszedł czas podsumowań, ale i snucia planów na przyszłość.
Z okazji jubileuszu odbędzie się cykl imprez, a Zarząd Województwa zwięk-
szył budżet Ośrodka na ten rok o 200 tys. zł.

Jubileusz Pogranicza

28.IV.2012, sobota
Agora Otwarcia / Sejny

godz. 18.00 – Agora Otwarcia – z
udziałem Ireny Grudzińskiej-Gross - Prze-
wodniczącej Rady Fundacji Pogranicze,
Tomasa Venclovy – „Człowieka Pograni-
cza”, Bogdana Zdrojewskiego – Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Ja-
rosława Dworzańskiego – Marszałka Wo-
jewództwa Podlaskiego. Biała Synagoga

godz. 20.00 – „Ejbike Mame” – pre-
miera koncertu piosenek z przedwojen-
nych teatrów i kabaretów jidisz w
wykonaniu Małgorzaty Czyżewskiej i
Orkiestry Klezmerskiej. Biała Synagoga

29.IV.2012, niedziela
Krasnogrudzka Prowincja Pedago-
giczna / Krasnogruda

godz. 11 .00 – Otwarte Pracownie
Ptaszniki (dół) – Warsztat ceramicz-

ny „Gliniane księgi” (Wiesław Szumiński)
Ptaszniki (góra) - Pieśni litewskie

(siostry Janczulewiczówny, Witold Bo-
ćwiński)

Dwór – Filmowy zapis spektaklu
„Dolina Issy” (Weronika Czyżewska)

Dwór – Biblioteka, kolekcje Miłosz,
Venclova (Agata Szkopińska)

Oficyna – Lektorium Sejneńskie
(Małgorzata Czyżewska)

Park – Instalacje: „Powiernik z przy-
sięgami dziecięcymi”, „Piosenka o por-
celanie”, „Hamak z poezją”

godz. 1 5.00 – Sympozjon pt: „Co
widać z Pogranicza” (I)

godz. 1 6.00 – Trakt Krasnogrudz-
ki – spotkanie wokół projektu i książki

godz. 1 9.00 – Runy pogranicza pol-
sko-litewskiego – koncert z udziałem
m.in. Veroniki Pavilioniene z Wilna

godz. 21 .00 – Wieczór z Mistrzem:
Odrodzenie miejsca – Nikos Stavroula-
kis, inicjator odbudowania Synagogi Etz
Chaim w Chanii na Krecie i realizowa-
nia w niej programu spotkania kultur.

30.IV.2012, poniedziałek
Muzyka Miejsca / Sejny

godz. 1 3.00 – Otwarte Pracownie
(Michał Moniuszko)

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa –
kawiarnia z muzyką na żywo zespołu
Marycha River Brass Band Kino Domu
Pogranicza - „Tratwa Muzykantów” -
opowieści filmowe

godz. 1 6.00 – Sympozjon pt: „Co
widać z Pogranicza” (II). Sejneńska
Spółdzielnia Jazzowa

godz. 20.00 – „Muzyka Miejsca” –
koncert z udziałem: Max Furmański,
Raphael Rogiński, Marcin Masecki,
Aleksandra Bilińska, Małgorzata Spo-
rek- Czyżewska, Orkiestra Klezmerska
Teatru Sejneńskiego. Biała Synagoga

godz. 22.00 – Wieczór z Mistrzem:
Max Furmański – rabin i kantor z Izra-
ela, urodzony w Sejnach

01 .V.2012, wtorek
Linia Powrotu/ Krasnogruda - Sejny

godz. 1 3.00 – Otwarte Pracownie
(Krzysztof Czyżewski)

Spacer z Miłoszem, Krasnogruda
Miłosz – Dialog – Pogranicze – wo-

kół książki i praktykowania idei
godz. 1 6.00 – Sympozjon pt: „Co

widać z Pogranicza” (II I).
godz. 1 9.00 – „Linia Powrotu” -

spektakl Studium Teatralnego, reż. Piotr
Borowski. Biała Synagoga

godz. 22.00 –Wieczór z Mistrzem:
O kulturze czynnej – Ludwik Flaszen,
współpracownik Jerzego Grotowskiego,
kierownik literacki Teatru Laboratorium.

02.V.2012, środa
Kroniki Sejneńskie/ Sejny

godz. 11 .00 – Otwarte Pracownie
(Bożena Szroeder)

Kino Domu Pogranicza - „Filmowa
Kolekcja Bajek. Opowieści i Pieśni Po-
granicza”.

Dom Pogranicza – Tworzenie filmu
animowanego „Powrót” na podstawie
wiersza Czesława Miłosza (Joanna Polak)

godz. 15.30 – „Ogród Gucia Zacza-
rowanego” – otwarcie wystawy prezentu-
jącej projekty graficzne, architekto

niczne, instalacji i multimediów dedy-
kowane przestrzeni dla dzieci i dla „dziec-
ka w nas” tworzonej w parku
krasnogrudzkim.

godz. 1 6.00 – Sympozjon „Co wi-
dać z Pogranicza” (IV): z udziałem Elż-
biety Ficowskiej, Katarzyny i Pawła
Winiarskich, Doroty Łepkowskiej, Aliny
Wawrzeniuk, nauczycieli z Sejn. Pro-
wadzenie Dorota Galusek. Sejneńska
Spółdzielnia Jazzowa.

godz. 1 8.00 – ”Kroniki Sejneńskie”
– spektakl w reż. Bożeny Szroeder. Bia-

ła Synagoga
godz. 21 .00 – Wieczór z Mistrzem:

Odrodzenie miejsca – Kunzang Choden,
pisarka, autorka bajek i zbiorów opowie-
ści ludowych Bhutanu, odnowicielka
Klasztoru Ogjen Czoling w Himalajach.

03.V.2012, czwartek
Meridian / Sejny

godz. 1 6.00 – „Café Meridian” (Jo-
lanta Jurkunas, Anita Sznejder), spo-
tkania autorskie, Sejneńska Spółdzielnia
Jazzowa

Dorota i Łukasz Galuskowie, „Po-
granicze. O odradzaniu się kultury”

Irena Grudzińska-Gross, „Honor,
horror i klasycy. Eseje”

Ivan Čolović, „Etno. Opowieść o
muzyce świata w Internecie”

godz. 1 9.00 „Cafe Europa” - Kun-
zang Choden (Timpu), Alicja Rybałko
(Wilno), Peter Jukes (Londyn), Christo-
phet Merrill (Iowa), Mileta Prodanović
(Belgrad), Piotr Sommer (Warszawa).
Biała Synagoga

godz. 21 .00 – Wieczór z Mistrzem:
Niespodzianka

04.V.2012 / piątek
Dzień + / Krasnogruda

godz.1 3.00 – Otwarte Pracownie
(Ksenija Konopek)

Pogranicze + - wizje i plany przy-
szłych działań

Forum Współpracy – idee i zamie-
rzenia partnerskich działań

godz. 1 6.00 – Sympozjon pt: „Co
widać z Pogranicza” (V)

godz. 20.00 – Koncert Orkiestry
Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. Bie-
siada i tańce do rana. Piwnice Dworu

Spotkaniu towarzyszyć będą:

* wystawa dedykowana Pograniczu au-
torstwa Leona Tarasewicza;

* wystawa prezentująca projekty „Ogro-
du Gucia Zaczarowanego” – interaktyw-
nej instalacji dedykowanej dzieciom i
„dziecku w nas” w parku krasnogrudzkim

* retrospektywna wystawa plakatów z
archiwum Pogranicza z lat 1 990-201 2

* ”20+2” - wystawa fotografii z działal-
ności Pogranicza, kurator Grzegorz Dą-
browski

* wystawa „Szukanie ojczyzny. Świa-
dectwa i proroctwa Czesława Miłosza”

Cera cerze nierówna
Porady kosmetyczne

Czyli jak pielęgnować naszą cerę, w zależności od jej rodzaju. Miesiąc
temu omawialiśmy cerę tłustą, jej problemy, zalety i sposoby pielę-
gnacji. Tym razem przyjrzymy się cerze mieszanej. Za miesiąc opiszę
cerę naczyniową.

Cera mieszana
Cera mieszana charakteryzuje się
obecnością cery tłustej w strefie T
(czoło, nos, broda), natomiast pozo-
stała część twarzy jest sucha lub
normalna. Cera ta występuje zwykle
u kobiet mających w młodości cerę
tłustą. Ten typ cery nie należy do ła-
twych w pielęgnacji. Występuje
skłonność do łojotoku w strefie T, a
reszta twarzy jest wręcz przesuszo-
na. Źle reaguje na środki pielęgna-
cyjne i warunki atmosferyczne poza
strefą T. Często jest cerą nadwrażli-
wą na wszelkie czynniki oddziaływu-
jące na skórę. W pielęgnacji należy
zwrócić uwagę na zmniejszenie nad-
czynności gruczołów łojowych bez

uszkodzenia okolic suchych. Do my-
cia twarzy używamy żeli do cery
mieszanej, strefę T przecieramy to-
nikiem do cery tłustej. Na strefę T
używamy preparatów do pielęgnacji
cery tłustej, na pozostałą część kre-
my do pielęgnacji cery suchej lub
normalnej. Peelingi enzymatyczne i
drobnoziarniste stosowane wedle
potrzeb poszczególnych partii skóry.
1 -2 razy w tygodniu stosujemy ma-
ski nawilżające na całą twarz, na
strefę T- maskę oczyszczającą, ścią-
gającą do cery tłustej. Cera miesza-
na jest mieszanką dwóch rodzajów
cer, dlatego też odpowiednia jej pie-
lęgnacja jest bardzo trudna.

kosmetolog
Agnieszka Ferens
tel.: 508 972 966,

ul. 22 Lipca 1 5, Sejny

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 klasztorze 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!

Uroczystości rozpocznie premiera
koncertu piosenek z przedwojennych
teatrów i kabaretów jidysz. W Białej Sy-
nagodze jubileusz otworzą: Irena Gru-
dzińska-Gross – Przewodnicząca Rady
Fundacji Pogranicze, Tomas Venclov
– „Człowiek Pogranicza”, Bogdan Zdro-
jewski – Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Jarosław Dworzański –
Marszałek Województwa Podlaskiego.

Spotkania nazwane „20+2”, od dat
powstania Ośrodka i Fundacji, odpo-
wiednio w 1 991 i 1 990 r., będą odby-

wały się przez tydzień od 28 kwietnia
do 4 maja. Część z nich w Sejnach, in-
ne w odremontowanym dworku w Kra-
snogrudzie. Pracownicy Ośrodka dopiero
rok po otwarciu tego centrum deklaru-
ją, że są „gotowi z przedstawieniem
konkretnych planów jego działania w
przyszłości”. Nazwa - Międzynarodo-
we Centrum Dialogu zobowiązuje. Or-
ganizatorzy mają ambicje zadbać o ele-
ment kulturowy w Partnerstwie Wschod-
nim, dyskutować o zmianach cywiliza-
cyjnych na naszym kontynencie. Jednak

w programie jubileuszu, postawili na-
cisk na przybliżenie mieszkańcom i go-
ściom zwłaszcza kultury żydowskiej.

Krzysztof Czyżewski, dyrektor Ośro-
dka „Pogranicze”, zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych:

- Gospodarzami niektórych dni Spo-
tkania będą poszczególne pracownie
„Pogranicza”, które przygotują specjal-
ny program prezentacji swojej pracy, do
udziału w których zaproszą także swo-
ich lokalnych partnerów i gości ze świa-
ta. Towarzyszyć temu będą spektakle
teatralne, koncerty, pokazy filmowe, pre-
zentacje książek i spotkania autorskie,
wystawy, instalacje multimedialne.

Jubileusz zakończy koncert Orkie-
stry Klezmerskiej Teatru Sejneńskie-
go piwnicach dworku Miłosza w Kra-
snogruzie. (mov)

Wstępny program jubileuszu
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PRACA
● Młodymężczyzna 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
posprzątam, umyję okna, wykonam inne
prace domowe. Tanio, szybko, solidnie. Kon-
takt: 781 572 264
● Zatrudnię dekarza do krycia dachówwió-
rem na sezon 2012r. z doświadczeniem, tel:
663-201 -446
● Premar Sp.zo.o tel. 89 532 04 26 poszu-
kuje pracownika do pracy w Suwałkach na
stanowisko handlowiec, wykształcenie śred-
nie, mile widziany staż pracy na stanowisku.
CV przesłać na adres e-mailowy; pre-
mar@premar.olsztyn.pl
● Agwo Serwis Zielone Kamedulskie 27
zatrudni operatora maszyn CNC –wykształ-
cenie średnie techniczne, doświadczenie
na stanowisku
● Purzeczko Grupa Securitas w Łomży po-
szukuje pracownika do pracy w Suwałkach
na stanowisko pracownik ochrony – wy-
kształcenie średnie, doświadczenie w za-
wodzie min.1 rok, licencja pracownika ochrony
I stopnia. CV przesłać na adres:e-email; syl-
wia.tyszka@securitas.pl
● Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi. Je-
stem osobą odpowiedzialną. Kontakt: 603
912 559
● Rencista, 50 lat, niepijący, niepalący, z pra-
wem jazdy A,B,T szuka pracy w Sejnach
np. jako dozorca. Chętnie posprząta pose-
sje, jak spadnie śnieg – odśnieży. Kontakt:
607 141 015
● Wykonam na zlecenie szydełkiem firan-
kę, zazdrostkę, serwetkę, serwetę itp., tel.
667 288 211
● Dam pracę mechanikowi pojazdów cię-
żarowych, Wielka Brytania, Scania, Daf,
Man, Volvo, Mercedes, Iveco. Wymagane
doświadczenie i znajomośćminimum pod-
staw angielskiego. Praca stała w autoryzo-
wanych serwisach. Zainteresowane osoby
prosimy o CV na: talent@horizonsrecruit-
ment.co.uk
● Podejmę się pracy w sklepie w Krasno-
polu lub Sejnach. Posiadam odpowiednie
dokumenty. Kontakt: 883 591 702
● Szybko, solidnie, tanio - układanie glazu-
ry i terakoty, w kuchniach. łazienkach, na
balkonach, tarasach, schodach; remonty
mieszkań. Mam kilkuletnie doświadczenie
zdobyte w Niemczech. Kontakt: 607 628 522
● Zaopiekuję się dziećmi. Odpowiedzialna,
23-letnia kobieta i mama 2-letniego dziec-
ka. Tylko Sejny i okolice. Kontakt: 518 964
473 lub gg: 36077328
● Sprzątanie, mycie okien, prasowanie – ta-
nio, solidnie. Kontakt: 661 788 629
● Zaopiekuję się dziećmi, kontakt 87 5173 112
● Podejmę się naprawy/serwisowania kom-
puterów, sprzętu elektronicznego. Oferuje
również kursy obsługi komputera wraz z
umiejętnością obsługi edytorów tekstu. Sej-
ny i okolice. tel. (kom): 726 642 042
● Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka, tel. 506 760 032
● Szukam pracy jako opiekunka osoby star-

szej lub niepełnosprawnej-posiadam odpo-
wiednie kwalifikacje, mogę zaopiekować się
również dzieckiem, kontakt 609 409 501
● Podejmę się piłowania drewna na opał i
z pnia w lesie, tel. 601 375 425
● Szukam pracy z belarko - owijarką zmien-
nokomorową, od 80 do 180/120, siano - sło-
ma - kiszonka. Tel. 507 857 315

MOTORYZACJA
● Sprzedam FIATA PUNTO I, 1 997, 1 .2l
75KM+LPG, centralny zamek, el.szyby, ce-
na 2900zł, tel.505-663-865
● 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 JUPITER 5 wraz
z wózkiem bocznym (tzw.: ,,koszem''). Rok
produkcji 1 990. Pojemność silnika 350cm3,
benzyna. Stan motocykla dobry. Motocykl
jest na chodzie, a całość (motocykl + kosz)
koloru czerwonego. Ubezpieczenie ważne
do czerwca 2012 roku. Cena 3500zł - do
negocjacji. Okolice Sejn. Więcej informacji
pod numerem telefonu 514 652 397
● Sprzedam motocykl marki ETZ 150, rok
prod. 1 988, stan bardzo dobry, cena do
uzgodnienia. Kontakt: 669 674 97
● Audi 80 B4 combi TDI 1 ,9 disel, rok 1995.
Pełne wyposażenie, stan dobry, komplet
opon zimowych, felgi aluminiowe, cena 9 300
zł, tel. 87 516 31 55
● Sprzedam silnik 1 ,6 Td do golfa II lub gol-
fa III, passata i różne części do golfa II. Ce-
na do uzgodnienia. Tel. 602 467 752
● Sprzedam opony letnie 205x60x15, bież-
nik 6 mm, 2 szt., cena 80 zł/szt., Sejny tel.
87 516 26 89 lub 669 050 502
● Sprzedam cinquecento 704 + gaz, rok.
prod. 1 995, kolor zielony metalic, czujnik co-
fania, autoalarm, ubezpieczenie i przegląd
do grudnia 2012 r., przyciemnione szyby,
cena 1 .800 zł; okolice Sejn. Kontakt: 723
266 740
● Sprzedam samochód osobowy VWGolf
III 1 .9 GTD, rok prod.1 995,trzydrzwiowy, ko-
lor zielony, elektryczne szyby i lusterka, elek-
tryczny szyberdach, opony zimowe drugi
sezon. Stan bardzo dobry. Auto do obejrze-
nia - okolice Sejn. Tel.: 721 -591 -701 . Cena
6500 zł.
● Sprzedam volkswagen passat 1 .9 tdi, rok
prod.1 993, kolor srebrny-metalik, hak, el.szy-
by, opony letnie i zimowe, cena 3,5 tys.zł,
typ sedan. Tel.: 600 310 101 i 668 476 757
● Sprzedam Opel Astra - Twingport, ciem-
noniebieski 2005 1 ,6 + gaz sekwencja, kli-
matyzacja, stan bd, bezwypadkowy,
serwisowany, dodatkowo komplet kół, prze-
bieg 118 tys. km cena 21 .000,- tel. 605 640
301
● Sprzedam forda mondeo, rok prod. 1 996,
po wypadku, w całości lub na części. Kon-
takt: 87 616 51 09 po godz. 15.30
● Sprzedam BMW740i E38, stan bardzo
dobry, benzyna. tel: 667-089-472

NIERUCHOMOŚCI
● Sprzedam działkę budowlaną wmiejsco-
wości Zaleskie. 0,65 ha z przeznaczeniem
pod pensjonat lub zajazd. Tel. 514 473 942
● Sprzedam działkę budowlaną wmiejsco-

wości Zaleskie. 0,65 ha z przeznaczeniem
mieszkalno - usługowym. Tel. 514 473 942
● Krasnopol, działka 0,8 ha, ul. 22-go Lip-
ca, 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 w okolicach
Sejn, wielkość i cena do uzgodnienia. Kon-
takt: 507 281 838
● Sprzedam dom w stanie surowym nad
jez. w Żegarach. 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 wPuńsku
przy ul.Mickiewicza.Woda, prąd, kanaliza-
cja. Wielkość działki 469 m. Tel. 507 833 798
● Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe o po-
wierzchni 38,6m w centrum 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 aróww okolicach Sejn. Dzia-
ła położona jest między dwoma jeziorami,
z dostępem do linii brzegowej jednego je-
ziora, w pobliżu asfaltowa droga gminna,
prąd. Cena 150.000 zł. Kontakt: 663 931 595.
● Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia w Sejnach. Tel.: 665 731 393
● Sprzedam mieszkanie w m. Sejny wła-
snościowe telefon kontaktowy 508319925
● Do wynajęcia sauna nad jeziorem wGi-
bach. Kontakt: 500 139 679
● Poszukuję dwu-trzypokojowego miesz-
kania do wynajęcia tel.516171994
● Poszukuję lokalu do wynajęcia o po-
wierzchni od 100 do 200 metrów kwadra-
towych wSejnach. Tel.512 856 977
● Sprzedam 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 tony mieszanki bardzo do-
brej jakości, cena 900 zł/tona, okolice Sejn.
Kontakt 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.
1 993, 8 x 2,5 m, aluminiowe borty, ciężar
całkowity 16 ton, idealna do ziarna i bel. Ce-
na 7.000 zł. Kontakt: 663 931 595
● Sprzedam klacz zimnokrwistą, 6-miesiecz-
ną, okolice Gib, cena 2.500 zł. Kontakt: 87
516 55 96
● Sprzedam rozrzutnik obornika, stan bar-

dzo dobry, cenna 5.500 zł i kopaczkę do
ziemniaków, cena 2.500 zł. Kontakt: 508
608 006
● Sprzedam sześciometrowy elektryczny
ślimakowy przenośnik do ziarna zbóż, rze-
paku, kukurydzy. Stan bardzo dobry, cena
do uzgodnienia. Kontakt: 87 516 40 32
● Kupię ciągnik C330 lub C 360 lub T25, do
5 tys. zł. Tel.: 723 266 740
● Kupię cielęta mięsne pięciodniowe i star-
sze do pięciu miesięcy z okolic Sejn. Kon-
takt: 722 169 241
● Sprzedam przyczepę do przewozu koni,
ładowność 2 tony, tandem, stan dobry, ce-
na 3.900 zł. Kontakt: 511 719 611

KUPIĘ
● Kupię osikę na wióry, dłużyca lub kłody
wysokiej jakości, bez sęków, tel: 783-828-866
● Kupię motorwsk3 lub minsk z dokumen-
tami. Tel.:664 424 333
● Kupię starą spawarkę wirową, tel.:664
424 333
● Kupię 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
● Królik- olbrzym belgijski, szary samiec ok.
7 kg, cena 100 zł, tel 783044695
● Sprzedam przyczepkę samochodową przy-
stosowaną do przewozu zwierząt-600zł, z waż-
ną rejestracją. Młynek i bąk z silnikiem 800 zł,
sieczkarnię z silnikiem 200zł. Parnik elektrycz-
ny 100-150zł. Waga dziesiętna z kompletem
odważników 150zł. Kontakt: 503 177 830
● Mam do sprzedania ubranka, prawie no-
we,i buty, od 0 do 7 lat, cena od 1 do 5 zl za
sztuke, a takze lozeczko i wozek - cena do
uzgodnienia. Kontakt: 87 516 31 90
● Sprzedam CB radio z anteną, 240 zł.
Tel.697309159
● Sprzedam rozsiewacz nawozów, Tysiąc
kg z sitem i wałkiem, tel.697309159
● Sprzedam komplet 16 talerzy,
tel.697309159
● Hydrofor ocynkowany 300 l, kompletny
wraz z wyłącznikiem ciśnieniowym, krótko
używany - sprzedam, tel. 691520616
● Automatyczną stację odżelaziania i od-
manganiania wody - sprzedam tel.
691520616
● Mam do sprzedania łóżko do sypialni.
Stelaż łóżka metalowy, nóżki drewniane.
Mogę sprzedać z materacem w stanie do-
brym bądź bez.Cena do uzgodnienia. Tel.
697-807-743.Giby
● Sprzedam suknię ślubną białą, rozmiar
38-40, stan dobry (+), w komplecie koron-
kowe bolerko. Cena do uzgodnienia. Kon-
takt: 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
felgach stalowych i komplet opon letnich na
felgach aluminiowych do samochodu opel
astra. Kontakt 501309682 lub 501436953
● Sprzedam maszynę stolarską wieloczyn-
nościową 5w1 strugarka, frezarka, piła, gru-
bościówka, wiertarka. Produkcji niemieckiej.
Sprawna, zadbana, ciężka. Silnik 3 kw. Sej-
ny 790317678, 6200zł
● Sprzedam albę(dł.1 24 cm) dla chłopca.
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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 albę komunijną z dodatkami,
cena 50 zł. Kontakt: 663 064 641
● Sprzedam wentylatory różna średnica, od
150 zł do 450 zł. Tel. 664 424 333

RÓŻNE
● Oddam szczeniaki, 2,5 miesiąca, w do-
bre 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, Sej-
ny i ich okolice
● Zginął mały rudy piesek rasy pinczermi-
niaturka, nr tatuażu 369 K, nagroda. Kon-
takt: 503 511 145
● Naprawiam piły motorowe, różne typy. Tel.
602 467 752

TOWARZYSKIE
● Chciałbym się zapoznać z panią wwieku
od 30 do 55 lat z okolic Sejn, Suwałk, Au-
gustowa, Podlasia. Chciałbym z panią po-
rozmawiać, wypić kawę, pójść na spacer.
Mam na imię Krzysiek, wolny samotny fa-
cet. gg.1 5841216, tel. 723374449
● Mam 30 lat szukam miłej sympatycznej
dziewczyny z Sejn lub okolic na długie zi-
mowe wieczory lub do stałego związku. tel.
535740873
● Pan po 50-tce, wdowiec, pozna panią z
Sejn lub okolic, cel – przyjaźń. Kontakt: 513
719 293
● Pan po 40, pozna panią z Sejn i okolic w
celu zapoznania się. Tel. 785 397 749
● Pan 50 lat, rozwiedziony pozna panią do
przyjaźni. Sejny i okolice. Nr tel. 666 179 126

DYŻURY APTEK

23.04.201 2 r.
– 29.04.201 2 r.

APTEKA ŚW.MICHAŁA
ul. Piłsudskiego 20

30.04.201 2 r.
– 06.05.201 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”

07.05.201 2 r.
– 1 3.05.201 2 r.

APTEKA REMEDIUM
ul. 1 Maja 3
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Juniorzy młodsi Pomorzanki Sejny

Kadra

22.04. godz. 1 7.00 LKS Dąb Dąbrowa Białostocka - Pomorzanka
29.04. godz. 1 4.00 Pomorzanka - Włókniarz I I Białystok
06.05. godz. 1 7.00 KS Śniadowo - Pomorzanka
1 3.05. godz. 1 4.00 Pomorzanka - Sokół Sokółka
20.05. godz. ??? Rospuda Filipów - Pomorzanka
27.05. godz. 1 5.00 Pomorzanka - Polonia Raczki
03.06. godz. ??? Perspektywa Łomża - Pomorzanka
1 0.06. godz. 1 4.00 Pomorzanka - AKS Sparta Augustów

bramkarze: Konrad Jagłowski, Robert Jedynasty; obrońcy: Sebastian Rogalewski,
Dominik Daniłowicz, Igor Bykowski, Robert Dochód, Kordian Sekura, Daniel
Miszkiel, Kamil Kamiński, Patryk Miszkiel, Konrad Luto; pomocnicy/napastnicy:
Kuba Kowalewski, Patryk Dziemitko, Rafał Galiński, Michał Michalski, Artur
Witkowski, Adrian Modzelewski, Maciek Jankowiak; trener: Wojciech Milewski.
Odszedł: Paweł Pokutko; przybył: Kamil Kamiński (wznowił treningi).

Terminarz spotkań

Przypominamy o głosowaniu na sejneńskie żaki w konkursie „szkółki Ni-
vea”. Do wygrania treningi zgodnie z programem szkoleniowym Akademii
Ajax Amsterdam.

Głosowanie trwa

Sześć najwyżej notowanych dru-
żyn wraz z trenerami wyjedzie na let-
ni obóz szkoleniowy Akademii Ajax do
Amsterdamu. Czyli jest o co walczyć.
Jednak bez głosów sejnian, SKS Po-
morzanka Pomorzanka nie będzie mia-

ła takiej szansy. Dlatego przypominamy
naszym Czytelnikom, że swój głos od-
dać na sejneńskich chłopaków moż-
na codziennie na stronie:
www.szkolkinivea.pl

(mov), fot. (tam)

SKS Pomorzanka po sparingowym meczu z Wigrami Suwałki. Chłopcy zremisowali 4:4

Jak już informowaliśmy siatkarki Pomorzanki Sejny nie zdołały awansować
do ćwierćfinału Mistrzostw Polski młodziczek. Teraz nadszedł czas na
podsumowanie.

Zaczęły od porażki 0:2, w setach do
1 7 i 25, z Leżajskiem. Jak wspomina
ich trener Jacek Zajkowski, horror prze-
żył w drugim secie drugiego meczu z
ekipą z Płocka:

–Pierwszego moje dziewczyny wy-
grały d o 23, a w drugim prowadziły 1 9:9
i 23:1 9, żeby przegrać tę partie 25:27. Nie
wiem jak to się stało, ale takie cuda, bo
odrobić dziesięciopunktową stratę moż-
na nie tyle dzięki wsparciu z góry, a to
miały nasze rywalki. To może zdarzyć się
tylko w siatkówce. Robiłem co mogłem,
prosiłem o przerwę, zmieniałem skład,
ustawienie, a do moich zawodniczek nie
docierało nic. Kto zrozumie dziewczyny?
– zastanawia się J. Zajkowski.

Sejnianki przegrały też trzecie spotka-
nie z ekipą z Tomaszowa Lubelskiego (w
obu setach uległy rywalkom do 20), ale
zdaniem obserwatorów zagrały najlep-

szy mecz na turnieju. Trenerzy rywalek
pocieszali J. Zajkowskiego, że przyszłość
jest przed jego zawodniczkami, a prze-
cież jego drużyna jest młodsza o dwa la-
ta i mniej zgrana. Przy większej ilości
treningów wyrokowali mu za rok grę w
finale, a za dwa lata złote medale mi-
strzostw Polski.

Rzecz w tym, że za rok tej drużyny
może już nie być, bowiem kilka dziewczyn
otrzymało propozycje zmiany szkoły i prze-
prowadzki do Bydgoszczy, Gdańska, War-
szawy i Białegostoku. Decyzje podejmą
ich rodzice.

Tymczasem młodsze siatkarki J. Zaj-
kowskiego, występujące pod szyldem
UKS Jedynka Sejny, wygrały Między-
narodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziew-
cząt ze Szkół Podstawowych o Puchar
Prezydenta Miasta Gdańska. MVP te-
go turnieju (grano czwórkami) została

Agnieszka Kowalewska.
W finale ona i jej koleżanki: Magda-

lena Gilewska, Paulina Fiedorowicz, Ma-
ria Jarzembowicz i Paulina Leszczyńska
pokonały 2:0 (25:1 9, 25:21 ) rywalki z Mrą-
gowa. W gronie 24 drużyn z Polski, Ło-
twy, Rosji i Niemiec, na 7. miejscu
uplasowała się druga drużyna Jedynki,
grająca w składzie: Paulina Czajka, Pa-
trycja Jakubowska, Paulina Matelak, Pau-
lina Grzybowska i Aneta Tomkiel.

Natomiast na ogólnopolskim turnie-
ju dwójek rocznika 2001 w Tomaszo-
wie Mazowieckim na czwartym miejscu
uplasowały się Ewa Jarzembowicz,
Magda Bednarska i Ewelina Tomkie-
wicz, a na 6. Kaja Bykowska i Weroni-
ka Forencewicz. Ta ostatnia jest o rok
młodsza od koleżanek.

Turniej rozgrywano na czas, a pierw-
szy zespół Jedynki mecz o brąz przegrał
z Warszawą różnicą jednego punktu.

(tam), fot. J. Zajkowski

Kto zrozumie dziewczyny?

Juniorzy młodsi Pomorzanki Sejny wiosenną rundę rozgrywek zaczęli od
porażki 2:6 w wyjazdowym meczu ze Skrą Czarna Białostocka. Gole dla pod-
opiecznych Wojciecha Milewskiego strzelili Adrian Modzelewski i Robert Dochód.

Zaczęli od porażki

W drugim spotkaniu z Pogonią w
Łapach (zaległy) było już lepiej. Dwa
gole Kuby Kowalewskiego dały Pomo-
rzance zwycięstwo 2:0 i trzy punkty.

W ub. niedzielę młodzi zawodnicy
Pomorzanki po raz pierwszy w tym ro-
ku zaprezentowali się przed własną pu-
blicznością. Ich rywalem był ŁKS 1 926
II Łomża. Mecz zakończył się wygraną
sejnian 2:1 . Gole strzelili: Kowalewski i
Modzelewski.W 89. min. Konrad Ja-
głowksi obronił rzut karny ratując Po-
morzance trzy punkty.

Grali też seniorzy
W przedświątecznej, 1 9. kolejce

piłkarskiej klasy okręgowej seniorów
Pomorzanka Sejny przegrała na własnym
boisku 0:1 z Sudovią Szudziałowo, a
Gieret Giby zremisował na wyjeździe
2:2 z Magnatem Juchnowiec Kościelny.

Natomiast w 20 kolejce Pomorzan-
ka, grając w Sokółce z Sokołem II prze-
grała aż 1 :6, a honorowego gola dla
ekipy z Sejn strzelił Ołowniuk. Nato-
miast Gieret na własnym boisku aż 5:0
wygrał z Koroną Dobrzyniewo Duże.

Tradycyjnie już, wiosenny sezon lekkoatletyczny sportowcy z powiatów au-
gustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego oraz niepełnosprawni z Suwałk,
Sejn i Olecka rozpoczynają biegami organizowanymi przez LZS.

Wiosenne przełaje

Na trasach wytyczonych w zabyt-
kowym parku hrabiego Paca w Do-
wspudzie, w gronie ponad 700 biegaczy
znalazło się czworo podopiecznych
Krzysztofa Małkińskiego oraz sześcio-
ro sportowców z WTZ Sejny.

W rywalizacji niepełnosprawnych,
w kategorii kobiet, na drugim miejscu

minęła metę Anna Cyruszys. Wśród
panów trzeci był Kamil Herbst, 5. To-
masz Kamiński, 6. Witold Stefanowicz,
7. Rafał Dąbrowski, a 9. Przemysław
Tomkiel.

W rywalizacji zawodników zdrowych
najlepiej spisał się Paweł Pokutko (Gimn.
2 Sejny), który, po pasjonującym fini-

szu, zajął drugie miejsce w biegu na
1 .300 m chłopców z rocznika 1 996.

W rywalizacji chłopców rocznika
1 997 (również 1 300 m) piąte miejsce
zajął Edward Auruszkiewicz (Gimn. 2
Sejny). Na siódmym miejscu w biegu
na 1 .300 m dziewcząt rocznika 1 996
sklasyfikowana została debiutująca w
przełajach Kasia Turowicz (Gimn. 1 Sej-
ny – na zdjęciu). Bieg główny na dy-
stansie 2.600 m (rocznik 1 995 i starsi)
ukończyło aż 91 zawodników, a wśród
nich, na 30 miejscu, Krzyszof Małkiń-
ski (LO Sejny). (tam)

Gole dla zwycięzców strzelili: Tarlecki
2 oraz po jednym Bobowicz, Mickie-
wicz i Kubas. Po 20. kolejkach Gieret
ma 37.pkt. i jest na 3. miejscu, a Po-
morzanka z 1 3 pkt. zajmuje 1 5 miejsce.

Najbliższe mecze seniorów:
Pomorzanka – Kolejarz Czeremcha
21 .04. (sobota) godz. 1 4.00
KS Wasilków – Gieret 21 /22.04.
Forty Piątnica – Pomorzanka 28/29.04.
Gieret – UKS Krypnianka Krypno 28.04.
(sobota) godz.1 6.00,
KS Sokoły – Gieret 2/3.05.
Narew Choroszcz – Pomorzanka 2/3.05
Pomorzanka – Magnat Juchnowiec
Kościelny 05.05. (sobota) godz. 1 6.00
Gieret – KS Rudnia Zabłudów 05.05.
(sobota) godz.1 7.00

Agnieszka Kowalewska odbiera
statuetkę dla najlepszej zawodniczki
turnieju wGdańsku






