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Bronisław Komorowski, Prezydent
RP odwiedził Sejny przy okazji ob-
chodów 55-lecia powstania Zawo-
dowej Straży Pożarnej. Wręczył
strażakom odznaczenia i podkreślił,
jak ważna jest ich praca.

Prezydent w Sejnach

Uroczystości odbyły się na placu Do-
minikańskim 27 kwietnia w piątek. Mimo,
że przypadły na dzień powszedni i dość
wczesną godzinę, przyciągnęły wielu
mieszkańców Sejn. Prezydent wręczył
strażakom odznaczenia i przekazał sztan-
dar komendantowi powiatowemu.

Po około godzinie Prezydent udał się
do Puńska, gdzie m.in. odwiedził Liceum
z Litewskim Językiem Nauczania. Odby-
ło się też spotkanie z przedstawicielami
organizacji litewskich oraz samorządów.
Niestety, dość nieoczekiwanie zamknię-
to je dla przedstawicieli mediów.

Wizytę na Sejneńszczyźnie Prezy-
dent zakończył w Międzynarodowym
Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Ten
punkt programu dopisano zaledwie dzień
wcześniej.

Monika Waraksa

Relację z pobytu Prezydenta RP na
Sejneńszczyźnie czytaj na str. 4

Atrakcyjnie położone
działki w Sejnach
na sprzedaż.

>>> Szczegóły na stronie 6

DDzziiaałłkkii nnaa sspprrzzeeddaażż



ATRAKCYJNE
CENY

wiesci@sejny.home.pl
tel . kom.: 661 654 432

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

DYŻUR REDAKCYJNY
W PONIEDZIAŁKI
GODZ. 1 0.00-1 5.00

UL. PIŁSUDSKIEGO 37, SEJNY
TEL. 87 51 6 31 11
POZOSTAŁE DNI:

TEL. 663 371 1 70
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Kilkuset mieszkańców Sejn, poczty sztandarowe, delegacje samorządów,
służb mundurowych, instytucji i szkół, wzięło udział w uroczystościach
związanych z 221 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej usta-
wie zasadniczej w Europie, a drugiej na świecie (po amerykańskiej).

221 rocznica uchwalenia konstytucji

Uroczystości świeckie poprzedziła
msza w intencji Ojczyzny. W homilii ks.
Zdzisław Bzdak, proboszcz sejneńskiej
parafii mówił o historii i znaczeniu obu
świąt Królowej Polski i Konstytucji 3
Maja, o nierozerwalnej więzi historii
chrześcijaństwa i naszego narodu.

Według katolików, uznać Maryję
za Królową oznacza przede wszystkim
żyć na Jej wzór. Jest w tym wezwania

do kształtowania autentycznej miłości
do Ojczyzny, która przejawia się w
prawym sumieniu, rzetelnym wypełnia-
niu obowiązków swego stanu, w miło-
ści Boga i bliźniego.

Po mszy, poczty sztandarowe i
mieszkańcy w asyście Orkiestry Dętej
OSP w Sejnach oraz mażoretek, prze-
szły pod Pomnik Powstania Sejneńske-
igo, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

W części oficjalnej o znaczeniu
Konstytucji 3 Maja w historii Polski i ży-
ciu Polaków mówił Jan Stanisław Kap,
burmistrz Sejn.

- Konstytucja 3 Maja, jako uchwa-
ła obowiązująca w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, czyli Polski i Litwy,
była wynikiem kompromisu, który po-
trzebny był wówczas i niezbędny jest
dziś –podkreślał Ludvikas Milašius,
konsul Republiki Litwy w Sejnach.

W części artystycznej ze porusza-
jącym serca i umysły (z oczu wielu słu-
chaczy popłynęły łzy) patriotycznym

programem słowno-muzycznym wy-
stąpiły sejneńskie przedszkolaki, a za-
kończył ją koncert orkiestry dętej OSP.

W Polsce dzień 3 Maja jako świę-
to narodowe ustanowiony został w
1 91 9 oraz ponownie w 1 990, w roczni-
cę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rze-
czypospolitej Obojga Narodów. Od
roku 2007 jest to również święto naro-
dowe Litwy.

W kościele katolickim tego dnia
obchodzimy święto Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski. Tytuł Matki Bo-
żej jako Królowej Polski sięga drugiej

połowy XVI wieku. Wtedy to Grzegorz
z Sambora po raz pierwszy nazywa
Maryję Królową Polski i Polaków. 1
kwietnia 1 656 r. w katedrze lwowskiej
król Jan Kazimierz w sposób oficjalny
ślubował: Ciebie za patronkę moją i za
królowę państw moich dzisiaj obieram.
W trzechsetną rocznicę ślubów Jana
Kazimierza episkopat Polski z inicjaty-
wy więzionego prymasa Stefana Wy-
szyńskiego dokonał ponownego
zawierzenia całego kraju Maryi i odno-
wienia ślubów królewskich. 26 sierpnia
1 956 roku ok. miliona wiernych na Ja-
snej Górze złożyło Jasnogórskie Ślu-
by Narodu Polskiego.

Tadeusz Moćkun

Jeśli zrobiłeś interesujące zdjęcie
i chciałbyś się nim podzielić

z Czytelnikami „Wieści”, wyślij je
na adres: wiesci@sejny.home.pl



liwość startu w eliminacjach centralnych
(najlepsze 7 osób), jak i o przywileje
przyznane przez blisko 60 uczelni wyż-
szych z całego kraju, m.in. zwolnienie
lub przyjęcie bez egzaminów oraz o cen-
ne i atrakcyjne nagrody.

Finałowa rozgrywka składała się z
dwóch części. W pierwszej rozwiązywa-
no test złożony z 50-u pytań. Dopiero
po trzech dogrywkach wyłoniono najlep-
szą dwunastkę, która wzięła udział w eli-
minacjach ustnych, które polegały na
udzieleniu odpowiedzi na sześć pytań
problemowych. Łączna punktacja z te-
stu i pytań ustnych pozwoliła wyłonić 7
laureatów.

***
Witold Liszkowski, wójt Gminy

Puńsk w Sali Marmurowej Pałacu Kul-
tury i Nauki w Warszawie odebrał cer-
tyfikat przyznający gminie zaszczytne,
VI miejsce w rankingu Filary Polskiej
Gospodarki w kategorii Samorządo-
wy Menedżer Regionu 2011 r. w wo-
jewództwie podlaskim (wygrało miasto
Białystok, 3. Gmina Suwałki, 8. miasto
Łomża). Ranking został przygotowany
przez redakcję dziennika ,,Puls Bizne-
su” i czołową agencję badawczą TNS
PENTOR.

Oprac. (tam)

* * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * * * * * * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * *
Przychodnia Przyjazna Środowi-

sku – zastosowanie odnawialnych
źródeł energii w SP ZOZ w Sejnach –
to tytuł projektu, na realizację które-
go Podlaski Urząd Marszałkowski
przyznał dotację.

Całkowity koszt inwestycji obejmu-
jącej m.in. termomodernizację budynku
przy ul. Wojska Polskiego, instalację so-
larów, rozbudowę kotłowni oraz pompy
ciepła szacowany jest na 1 .790.000 zł.
Aż 85 proc. środków (1 ,5 mln zł.) pocho-
dzić będzie z dotacji UE w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego, 1 0 proc.
(1 75.000 zł) dołoży organ prowadzący
SP ZOZ czyli Starostwo Powiatowe w
Sejnach, a 5 proc. (88.000 zł) z własnych
funduszy dołoży SP ZOZ.

***
Z ponad 900 projektów realizowa-

nych na terenie województwa z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego tylko 8 jest
z powiatu sejneńskiego. Łączna war-
tość inwestycji wynosi ponad 3,2 mld zł.
Dofinansowanie sięga prawie 2 mld zł.
Na jednego mieszkańca województwa
podlaskiego przypada 1 ,6 tys. zł dotacji.
Na Sejneńszczyźnie łączna wartość pro-
jektów to 22,3 mln zł, z tego dofinanso-
wanie 1 3,5 mln zł, na 1 mieszkańca

przypada 640,63 zł. Najwięcej, bo aż 5
projektów realizuje miasto Sejny, na któ-
re otrzymało dofinansowanie w wyso-
kości 7.1 51 .428,67 zł czyli 1 .21 8,51 zł
na 1 mieszkańca. Pozostałe samorzą-
dy: Gmina Sejny - 2 projekty; dofinan-
sowanie – 3.890.551 ,23 zł; na 1
mieszkańca - 949,84 zł; Giby – 1 pro-
jekt; dofinansowanie – 1 .624.320,00; na
1 mieszkańca - 551 ,55 zł. Krasnopol -
1 projekt; dofinansowanie – 438.649,30;
na 1 mieszkańca - 11 3,40 zł; Puńsk – 1
projekt, dofinansowanie – 438.649,30
zł; na 1 mieszkańca -1 00,54 zł. Dla po-
równania tylko Gmina Suwałki realizu-
je 1 3 projektów o łącznej wartości 34,4
mln zł, z tego dofinansowanie 26,1 mln
zł, na 1 mieszkańca 4.036,90 zł.

Większość projektów jest już ukoń-
czona lub w trakcie realizacji. Oznacza
to, że pieniądze z RPO „pracują” w go-
spodarce regionu.

***
Daiwa Wilczewska, uczennica etap

LO z Litewskim Językiem Nauczania
im. 11 Marca w Puńsku zajęła V miej-
sce i znalazła się w gronie siedmior-
ga laureatów wojewódzkiej XXVII
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, któ-
rzy wystąpią w finale centralnym (1 -
3 czerwca w Zielonej Górze).

Uczniowie walczyli zarówno o moż-
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POD SYGNAŁEM

►►► PIJANY KIEROWCA AUDI

Nie zapanował nad pojazdem i
włączając się do ruchu doprowadził
do kolizji drogowej. Kierowca audi
miał prawie 1 ,5 promila.

Sejneńscy policjanci zostali po-
informowani o zdarzeniu drogowym
na ul. Konarskiego. Na miejsce zo-
stał skierowany patrol mundurowych.
Tam wstępnie ustalili, że prawdopo-
dobnie 30 – letni kierowca audi wy-
jeżdżając ze stacji paliw stracił

panowanie nad pojazdem. W wyni-
ku czego uderzył w jadący w kierun-
ku Suwałk renault. Gdy policjanci
zbadali stan trzeźwości kierującego
okazało się, że mężczyzna był pija-
ny. Alkomat wykazał u niego prawie
1 ,5 promila alkoholu w organizmie.
Teraz 30 - latek za swoje nieodpo-
wiedzialne postępowanie odpowie
przed sądem.
Oficer prasowy KPP w Sejnach

►►► RADNY NA PODWÓJNYM GAZIE

Powiatowy radny Stanisław J. zo-
stał zatrzymany przez policję, po tym
jak prowadził auto pod wpływem al-
koholu. O zachowaniu kierowcy po-
wiadomił mundurowych inny uczestnik
ruchu drogowego, po tym jak Stani-
sław J. wymusił na sejneńskim skrzy-
żowaniu pierwszeństwo. Policja za-

trzymała kierowcę i okazało się, że
miał on 2,3 promila alkoholu, na do-
datek wsiadając do samochodu nie
zabrał ze sobą prawa jazdy. Stani-
sław J. jeszcze do środy (25 kwietnia)
był wicestarostą powiatu sejneńskie-
go, teraz grozi mu utrata mandatu
radnego. Oprac. (mov)

Szczere kondolencje

prof. Józefowi Serafinowi
z powodu śmierci żony

składają

Burmistrz i Pracownicy Urzędu Miasta Sejny

Składamy szczere wyrazy współczucia

prof. Józefowi Serafinowi
z powodu śmierci żony

Dyrektor i Pracownicy

Ośrodka Kultury w Sejnach

Muzeum Ziemi Sejneńskiej ma swoich oddanych darczyńców. Do ich gro-
na dołączył właśnie Andrzej Kozakiewicz, sejnianin od lat mieszkający w
Stanach Zjednoczonych.

Pocztówka z przeszłości

Przekazał on sejneńskiemu muzeum
pocztówkę, którą kupił na aukcji interne-
towej z Węgier. W swoim liście skiero-
wanym do Roberta Klucznika, dyrektora
muzeum pisze: „uważam, że jest to naj-
odpowiedniejsze miejsce do jej ekspo-
zycji. (N) życzę wielu sukcesów w
krzewieniu patriotycznej działalności na
rzecz Sejn i Sejneńszczyzny.”
- Pocztówka pochodzi z czasów I

Wojny Światowej, wydana jest w Sej-
nach. Przedstawia żołnierzy niemieckich
rozdających chleb. Jest dla nas cenna

z kilku powodów. Po pierwsze nie mie-
liśmy jej w swoich zbiorach, po drugie:
zawsze jest nam miło, jeśli ktoś o mu-
zeum pamięta i przekazuje przedmioty
związane z Sejnami – mówi R. Klucznik.
Dodaje, że jest sporo osób, które

swoje pamiątki – często bardzo cenne-
oddają placówce w Sejnach. Wymienia
rodzinę Borewiczów z Klejw, która prze-
kazała część biblioteki wraz z 1 8 i 1 9
wiecznymi drukami, Ryszarda Mackie-
wicza, którego rodzina ofiarowała mu-
zeum znaczną cześć księgozbioru i

pamiątek, rodzinę Bieleckich, Czesła-
wę Jasionowską, Józefa Krakowskie-
go, parafię rzymskokatolicką w Sejnach,
rodzinę Jana Giedź.
Wszystkie te dary zostały wkompo-

nowane w stałe ekspozycje sejneńskie-
go muzeum i są dostępne dla
zwiedzających.
Być może te zbiory znowu się po-

większą, bo do Wrocławia muzealni-
ków, proboszcza i burmistrza zaprosił
Kardynał Henryk Gulbinowicz.
- Kardynał chciałby przekazać strój

kardynalski i portret – precyzuje Robert
Klucznik. Wizytę we Wrocławiu zapla-
nowano na 1 0 maja. (mov)



1 . Jak Pan ocenia wizerunek po-
lityka i dlaczego zdecydował się Pan
zostać politykiem?

Bronisław Komorowski: Życie
tak postanowiło. Moja droga do polity-
ki, była drogą przez niezgodę na pa-
nujący ówcześnie system. Zadałem
sobie pytanie: Jeśli nie ja, to kto? Po-
dobnie było w przypadku innych poli-
tyków. Zadaję sobie sprawę, że nie jest
to „normalna” droga do polityki, taka
jaką możemy obserwować w krajach
Europy Zachodniej. Oni udzielali się w
młodzieżówkach i fundacjach, a ja za-
czynałem w podziemnej drukarni. Do-
piero po roku 89 przekształciłem się w
urzędnika państwowego, bo chciałem
być konsekwentny. Obecnie wśród lu-
dzi wybierających politykę, razi mnie,
że ideowość jest zastępowana czymś
innym - myśleniem w kategoriach czy-
sto partyjnych.

2. Uczymy się geografii i innych
przedmiotów tak samo jak reszta
uczniów w Polsce. Dlaczego mniej-
szość polska na Litwie protestuje,
kiedy oni mają uczyć się w j. litew-
skim?

B. Komorowski: Bo było inaczej.
Teraz uczniowie muszą uczyć się i zda-
wać egzaminy w j. litewskim. Może war-
to byłoby, gdybyście spotkali się z
rówieśnikami i opowiedzieli im, jak wy
dajecie sobie radę. Historii i geografii
narodowej powinno się uczyć w języku
narodowym. Jak sądzę, swoje zrobił
sposób przeprowadzania tych zmian
względem mniejszości polskiej – był na-
gły i nie dał polskim uczniom szans na
przygotowanie się. Wy też protestowa-
libyście, gdyby takie zmiany miały Was
dotyczyć w przeciągu roku.

3. Jakie widzi Pan różnice mie-
dzy mniejszością polską, a litewską?

B. Komorowski: Nie ma mniejszo-
ści zadowolonej. W Polsce są napisy
w j. polskim i litewskim i tak być powin-
no. Mam nadzieję, że podobne myśle-
nie jest na Litwie. Wierzę, że dojdziemy
do porozumienia. A różnic jest mnóstwo.
Choćby sprawa pisma, wy możecie w
Polsce podpisywać się zgodnie z pi-
sownią litewską, a my na Litwie już nie.

4. Poznaje Pan wiele znanych
osób, która z nich zrobiła na Panu
największe wrażenie?

B. Komorowski: To trudne pyta-
nie. Ciekawią mnie ludzie o innej dro-
dze rozwoju, a jednocześnie jak każdy
człowiek szukam podobieństw. Ostat-
nio miałem interesujące spotkanie z no-
wym prezydentem Niemiec, byłym
pastorem, człowiekiem pochodzącym
z NRD, który wiedział, co to komunizm
i był zaangażowany w walkę z nim. Z
drugiej strony, nie zapomnę spotkania
z prezydentem USA Barackiem Oba-
mą, różnice były ogromne, podobnie
jak wzajemne zainteresowanie. Roz-
mowa była ciekawa, bo Barack Oba-
ma nie jest nudnym człowiekiem. A nuda
i sztampowość to jedne z większych
wad, nie tylko polityków.

5. Jak się Pan czuje, jako najważ-
niejsza osoba w państwie?

B. Komorowski: Staram się nie
zwariować, w czym pomagają mi dzie-
ci. Pilnują mnie, abym zachowywał się
i żył w miarę możliwości zwyczajnie.
Chodzimy do kościoła, do kina i na spo-
tkania towarzyskie bez ochrony. Staram
się łączyć potrzebę dźwigania majesta-
tu Rzeczypospolitej z normalnością.

Tak uroczysty jubileusz nie zdarza się często. Sejneńska Straż Pożarna
świętowała swoje 55-lecie, a jednocześnie 20-lecie Państwowej Straży
Pożarnej. Gościem honorowym był Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Prezydent na Sejneńszczyźnie
- Spotykam się z wami jako prezy-

dent, ale też jako sąsiad. Mam letni dom
niedaleko stąd w Budzie Ruskiej, a sam
jestem potomkiem polskiego rodu, któ-
ry od trzystu lat mieszkał na Litwie. Kie-
dy przyjeżdżam w te rejony cieszą mnie
tablice dwujęzyczne i wydaje mi się, że
są one czymś normalnym i wynikają z
poszanowania mniejszości, która za-
mieszkuje te rejony. Mam nadzieję, że
na problemy z tym związane uda się
spojrzeć z podobną życzliwością za-
równo w Polsce, jak i na Litwie – mówił
B. Komorowski.

Prezydent podkreślał, że nie ma
na świecie mniejszości narodowej, któ-
ra byłaby szczęśliwa, ale szkoła jest
świetnym miejscem, aby zacząć zmia-
ny. Młodzi Polacy i Litwini powinni się
poznawać i przyjaźnić, bo w przyszło-
ści to oni będą u steru władzy.

Prezydent spotkał się w Puńsku z
przedstawicielami samorządu i mniej-
szości litewskiej, ale spotkanie to w
ostatniej chwili zamknięto dla prasy.

Przedostatnim punktem wizyty Bro-
nisława Komorowskiego w naszym re-
gionie było złożenie kwiatów przed
pomnikiem Ofiar Obławy Augustowskiej
w Gibach. Stamtąd głowa państwa od-
jechała do dworku w Krasnogrudzie.

Monika Waraksa

- Wiara i służba stanowią dla stra-
żaków całość – rozpoczął Antoni Ostrow-
ski, Podlaski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej.

Powitał zgromadzonych gości, Pre-
zydenta RP, Komendanta Głównego,
Marszałka Województwa Podlaskiego,
Wojewodę Podlaskiego, konsuli Litwy i
Białorusi, proboszcza, starostę, burmi-
strza i sympatyków straży. Komendant
podkreślał, że to dzięki ofiarności spo-
łeczeństwa i władz powiatu, strażacy
wreszcie mają swój sztandar. Wspo-
mniał o dobrej współpracy z innymi służ-
bami mundurowymi, także z Litwy, czego
dowód stanowią zakończone sukce-
sem, wspólnie przeprowadzane akcje.

Strażacy zaprezentowali swój sztan-
dar z wizerunkiem św. Floriana patro-
na strażaków, herbem Sejn 1 957-201 2.
Gwoździe ozdobione rycerskimi tarcza-
mi kolejno wbijali zaproszeni goście z
Prezydentem na czele.

- Od pokoleń modlimy się, aby Bóg
ustrzegł nas od powietrza, wody, ognia,
głodu i wojny. Wierzymy, że można się
odwołać do siły wyższej, ale i do czło-
wieka. Być gotowym w sytuacji zagro-
żenia, znaczy działać skutecznie. W

przeddzień święta św. Floriana chciał-
bym podziękować strażakom, ochotni-
kom i zawodowym za ich pracę. Zasłużyli
sobie na zaufanie, którym ich obdarza-
my. Szacunek do strażaków jest w ca-
łej Polsce - przemawiał do zgromadzo-
nych Bronisław Komorowski.

Następnie Prezydent przekazał
sztandar komendantowi, który podzię-
kował mu słowami: „ku chwale Ojczy-
zny”. Kapłani katoliccy i prawosławni
poświęcili sztandar, a B. Komorowski
wręczył strażakom odznaczenia.

Sejneńskie uroczystości zakończyła
defilada Podlaskiej Kampanii Honorowej.
Prezydent wyruszył w drogę do Puńska,
gdzie wziął udział w mszy w języku litew-
skim i złożył kwiaty przed pomnikiem par-
tyzantów litewskich zamordowanych w
1 944 i 1 945 przez NKWD.

Jego kolejnymi gospodarzami byli
uczniowie Liceum z Litewskim Językiem
Nauczania im. 11 Marca. Prezydenta
na sali gimnastycznej powitał chór mło-
dzieżowy „Pašešupiai”. B. Komorowski
odpowiedział puńskiej młodzieży: „La-
ba diena” i wspominał, kiedy jako mło-
dy chłopak wybrał się łódką na rejs po
Szeszupie.
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W czasie spotkania z młodzieżą w Puńsku, uczniowie liceum zadali Pre-
zydentowi pięć pytań:

Odznaczeni przez
Prezydenta RP
mieszkańcy

Sejneńszczyzny:

Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski

mł. bryg. Zdzisław Czakis

Złoty Krzyż Zasługi
Jarosław Domosławski
Kazimierz Kozicki

Srebrny Krzyż Zasługi
mł. bryg. Ryszard Gałdzewicz

Tadeusz Wilczyński (Głęboki Bród)

Brązowy Krzyż Zasługi
Janusz Moroz (Giby)
Jan Wojczul is (Puńsk)

Medale za długoletnią służbę
w pożarnictwie
Witold Gryguć

Józef Ryszard Stankiewicz
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Klasa okręgowa

WYNIKI: Pomorzanka – Kolejarz Cze-
remcha 2:1 (gole Macianis); KS Wasil-
ków – Gieret 1 :2 (kolejny gol Karola
Śliwińskiego z karnego, Tarlecki); Forty
Piątnica – Pomorzanka 2:2; Gieret –
UKS Krypnianka Krypno 2:1 ; KS Soko-
ły – Gieret 3:1 ; Narew Choroszcz – Po-
morzanka 1 :2; Pomorzanka – Magnat

Juchnowiec Kościelny 0:3; Gieret – Rud-
nia Zabłudów 1 :1
Po 23. meczach Gieret z dorobkiem 46
pkt. zajmuje drugie miejsce, a Pomo-
rzanka, po rozegraniu 24 spotkań z 20
pkt. jest 14.
Najbliższe mecze seniorów:
KS Polonia Raczki - Gieret 1 2-1 3.05.;

LZS Korona Dobrzyniewo Duże - Po-
morzanka 1 2-1 3.05.; Gieret – KS Orlę-
ta Czyżew - 1 9.05. godz.1 7.00;
Pomorzanka Sejny - KS Wasilków 1 9.05.
godz. 1 6.00; Gieret – GKS Forty Piątni-
ca 26.05. godz.1 7.00; UKS Krypnianka
Krypno – Pomorzanka 26-27.05

Juniorzy młodsi

WYNIKI: LKS Dąb Dąbrowa Białostoc-
ka - Pomorzanka 1 :2 (gole Daniłowicz
i Modzelewski); Pomorzanka - Włók-
niarz II Białystok 0:0; KS Śniadowo –

Pomorzanka 0:1 (gol Witkowski)
Po 1 7 kolejkach Pomorzanka, która
zdobyła 36 pkt, zajmuje drugie miejsce.
Z nimi zagrają juniorzy młodsi:

1 3.05. godz. 1 4.00 Pomorzanka - So-
kół Sokółka; 20.05. Rospuda Filipów -
Pomorzanka; 27.05. godz. 1 5.00 Po-
morzanka - Polonia Raczki

Turnieje sejneńskich „Orlików”

22 kwietnia „Orliki” SKS Pomorzan-
ka Sejny zainaugurowały rundę wiosen-
ną w ramach rozgrywek organizowanych
przez Podlaski Związek Piłki Nożnej.
Pierwszy z czterech turniejów rundy wio-
sennej odbył się w Gibach. Drużyna
SKS Pomorzanka rozegrała trzy mecze
zdobywając komplet punktów. Pokona-
ła 2:1 ZIHARTAugustów, 4:1 Dąb Dą-
browa Białostocka oraz 6:0 Gieret Giby.

Na kolejnym turnieju (5 maja) w Racz-

kach Orliki zmierzyły się z Wigrami Su-
wałki (0:5), Warmią Grajewo (1 :2), UKS
Suwałki (0:0) oraz Polonią Raczki (2:1 ).

Po 7 turniejach drużyna z Sejn pla-
suje się na II miejscu, gwarantującym
udział w Mistrzostwach Województwa
Podlaskiego, w których 1 7 czerwca spo-
tka się najlepsza 1 0-tka z Podlasia. Trzy-
majmy kciuki za chłopaków, aby utrzymali
tą pozycję do końca rundy wiosennej.

W imieniu chłopaków z drużyny oraz

własnym pragnę podziękować fundato-
rowi nowych strojów – firmie KRAM Su-
wałki oraz Starostwu Powiatowemu za
zakup dresów treningowych.

W następnym turnieju (1 9.05. Su-
wałki) zagrają:
Gieret Giby – MOSiR Grajewo
Gieret – OSiR Wigry Suwałki
Pomorzanka Sejny – Zihart Augustów
Dąb Dąbrowa Białostocka – Pomorzanka
Pomorzanka - Gieret

Wieści z boisk
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Kiedy 25 stycznia br rozpadła się rządząca powiatem koalicja Stowarzy-
szenia Sołtysów oraz PO i radnych mniejszości litewskiej, a władzę w po-
wiecie przejęła większość złożona z radnych PO i klubu „Nasz Powiat”
wspieranych przez Wincentego Racisa, radnego z gminy Puńsk, pesymi-
ści zapowiadali, że ta grupa porządzi trzy-cztery miesiące.

Koalicja 91 dni

Mniejszość litewska odzyskała
stanowisko wicestarosty po 91 dniach.
W międzyczasie lawiną płynęły listy od
stowarzyszeń i partii politycznych z żą-
daniem powołania na wicestarostę re-
prezentanta mniejszości litewskiej, ze
wskazaniem na osobę Romualda Wit-
kowskiego. Tego samego, który pełniąc
funkcję wicestarosty w poprzedniej ko-
alicji, przyczynił się do jej rozpadu pod-
pisując wniosek o odwołanie starosty
Ryszarda Grzybowskiego.

I chociaż nowy starosta Andrzej
Szturgulewski, zapewniał nowego wi-
ce Stanisława Jastrzębskiego, że ko-
alicja przetrwa i „razem pójdziemy do
wyborów”, po niespełna trzech miesią-
cach zmienił zdanie. Koalicja PO –

Nasz Powiat przetrwała 91 dni i do
władzy wrócił stary układ z mniejszo-
ścią litewską rozdającą karty.

„21 marca starosta Andrzej Sztur-
gulewski, przyszedł do mego gabinetu
i w obecności członka Zarządu Powia-
tu Lucyny Fidrych, oświadczył, że są
naciski polityczne ze strony wojewody
i Kancelarii Prezydenta RP i muszę
zrezygnować z funkcji wicestartosty –
czytamy w oświadczeniu już radnego
St. Jastrzębskiego odczytanym rów-
nież na kwietniowej sesji Rady Powia-
tu. - W zamian miałem zostać powo-
łany na dyrektora Powiatowego Urzę-
du Pracy w Sejnach, z dużo wyższym
uposażeniem. Oświadczam, że zosta-
łem odwołany ze stanowiska wicesta-

rosty tylko dlatego, że jestem Pola-
kiem.”

Odwołanie St. Jastrzębskiego ze
stanowiska wicestarosty oraz Lucyny
Fidrych i Eugeniusza Kuklewicza z
funkcji członków zarządu, podobnie jak
powołanie na ich miejsce Romualda
Witkowksiego – na stanowisko wice-
starosty oraz Anny Krystyny Witkow-
skiej i Jana Łuby na funkcje członków
zarządu- stało się faktem. Dziś w no-
wym, pięcioosobowym zarządzie pol-
ska większość ma trzech swoich
przedstawicieli, a litewska mniejszość
– dwóch. Proporcje ludnościowe wyno-
szą mniej więcej 3:1 na korzyść naro-
dowości polskiej.

O tym, że palce w „korzystnych”
zmianach maczali politycy, świadczą
wypowiedzi Bronisława Komorowskie-
go, Prezydenta RP podczas wizyty w
Puńsku, który podziękował wojewo-
dzie za oddanie mniejszości litewskiej
stanowiska, które obiecano jej, ale nie
na piśmie, tworząc powiat sejneński.

Tadeusz Moćkun

Na zdjęciu od lewej: Antoni Baudzis, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu, RomualdWitkowski, nowywicestarosta oraz Anna Krystyna
Witkowska, nowy członek Zarządu Powiatu

Szkoła Podstawowa w Karolinie, od września 2010 roku realizuje projekt
unijny z zakresu działania 9. 1 . 2. pod tytułem "Więcej szans- lepszy start",
który ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

Więcej szans – lepszy start

Wniosek o dofinansowanie realiza-
cji projektu został złożony w konkursie nr
1 /POKL/9.1 .2/1 0 w ramach Priorytetu IX,
Poddziałania 9.1 .2 Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki 2007-201 3. Na re-
alizację tego przedsięwzięcia nasza
placówka otrzymała dofinansowanie z
Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 93
200 zł. Autorką projektu jest dyrektor
szkoły – Lucyna Fidrych.

Działania projektowe są skierowane
do wszystkich uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Karolinie, a także dzieci 6-let-
nich, zatem wsparciem objętych jest
minimum 87 uczniów naszej szkoły.
Celem ogólnym projektu jest wdrożenie
programu rozwojowego szkoły, ukierun-
kowanego na wyrównywanie szans edu-

kacyjnych i społecznych uczniów naszej
szkoły. W ramach projektu uczniowie ob-
jęci są systemem zajęć pozalekcyjnych:
„Rozpal niepokój o Ziemię” – koło przy-
rodnicze; „Ortograffiti” – zajęcia wyrów-
nawcze; „Jesteśmy różni, ale podobni"-
zajęcia integracyjne klas I- III; doradztwo
psychologiczno-pedagogiczne; „Zdro-
wym być – to zdrowo żyć” – zajęcia pro-
filaktyczno-zdrowotne; „Matematyka w
szkole i w życiu"; „Dobre wsparcie na
starcie” – zajęcia wspomagające; „Z an-
gielskim na ty” – zajęcia z zastosowa-
niem technik informatycznych; „Maska”
– zajęcia teatralne( grupa kl I- III).

Zajęcia uatrakcyjnią pomoce dydak-
tyczne i sprzęt elektroniczny zakupiony
w ramach projektu.

Dodatkowym atutem projektu są wy-
jazdy edukacyjne: do Białegostoku, do
Białowieskiego Parku Narodowego, do
Warszawy, do Tatrzańskiego Parku Na-
rodowego, na zajęcia rekreacyjno-spor-
towe (basen, kręgielnia, narty, lodowisko).

Udzielone uczennicom i uczniom
formy wsparcia przyczyniają się do wy-
równywania szans edukacyjnych, uzu-
pełnienia wiedzy i umiejętności nabytych
w systemie klasowo-lekcyjnym, uatrak-
cyjniają proces nauczania oraz umożli-
wiają poznanie i wdrożenie nowych form
rekreacji. Realizacja projektu przyczyni-
ła się do podniesienia jakości pracy
szkoły, umożliwiła dzieciom poszerzenie
wiedzy i zwiększyła szanse rozwojowe i
edukacyjne młodzieży wiejskiej.

Podsumowanie i zakończenie reali-
zacji projektu nastąpi 29 czerwca 201 2
roku.

Projekt „Więcej szans – lepszystart”współfinansowany jest przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wystawy w Klasztorze
Podominikańskim w Sejnach:
STAŁE: prace plastyczne dzieci i mło-
dzieży z OK w Sejnach; Wigierski Park
Narodowy; Pradzieje Ziemi Sejneń-
skiej - eksponaty znalezione podczas
prac porządkowych na dziedzińcu
klasztornym; Myśmy tu byl - iwysta-
wa zdjęć z okresu międzywojennego.
CZASOWE: Aeromancja - obrazy Je-
rzego Wojciecha Bielckiego. Malar-
stwo hipperrealne, przesycone świa-
tłem i lekkimi kolorami. Nie przez przy-
padek w jego obrazach można odna-
leźć motywy sejneńskiej bazyliki.
Artysta przyszedł na świat w sejneń-
skim klasztorze i tu spędził szczęśli-
we dzieciństwo; poplenerowa wystawa
fotograficzna tewskie spotkania na po-
graniczu „Tradycja i współczesność”
Sejny - Druskienniki”. Eskpozycja obej-
muje 40 prac ukazujących piękno Sejn,
Druskiennik oraz regionu przygranicz-
nego.; zbiory Jana Giedź - zabytko-
we radioodbiorniki, gramofony, aparaty
fotograficzne z XIX i XX wieku; 90-ta
rocznica Powstania Sejneńskiego; Po-
wstanie Sejneńskie 1 91 9 - fotografie
i dokumenty dotyczące sejneńskiego
czynu niepodległościowego.

Wystawy stałe
w Muzeum Ziemi Sejneńskiej:
Sala numizmatyczna - 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.; sala dominika-
nów i biskupów sejneńskich - pa-
miątki po zakonnikach i biskupach
sejneńskich.; sala szkół sejneń-
skich - szkoły sejneńskie, zwłasz-
cza z pierwszej polowy XIX w (Liceum,
Szkoła Wydziałowa i Wojewódzka,

Sejneńska Szkoła Obwodowa, Gim-
nazjum) opuściło wielu wybitnych ab-
solwentów. Dzieje tych szkól to
przykład ogromnego zaangażowa-
nia kadry nauczycielskiej i miejsco-
wego społeczeństwa. Sejny znane
były jako prężny ośrodek szkolnictwa
średniego w dawnej Rzeczypospoli-
tej. Ponadto w latach 1 826 - 1 91 5 ist-
niało słynne Seminarium Duchowne,
a w okresie1 923 - 1 939 Seminarium
Mniejsze i Gimnazjum im. Św. Kazi-
mierza kurii Biskupiej.; sala wojsko-
wa - przedstawia w znacznym stopniu
zaangażowanie polskich organizacji
wojskowych i mieszkańców tej Zie-
mi w walce o jej przyłączenie do Ma-
cierzy.; sala wielokulturowości
regionu - Ziemia Sejneńska, a zwła-
szcza miasto Sejny w niedalekiej
przeszłości (XVIII-XX w.) była za-
mieszkana przez wiele narodowości:
Polaków, Litwinów, Żydów, Niemców,
Rosjan, Białorusinów, Tatarów i Or-
mian.; sala Korpusu Ochrony Po-
granicza.

Ośrodek „Pogranicze - sztuk,
kultur, narodów”
W budynku Ptaszników w Międzyna-
rodowym Centrum Dialogu w Krasno-
grudzie można obejrzeć wystawę
grafik Andrzeja Strumiłły do „Wier-
szy ostatnich” Czesława Miłosza.
LIMES – PONTES –AGORAw Bia-
łej Synagodze - Wystawa poświęco-
na polskim tradycjom dialogu między-
kulturowego. Szukanie ojczyzny.
Świadectwa i proroctwa Czesława Mi-
łosza - wystawa w Krasnogrudzie.
Dziewięć obrazów do poematu Cze-
sława Miłosza „Orfeusz i Eurydyka” –
wystawa prac autorstwa Wiesława
Szumińskiego w Domu Pogranicza
w Sejnach.

To trzeba zobaczyć!



ID działki Pole powierzchni
ewidencyjnej: działki w ha:

1 621 /4 0,0638
1 621 /5 0,0656
1 621 /6 0,0862
1 621 /7 0,1 1 43
1 621 /8 0,1 1 43
1 621 /9 0,0987
1 621 /1 0 0,0773
1 621 /11 0,0747
1 621 /1 2 0,1 888
1 621 /1 3 0,1 321
1 621 /1 4 0,1 707
1 621 /1 5 0,1 647
1 621 /1 6 0,1 303
1 621 /1 7 0,1 448
1 621 /1 8 0,1 21 5
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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
8800 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
● WSejnach przy ulicy Marchlewskiego wy-
najmę dwa lokale o pow. 48 i 35 m kw. lub
jako całość. Kontakt: 695 950 189.
● Umeblowany pokój w Sejnach do wyna-

jęcia. Kontakt: 87 516 23 96
● Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia w Sejnach lub okolicach Sejn. 692
867 824
● Sprzedam działkę budowlaną wPuńsku
przy ul.Mickiewicza. Prąd,woda,kanaliza-
cja. Cena 21000zł.Tel. 507833798
● Sprzedam działki budowlane w Sejnach
w pełni uzbrojone o pow. 0,1 397m2 i o pow.
0,1 415m2, tel. 660 513 214
● Sprzedam dom 840m2 w stanie surowym
zamkniętym wSejnach pod Hotel lub usłu-
gi z działką 3.000 m2 cena 1 .410.000,00zł
tel. 660 513 214
● Sprzedam działkę budowlaną wmiejsco-
wości Zaleskie. 0,65 ha z przeznaczeniem
pod pensjonat lub zajazd. Tel. 514 473 942
● Sprzedam działki budowlane wmiejsco-
wości Zaleskie, 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
● 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

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 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
● 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
● Sprzedam zamrażarkę nową, nieużywa-
ną, 150 litrów na gwarancji. Tel. 517 223 361
● Sprzedam wózek-spacerówkę 3-kołową fir-
my JEEPwkolorze beżowo-czerwonym. Stan
bardzo dobry. Cena 100 zł. Tel. 600369015
● Sprzedam ziemniaki. Cena za 1 kg - 28
groszy. Tel. 695314925
● Sprzedam ruszta betonowe o długości
170cm po 55zł i o dł. 11 0 cm po 45zł tel. 660
513 214
● Sprzedam piec na ekogroszek 25kW po
dwóch sezonach, sterownik gratis cena 4.300zł
tel 666 963 025
● Sprzedam ruszta betonowe o długości
1 ,70m po 65zł /szt. tel. 666 963 025
● Sprzedam nowy nieużywany wózek i łó-
żeczko, każda rzecz po 110 zł. Kontakt: 515
150 889
● Mam do sprzedania prawie nowe ubranka
i buty od 0 do 7 lat, cena od 1 zł do 5 zł za
sztukę oraz łóżeczko i wózek – cena do
uzgodnienia. Kontakt 87 516 31 90
● 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
● 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
● 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
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● Sprzedam 2 segmenty używane. Cena
od 350 zł do 550 zł. Tel. 501 452 392
● 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.
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 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

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

1 4.05.201 2 r.
– 20.05.201 2 r.

APTEKA ŚW.MICHAŁA
ul. Piłsudskiego 20

21 .05.201 2 r.
– 27.05.201 2 r.
APTEKA MALWA
ul. Zawadzkiego1 9

07.05.201 2 r.
– 1 3.05.201 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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Uczniowie trzecich klas Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach uroczy-
ście zakończyli rok szkolny i pożegnali się z nauczycielami, młodszymi ko-
legami i koleżankami.

Pożegnanie ze szkołą

Tegoroczni maturzyści rok szkol-
ny zakończyli 27 kwietnia w towarzy-
stwie pedagogów, rodziców i młod-
szych klas. Ci ostatni przygotowali

krótki występ i życzyli starszym ucz-
niom powodzenia na zbliżającym się
egzaminie dojrzałości.

(mov)

Egzamin gimnazjalny sejneńscy uczniowie oceniali różnie. Dla niektórych
przedmioty przyrodnicze były wyzwaniem, innych o ból głowy przyprawi-
ły zadania z j. polskiego. Większość oceniła test z matematyki jako dość łatwy.

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II
wpisało się na trwałe w krajobraz na-
szego miasta. Przede wszystkim wy-
sokimi wynikami osiąganymi w nauce
i sporcie.

Od początku reformy naszej edu-
kacji, powołującej gimnazja do życia i
pierwszego egzaminu gimnazjalnego,
szkoła zajmuje pierwsze miejsce w po-
wiecie, a w roku ubiegłym czołowe
miejsce w województwie, jako placów-
ka, której uczniowie zdobywają najwię-
cej punktów z części humanistycznej,
matematyczno – przyrodniczej oraz j.
angielskiego.

Absolwenci „Jedynki” są przyjmo-
wani do najlepszych szkół średnich
kraju (nawet im. S. Batorego w War-
szawie). Wpływ na takie osiągnięcia
ma doborowa kadra dbająca o
wszechstronny rozwój młodych ludzi
na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych
i w trakcie realizacji projektów. Obec-

nie realizowane są: Mały Archimedes,
Uczeń on Line, Trzymaj formę!, Wolni
od nałogów, Bezpieczna szkoła. Wy-
chowawcy dodatkowo prowadzą e-
dzienniki, gdzie regularnie wpisują
oceny uczniów, po to by każdy rodzić
mógł na bieżąco śledzić oceny swego
dziecka.

Uczniowie, rozpoczynający naukę
w tym gimnazjum, mają do wyboru
szereg zajęć dodatkowych. Ci najlepsi
swoje zdolności poszerzają na kołach
z matematyki, chemii, fizyki, j. polskie-
go, historii, geografii, biologii, religii, j.
angielskiego, a słabsi mogą uzupełniać
swoje wiadomości i umiejętności na
zajęciach wyrównawczych z w/w
przedmiotów.

Dodatkowo szkoła oferuje zajęcia
w Teatrze Karola Wojtyły prowadzo-
nym przez p. K. Tura, w Kole Fotogra-
ficznym prowadzonym przez p. M.C.
Teodorowskiego, czy możliwość

kształcenia zdolności dziennikarskich
w szkolnej gazetce „Gimzetce”, której
opiekunami są A. Modzelewska i M.
Krajewska. Prężnie działający Samo-
rząd Uczniowski, opiekunką jest pani
Teresa Ziniewicz - Tur, daje młodzieży
możliwość zapoznania się z działalno-
ścią w strukturach samorządowych, a
Szkolne Koło Caritas prowadzone
przez panie Halinę Borowska i Barba-
rę Kukolską uczy pracy na rzecz in-
nych. Szkolny Radiowęzeł oraz
Szkolne radio SMS BOREK, pod opie-
ką pań Małgorzaty Polkowskiej i Lau-
ry Sikorskiej uczy pracy dziennikarza
radiowego i raz w tygodniu nadaje au-
dycje radiowe, a na przerwach „pusz-
cza” muzykę. W Kawiarenkach
Literackich przygotowywanych przez
panią Małgorzatę Krajewską młodzież
uczy się wrażliwości na poezję. Wy-
chowawcy poszczególnych klas orga-
nizują biwaki, wycieczki, kuligi, rajdy.
Społeczność gimnazjum bierze udział
w najważniejszych uroczystościach
patriotycznych Sejn.

Bogate życie gimnazjum można
obserwować na stronie internetowej
www.g1 .powiat.sejny.pl

Zdolni z „Jedynki”

Sejny pomagają chorej na nowotwór mózgu 5-letniej Kai Kwaterskiej. Po
Wielkanocnym koncercie, w akcję włączyli się gimnazjaliści. W sejneńskim
Ośrodku Kultury regularnie koncerty organizują uczniowie Technikum i Liceum.

Młodzi dla Kai

Stojący na progu dorosłości sejnia-
nie, wykazali się sporą wrażliwością,
ale i zmysłem organizacyjnym. Bilety w
cienie 5 zł sprzedawały się jak świeże
bułeczki. Zaśpiewały m.in. Martyna i
Dominika Zawadzkie, zagrała młoda
kapela „No name”. Uczniowie, którzy
włączyli się w pomoc chorej pięciolat-
ce pod hasłem „Młodzi dla Kai”: Justy-
na Kamieńska, Paulina Paluta, Ramo-

na Palanis, Martyna Myszczyńska, Syl-
wia Reguć, Patryk Kulmaczewski, Moni-
ka Świacka, Magda Nowalska, Ewa Luty.

Wielu z nich to tegoroczni maturzy-
ści, mimo to, znaleźli czas, aby zorga-
nizować charytatywne koncerty. Jak
tłumaczyli, robią to z potrzeby serca i
dlatego, że choroba dotknęła tak małe
dziecko z ich miasta.

(mov)
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Wolontariusze z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w swojej szkole zorga-
nizowali akcję zbierania pieniędzy na leczenie pięcioletniej Kai Kwaterskiej.
Młodzież poważnie podeszła do tej inicjatywy.

Wolontariusze dla Kai
Weronika Miszkiel
(pierwsza z lewej) jest laureatką
wielu konkursów i olimpiad

Tylko w tym roku szkolnym sejneńskie Gim-nazjum nr 1 może pochwalić się 7 laureata-miWojewódzkich KonkursówPrzedmiotowych. Wojewódzki Konkurs Ma-tematyczny- laureaci: Weronika Miszkiel,Jolanta Koronkiewicz, Eryk Kijewski, Woje-wódzki Konkurs Chemiczny- laureaci: We-ronika Miszkiel III b, Jolanta Koronkiewicz IIIc Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskie-go laureatka- Weronika Miszkiel III b, Domi-niki Zianowicz - finalista,WojewódzkiKonkurs z Historii - laureatka - Sylwia Dzie-mitko II b. Gimnazjaliści mają na swoimkoncie także osiągnięcia sportowe w lekkiejatletyce, siatkówce czy piłce nożnej.

Uczniowie sejneńskiego Gimnazjum
24 kwietnia zaczęli egzaminy gimnazjalne

Wczerwcu rusza na lotnisku w Suwałkach kolejne szkolenie

szybowcowe, dofinansowane przez Fundusz Inicjatyw Oby-

wtelskich. ZapraszamyPanie i Panówwwieku od 15 do 55 lat.

Pytania, zgłoszenia: tel.: +48 505 520 396

siegac.za.horyzont@gmail.com

Marzysz o lataniu?Marzysz o lataniu?MMaarrzzyysszz oo llaattaanniiuu??

Zapraszamy na szkolenie!ZZaapprraasszzaammyy nnaa sszzkkoolleenniiee!!ZZaapprraasszzaammyy nnaa sszzkkoolleenniiee!!

Już pierwszego dnia akcji na
szkolnych korytarzach pojawiły się
plakaty ze zdjęciem dziewczynki, nu-
merem konta oraz szczegółowymi in-
formacjami dotyczącymi jej choroby.
W kolejnych dniach w szkole były pie-
czone i sprzedawane gofry. Wolonta-
riusze zobowiązali się również do
przeprowadzenia zbiórek w swoich
klasach. Kolejną częścią akcji była
kwesta przed kościołem. Wolontariu-
sze po każdej mszy zbierali pieniądze
do puszek. Na podsumowanie akcji
obyła się dyskoteka charytatywna,
którą uświetnił p. Radek Liszewski, l i-
der zespołu „Weekend”!

Wolontariusze spisali się na
medal! Łącznie uzyskali: 7 1 30,1 3zł
Za sprzedaż gofrów: 1 74zł

Ze zbiórki w szkole: 808,1 3zł
Z kwesty przed kościołem: 6 001 ,29zł
Z dyskoteki charytatywnej: 1 47zł

Serdecznie dziękujemy tym,
dzięki którym nasza akcja mogła zo-
stać przeprowadzona: p. Cezaremu
Teodorowskiemu, ks. prał. Zbigniewo-
wi Bzdak, p. Radkowi Liszewskiemu,
opiekunom dyskoteki i p. Lucynie Sy-
perek.

Cała akcja została przeprowa-
dzona pod czujnym okiem p. Haliny
Borowskiej i p. Barbary Kukolskiej.

Gorąco dziękujemy również tym,
którzy wsparli naszą akcję!

Przewodnicząca Szkolnego
Centrum Wolontariatu

Emilia Gryguć
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