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Dzieci korzystają z niego od począt-
ku marca, ale dopiero teraz oficjalnie
otwarto Punkt Przedszkolny w Karo-
linie. Gościem honorowym była pierw-
sza dama Anna Komorowska.

Otwarcie przedszkola

- Bardzo nam zależało na obecno-
ści małżonki prezydenta. Często widzimy
panią Komorowską na mszy lub na spa-
cerze, bo para prezydencka ma niedale-
ko dom, ale oficjalna wizyta to dla nas i
dla dzieci duże wydarzenie – mówi Lucy-
na Fidrych, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Karolinie.

Zabiegi wokół powstania przedszko-
la w Karolinie, trwały od dawna. Wcze-
śniej nauczycielki organizowały spotkania
z rodzicami, rozmawiały o możliwości
utworzenia takiej placówki. Zaskoczyło
je to, że mieszkańcom gminy bardzo za-
leżało, aby ich dzieci mogły chodzić do
przedszkola.

- Dla maluchów jest to świetne przy-
gotowanie do życia szkolnego i społeczne-
go. Uczą się bawić i pracować w grupie.
Poznają język angielski. Jest to element wy-
równywania szans z uczniami z większych
miast – wyjaśnia Alicja Janczewska, opie-
kun merytoryczny Punktu Przedszkolnego.

Czytaj na str. 2

Atrakcyjnie położone
działki w Sejnach
na sprzedaż.

>>> Szczegóły na stronie 6
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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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Następnym krokiem przybliżającym do powstania przedszkola, było zło-
żenie wniosku o dotację unijną. Pomocy przy wkładzie własnym nie odmó-
wił Jan Kramnicz, wójt gminy Giby. W końcu udało się i szkoła otrzymała
około pół miliona złotych na ten cel.

Otwarcie przedszkola w Karolinie

Jak podkreślają władze szkoły, nie
byłoby to możliwe, gdyby nie odzew ze
strony rodziców, którzy przychodzili po-
magać przy remontach pomieszczeń.
Wraz z początkiem marca, progi budyn-
ku przestąpiło pierwszych dziesięcioro
przedszkolaków. Do swojej dyspozycji
mają zabawki, przybory do pisania i
malowania. Czeka je badanie u logope-
dy, który pomoże wykryć i skorygować
wady wymowy.

„Małe przedszkole – duża sprawa”,
bo pod takim hasłem działa Punkt
Przedszkolny, spodobało się Annie Ko-
morowskiej. Pierwsza dama w czasie
wizyty 1 4 maja, pochwaliła inicjatywę
mieszkańców i władz gminy. Przypo-
mniała, że obchodzimy rok Janusza
Korczaka, lekarza i społecznika, który
jako pierwszy głośno mówił, że dziecko

jest takim samym człowiekiem jak do-
rosły. To, co teraz wydaje się oczywiste,
wówczas było w nauce novum.

- Kiedy byłam w Japonii, dowie-
działam się, że o naukach Korczaka
uczą się na uniwersytecie w Tokio stu-
denci pedagogiki, podczas gdy u nas na
ogół niewiele się o nim mówi. Powinni-
śmy być dumni z naszego rodaka i tak
jak społeczność Karolinie udowadniać,
jak wiele można osiągnąć współpracą –
przekonywała Anna Komorowska.

Zebrani na korytarzu przedszkola
goście, obejrzeli przygotowane przez
uczniów podstawówki i przedszkolaków
występy artystyczne. Dzieci pochwaliły
się talentami wokalnymi, tanecznymi i
aktorskimi, odgrywając scenkę z filmu
„Sami swoi”. Pierwsza dama przeczy-
tała fragment książki „Król Maciuś I” i

wręczyła zestaw książek i płyt dyrektor
szkoły. Do wspólnego śpiewania za-
chęcił zebranych Marek Majewski,
kompozytor i satyryk.

Wstęgę przecięła pierwsza dama i
wójt Gib, a salę przedszkolną poświęcił
proboszcz. Nie obyło się bez podzięko-
wań i wręczania prezentów małżonce
Prezydenta RP. Otrzymała m.in.okolicz-
nościowy ryngraf.

Anna Komorowska pod koniec
spotkania poprosiła o mikrofon i ogłosi-
ła, że szkołę zamierza odwiedzać co
roku, pod warunkiem, że władze pla-
cówki opracują regulamin konkursu
czytelniczego.

- Ufunduję nagrody dla laureatów i
zobowiązuję się przyjeżdżać na finał te-
go konkursu – zadeklarowała A. Komo-
rowska.

Tymczasem przyszli czytelnicy, ma-
ją przed sobą kilka lat nauki i zabawy w
przedszkolu w Karolinie.

(mov)

Jeśli zrobiłeś interesujące zdjęcie
i chciałbyś się nim podzielić

z Czytelnikami „Wieści”, wyślij je
na adres: wiesci@sejny.home.pl
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by się nie utrzymały.
***

Bez rozpatrzenia Starostwo
Powiatowe w Sejnach pozostawi
wniosek o dopuszczenie statku
„Tryton” (na którym w czerwcu
199 r po jez. Wigry pływał Jan Pa-
weł II) do rejsów po jez. Hołny. Sta-
rostwa nie stać na przeprowadzenie
ekspertyz niezbędnych do podjęcia
decyzji o zmianie uchwały ustana-
wiającej akwen strefą ciszy, a arma-
tor statku nie jest zainteresowany ich
sfinansowaniem. Przeciwko rejsom
Trytona protestowali właściciele po-
łożonych nad jeziorem działek i pra-
cownicy Ośrodka Wypoczynkowego
Politechniki Białostockiej. Za byli
mieszkańcy okolicznych wsi prowa-
dzący gospodarstwa agroturystycz-
ne, którzy uważali, że rejsy będą
dodatkową atrakcją turystyczną pol-
sko-litewskiego pogranicza.

***
Gratka dla wszystkich dzieci.

Darmowy przejazd ulicami miasta
z okazji dnia dziecka oferuje naj-
młodszym Andrzej Norwa, właściciel
„Ciuchci Sejneńskiej”. Od godziny
1 0.00 do 1 2.00 kolorowa lokomotywa
będzie odjeżdżała z Placu Domini-
kańskiego. Zapraszamy.

***
Burmistrz Sejn zaprosił Prezy-

denta RP Bronisława Komorowskie-
go (wraz z małżonką) na uroczyste
obchody 450-lecia założenia nasze-
go miasta, a także poprosił w patronat
nad tym wydarzeniem. Święto odby-
wać się będzie 1 4 czerwca 201 3 r., to-
warzyszyć mu mają zarówno insce-
nizacje historyczne, jak i bogaty pro-
gram artystyczny.

- Planujemy konkurs historyczny
o Sejnach, wybicie pamiątkowego
medalu, wydanie albumu i kart pocz-
towych – wymienia Jan St. Kap, bur-
mistrz.

***
Z okazji dnia dziecka Turniej

Piłki Nożnej organizuje Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wziąć
udział mogą uczniowie klas 4 i 5 pod-
stawówki. Impreza odbędzie się 1
czerwca na stadionie miejskim w Sej-
nach, rozpoczęcie o godz. 1 5.00. W
tym samym miejscu i czasie odbędzie
się także rowerowy tor przeszkód (nie
ma granicy wiekowej), turniej badmin-
tona oraz rzut lotką do celu.

***
Urząd Miasta w Sejnach złożył

wniosek o pożyczkę do Minister-
stwa Finansów na pokrycie długu
wynikającego z budowy oczyszczalni
ścieków. Minister Finansów wysłucha-
ła delegacji z Sejn i przyjęła wniosek,
na decyzję trzeba będzie jednak po-
czekać. Tymczasem miasto wnosi
zmiany do programu naprawczego
zgodnie z sugestią Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Burmistrz nie ukry-
wa, że dojdzie do radykalnych cięć: -
Trwają rozmowy ze skarbnikiem i dy-
rektorami poszczególnych jednostek-
mówi Jan St. Kap, burmistrz Sejn.

Jeszcze w tym miesiącu ma się
odbyć sesja Rady Miasta.

Oprac. (mov), (tam)

* * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * * * * * * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * *
Powołano Radę Nadzorczą

Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej sp. z o.o. w Sejnach.
Przewodniczącym Rady został su-
walski prawnik Zbigniew Dąbek, a
członkami również suwalczanie Aldo-
na Olszewska, prawnik i Tadeusz
Czerwiecki, wiceprezes Międzyzakła-
dowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prezesem jednoosobowego za-
rządu, z rekomendacji burmistrza
miasta został Mariusz Jagłowski,
ostatni dyrektor przekształconego w
spółkę Zakładu Gospodarki Komunal-
nej, Mieszkaniowej Wodociągów i
Kanalizacji. W najbliższych dniach do
sądu trafią dokumenty niezbędne do
rejestracji spółki.

- Mamy nadzieję, że nie będzie
problemów z rejestracją spółki i roz-
pocznie ona działalność już 1 czerw-
ca – mówi M. Jagłowski

***
Władze miasta nie są zaintere-

sowanie finansowaniem budowy
pomnika upamiętniającego Jerze-
go Grodzińskiego, właściciela dóbr
okolicy dzisiejszych Sejn, który wy-
budował w 1 602 roku drewniany ko-
ściół na wzgórzu nad zakolem rzeki
Sejny.

- Nie oznacza to, że nie mamy
zamiaru uczcić jego pamięci – twier-
dzi Jan Stanisław Kap, burmistrz
Sejn. – Wystąpimy do Rady Miasta z
wnioskiem o nadanie imienia Jerze-
go Grodzińskiego skwerowi w cen-
trum Sejn.

***
W czasie uroczystości woje-

wódzkich Dnia Strażaka w Białym-
stoku awanse, medale i dyplomy
odebrało pięciu strażaków z Sejn.

Na wyższe stopnie służbowe
awansowani zostali: z mł. bryg. na
bryg. Ryszard Gałdzewicz, z asp. na
st. asp. Tadeusz Krejpcio. Brązowy
medal za długoletnią służbę odebrał
asp. sztab. Jacek Żukowski. Dyplom
i nagrodę MSW przyznano mł. bryg.
Mariuszowi Cichoszowi, a dyplom
Komendanta Głównego PSP st .sekc.
Sławomirowi Kruszyłowiczowi.

***
Bezpieczne korzystanie z inter-

netu mobilnego i telefonii komór-
kowej przez dzieci było tematem
spotkania edukacyjnego zorgani-
zowanego przez sejneńską Policję.

Zespół Prewencji Kryminalnej sej-
neńskiej Policji zorganizował spotka-
nie edukacyjne poświęcone bezpie-
czeństwu w czasie korzystania z te-
lefonów komórkowych i mobilnego in-
ternetu. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie sejneńskich szkół. Prelek-
cji wygłoszonej przez Jakuba Śpie-
waka – prezesa warszawskiej
Fundacji „Kidprotect”, towarzyszyła
projekcja filmu fabularnego „Kidmobi-
le”. Podczas spotkania mówiono o

zasadach jakich należy przestrze-
gać, aby bezpiecznie korzystać z in-
ternetu czy telefonów komórkowych.
Jak również gdzie szukać pomocy,
gdy staniemy się ofiarą cyberprze-
mocy.

***
Lidia Pojawis (na zdjęciu) – 1 9-

letnia mieszkanka Puńska (1 64 cm
wzrostu, wymiary: 84/64/90), tego-
roczna maturzystka była jedna z
dziewięciu kandydatek w wybo-
rach Miss Polonia Ziemi Suwal-
skiej 201 2. Lidia, która zamierza
studiować na Litwie architekturę lub
psychologię, spodobała się publicz-
ności, ale jurorzy nie widzieli jej w
czołowej trójce.

***
Rząd Litwy przyznał 9 maja

201 2 roku wsparcie finansowe dla
szkół litewskich w Polsce w wyso-
kości 229 tys. litów. Pieniądze,
przeznaczone na edukację w języ-
ku litewskim, trafią do litewskiej
szkoły podstawowej i gimnazjum w
Puńsku, a także do trzech litewskich
szkół podstawowych: w Nowinikach,
Przystawańcach i Widugierach.

Jest to już drugie w ciągu ostat-
niego półrocza wsparcie finansowe
litewskiej edukacji w Polsce przez
rząd Litwy. W listopadzie przyznano
na ten cel 350 tys. litów. Wcześniej
litewski rząd nie udzielał bezpośred-
niego wsparcia finansowego szko-
łom litewskim w Polsce. Wspomagał
je przekazując podręczniki, kompu-
tery i pomoce metodyczne. Obecnie
szkoły mniejszości narodowych w
Polsce mają 20-procentowy dodatek
do subwencji oświatowej, a w przy-
padku małych, wiejskich szkół doda-
tek ten wynosi 1 50 proc. subwencji.
Podczas niedawnego spotkanie pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego
ze społecznością litewską w Polsce,
polscy Litwini zaznaczyli, że bez
wsparcia strony litewskiej ich szkoły

Z ostatniej chwil i 3Wieści Sejneńskie nr 1 0 (89), 24 maja 201 2 r.

POD SYGNAŁEM
Sejneńscy policjanci ujawnili w domu 40 – latka ponad 440 paczek
papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Teraz mężczyzna
za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

Funkcjonariusze z Wydziału Kry-
minalnego sejneńskiej Policji prze-
szukali pomieszczenia posesji na
terenie gm. Puńsk. Z posiadanych
przez funkcjonariuszy ustaleń wyni-
kało, że pod tym adresem może
znajdować się kontrabanda. Po
sprawdzeniu pomieszczeń znajdu-
jących się na posesji, mundurowi
zabezpieczyli ponad 440 paczek

papierosów różnych marek ze zna-
kami rosyjskiej akcyzy. Wprowadze-
nie nielegalnego towaru na rynek
naraziłoby Skarb Państwa na straty
w wysokości ponad 7 tysięcy zło-
tych z tytułu niezapłaconych podat-
ków. Teraz mężczyzna za swoje
postępowanie odpowie przed są-
dem. Grozi mu za to kara grzywny
lub pozbawienia wolności do lat 2.

Trzy kradzione samochody i 20 – letniego obywatela Litwy, który kierował
jednym z pojazdów zatrzymali sejneńscy policjanci. Mężczyzna odpowie
przed sądem za swoje postępowanie.

W piątek (1 8 maja) w trakcie za-
bezpieczania miejsca wypadku dro-
gowego w miejscowości Wierśnie,
policjant kierujący ruchem zauważył
w audi stojącym w kolumnie pojaz-
dów, brak zamków w drzwiach. Po-
lecił kierowcy wyłączyć silnik i
poprosił o dokumenty do kontroli.
Wtedy mężczyzna przez drzwi od
pasażera rzucił się do ucieczki. Po
zatrzymaniu go okazało się, że jest
to obywatel Litwy. Natomiast samo-

chód za kierownicą, którego siedział
figuruje jako utracony na terenie
Austrii. W tym samym czasie, gdy
policjanci zatrzymywali kierowcę z
audi w pewnym momencie zauwa-
żyli jak w las ucieka dwóch innych
mężczyzn. Podjęty pościg nie do-
prowadził do zatrzymania osób. Po
sprawdzeniu okazało się, że męż-
czyźni ci to kierowcy vw tourana i
multiwana. Oba pojazdy figurują ja-
ko utracone w Niemczech.

Oficer prasowy KPP w Sejnach asp. Ewa Bednarska



Sejneńscy rajcy złożyli swoje coroczne oświadczenia majątkowe. Wynika
z nich, że z 15 osób zasiadających w Radzie Miasta Sejny 13 pracuje
zawodowo lub/i prowadzi działalność gospodarczą, jedna jest na emeryturze,
a jedna jest... bezrobotna.

Prześwietlamy majątki radnych
– 1 00.000 zł; działka rolna 0,6437 ha –
20.000 zł (małżeńska wspólnota ma-
jątkowa); inne dochody z tytułu zatrud-
nienia lub innej działalności zarobkowej
– 44.883,00 zł – wynagrodzenie ze sto-
sunku pracy, 2.990,00 – dieta radnego
(małżeńska wspólnota majątkowa); mie-
nie ruchome o wartości powyżej 1 0.000
zł: VW Transporter r. prod. 1 997, VW
Polo r. prod. 2000 (wszystkie samocho-
dy małżeńska współwłasność majątko-
wa), zobowiązania pieniężne o wartości
powyżej 1 0.000 zł, w tym zaciągnięte
kredyty i pożyczki oraz warunki, na ja-
kich zostały udzielone (wobec kogo, w
związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): 1 5.525,00 zł kredyt w BOŚ
w Ełku na kolektory słoneczne, na
31 .1 2.2011 do spłaty - 8.021 ,25 zł
(współwłasność małżeńska).

Andrzej Małkiński
Dom (współwłasność małżeńska)

o pow. 1 70 m kw – 1 50.000 zł; las z sa-
dem 2,20 ha – 1 5.000 zł (współwła-
sność małżeńska); inne dochody z tytułu
zatrudnienia lub innej działalności za-
robkowej - 79.206,48 – umowa o pra-
cę, 2.070 zł – dieta radnego (wszystkie
dochody małżeńska współwłasność
majątkowa); mienie ruchome o warto-
ści powyżej 1 0.000 zł: skoda yeti 201 0
r (współwłasność małżeńska); zobo-
wiązania pieniężne o wartości powyżej
1 0.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz warunki, na jakich zosta-
ły udzielone (wobec kogo, w związku z
jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
kredyt w BS w Sejnach na zakup sa-
mochodu - 40.000 zł, na 1 0 lat, do spła-
ty na 31 .1 2.2011 – 32.634,00 (małżeńska
współwłasność majątkowa).

Andrzej Mocarski
Środki zgromadzone w walucie pol-

skiej – 1 8.500 zł (małżeńska wspólno-
ta majątkowa); inne dochody z tytułu
zatrudnienia lub innej działalności za-
robkowej - 22.1 59,08 zł emerytura (mał-
żeńska współwłasność majątkowa),
1 3.200,00 zł dieta radnego (małżeńska
współwłasność majątkowa).

Arkadiusz Adam Nowalski
Bezrobotny, inne dochody z tytułu

zatrudnienia lub innej działalności za-
robkowej - 3.1 05,00 zł dieta radnego
(dochody stanowią majątek odrębny).

Dariusz Jan Oskroba
Środki pieniężne w walucie pol-

skiej – 60.744,59 zł (małżeńska wspól-
nota majątkowa); dom o pow. 253,40
m kw. - 350.000,00 zł (małżeńska
współwłasność majątkowa); inne nie-
ruchomości 1 ) Budynek mieszkalny
+ Budynek gospodarczy – 1 36 m kw.
+ 59,45 m kw. – 32.000,00 zł, 2) dział-
ka pod budynkami + rolne (łąka) -
2.1 77 m kw. + 41 01 m kw. o wartości

Łączny dochód radnych w roku 2011
wyniósł 858 tys. zł (w tym z umów o pra-
cę 701 tys. zł, diet – 54 tys. zł, innych
źródeł – 1 03 tys. zł.), czyli miesięcznie,
w przeliczeniu na jednego radnego, da-
je prawie 4,8 tys. zł. Statystyki te zani-
ża radny bezrobotny, którego miesięczny
dochód w 2011 wyniósł 258,75 zł. Do-
dajmy, że sejneńscy radni mają na kon-
tach ponad 440 tys. zł i 980 USD. Łączna
powierzchnia ich mieszkań i domów wy-
nosi 1 ,3 tys. metrów kwadratowych, czy-
li prawie 87 m kw. na jednego radnego.
Dziewięcioro radnych posiada 1 2 sa-
mochodów (najnowsze to skoda yeti z
201 0 i vw golf z 2011 r), a sześcioro zda-
nych jest na rowery lub spacery. Radni
zaciągnęli kredyty w wysokości ponad
207 tys. zł, z których do spłacenia (na
koniec 2011 roku) pozostała im już mniej
niż połowa. Poniżej przedstawiamy
dane z oświadczeń majątkowych
wszystkich radnych:

Lech Chatkowski
Środki pieniężne w walucie polskiej

– 1 83.270,64 zł (małżeńska wspólno-
ta majątkowa); papiery wartościowe:
fundusze kapitałowe – 26.264,00 zł,
ubezpieczenie kapitałowe – 22.600,00
zł (małżeńska współwłasność majątko-
wa); mieszkanie o pow. 68 m kw –
1 36.000 zł (małżeńska współwłasność
majątkowa); inne nieruchomości – ga-
raż 1 8 m kw. - wartość 1 0.000 zł (mał-
żeńska wspólnota majątkowa); prowadzę
działalność gospodarczą (prywatna
praktyka lekarska) i z tego tytułu osią-
gnąłem w roku ubiegłym przychód w
wysokości 90.959,05 zł, dochód –
47.402,84 zł (małżeńska współwłasność
majątkowa); inne dochody z tytułu za-
trudnienia lub innej działalności zarob-
kowej – 1 09.71 6,00 zł – wynagrodzenie
ze stosunku pracy w SP ZOZ, 1 2.299,22
zł - umowy zlecenia, prawa autorskie
i inne źródła – 2.370,00 – diety radne-
go i dieta w Izbie Lekarskiej - wszyst-
kie dochody małżeńska wspólnota
majątkowa; mienie ruchome o warto-
ści powyżej 1 0.000 zł - samochód oso-
bowy volksvagen golf r. prod. 2011
(małżeńska współwłasność majątko-
wa), samochód fiat stilo – przekazany
jako darowizna dla syna; zobowiąza-
nia pieniężne o wartości powyżej 1 0.000
zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożycz-
ki oraz warunki, na jakich zostały udzie-
lone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości):
40.000,00 zł kredyt w Deuche Bank na
zakup samochodu, oprocentowany w
wysokości 8,9 zaciągnięty na 4 lata ,
na 31 .1 2.2011 do spłaty - 37.391 ,66 zł
(współwłasność małżeńska).

Romuald Jakubowski
Mieszkanie własnościowe (współ-

własność małżeńska) o pow. 46 m kw
– wartość ok. 40-45.000 zł; inne nieru-
chomości – mieszkanie własnościowe
(własność małżeńska) o pow. 25 m kw.
– wartość 20.000-30.000 zł; inne do-
chody z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej – 37.432,55 zł
– wynagrodzenie ze stosunku pracy,
3.450 zł – dieta radnego (małżeńska
współwłasność majątkowa).

Wiesław Kibisz
Środki pieniężne w walucie pol-

skiej – 992,76 zł (małżeńska współwła-
sność majątkowa); w walucie obcej –
980,09 USD (małżeńska współwła-
sność majątkowa); dom o pow. 1 30 m
kw. (darowizna, własność, majątek od-
rębny) o wartości 300.000 zł; inne nie-
ruchomości – działki: Oszkinie – 400
m kw – 1 5.000 zł (darowizna, własność
odrębna), Oszkinie - 400 m kw – 1 5.000
zł; Klejwy – 2.1 66 m kw – 50.000 zł;
Sejny – 2.1 65 m kw. – 50.000 zł
(wszystkie współwłasność małżeńska),
Sejny – 488 m mw. – 50.000 zł, garaż
– 30.000 zł (darowizna, majątek odręb-
ny); inne dochody z tytułu zatrudnienia
lub innej działalności zarobkowej –
64.366,33 zł – wynagrodzenie ze sto-
sunku pracy, 600,00 – nagroda rzeczo-
wa; 3.1 05 zł – dieta radnego, 2.800 zł
– umowa zlecenie (wszystkie docho-
dy małżeńska współwłasność mająt-
kowa); mienie ruchome o wartości
powyżej 1 0.000 zł – honda civic 5D -
1 999 r, KIA sportgate 2,0 - 2000 r. (mał-
żeńska współwłasność majątkowa);
zobowiązania pieniężna o wartości po-
wyżej 1 0.000 zł – kredyt hipoteczny w
BS Rutka-Tartak o wartości 1 00.000 zł
na budowę domu – oprocentowanie
zmienne, zadłużenie na koniec sierp-
nia 2011 – 1 8.086,59 zł (małżeńska
współwłasność majątkowa).

Anna Krutul
Inne dochody z tytułu zatrudnienia

lub innej działalności zarobkowej –
28.1 74,45 zł – umowa o pracę, 3.1 05,00
zł – dieta radnego (wszystkie majątek
odrębny).

Irena Kwaterska
Środki pieniężne w walucie polskiej

– 1 0.000,00 zł (małżeńska wspólnota
majątkowa); dom o pow. 83 m kw –
250.000 zł (małżeńska współwłasność
majątkowa); gospodarstwo rolne o pow.
1 ,27 ha, wartość 1 5.000 zł, bez zabu-
dowy (małżeńska współwłasność ma-
jątkowa); inne nieruchomości – warsztat
samochodowy wraz z działką 0,29 ha

20.000,00 zł – stare budynki drewnia-
ne, wartość podano na podstawie po-
lisy ubezpieczeniowej (małżeńska
wspólnota majątkowa); indywidualna
działalność gospodarcza - przychód -
251 .699,65 zł, strata - 1 6.631 ,88 zł (mał-
żeńska współwłasność majątkowa); in-
ne dochody z tytułu zatrudnienia lub
innej działalności zarobkowej: 320,00
zł – umowa-zlecenie STOnZ; 5.795,95
zł – zasiłek chorobowy ZUS; 3.450,00
zł – dieta radnego (wszystkie małżeń-
ska współwłasność majątkowa); mie-
nie ruchome o wartości powyżej 1 0.000
zł: samochód ciężarowy Iveco r. prod.
2002 (małżeńska współwłasność ma-
jątkowa)

Rafał Sławiński
Środki pieniężne w walucie polskiej

– 1 00.000,00 zł (małżeńska wspólność
majątkowa); inne nieruchomości – dział-
ka rekreacyjna o pow. 750 m kw. - war-
tość 1 9.000 zł (małżeńska wspólność
majątkowa); prowadzę działalność go-
spodarczą i z tego tytułu osiągnąłem w
roku ubiegłym przychód w wysokości
528.795,1 3 zł, strata – 4.788,1 2 zł (mał-
żeńska wspólność majątkowa); inne
dochody z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej – 55.466,49 zł
– wynagrodzenie ze stosunku pracy,
2.645,00 zł – dieta radnego (małżeń-
ska wspólność majątkowa); mienie ru-
chome o wartości powyżej 1 0.000 zł:
samochód osobowy renault kangoo 1 ,5
r. prod. 2005 - 1 4.000 zł (małżeńska
wspólność majątkowa), samochód cię-
żarowy citroen nemo 1 ,4 r. prod. 2008
– 26.000 (małżeńska wspólność ma-
jątkowa).

Genowefa Sojko
Dom o pow. 72 m kw o wartości

1 00.000,00 zł, bud. gospodarczy 25 m
kw. + garaż + działka 544 m kw. (wła-
sność odrębna); mieszkanie: 72,50 m
kw. – 70.000 zł (małżeńska współwła-
sność majątkowa); inne dochody z ty-
tułu zatrudnienia lub innej działalności
zarobkowej – 22.846,67 zł – dochody
ze stosunku pracy (małżeńska współ-
własność majątkowa), 2.070,00 zł – die-
ta radnego (małżeńska współwłasność
majątkowa).

Irena Staręga
Środki pieniężne w walucie polskiej

– 40.000,00 zł (małżeńska współwła-
sność majątkowa); mieszkanie: 52,78
m kw. – 80.000 (małżeńska współwła-
sność majątkowa); inne nieruchomości
– działka rolna niezabudowana o pow.
0,1 542 ha - wartość 4.000 zł (małżeń-
ska współwłasność majątkowa); inne
dochody z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej – 43.643,89 zł
– wynagrodzenie ze stosunku pracy
(małżeńska współwłasność majątko-
wa), 2.1 66,60 – umowa-zlecenie z PZU
(małżeńska współwłasność majątko-
wa), 3.335,00 zł – dieta radnego (mał-
żeńska współwłasność majątkowa);

mienie ruchome o wartości powyżej
1 0.000 zł: sam. osobowy toyota corol-
la rok prod. 2005.

Marcin Szlegier
Akcje IDMSA – 9.600,00 zł; prowa-

dzę działalność gospodarczą – gabinet
odnowy biologicznej i z tego tytułu osią-
gnąłem w roku ubiegłym przychód i do-
chód w wysokości 34.1 20,00 zł; inne
dochody z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej – 2.875,00 zł
– dieta radnego.

Andrzej Wiźlański
Mieszkanie o pow. 60,3 m kw –

90.500 zł (własność odrębna); gospo-
darstwo rolne – działka o pow. 1 ,41 56
ha o wartości 21 .000 zł bez zabudo-
wy (własność odrębna); inne nierucho-
mości: 1 . działka 382 m2 zabudowana
budynkiem gospodarczym – 25.000,00
zł (własność odrębna), 2. działka rol-
na 0,28 ha bez zabudowy – 1 0.000,00
zł (współwłasność z 3 innymi osoba-
mi); inne dochody z tytułu zatrudnie-
nia lub innej działalności zarobkowej
– 76.928,52 zł – wynagrodzenie ze sto-
sunku pracy (małżeńska współwła-
sność majątkowa), 2.990,00 zł – dieta
radnego, 2.024,00 zł - za udział w pra-
cach Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (wszystkie
dochody małżeńska współwłasność
majątkowa); mienie ruchome o warto-
ści powyżej 1 0.000 zł: sam. osobowy
toyota corolla verso r. prod. 2002 (mał-
żeńska współwłasność majątkowa);
zobowiązania pieniężne o wartości po-
wyżej 1 0.000 zł, w tym zaciągnięte kre-
dyty i pożyczki oraz warunki, na jakich
zostały udzielone (wobec kogo, w
związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): kredyt w BS w Sejnach
1 2.000 zł na zakup samochodu, na 24
raty, na 31 .1 2.2011 do spłaty pozosta-
ło 3.300,00 zł (małżeńska współwła-
sność majątkowa).

Henryk Wiesław Wydra
Środki pieniężne w walucie pol-

skiej – 21 .000,00 zł (małżeńska współ-
własność majątkowa); mieszkanie:
55,8 m kw. – 80.000 zł (małżeńska
współwłasność majątkowa); inne nie-
ruchomości – działka rolna o pow. 0,4
ha z domkiem gospodarczym - war-
tość 60.000,00 zł (małżeńska współ-
własność majątkowa), garaż –
1 0.000,00 zł (małżeńska współwła-
sność majątkowa); inne dochody z ty-
tułu zatrudnienia lub innej działalności
zarobkowej – 82.249,57 zł – umowa
o pracę (małżeńska współwłasność
majątkowa), 3.335,00 zł – dieta rad-
nego (małżeńska wspólnota majątko-
wa); mienie ruchome o wartości
powyżej 1 0.000 zł – samochód oso-
bowy volvo V 4 rok prod. 1 999 (mał-
żeńska współwłasność majątkowa).

Oprac. Tadeusz Moćkun
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Klasa okręgowa

WYNIKI: KS Polonia Raczki – Gieret
0:3; LZS Korona Dobrzyniewo Duże -
Pomorzanka 0:2; Gieret – KS Orlęta
Czyżew 2:3; Pomorzanka Sejny – KS
Wasilków 3:2 (0:2). W roli pierwsze-
go trenera zadebiutował Wojciech
Milewski, trener juniorów młodszych,
kapitalny mecz zagrali Adrian Łejmel
- gol, 2 asysty i wywalczony rzut karny
i Piotr Macianis – 2 gole i zmarnowa-

ny karny.
Po 26 kolejkach Gieret ma 47 pkt. i
jest na miejscu czwartym, a Pomo-
rzanka z 26 pkt. zajmuje 1 3. miejsce.

NAJBLIŻSZE MECZE:
Kolejka 27 w dniach 26-05-201 2/27-05-
201 2: KS Gieret - GKS Forty Piątnica
26.05. godz. 1 7.00; UKS Krypnianka
Krypno – Pomorzanka.

Kolejka 28 w dniach 02-06-201 2/03-06:
Pomorzanka - KS Sokoły 02.06. godz.
1 6.00; KKS Piast Białystok – Gieret.
Kolejka 29 w dniach 1 0-06-201 2: Gieret
- UKS Sudovia Szudziałowo 11 :00; KS
Rudnia Zabłudów - Pomorzanka 11 :00.
Kolejka 30 w dniach 1 7-06-201 2:
Pomorzanka - KS Polonia Raczki 11 :00;
KS Sokół II Sokółka - Gieret 11 :00.

Juniorzy młodsi

WYNIKI: Pomorzanka - Sokół Sokół-
ka 3:2; Rospuda Filipów - Pomorzan-
ka 1 :2. Po 19 kolejkach Pomorzanka
z dorobkiem 42 pkt., plasuje się na

2 miejscu.
Z nimi zagrają juniorzy młodsi:
Kolejka 20 - 27.05. godz. 1 5.00 Po-
morzanka - Polonia Raczki 3:0 vo

Kolejka 21 - 03.06. Perspektywa Łom-
ża - Pomorzanka
Kolejka 22 - 1 0.06. Pomorzanka –
Sparta Augustów godz. 1 4.00

Turnieje sejneńskich „Orlików”

Wyniki z turnieju w Suwałkach: Gie-
ret Giby – MOSiR Grajewo 0:3 vo;
Gieret – OSiR Wigry Suwałki 0:3 vo;
Pomorzanka Sejny – Zihart Augustów
3:1 ; Dąb Dąbrowa Białostocka – Po-

morzanka 0:6; Pomorzanka – Gieret
3:0 vo
VI turniej 03.06. Dąbrowa Białostoc-
ka: Gieret – Polonia Raczki, OSiR Wi-
gry Suwałki – Pomorzanka, Pomorzanka

– MOSiR Grajewo, UKS Suwałki – Gie-
ret, Gieret – Zihart Augustów, Pomo-
rzanka – Polonia Raczki, UKS Suwałki
Pomorzanka, Dąb Dąbrowa Białostoc-
ka – Gieret.

Wieści z boisk

Pomorzanka ma nowego prezesa

Jest nim od 18.05. Dariusz Tomczyk, dyrektor Ośrodka Kultury w Sejnach. W nowym zarządzie znaleźli się też Paweł
Szkarnulis, Kamil Jotejko, Stanisław Rakowski, Tomasz Czakis i Andrtzej Norwa. Do sytuacji w Pomorzance wrócimy. O
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Kultura i Sport 5

Dopiero wkroczyli na rynek muzyczny, ale mają spore szanse zostać tam
na dłużej. Sejneńscy raperzy Kornik i Wróbel na swojej płycie „To o miej-
scu” brzmią szczerze i bezpretensjonalnie. Mówią o tym, co jest im naj-
bliższe. O Sejnach.

Wychowani w duchu miasta

Kiedy pojawili się na scenie Ośrod-
ka Kultury w niedzielę Wielkanocną,
mogli mieć pewne obawy. Koncert cha-
rytatywny dla chorej na nowotwór Kai
Kwaterskiej, przyciągnął wiele osób,
którym kultura hip-hopu jest zupełnie
obca. Muzyka, jaka najczęściej trafia
do młodych ludzi, nieco niespodziewa-
nie zaskarbiła sobie względy także star-
szych odbiorców.

- Decyzja o koncercie zapadła ty-
dzień wcześniej i nie mieliśmy żadnych
wątpliwości, że chcemy pomóc chorej
dziewczynce. Odbiór naszej muzyki był
pozytywny, sporo ludzi znało tekst „To
o miejscu”. Zaskoczyła nas frekwen-
cja, bo pojawiło się około pięćset osób,
które bawiły się przy dźwiękach rocka,
bluesa i rapu – wspomina Paweł Rzod-
kiewicz „Wróbel”.

Raperzy mieli wtedy okazję wy-
stąpić razem z sejneńskim zespołem
„No Logo”, przy akompaniamencie gi-
tary, basu i perkusji. Decyzja o takim
kolektywie zapadła spontanicznie, ale
efekt przeszedł ich oczekiwania.

- Gdyby była taka możliwość, chy-
ba zawsze gralibyśmy z „żywymi” in-
strumentami – akcentuje Kornel
Buchowski „Kornik”.

Prace nad płytą pt. „To o miejscu”
zaczęli dwa lata temu. Napisali teksty,
zrobili aranż, skompletowali instrumen-
ty i zaszyli się w sejneńskim Studiu Fox.
Gościnnie na płycie pojawili się zaprzy-
jaźnieni muzycy: Rabin, Blintek, DJ Short,
DJ Shum i Madmajk. Rezultat ich pra-
cy brzmi spójnie i bardzo profesjonal-
nie. Kornik i Wróbel wspólnie ustalali
tematy, po czym każdy pisał swoje wer-

sy sam. Niemal wszystkie utwory w ja-
kiś sposób inspirowane były Sejnami.

- Kochamy to miasto, ale jak każ-
de inne ma też wady. Przydałoby się
więcej wydarzeń kulturalnych, zwłasz-
cza takich, które mogliby zorganizo-
wać ludzie młodzi. Koncert dla Kai
pokazał, że można to zrobić, podob-
nie jak impreza „Rap nad Marychą”,
która zgromadziła kilkaset osób – mó-
wi K. Buchowski.

Kronik i Wróbel rapują o urokach
Sejn, w których każdy zakątek jest zna-
ny, niesie ze sobą wspomnienia i jest
miejscem, w którym chcą zostać. Jed-
nocześnie rozliczają się z ludzkimi sła-
bościami, zaglądaniem do
kieliszka, rezygnacją z ży-
ciowych planów i popa-
daniu w rutynę. Nie
oszczędzają siebie sa-
mych, wyliczając ide-
ały, które przegrały w
zderzeniu z rzeczy-
wistością.

- Lubię kon-
struktywną kryty-
kę – podkreśla
P. Rzodkiewicz.
– Ale są ludzie,
którzy z góry
pogrążają każ-
dego, kto tylko
wyjdzie przed
szereg i niewa-
żne, czym się
zajmuje. Prawda jest taka, że obaj ma-
my swoje obowiązki, rap nie jest czymś,
co zajmuje nam większość dnia. Spo-

Cera naczyniowa
Porady kosmetyczne

Cerą naczyniową nazywamy skórę twarzy, na której są widoczne rozsze-
rzone naczynka krwionośne, która łatwo ulega zaczerwienieniu i jest nad-
reaktywna.

Zwykle występuje u kobiet z I i
I I fototypem skóry, w połączeniu ze
skórą wrażliwą, suchą, cienką, skłon-
ną do alergii. Cera naczyniowa mo-
że być objawem wielu chorób, m.in.:
nadciśnienie tętnicze, zaburzenia
hormonalne, zaburzenia krążenia,
schorzenia przewodu pokarmowe-
go. Napadowe czerwienie się twa-
rzy może być początkową fazą do
trądziku różowatego.

Rumień przy cerze naczyniowej
utrzymuje przez pewien czas, a cza-
sem trwale. Zwykle umiejscowiony
jest na policzkach, ale może być rów-
nież w okolicy nosa i brody. Do czyn-
ników powodujących czerwienienie
się twarzy można zaliczyć: promie-
niowanie UV, emocje, wahania tem-
peraturowe, alkohol i pikantne po-
trawy. A także wysiłek fizyczny, sau-
nę, zbyt niską lub zbyt wysoką wil-
gotność powietrza, źle dobrane

preparaty pielęgnacyjne, niektóre leki.
W prawidłowej pielęgnacji nale-

ży przede wszystkim unikać czynni-
ków powodujących zaczerwienienie.
Zalecana jest też fotoprotekcja (fil-
try SPF). Do oczyszczania skóry po-
winno się stosować łagodne
preparaty myjące do cery wrażliwej,
kremy nawilżające, tłuste i półtłuste
- w zależności od pory roku. Do ła-
godzenia w ciągu dnia- wody termal-
ne w aerozolu lub nanowodę również
dostępną w aerozolu. Peelingi wy-
łącznie enzymatyczne- stosowane
co 1 0 – 1 4 dni. Kosmetyki pielęgna-
cyjne do cery naczyniowej powinny
zawierać substancje aktywne, któ-
re uszczelniają naczynia krwiono-
śne i łagodzą zaczerwienienia.
Należą do nich: witamina C, flawo-
noidy (rutyna, kwercetyna), kaszta-
nowiec zwyczajny, miłorząb japoński,
arnika górska. Profilaktycznie pielę-

kosmetolog
Agnieszka Ferens

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

gnację zewnętrzną uzupełnią się
okresowym podawaniem leków prze-
ciwhistaminowych, witaminy PP, C,
K. Dobre rezultaty daje też picie her-
batki z pokrzywy.

tykamy się od czasu do czasu,
żeby przedyskutować po-

mysły, reszta to
praca, rodzina,
życie osobiste.

Byłoby fajnie
utrzymywać się z

robienia muzyki,
ale w Polsce jest tak

dużo undergroundo-
wych składów, że bar-

dzo trudno jest się
wybić.

Sejneńskim raperom
pomaga w tym teledysk do
tytułowego utworu „To o
miejscu”, z blisko 5 tysią-
cami odsłon na YouTube.

Zrealizował go Marcin Pawlukiewicz,
któremu Kornik i Wróbel dali wolną rę-
kę. Klip spodobał się nie tylko sejnia-

nom, którzy mogli spojrzeć na swoje
utarte miejskie ścieżki z innej perspek-
tywy, ale też rodakom z różnych zakąt-
ków Polski. Raperski duet już myśli o
kolejnych teledyskach.

- Potem chcemy zrobić sobie prze-
rwę, odpocząć od siebie i zająć się na
powrót solowymi projektami – dodaje
„Kornik”.

Zanim Kornel i Paweł stworzyli ze-
spół, każdy z nich podążał własną dro-
gą. Kornik ma na koncie dużą ilość
freestylowych występów w kilku mia-
stach Polski. Wróbel współtworzył w
Sejnach skład WuraPpe. Byli kumpla-
mi od zerówki, wysyłali sobie nawzajem
swoje utwory, więc w końcu musiał po-
jawić się pomysł, aby połączyć siły. Te-
matu przewodniego płyty nie musieli
szukać, mieli go za oknem każdego dnia.

(mov), fot. z archiwum zespołu

Okładka
płyty „To o miejscu”,
więcej informacji na stronie
internetowej: www.kornikwrobel.pl

Lekkoatletki UKS LO SEJNY udanie rozpoczęły tegoroczny sezon na otwar-
tych stadionach.

Na Mitingu Konstytucji 3 Maja w
Białymstoku Maria Andrejczyk wygra-
ła konkurs rzutu oszczepem (600 g) po-
syłając go na odległość 44,58 m i bijąc
o kilka metrów swój rekord życiowy. W
kokursie tym trzecie miejsce, również
z rekordem życiowym (37,74 m) zaję-
ła Dominika Dabulis.

Te rezultaty to jedne z najlepszych
obecnie wyników w Polsce w kategorii
juniorek młodszych. W skoku w dal star-
towała Alicja Jasińska uzyskując- 4,66
m, a Monika Luto w pchnięciu kulą usta-
nowiła swój rekord życiowy - 8,01 m.

Sejneńskie oszczepniczki domino-
wały też w konkursie z okazji , ,Dnia
Miotacza” (8 maja w Białymstoku). Każ-
da z czterech zawodniczek ustanowi-
ła swój rekord życiowy w nowym typie
oszczepu – 500g. Wszystkie stanęły
na podium, a Majka Andrejczyk wyni-
kiem 42,1 7 m ustanowiła rekord woje-

wództwa podlaskiego juniorek
młodszych. W Białymstoku, przy oka-
zji wręczania medali, mówiono już o
,,sejneńskiej szkole oszczepu”.

Wyniki naszych oszczepniczek z
„Dnia Miotacza”
Juniorki młodsze: Maria(Maja) Andrej-
czyk – 1 . miejsce - 42,1 7- rek. woje-
wództwa; Dominika Dabulis - 2 miejsce-
39,44
Młodziczki: Sylwia Luto - 2 miejsce –
28,47 m; Kinga Titarczuk – 3. miejsce
– 27,68

W tym miejscu chciałbym serdecz-
nie podziękować Panu Czesławowi Wo-
łągiewiczowi i sejneńskim strażakom
za pomoc w przygotowaniu rzutni
oszczepniczej. Mam nadzieję, że za
tym przykładem pójdą inni, na których
pomoc w rozwijaniu talentów sejneń-
skiej młodzieży bardzo liczymy.

Karol Sikorski (UKS LO SEJNY)

Dalekie rzuty
oszczepniczek

NNaa ppooddiiuumm nnaajjlleeppsszzee oosszzcczzeeppnniicczzkkii ww kkaatt.. jjuunniioorreekk mmłłooddsszzyycchh::
zz lleewweejj DDoommiinniikkaa DDaabbuulliiss,, ww śśrrooddkkuu MMaarriiaa AAnnddrreejjcczzyykk

TTuużż pprrzzeedd wweejjśścciieemm
nnaa ppooddiiuumm zz lleewweejj
SSyyllwwiiaa LLuuttoo,, zz pprraawweejj
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PRACA
● Wykonam na zlecenie szydełkiem firan-
kę, zazdrostkę, serwetkę, serwetę itp., tel.
667 288 211
● Młody mężczyzna szuka pracy w okre-
sie wakacyjnym. Wysoka znajomość ob-
sługi komputera i pakietu office, prawo
jazdy kat. A i B, dobra kondycja. Tel.
797542379, dzwonić po 16
● Jestem uczciwą, lojalną osobą. Chętnie
posprzątam, umyję okna, wykonam inne
prace domowe. Tanio, szybko, solidnie.
Kontakt: 781 572 264
● Zatrudnię dekarza do krycia dachów wió-
rem na sezon 2012r. z doświadczeniem,
tel: 663-201 -446
● Premar Sp.zo.o tel. 89 532 04 26 po-
szukuje pracownika do pracy w Suwał-
kach na stanowisko handlowiec,
wykształcenie średnie, mile widziany staż
pracy na stanowisku. CV przesłać na ad-
res e-mailowy; premar@premar.olsztyn.pl
● Agwo Serwis Zielone Kamedulskie 27
zatrudni operatora maszyn CNC – wy-
kształcenie średnie techniczne, doświad-
czenie na stanowisku
● Purzeczko Grupa Securitas w Łomży
poszukuje pracownika do pracy w Suwał-
kach na stanowisko pracownik ochrony –
wykształcenie średnie, doświadczenie w
zawodzie min.1 rok, licencja pracownika
ochrony I stopnia. CV przesłać na adres:e-
email; sylwia.tyszka@securitas.pl
● Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi.
Jestem osobą odpowiedzialną. Kontakt:
603 912 559
● Rencista, 50 lat, niepijący, niepalący, z
prawem jazdy A,B,T szuka pracy w Sej-
nach np. jako dozorca. Chętnie posprzą-
ta posesje, jak spadnie śnieg – odśnieży.
Kontakt: 607 141 015
● Dam pracę mechanikowi pojazdów cię-
żarowych, Wielka Brytania, Scania, Daf,
Man, Volvo, Mercedes, Iveco. Wymaga-
ne doświadczenie i znajomość minimum
podstaw angielskiego. Praca stała w au-
toryzowanych serwisach. Zainteresowa-
ne osoby prosimy o CV na:
talent@horizonsrecruitment.co.uk
● Podejmę się pracy w sklepie w Krasno-
polu lub Sejnach. Posiadam odpowiednie
dokumenty. Kontakt: 883 591 702
● Szybko, solidnie, tanio - układanie gla-
zury i terakoty, w kuchniach. łazienkach,
na balkonach, tarasach, schodach; remon-
ty mieszkań. Mam kilkuletnie doświadcze-
nie zdobyte w Niemczech. Kontakt: 607
628 522
● Zaopiekuję się dziećmi. Odpowiedzial-
na, 23-letnia kobieta i mama 2-letniego
dziecka. Tylko Sejny i okolice. Kontakt: 51 8
964 473 lub gg: 36077328
● Sprzątanie, mycie okien, prasowanie –
tanio, solidnie. Kontakt: 661 788 629
● Zaopiekuję się dziećmi, kontakt 87 5173
11 2
● Podejmę się naprawy/serwisowania kom-
puterów, sprzętu elektronicznego. Oferu-
je również kursy obsługi komputera wraz
z umiejętnością obsługi edytorów tekstu.
Sejny i okolice. tel. (kom): 726 642 042
● Szukam pracy w charakterze opiekunki

do dziecka, tel. 506 760 032
● Szukam pracy jako opiekunka osoby
starszej lub niepełnosprawnej-posiadam
odpowiednie kwalifikacje, mogę zaopie-
kować 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 180/1 20, siano -
słoma - kiszonka. Tel. 507 857 315

MOTORYZACJA
● Motor Suzuki RF 600, stan bdb. Cena
5000 zł tel. 509 970 742
● Sprzedam motocykl Mińsk (na chodzie)
oraz WSK (do remontu). Kontakt: 691
255 855
● Sprzedam FIATAPUNTO I, 1 997, 1 .2l
75KM+LPG, centralny zamek, el.szyby,
cena 2900zł, tel.505-663-865
● Sprzedam Volkswagena Passata B-5
poj.1 ,8 ben + LPG prod.1 997 włoska
oryg.nowa 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 waż-
ne do czerwca 2012 roku. Cena 3500zł -
do negocjacji. Okolice Sejn. Więcej infor-
macji 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
golfa III, passata i różne części do golfa II.
Cena do uzgodnienia. Tel. 602 467 752
● Sprzedam opony letnie 205x60x15, bież-
nik 6 mm, 2 szt., cena 80 zł/szt., Sejny tel.
87 516 26 89 lub 669 050 502
● Sprzedam samochód osobowy VWGolf
III 1 .9 GTD, rok prod.1 995,trzydrzwiowy,
kolor zielony, elektryczne szyby i lusterka,
elektryczny szyberdach, opony zimowe
drugi sezon. Stan bardzo dobry. Auto do
obejrzenia - okolice Sejn. Tel.: 721 -591 -
701 . Cena 6500 zł.
● Sprzedam volkswagen passat 1 .9 tdi,
rok prod.1 993, kolor srebrny-metalik, hak,
el.szyby, 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 11 8 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. 1 5.30

NIERUCHOMOŚCI
● Sprzedam mieszkanie własnościowe w
m. Sejny pow. 44,6m telefon kontaktowy

508319925
● W Sejnach przy ulicy Marchlewskiego
wynajmę dwa lokale o pow. 48 i 35 m kw.
lub jako całość. Kontakt: 695 950 189.
● Umeblowany pokój w Sejnach do wy-
najęcia. Kontakt: 87 516 23 96
● Pilnie poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia w Sejnach lub okolicach Sejn. 692
867 824
● Sprzedam działkę budowlaną w Puń-
sku przy ul.Mickiewicza. Prąd,woda,kana-
lizacja. 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 suro-
wym zamkniętym w Sejnach pod Hotel
lub usługi z działką 3.000 m2 cena
1 .41 0.000,00zł tel. 660 513 214
● Sprzedam działki budowlane wmiejsco-
wości Zaleskie, tel. 51 4 473 942
● 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: 51 3 719
293 lub 87 516 56 32
● Sprzedam działkę budowlaną w okoli-
cach Sejn, wielkość i cena do uzgodnie-
nia. Kontakt: 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 je-
ziorze. Gmina Puńsk. Telefon
509101633.Cena 250.000 zł
● Sprzedam działkę budowlaną w Puń-
sku przy ul.Mickiewicza.Woda, prąd, ka-
nalizacja. 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
remoncie, cena do uzgodnienia. Tel.:500
786 772
● Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na
ul. E.Plater 1 .Mieszkanie w dobrym sta-
nie, blok ocieplony. Cena do uzgodnienia.
Tel. 667 272 019
● Pilnie poszukuję mieszkania do wyna-
jęcia w Sejnach. Tel.: 665 731 393
● Sprzedam mieszkanie wm. 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.51 6171994

ROLNICTWO
● Sprzedam rozsiewacz nawozów, Tysiąc
kg z sitem i wałkiem, tel.697309159
● 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 (mo-
gą być bez opaszportu). Sejny. Kontakt:
782747570
● Kupię krowy i jałówki cielne, kontakt:
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 1 6 ton, idealna do ziarna i bel.
Cena 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, ce-
na 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 ko-
ni, ładowność 2 tony, tandem, stan dobry,
cena 3.900 zł. Kontakt: 511 719 611

KUPIĘ
● Kupię osikę na wióry, dłużyca lub kłody
wysokiej jakości, bez sęków, tel: 783-828-
866
● Kupię motor wsk3 lub minsk z doku-
mentami. Tel.:664 424 333
● Kupię starą spawarkę wirową, tel.:664
424 333
● Kupię domek holenderski, tel. 605 345
777

SPRZEDAM
● Sprzedam dyle brzozowe i olchowe 8x10
cm oraz drzewo opałowe, tel. 603 172 436
● Ziemniaki jadalne i sadzeniaki sprze-
dam – Berżniki, 691 255 855
● Sprzedam ziemniaki. Cena za 1 kg - 28
groszy. Tel. 695314925
● Sprzedam ruszta betonowe o długości
1 70cm po 55zł i o dł. 11 0 cm po 45zł tel.
660 513 214
● Sprzedam piec na ekogroszek 25kW
po dwóch sezonach, sterownik gratis ce-
na 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
łóżeczko, każda rzecz po 110 zł. Kontakt:
51 5 150 889
● Mam do sprzedania prawie nowe ubran-
ka i buty od 0 do 7 lat, cena od 1 zł do 5
zł za sztukę oraz łóżeczko i wózek – ce-
na do uzgodnienia. Kontakt 87 516 31 90
● Królik- olbrzym belgijski, szary samiec
ok. 7 kg, cena 100 zł, tel 783044695
● Sprzedam przyczepkę samochodową
przystosowaną do przewozu zwierząt-
600zł, z ważną rejestracją. Młynek i bąk z
silnikiem 800 zł, sieczkarnię z silnikiem
200zł. Parnik elektryczny 100-1 50zł. Wa-
ga dziesiętna z kompletem odważników
150zł. Kontakt: 503 177 830
● Sprzedam CB radio z anteną, 240 zł.
Tel.697309159
● Sprzedam komplet 1 6 talerzy, tel.
697309159
● Hydrofor ocynkowany 300 l, kompletny
wraz z wyłącznikiem ciśnieniowym, krót-
ko 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
chłopca i dziewczynki średniego wzrostu,
ceny 50 i 90 zł, dodatki gratis. Kontakt: 500
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824 157
● Sprzedam 2 segmenty używane. Cena
od 350 zł do 550 zł. Tel. 501 452 392
● Sprzedam maszynę stolarską wieloczyn-
nościową 5w1 strugarka, frezarka, piła,
grubościówka, wiertarka. Produkcji nie-
mieckiej. Sprawna, zadbana, ciężka. Sil-
nik 3 kw. Sejny 790317678, 6200zł
● Sprzedam albę(dł.1 24 cm) dla chłopca.
Cena 50zł.kontakt- 783036187 (po 15)
● Sprzedam dwie alby komunijne dla
dziewczynki (cena 90 zł) i chłopca (50 zł)
średniego wzrostu. Dodatki gratis. Kon-
takt: 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
oddania meble, w dobrym stanie, typu: roz-
kładane kanapy, małe rozkładane rogów-
ki, itp. Kontakt telefoniczny i email-owy: 513
488 193 ; marstab24@wp.pl. Tylko Suwał-
ki, Sejny i ich okolice

TOWARZYSKIE
● Chciałbym się zapoznać z panią w wie-
ku od 30 do 55 lat z okolic Sejn, Suwałk,
Augustowa, Podlasia. Chciałbym z panią
porozmawiać, wypić kawę, pójść na spa-
cer. Mam na imię Krzysiek, wolny samot-
ny facet. 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: 51 3
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

04.06.201 2 r.
– 1 0.06.201 2 r.

APTEKA ŚW.MICHAŁA
ul. Piłsudskiego 20

21 .05.201 2 r.
– 27.05.201 2 r.

APTEKA MALWA
ul. Zawadzkiego1 9

28.05.201 2 r.
– 03.06.201 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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WWyycchhoowwaawwccaa:: mmggrr TTeerreessaa KKlluucczznniikk

WWyycchhoowwaawwccaa:: mmggrr MMaałłggoorrzzaattaa TToommkkiieewwiicczz

WWyycchhoowwaawwccaa:: mmggrr BBoożżeennaa JJaacchhiimmoowwiicczz oorraazz MMaarreekk
WWiicchheerrtt ii wwyycchhoowwaawwccaa TTeerreessaa TTwwaarrddoowwsskkaa
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Wnaszej galerii prezentujemy szóste klasy Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzyńskiego w Sejnach






