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Sejneńskie Orliki SKS „Pomorzanka”
całkiem nieźle radzą sobie w interne-
towym konkursie „Szkółki Piłkarskie
Nivea”. W najbliższych dniach roz-
strzygnie się czy młodzi piłkarze ma-
ją szansę na roczny program
szkoleniowy Akademii Ajax Amsterdam.

Pozostały dwa tygodnie

Termin konkursu upływa 1 7 czerw-
ca. Sejnianie w internetowym rankingu
zajmują 8 miejsce (stan na 4 czerwca),
w dużej mierze dzięki głośnej akcji pro-

Atrakcyjnie położone
działki w Sejnach
na sprzedaż.

>>> Szczegóły na stronie 6

DDzziiaałłkkii nnaa sspprrzzeeddaażż
mocyjnej i mobilizacji mieszkańców
Sejn. W końcu zawodnikami są w więk-
szości uczniowie Szkoły Podstawowej
w naszym mieście. Zakończyły się już
dwie tury konkursu, w którym wyłonio-
no pierwszą 75-tkę. Pozostało 25 wol-
nych miejsc.

- Obecne miejsce daje naszemu ze-
społowi szansę na awans do zwycię-
skiej setki. Jednak sytuacja zmienia się
z dnia na dzień, dlatego też apelujemy

o zmobilizowanie swoich kolegów, ko-
leżanki, rodziców i znajomych do gło-
sowania. Pozostały tylko 2 tygodnie,
więc każdy głos może przesądzić o
zwycięstwie - apeluje Maciej Plesiewicz,
trener Orlików.

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



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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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzyńskiego udo-
wodnili, że o Sejnach wiedzą prawie wszystko. Klasy piąte rywalizowały
miedzy sobą w konkursie „Sejny – Moje Miasto”.

Nie ma jak Sejny

Konkurs odbywał się na sali gimna-
stycznej przy pełnej widowni złożonej
nie tylko z uczniów, ale i z zaproszo-
nych gości: mi.in. burmistrza i starosty.
Żacy nie dali się zjeść tremie i oprócz
wiedzy z historii, przygotowali wiersze i
plakaty o tematyce związanej z Sejna-
mi. Musieli wykazać się też sprytem i
szybkością w rozwiązywaniu zadań w
poszczególnych rundach.

Konkurs „Sejny – Moje Miasto”, ma
na celu przybliżenie historii Sejn, kształ-
towanie szacunku dla dorobku przod-
ków, dostrzeganie wpływu mniejszości
narodowych na kształtowanie tradycji
regionalnych.

Rywalizowały drużyny z klas pią-
tych w składzie: klasa Va: Weronika
Zianowicz, Jakub Zachariasz, Weroni-
ka Sitko; klasa Vb: Iga Sikorka, Wero-
nika Januszkiewicz, Gabriela Makow-
ska; klasa Vc: Karolina Basiewicz, Iza-
bela Wołos, Daniel Zdancewicz

Zwyciężyła klasa Vc, II miejsce za-
jęła klasa Vb, a trzecie klasa Va. Gratu-
lujemy!

Uczniowie szkoły dziękują
sponsorom: Starostwu Powiatowe-
mu w Sejnach, Urzędowi Miasta w Sej-
nach, Dyrekcji i Radzie Rodziców szkoły
oraz Muzeum Ziemi Sejneńskiej i Ośrod-
kowi „Pogranicze sztuk, kultur, narodów”.

Jeśli zrobiłeś interesujące zdjęcie
i chciałbyś się nim podzielić

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

Wiersz napisany przez uczennicę
Gabrielę Makowską z klasy Vb:

Sejny

Moje miasto kochane,
Tutaj się urodziłam i na zawsze zostanę.
Choć cały świat kusi tysiącami niespodzianek,
Moje serce jest temu miastu oddane.

Spytacie, dlaczego? To proste.
Tutaj dorastałam w rodzinnej miłości,
Tutaj zawarłam wspaniałe przyjaźnie
I tutaj słońce świeci najjaśniej.

Jeśli poznasz bliżej okolicę
Z zachwytu rozszerzysz źrenice.
Błękit nieba, lazur wód,
Moim zdaniem to natury cud.

Pytasz o architekturę?
Doskonałą ma strukturę.
Jest dostojna bazylika,
Którą na cały świat rozsławia
Organowa muzyka.
I synagoga biała,
Która wiele pokoleń i kultur integrowała.

Ludzie są wyjątkowi
Gościnni, szlachetni i honorowi.

Moje urocze miasteczko,
Pełne harmonii i smaku,
Znalazło się też na napoleońskim szlaku.
Gościło również Marszałka Piłsudskiego,
Naszego kochanego Ojca Świętego.

Jak widzicie, mam tu wszystko
Małą Ojczyznę,
Wyjątkowych ludzi,
Nowoczesne boisko,
Sympatycznych rówieśników i
Przeżyć bez liku.

Sejny gotowe na Euro 2012. Nie trzeba siedzieć na stadionie
w loży dla VIP-ów, aby z oddaniem dopingować drużynę narodową. Jak widać w
Sejnach nie brakuje zapalonych kibiców.

W OBIEKTYWIE

Zwycięska drużyna konkursu wiedzy o Sejnach
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Jubileusz 30-lecia święceń kapłań-

skich 6 czerwca obchodził ksiądz pra-
łat Zbigniew Bzdak. (ur. 01 . 04. 1956 w
Zgorzelcu, święcenia kapłańskie - 06.
06. 1982 r. w Olsztynie).

Jubilat w parafii sejneńskiej posłu-
gę kapłańską sprawuje od 1 . 07. 2008
r. Ma tytuł Kanonika Gremialnego Ka-
pituły Sejneńsko–Wigierskiej, jest Dzie-
kanem Dekanatu Sejneńskiego św.
Kazimierza Królewicza.

***
Przemarszem uczniów i zaproszo-

nych gości pod Starostwo Powiatowe
i pokazem musztry paradnej w wyko-
naniu klas mundurowych swoje świę-
to rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach. W pro-
gramie uroczystości (6 czerwca 201 2 r.)
były też konkursy i prezentacje muzyczne
uczniów ZSO, wielkie grillowanie w parku
szkolnym, pokazowy mecz piłki plażowej
oraz koncert zespołu Weekend.

***

Podczas tegorocznej POM-PY, czy-
li Międzynarodowych Prezentacji Ma-
żoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek
w Białymstoku bardzo dobrze spisa-
ły się sejneńskie zespoły Mini Piruecik,
Piruecik i Ladies prowadzone przez
Dorotę Tomczyk.

Grupa Piruecik rywalizując w forma-
cji BATON zajęła I miejsce i zdobyła tytuł
mistrza Polski grupy północno-wschod-
niej, a Ladies w tej samej formacji zosta-
ły wicemistrzyniami kraju. Mini Piruecik
rywalizujący w kategorii kadetek uplaso-
wał się na czwartym miejscu.Ponadto La-
dies startując w formacji show zdobył tytuł
wicemistrzyń Polski grupy północno-
wschodniej. W Pom-Pie rywalizowało 1 9
zespołów i 300 mażoretek.

***
Rada Powiatu uzupełniła składy

dwóch komisji i powołała swoich przed-
stawicieli do komisji, która przeprowa-
dzi konkurs na stanowisko zastępcy

Z ostatniej chwil i 3Wieści Sejneńskie nr 11 (90), 8 czerwca 201 2 r.

W dniu 26 V 2012 roku, po długiej i ciężkiej
chorobie zmarł Honorowy Prezes Sejneńskiego

Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
i Współzałożyciel Muzeum Ziemi Sejneńskiej

Śp. Stanisław Buchowski
Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

z głębokim żalem żegna Wspaniałego Człowieka, Wielkiego
Społecznika, Historyka, Autora wielu artykułów i prac dotyczących
Powstania Sejneńskiego i Ziemi Sejneńskiej, Przyjaciela i Kolegę.

Składamy szczere kondolencje Barbarze Buchowskiej
z powodu śmierci męża

Zarządi członkowie STOnZ oraz pracownicy Muzeum Ziemi Sejneńskiej

Pożegnaliśmy
Śp. Stanisława Buchowskiego,

Historyka, Nauczyciela, Autora wielu artykułów
i książek związanych z historią Sejneńszczyzny.

Jego działalność społeczna
na rzecz Sejn i regionu była bezcenna.

Wyrazy szczerego współczucia składamy
Barbarze Buchowskiej z powodu śmierci Męża.

Burmistrz, Rada Miasta i pracownicy urzędu

POD SYGNAŁEM
W ostatnich dniach maja funkcjo-
nariusze Podlaskiego Oddziału
Straży Granicznej zatrzymali dwa
kradzione auta marki BMW i jed-
nego opla.

Funkcjonariusze Placówki SG w
Sejnach wytypowali do kontroli po-
jazdy, które mogły mieć związek z
kradzieżą na terenie krajów Unii Eu-
ropejskiej. Po wszczęciu pościgu za
dwoma samochodami podejrzenia
okazały się trafne. Funkcjonariusze,
odnaleźli porzucone w lesie pojazdy
marki BMW serii 320i oraz 530i na
litewskich numerach rejestracyjnych,
które figurowały w systemie SIS ja-
ko utracone.
Odnaleziono również Opla Vectrę
na litewskich numerach rejestracyj-
nych, który około 2 godziny wcze-
śniej był zatrzymany do kontroli
drogowej. Jak się okazało dwaj oby-
watele Republiki Litwy podróżujący
pojazdem, prawdopodobnie mają
związek ze sprawą.
Wszystkie samochody o łącznej
szacunkowej wartości około 1 60 tys.
zł pozostają w dyspozycji Placówki
SG w Sejnach.

Oficer prasowy KPP w Sejnach asp. Ewa Bednarska

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Karolinie zostali finalistami III edycji
konkursu, organizowanego przez Zespół Prewencji Kryminalnej, Patologii
i Nieletnich sejneńskiej policji.
W Zespole Szkół w Krasnopolu od-

był się konkurs pn. „Bezpieczeństwo
na co dzień”. Wzięło w nim udział 7 trzy-
osobowych drużyn ze szkół podstawo-
wych. Ideą konkursu jest przygotowanie
dzieci do bezpiecznego wypoczynku w
czasie wakacji. Uczestnicy musieli wy-
kazać się wiedzą m.in. z zakresu bez-
pieczeństwa nad wodą, w ruchu
drogowym oraz postępowania w przy-
padku pożaru. Podczas zmagań kon-
kursowych zawodnicy rozwiązywali test
. W drugim etapie konkursu każda dru-

żyna zaprezentowała się w przygoto-
wanych przez siebie scenkach. W
sposób wesoły i ciekawy przedstawiły
podstawowe zasady o których nie na-
leży zapomnieć, aby bezpiecznie spę-
dzać czas. W przeddzień zmagań
piłkarskich nie zabrakło dobrych rad dla
prawdziwych kibiców. Zwycięską dru-
żyną okazały się piątoklasiści z Karoli-
na. Na II miejscu uplasowała się drużyna
z Krasnopola, a na miejscu III drużyna
z Krasnowa. Wszystkim dzieciom wrę-
czono nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Ze smutkiem żegnamy
Pedagoga, Pisarza i Współpracownika

Śp. Stanisława Buchowskiego
Rodzinie i Bliskim

Składamy wyrazy głębokiego współczucia
Zespół redakcyjny „Wieści Sejneńskich”

Szczere kondolencje składamy
Pani Irenie Staręga

z powodu śmierci Ojca
Burmistrz, Rada Miasta i pracownicy urzędu

dyrektora ds. lecznictwa w SP ZOZ.
Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej zo-
stał FranciszekAlboszta, a komisji oświa-
ty, zdrowia, kultury, rolnictwa i leśnictwa
Ryszard Grzybowski. W komisji, która
przeprowadzi konkurs na stanowisko za-
stępcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ
Radę Powiatu reprezentować będą Józef
Miskziel i Romulad Witkowski. Skład ko-
misji uzupełnią Marek Domagała, przed-
stawicel dyrektora, a także reprezentanci
związków zawodowych i branżowych.
Konkurs ogłoszono bowiem 14 maja
201 2 r., kiedy to zakończyła się kadencja
dotychczasowego zastępcy Artura Wil-
czewskiego.

***
Wiele wskazuje na to, że pod ko-

niec roku placówki oświatowe prowa-
dzone przez Starostwo Powiatowe będą
wnioskowały o przyznanie im dodat-
kowych pieniędzy. Na koniec kwietnia
br. Poradnia Psychologiczna wykorzysta-
ła już 35 proc. środków finansowych przy-
znanych jej na rok 201 2, sejneńskie LO –
44,29 proc. a wchodzące w skład ZSO
gimnazjum – 34,61 proc. LO w Puńsku
wydało już 39,97 proc. pieniędzy. Najbar-
dziej oszczędna jest dyrekcja internatu w
Puńsku, która wykorzystała zaledwie 33,84
proc. rocznego budżetu.

***
„Jedna osoba, jeden paszport”, czy-

li dzieci nie mogą już być wpisane do
paszportu rodzica, muszą mieć własny
dokument. Od 26 czerwca dzieci, które
dotychczas przekraczały granice na pod-
stawie wpisu w paszporcie rodzica, będą
musiały posiadać własny dokument po-
dróży. Utrata ważności wpisów dzieci w
paszportach rodziców wynika ze stanowi-
ska Komisji Europejskiej dotyczącego
paszportów i dokumentów podróży wyda-
wanych przez państwa członkowskie Unii
Europejskiej.

Oprac. (mov), (tam)



Klasa okręgowa

WYNIKI: Kolejka 27: Krypnianka Kryp-
no – Pomorzanka 3:0, Gieret – Forty
Piątnica 0:1 , Kolejka 28: Pomorzanka
- KS Sokoły 0:0, KKS Piast Białystok –
Gieret 3:1 . Po 29 kolejkach Gieret spa-
da i jest już piąty z 47 pkt, a Pomo-
rzanka z 27 pkt. zajmuje 14 miejsce.

NAJBLIŻSZE MECZE: Kolejka 29 –
1 0.06: Gieret - UKS Sudovia Szudzia-
łowo g. 11 :00, KS Rudnia Zabłudów -
Pomorzanka g. 11 :00. Kolejka 30 (ostat-
nia) 1 7.06.201 2: Pomorzanka - KS Po-
lonia Raczki 11 :00, KS Sokół II Sokółka
- Gieret 11 :00.

Juniorzy młodsi

WYNIKI: Kolejka 20 - Pomorzanka
- Polonia Raczki 3:0 vo, Kolejka 21 -
Perspektywa Łomża - Pomorzanka
0:4, Po 21 kolejkach Pomorzanka z
drobkiem 48 pkt., plasuje się na dru-

gim miejscu. Prowadząca Sparta Au-
gustów ma o jeden punkt więcej.
NAJBLIŻSZE MECZE:
Kolejka 22 (ostatnia) 1 0.06. Pomo-
rzanka – Sparta Augustów godz. 1 4.00

Turnieje sejneńskich „Orlików”

Wyniki VI (ostatniego) turnieju 03.06.
Dąbrowa Białostocka: OSiR Wigry Su-
wałki – Pomorzanka 4:2, Pomorzan-
ka – MOSiR Grajewo 0:2, Pomorzanka
– Polonia Raczki 0:4, UKS Suwałki

Pomorzanka 2:3.
W końcowej klasyfikacji Pomorzanka
z 52 pkt zajęła drugie miejsce i zagra
w turnieju finałowym 1 7.06. – gospo-
darz jeszcze nie ustalony.

Wieści z boisk

Przyjęty 15 lutego br. uchwałą Rady Miasta „Program naprawy finansów
Miasta Sejny” musi ulec zmianie. Wymusiły je opinie RIO i Ministerstwa Fi-
nansów. Obie instytucje domagają się zmniejszenia wydatków budżeto-
wych w każdej niemal dziedzinie.

Życie wymusza zmiany
- obniżenie wszelkich wydatków rzeczo-
wych w Urzędzie Miasta – 1 60.000 zł
- ograniczenie do absolutnego minimum
umorzeń podatków - 294.000 zł
- ograniczenie delegacji służbowych i
szkoleń (łączenie wyjazdów)
- obniżenie kosztów funkcjonowania:
MOSiR (42 tys. zł), Ośrodka Kultury (30
tys. zł) i Biblioteki Publicznej (20 tys. zł)
- przekształcenie zakładu budżetowego
- Zakład Gospodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej Wodociągów i Kanalizacji w
Sejnach, w spółkę prawa handlowego
– 1 20.000 zł

W celu uzyskania wzrostu docho-
dów planowano m.in:
- sprzedaż 1 6 działek budowlanych oraz
przygotowanie kolejnych – 606.480 zł
- sprzedaż 2 działek pod działalność go-
spodarczą - planowany dochód 30.000 zł.
- sprzedaż 2 mieszkań komunalnych -
50.000 zł każdego roku
- zwiększoną windykacja należności po-
datkowych – 40.000 zł
- aktualizację wysokości opłat za wie-
czyste użytkowanie – 30.000 zł

Tadeusz Moćkun

- Przyjęta w lutym wersja programu
zakładała uregulowanie budżetu miasta
bez ingerencji w stan zatrudnienia w jed-
nostkach samorządowych – mówi Jan
Stanisław Kap, burmistrz Sejn. – Nieste-
ty, tej wersji nie udało się obronić i zmu-
szeni jesteśmy do skorygowania planu,
a konkretnie do przyjęcia bardziej rady-
kalnej jego wersji. Oznacza to między
innymi likwidację Miejskiego Ośrodka
Sportu i cięcia budżetowe we wszystkich
jednostkach organizacyjnych miasta.

Nie ulega wątpliwości, że wpływ na
takie podejście organów kontrolnych mia-
ły skargi grupy radnych i donosy kiero-
wane m.in. do premiera RP, m.in. na
rzekomą bezczynność wojewody pod-
laskiego. Dla większości mieszkańców,
nawet z kręgu osób nieprzychylnych
obecnej władzy, nie ulega wątpliwości,
że szansą wyprowadzenia budżetu mia-
sta na prostą jest niskooprocentowana,
długoterminowa pożyczka z budżetu pań-
stwa. A taka może zostać udzielona po

pozytywnym zaopiniowaniu programu
naprawy budżetu miasta przez RIO, wo-
jewodę podlaskiego i resort finansów.

Nowy program jest w tej chwili ana-
lizowany przez komisje Rady Miasta.
Pod obrady trafi na XVIII sesji zaplano-
wanej na 1 2 czerwca (godz. 1 3.00). W
jakiej wersji – dowiemy się dopiero w
trakcie sesji.

Przypomnijmy, że przyjęty 1 5 lute-
go program, zakładał działania racjona-
lizujące wydatki m.in. o:
- obniżenie dotacji organizacjom pożyt-
ku publicznego – 95.600 zł
- skrócenie czasu pracy oświetlenia ulicz-
nego od godz. 2330 wieczorem do godz.
445 rano- 60.000 zł
- analiza planów finansowych placówek
oświatowych oraz przedszkola i obniże-
nie budżetów do niezbędnych wydatków
21 0.000 zł
- zamrożenie wynagrodzeń pracowni-
ków samorządowych i Burmistrza w la-
tach 201 2-201 4 - 80.000 zł
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Siatkarki UKS Jedynka Sejny, podopieczne Jacka Zajkowskiego grają jak
z nut gromiąc rywalki. Czy taka forma wystarczy, żeby pojechać na Olim-
piadę do Londynu?

W finale mistrzostw województwa
szkól podstawowych pokonały 2:1 SP
37 Białystok. UKS Jedynka wystąpiła w
składzie: Agnieszka Kowalewska, Pau-
lina Fiedorowicz, Magdalena Gilewska,
Maria Jarzembowicz, Paulina Leszczyń-
ska, Patrycja Jakubowska, Paulina Czaj-
ka, Paulina Grzybowska, Paulina Matelak
i Aneta Tomkiewicz. Najlepszą zawod-
niczką finałowego turnieju wybrano
Agnieszkę Kowalewską.

Za kilka dni (1 4-1 6.06.) w Zabrzu
bronić będą wywalczonego przed rokiem
przez ich starsze koleżanki tytułu mi-
strzyń Polski. Dodajmy, że w złotej dru-
żynie 2011 zagrały też: A. Kowalewska
i P. Fiedorowicz.

Dziewczyny z Sejn zdobyły też zło-
te i brązowe medale w finałach mistrzostw
województwa podlaskiego w kat. klas IV
i VI szkół podstawowych. Mistrzowskie
ekipy zagrają w finałach Pucharu Polski
w tych kategoriach.

W rywalizacji klas IV najlepsze oka-
zały się Ewa Jarzembowicz, Magdalena

Bednarska i Weronika Jodzis, a brązo-
we medale wywalczyły Kaja Bykowska,
Weronika Forencewicz (kl. II I) i Emilia
Stankiewicz.

W rywalizacji klas VI, której patro-
nem jest „Kinder”, najlepsze okazały się
Agnieszka Kowalewska, Paulina Fiedo-
rowicz, Aneta Tomkiewicz i Paulina Lesz-
czyńska, a brąz zdobyły: Magdalena
Gilewska, Maria Jarzembowicz, Patry-
cja Jakubowska, Paulina Czajka, Pauli-
na Grzybowska, Paulina Matelak.

Nagrodą dla triumfatorów finału kra-
jowego (drużyny dziewcząt i chłopców)
jest wyjazd z reprezentacją Polski siat-
karzy na Igrzyska Olimpijskie w Londy-
nie. Młodzi adepci siatkówki przez osiem
dni zakwaterowani będą w tym samym
hotelu, w którym zamieszkają reprezen-
tanci kraju. Więcej – z nimi spożywać bę-
dą wszystkie posiłki, towarzyszyć im na
treningach. Będzie też czas na zwiedza-
nie Londynu i obowiązkowa obecność
na meczach z udziałem biało-czerwonych.

Grają jak z nut

Skarga na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach wy-
wołała burzę podczas obrad majowej sesji Rady Powiatu Sejneńskiego. Na
wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Antoniego Baudzisa, radni
większością głosów odrzucili skargę jako niezasadną. W proteście rezygna-
cję z prac w komisji zapowiedział opozycyjny radny Zygmunt Kowalski.

Gdzie leży prawda? podjęciem ostatecznej decyzji w spra-
wie skargi, chciałem tylko poznać stano-
wiska obu stron i opinię radcy prawnego
– tłumaczy Kowalski. – Niestety, „bez-
stronny” przewodniczący Baudzis swoje
zdanie już miał i nie zamierzał go zmie-
niać. W tej sytuacji rozważam decyzję o
wycofaniu się z prac Komisji Rewizyjnej,
bowiem pod kierownictwem pana Bau-
dzisa, nie jest to komisja potrafiąca po-
dejmować decyzje wyważone, z
zachowaniem bezstronności.

W czasie dyskusji nad wnioskiem Z.
Kowalskiego przewodniczący Antoni Bau-
dzis nie ukrywał swojej antypatii, grani-
czącej wręcz z wrogością wobec członka
komisji i zaangażowania w odrzucenie
wniosku J.K.

Niestety, do tego chóru dołączył też
przewodniczący rady, który wziął w obro-
nę dyrektor PUP Wiolettę Myszczyńską.
Zdaniem Józefa Miszkiela, sprawa mia-
ła miejsce za czasów innego dyrektora i
obecnej szefowej PUP trzeba dać świę-
ty spokój. To, że zaskarżone „nieuzasad-
nione i bezprzedmiotowe” – zdaniem
służb wojewody – postępowanie wzno-
wione zostało w 2011 r., a zatem za cza-
sów dyrektor Myszczyńskiej, dla
przewodniczącego rady i samej pani dy-
rektor nie ma znaczenia.

Jeszcze przed sesją Wioletta Mysz-
czyńska, dyrektor PUP, tonem nie zno-
szącym sprzeciwu zwróciła się niżej
podpisanego: - Tylko prawdę proszę na-
pisać, całą prawdę i tylko prawdę – do-
magała się.

- A jak, pani zdaniem, ta prawda
wygląda? Po czyjej leży stronie? – do-
ciekałem.

- Ja wiem po czyjej – odparła dyrek-
tor PUP i odeszła.
Podobnie jak radny Zygmunt Kowalski,
chciałbym wysłuchać wyjaśnień obu stron.

Tadeusz Moćkun

Skargę na działalność Dyrektora Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Sejnach zło-
żył J.K., a dotyczył on nie wystąpienia
przez dyrektor PUP z roszczeniami o na-
prawienie szkody w stosunku do osób,
które ją wyrządziły”.

Sprawa dotyczy zasiłku dla bezrobot-
nego wpłacanego w latach 2002-2003
przez PUP na konto skarżącego i jego
małżonki na podstawie sfałszowanego
podpisu potwierdzającego gotowość skar-
żącego do pracy. Sfałszowanego, bowiem
po złożeniu 1 9.08.2002 wniosku o zasi-
łek dla bezrobotnego, J.K. 7.09.2002 wy-
jechał do pracy w USA., gdzie przebywał
od 2005 roku. Decyzję o przyznaniu za-
siłku PUP Sejny wydał 1 .09.2002 r. Wa-
runkiem otrzymania pieniędzy było raz w
miesiącu zgłaszanie się bezrobotnego do
PUP i własnoręcznym podpisem potwier-
dzenie gotowości do podjęcia pracy.

J.K w urzędzie się nie stawiał, goto-
wości do pracy nie potwierdzał, ale pie-
niądze na wspólne bankowe konto K. i
jego żony płynęły. Dlaczego? Bo ktoś w
wyznaczonych terminach zgłaszał się do
sejneńskiego PUP i w obecności urzęd-
nika lub urzędników potwierdzał za nie-
go gotowość. Kiedy sprawa wyszła na
jaw, śledztwo w sprawie wyłudzenia za-
siłku poprzez fałszowanie podpisów wsz-
częła prokuratura. Udało się jej ustalić, że
raz podpis K. sfałszował obecny wójt gmi-
ny Krasnopol. Autorów pozostałych pod-
pisów nie ustalono. Urząd postępowanie
najpierw umorzył, a następnie wszczął
ponownie, m.in. nakazując K. spłatę czę-

ści zasiłku przelanego na konto bankowe
małżonków K. Tę decyzję K. zaskarżył od
wojewody podlaskiego, którego służby
wznowienie postępowania wobec K. przez
PUP uznały za „nieuzasadnione i bez-
przedmiotowe”. W uzasadnieniu decyzji
wojewoda napisał, że „to PUP na podsta-
wie Kodeksu Cywilnego powinien wystą-
pić z roszczeniami o naprawienie szkody
w stosunku do osób, które ją wyrządziły”.
Ani wojewoda, ani wcześniej prokuratu-
ra, jako sprawcę szkody nie wskazały J.K.

Innego zdania jest jednak Antoni Bau-
dzis, przewodniczący Komijsi Rewizyjnej
Rady Powiatu, do której trafiła skarga J.K.

- W chwili kiedy skarga trafiła do nas,
komisja pracowała w składzie dwuoso-
bowym – mówi Zygmunt Kowalski, czło-
nek komisji. – Uważałem, że w sytuacji,
gdy ja i przewodniczący mamy na ten te-
mat różne zdania, z rozpatrywaniem skar-
gi powinniśmy poczekać na uzupełnienie
składu komisji do trzech osób. Pan Bau-
dzis, uznał jednak, że przy „remisie” de-
cydujący będzie jego głos jako
przewodniczącego i napisał, w imieniu
komisji, wniosek o odrzuceniu skargi. Co
więcej, zapowiedział, że jeżeli rada przyj-
mie mój wniosek i zaleci zbadanie skar-
gi przez Komisję Rewizyjną w pełnym
składzie, on mnie nie dopuści do obrad,
jako osobę nie potrafiącą zachować bez-
stronności.

Zygmunt Kowalski wnioskował też o
zaproszenie na posiedzenie komisji dy-
rektora PUP, skarżącego i radcę prawnego.

- Dla zachowania bezstronności, przed

Sesja Rady Miasta z 1 5 lutego 201 2 r. ,
na której przyjęto pierwszą wersję

programu oszczędnościowego

Na zdjęciu powyżej: mistrzynie województwa szkół podstawowych.
Fot. poniżej: medalistki mistrzostw województwa klas IV.



Delegacja z Sejn zawitała we Wrocławiu. Członków sejneńskiego Towa-
rzystwa nad Zabytkami, zaprosił kardynał Henryk Gulbinowicz, aby spre-
zentować miastu kilka swoich pamiątek.

Z wizytą u kardynała

Strój kardynalski i portret już trafiły
do Muzeum Ziemi Sejneńskiej, gdzie
są dostępne dla zwiedzających. Sam
duchowny przyjął zaproszenie na kilku-
dniowy pobyt w Sejnach przy okazji ob-
chodów rocznicy koronacji Figury Matki
Boskiej Sejneńskiej. Uroczystości te od-
będą się na początku września, a kar-
dynał zapowiedział, że chciałby też
wybrać się do Wilna, gdzie spędził mło-
dzieńcze lata.

- Wizyta przebiegała w serdecznej

atmosferze. Ksiądz kardynał przyjął nas
w Pałacu Kardynalskim. Opowiedział nam
historię swojego życia, pracy duszpaster-
skiej. Wspominał swoją wizytę w Sejnach
w 1 975 r. podczas uroczystości korona-
cji Figury Matki Boskiej Sejneńskiej Ła-
skami Słynącej od Trójcy Świętej koronami
papieskimi. Zwiedzaliśmy też katedrę i
okoliczne zabytki – relacjonuje Eugenia
Milewska, skarbnik STOnZ.

Dodaje, że sejneńska delegacja od-
wiedziła ks. Biskupa Edwarda Janiaka,

który przekazał Medale Milenium Diece-
zji Wrocławskiej.

Warto przypomnieć, jak doszło do
przekazania Sejnom kardynalskich pa-
miątek. Zaczęło się od śp. Ryszarda
Mackiewicza, Honorowego Obywatela
Sejn, który zapoznał kardynała z dzia-
łalnością stowarzyszenia. Kardynał był
pod wrażeniem troski o upamiętnienie
historii Polski i Ziemi Sejneńskiej, obie-
cał więc przygotować eksponaty, które
mógłby tej placówce przekazać. Śmierć
Ryszarda Mackiewicza przesunęła w
czasie moment przekazania przedmio-
tów. Ale w końcu doszła do skutku dzię-
ki korespondencji miedzy kardynałem,
a władzami miasta.

Fot. z prawej strony: do Wrocławia z wizytą udali się członkowie STOnZ: Eugenia Milewska, Dariusz Oskroba, ks. Zbigniew
Bzdak, Jan Stanisław Kap. Zdj. po lewej stronie: Sejnian przyjął także ks. Biskup Edward Janiak.

Ludzie 5

Przez wiele lat pracował jako pedagog, z oddaniem ucząc młodych ludzi
historii Polski, ale opowiadał też o naszej małej Ojczyźnie. Wtedy historia
Sejn nie była powszechnie znana, czasami nawet wśród mieszkańców.
Stanisław Buchowski, nauczycielem pozostał przez całe życie. Nawet w
wiele lat po tym jak opuścił miejsce przy tablicy. Pisząc książki, kolejny
raz odkrywał przed nami nieznane karty z historii Sejneńszczyzny.

Stanisław Buchowski
– wspomnienie

Urodził się w Gawieniańcach 8 stycz-
nia 1 957 r. Uczęszczał do szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Sejnach, następnie
Liceum Ogólnokształcącego i studia hu-
manistyczne na Filii Uniwersytetu War-
szawskiego w Białymstoku.

Po ukończeniu studiów wrócił do
Sejn gdzie rozpoczął pracę nauczycie-
la w Szkole Podstawowej nr 2, której w
latach 1 992 – 1 997 był dyrektorem. Na-
stępnie uczył w Gimnazjum Nr 1 im Ja-
na Pawła II w Sejnach, skąd odszedł na
emeryturę ze względu na pogarszający
się stan zdrowia.

Napisał dwie książki dotyczące naj-
ważniejszego wydarzenia w historii Sejn
– Powstania Sejneńskiego. Dla „Wieści
Sejneńskich” stworzył bardzo popular-
ny dział „Od Babańć do Żegar”, w któ-
rym alfabetycznie opisywał historię nawet
najmniejszych miejscowości regionu.

Posiadał ogromną wiedzę na temat
historii Ziemi Sejneńskiej i Sejn. W 1 999
r. działał w Obywatelskim Stowarzysze-
niu Budowy Pomnika Powstania Sej-
neńskiego i Czynu Niepodległościowego
Ziemi Sejneńskiej, opracował Kalenda-
rium Powstania Sejneńskiego i współ-
uczestniczył przy odsłonięciu Pomnika
Powstania Sejneńskiego w 1 999 r. w 80
– rocznicę. W 2009 r. współtworzył Sej-
neńskie Towarzystwo Opieki nad Zabyt-
kami, którego był Prezesem przez dwie
kadencje, a od 201 0 r. Prezesem Ho-
norowym. 02.05.2005 współuczestni-
czył w powstaniu Muzeum Ziemi
Sejneńskiej i pracował nad udostępnie-
niem Klasztoru Dominikańskiego tury-
stom – 1 5.07.2005.

Był Radnym Rady Miasta I kaden-
cji, szczególnie zainteresowany spra-
wami oświaty i sportu. Był członkiem

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Sejnach. Działał aktywnie przez
wiele lat w Sejneńskim Klubie Sporto-
wym „Pomorzanka”, gdyż uważał, że
poprzez sport najskuteczniej wychowu-
je się młodzież. Nade wszystko dbał o
rodzinę.

Droga Basiu, Kornelu, Patryku przyj-
mijcie wyrazy współczucia z powodu
śmierci męża i ojca. Na zawsze pozo-
stanie w naszej pamięci jako człowiek
godny najwyższego szacunku.

Pokój jego duszy.
Jan Stanisław Kap, burmistrz Sejn

Wieści Sejneńskie nr 11 (90), 8 czerwca 201 2 r.

Drużyna siatkarek UKS LO SEJNY, w której grają uczennice Gimnazjum
nr 1 i 2, wygrała Turniej o Puchar Dyrektora ZS nr 2 w Grajewie.

Dziewczęta, które po raz pierwszy
zagrały w nowym ustawieniu, wypadły
doskonale, wygrywając po 2:0 z druży-
nami: Gimnazjum nr.1 i nr.3 z Grajewa
oraz UKS Herkules Ełk. Cieszy, że w
okresie siatkarskiego roztrenowania i

startów w konkurencjach lekkoatletycz-
nych, dziewczyny grały zespołowo, a „ba-
wiąc się” w siatkówkę wywiozły z Grajewa
nie tylko puchar za zwycięstwo, ale i wie-
le pozytywnych emocji.

Karol Sikorski

Siatkarki LO Sejny
wygrały w Grajewie

WBiałymstoku odbył się finały Podlaskiej Gimnazjady w lekkiej atletyce,
w których, w konkursu rzutu oszczepem stratowały cztery zawodniczki z Sejn.

Nasze dziewczęta potwierdziły, że
dominację w tej konkurencji w wojewódz-
twie. W ścisłym finale, do którego kwali-
fikowało się osiem z 1 6 startujących
dziewczyn, sejnianki znalazły się w kom-
plecie.

Bezkonkurencyjna okazała się uczen-
nica Gimnazjum nr 2 Majka Andrejczyk,
która wygrała konkurs, a rzutem na od-
ległość 44,54 m ustanowiła rekord woje-
wództwa podlaskiego. Medal srebrny i
tytuł wicemistrzyni województwa wywal-

czyła Dominika Dabulis (Gimn. 1 ) posy-
łając oszczep na odległość 35,26 m.

Rekordy życiowe ustanowiły też Syl-
wia Luto, która rzuciła 30,58 m i zajęła
szóste miejsce oraz Kinga Titarczuk (obie
Gimn. 2) – siódma z wynikiem 29,71 m.

Dominikę i Majkę czekają wkrótce eli-
minacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży, która odbędzie się w lipcu w
Krakowie. Obie mają duże szanse star-
tu w krakowskich finałach.

Karol Sikorski

Złota Majka,
srebrna Dominika

NNaa zzddjjęęcciiuu oodd lleewweejj:: KKiinnggaa TTiittaarrcczzuukk,, SSyyllwwiiaa LLuuttoo,,
MMaajjkkaa AAnnddrreejjcczzyykk ii DDoommiinniikkaa DDaabbuulliiss

Tak zaśpiewała młodzież na konkur-
sie „O złoty głos i pantofelki skow-
ronka”, który odbył się 1 2 maja w
Ośrodku kultury w Sejnach.

Wyróżnienia otrzymały wszystkie
zespoły taneczne: Iskierki OK. Sejny, Duo
Iskierki OK. Sejny, Duo Iskierki z kl. IIc
SP Sejny, Zespół ze SP w Sejnach z kl.
IIIc SP Sejny. Zwycięzcy w poszcze-
gólnych kategoriach:

Kategoria 0-III:
Wyróżnienia otrzymują:

Kamila Januszko, Marcin Waszkiewicz,
Julia Małkińska, Kuba Jungiewicz.

I miejsce - Maja Zianowicz
II miejsce - Anna Niechciałkowska

III miejsce - Julia Tur

Kategoria IV-VI:
Wyróżnienia otrzymują:

Karolina Szusta, Weronika Zianowicz.
I miejsce –Antotni Kołodziej

II miejsce - Klaudia Boguszewska
III miejsce - Patrycja Adamska

Kategoria Gimnazjum
i szkoły średnie:
Wyróżnienia otrzymują:

Paulina Budzejko, Kamila Pawłowska.
I miejsce - Justyna Czokajło

II miejsce - Aleksandra Olszewska
III miejsce - Aleksandra Ustach

Jak skowronki

Przed nami jedno z najważniejszych
wydarzeń w życiu kulturalnym Sejn.
Do naszego miasta zjadą młodzie-
żowe teatry z całego kraju i zagranicy.

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży

BALTIC – SATELID 2012

W Festiwalu weźmie udział 1 4 te-
atrów. Dyrektorem młodzieżowym wy-
brany został Dawid Jarzębowicz, a v-ce
dyrektorem Piotr Kukolski oraz ucznio-
wie sejneńskich szkół. W organizacji
Festiwalu weźmie udział około 40 wo-
lontariuszy pracujących w tzw. misjach
jak: obsługa sceny, opiekunowie grup
teatralnych, dziecięce i młodzieżowe
biuro organizacyjne oraz dziecięce i mło-
dzieżowe Jury, które przyzna główną
nagrodę na Festiwalu. W Jury Młodzie-
żowym będzie pracować zaprzyjaźnio-
na też młodzież z Tearu AUSZRA z
Kłajpedy na Litwie. Przyjadą oni spe-
cjalnie w tym celu na Festiwal.

PROGRAM
1 2.06.201 2 (wtorek)
Przyjazd uczestników
1 3.06.201 2 (środa)
1 0.00-1 0.45 – Spektakl konkursowy –
dziecięcy: „Grodzieński dzwoneczek”
Grodno (Białoruś) „Calineczka”; reż.
Walentina Charitonowa

11 .00-11 .35 – Spektakl konkursowy -
młodzieżowy: „Wesoła Gromada” –

Wlno (Litwa) Spektakl polskojęzycz-
ny „Mały książę”, reż. Irena Litwinowicz

1 2.00-1 2.40 – Spektakl konkursowy -
młodzieżowy „Grodzieńska Nadzie-
ja” - Grodno (Białoruś) „Tutti Frutti”,
reż. Dmitry Gajdek

1 2.50-1 3.1 0 – Spektakl konkursowy -
dziecięcy „Żiburys” przedszkole – Sej-
ny (Polska) – Spektakl litewskojęzycz-
ny „Mała Biedronka”, reż. Alicija
Maksimaviciene

1 7.00-1 8.00 – Uroczysta Inauguracja
Festiwalu Baltic-Satelid 2012 – Plac
przy Ośrodku Kultury w Sejnach

1 8.00-21 .00 – Dyskoteka pod gwiazda-
mi – plac przy OK Sejny

1 4.06.201 2 (czwartek)
1 0.00-1 0.50 – Spektakl konkursowy -
młodzieżowy „Maska” – Kłajpeda (Li-
twa) „Wania Dackij”, reż. Galina Sie-
mionova

11 .20-11 .40 – Spektakl konkursowy –
dziecięcy „Śakar Makar” – Sejny (Pol-
ska) - spektakl litewskojęzyczny „W
świecie bajek”, reż. Irena Wojciechow-
ska, Irena Bałulis

1 2.00-1 2.40 – Spektakl konkursowy –
dziecięcy „Zaczarowana szkatułka” –
Lwów (Ukraina) - Spektakl polskojęzycz-
ny „Droga do Boga”, reż. Olena Milevska

20.00 – Dyskoteka w miejscach zakwa-
terowania

1 5.06.201 2 (piątek)
1 0.00-1 0.40 – Spektakl konkursowy –
dziecięcy „Maska” Mała – Kłajpeda
(Litwa) „Różowy walc”, reż. Irina Nar-
kieviciene

11 .1 0-11 .50 – Spektakl konkursowy –
dziecięcy „Drevinukas” – Alitus (Li-
twa) „Bajka o komarach”, reż. Jonas
Gaiżauskas, Ieva Ivanauskiene

1 2.20-1 2.50 – Spektakl konkursowy -
młodzieżowy „Amator” – Gniewino
(Polska) „Pif! Paf! Jesteś trup!”, reż.
Bogumiła Hirt-Niedziela

1 3.1 0-1 3.30 – Spektakl konkursowy -
młodzieżowy Teatr „Teatr pod wieżą”
- Gniewino (Polska) „Przystanek”, reż.
Wioletta Majer-Szreder

1 6.06.201 2 (sobota)
1 0.00-1 0.30 – Spektakl konkursowy –
dziecięcy „Mini Amulet” – Białystok
(Polska) „Remont w piekle”, reż. Mał-
gorzata Sienkiewicz

11 .00-11 .30 – Spektakl konkursowy -
młodzieżowy „Maska” – Lwów (Ukra-
ina) - Spektakl polskojęzyczny „Ma-
ły Miron”, reż. Olena Milevska

1 2.00-1 2.50 – Spektakl konkursowy -

młodzieżowy „Atame” – Sejny (Pol-
ska) „Żyjąc żyje czy nie żyje”, reż. An-
na Szafranowska

1 3.1 0-1 4.00 – Spektakl pozakonkurso-
wy Teatr „My” – Lwów (Ukraina) -
Spektakl polskojęzyczny„Mój Lwów”
– Walerij Sobeskyy

1 7.00-1 8.00 – FUKSÓWKA
18.00-22.00 – Dyskoteka i WYBORY
MISS i MISTERA Baltic – Satelid’201 2
plac przy OK. Sejny

1 7.06.201 2 (niedziela)
11 .00 – Uroczyste zakończenie – Ośro-
dek Kultury w Sejnach



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
● Zatrudnię dekarza do krycia dachów
wiórem, z doświadczeniem, bez nałogów,
osobę sumienną i pracowitą. Tel: 663-
201 -446
● Wykonam na zlecenie szydełkiem fi-
rankę, zazdrostkę, serwetkę, serwetę
itp., tel. 667 288 211
● Młody mężczyzna szuka pracy w okre-
sie wakacyjnym. Wysoka znajomość
obsługi komputera i pakietu office, pra-
wo jazdy kat. A i B, dobra kondycja. Tel.
797542379, dzwonić po 1 6
● Jestem uczciwą, lojalną osobą. Chęt-
nie posprzątam, umyję okna, wykonam
inne prace domowe. Tanio, szybko, so-
lidnie. Kontakt: 781 572 264
● Zatrudnię dekarza do krycia dachów
wiórem na sezon 201 2r. z doświadcze-
niem, 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
adres e-mailowy; premar@premar.olsz-
tyn.pl
● Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi.
Jestem osobą odpowiedzialną. Kontakt:
603 91 2 559
● Rencista, 50 lat, niepijący, niepalący,
z prawem jazdy A,B,T szuka pracy w
Sejnach np. jako dozorca. Chętnie po-
sprząta posesje, jak spadnie śnieg – od-
śnieży. Kontakt: 607 1 41 01 5
● Podejmę się pracy w sklepie w Kra-
snopolu lub Sejnach. Posiadam odpo-
wiednie dokumenty. Kontakt: 883 591 702
● Szybko, solidnie, tanio - układanie gla-
zury i terakoty, w kuchniach. łazienkach,
na balkonach, tarasach, schodach; re-
monty mieszkań. Mam kilkuletnie do-
świadczenie 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
51 73 11 2
● Podejmę się naprawy/serwisowania
komputerów, sprzętu elektronicznego.
Oferuje również kursy obsługi kompu-
tera wraz z umiejętnością obsługi edy-
torów tekstu. Sejny i okolice. tel. (kom):
726 642 042
● Szukam pracy w charakterze opiekun-
ki 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
zmiennokomorową, od 80 do 1 80/1 20,
siano - słoma - kiszonka. Tel. 507 857 31 5

MOTORYZACJA
● Sprzedam audi A 4, rok prod. 1 995,
benzyna, pełna elektryka, klimatyzacja;
pierwszy właściciel, kolor granat, cena
6.800 zł - do uzgodnienia. Kontakt: 504
301 944
● Sprzedam opony z felgami do ciągni-
ka: 1 8.4 - 38 TZ 1 9. Cena do uzgodnie-
nia. Kontakt: 51 6 1 58 882
● Motor Suzuki RF 600, stan bdb. Ce-
na 5000 zł tel. 509 970 742
● Sprzedam motocykl Mińsk (na cho-
dzie) 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
6041 93349
● Sprzedam motocykl IŻ JUPITER 5
wraz z wózkiem bocznym (tzw.: ,,ko-
szem''). Rok produkcji 1 990. Pojemność
silnika 350cm3, benzyna. Stan motocy-
kla dobry. Motocykl jest na chodzie, a
całość (motocykl + kosz) koloru czerwo-
nego. Ubezpieczenie ważne do czerw-
ca 201 2 roku. Cena 3500zł - do
negocjacji. Okolice Sejn. Więcej infor-
macji pod numerem telefonu 51 4 652 397
● Sprzedam motocykl marki ETZ 1 50,
rok prod. 1 988, stan bardzo dobry, ce-
na do uzgodnienia. Kontakt: 669 674 97
● Audi 80 B4 combi TDI 1 ,9 disel, rok
1 995. Pełne wyposażenie, stan dobry,
komplet opon zimowych, felgi aluminio-
we, cena 8800 zł, tel. 87 51 6 31 55
● Sprzedam silnik 1 ,6 Td do golfa II lub
golfa III, passata i różne części do gol-
fa II. Cena do uzgodnienia. Tel. 602 467
752
● Sprzedam opony letnie 205x60x1 5,
bieżnik 6 mm, 2 szt., cena 80 zł/szt., Sej-
ny tel. 87 51 6 26 89 lub 669 050 502
● Sprzedam samochód osobowy VW
Golf III 1 .9 GTD, rok prod.1 995,trzy-
drzwiowy, kolor zielony, elektryczne szy-
by i lusterka, elektryczny szyberdach,
opony zimowe drugi sezon. Stan bar-
dzo 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, ce-
na 3,5 tys.zł, typ sedan. Tel.: 600 31 0
1 01 i 668 476 757
● Sprzedam Opel Astra - Twingport,
ciemnoniebieski 2005 1 ,6 + gaz sekwen-
cja, klimatyzacja, stan bd, bezwypadko-
wy, serwisowany, dodatkowo komplet
kół, przebieg 11 8 tys. km cena 21 .000,-
tel. 605 640 301
● Sprzedam forda mondeo, rok prod.
1 996, po wypadku, w całości lub na czę-
ści. Kontakt: 87 61 6 51 09 po godz. 1 5.30

NIERUCHOMOŚCI
● Wynajmę dwa lokale o powierzcni 48
m2 i 35 m2 oddzielnie lub jako całość w
Sejach przy ulicy Marchlewskiego. Tel.
695 950 1 89

● Sprzedam mieszkanie własnościowe
w m. Sejny pow. 44,6m telefon kontak-
towy 50831 9925
● Umeblowany pokój w Sejnach do wy-
najęcia. Kontakt: 87 51 6 23 96
● Pilnie poszukuję mieszkania do wy-
najęcia w Sejnach lub okolicach Sejn.
692 867 824
● Sprzedam działkę budowlaną w Puń-
sku przy ul.Mickiewicza. Prąd,woda,ka-
nalizacja. Cena 21 000zł.Tel. 507833798
● Sprzedam dom 840m2 w stanie su-
rowym zamkniętym w Sejnach pod Ho-
tel lub usługi z działką 3.000 m2 cena
1 .41 0.000,00zł tel. 660 51 3 21 4
● Sprzedam działki budowlane w miej-
scowości Zaleskie, tel. 51 4 473 942
● Krasnopol, działka 0,8 ha, ul. 22-go
Lipca, droga asfalt, prąd, woda. 25 zł za
metr. Tel. 87 566 76 98
● Sprzedam 3 działki nad jeziorem Czar-
nym w miejscowości Białogóry. Każda
o pow. 50 arów (w tym 1 0 arów lasu), z
dostępem do jeziora – 50 m linii brze-
gowej, woda, prąd na miejscu. Kontakt:
51 3 71 9 293 lub 87 51 6 56 32
● Sprzedam dom w stanie surowym nad
jez. w Żegarach. tel. 601 874631
● Sprzedam 9 hektarów ziemi rolnej, w
tym 1 700m2 działki siedliskowej przy je-
ziorze. Gmina Puńsk. Telefon
5091 01 633.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
powierzchni 38,6m w centrum miasta od
marca 201 2 roku. Kontakt- 665731 402
● 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 uzgodnie-
nia. Tel. 667 272 01 9
● Pilnie poszukuję mieszkania do wy-
najęcia w Sejnach. Tel.: 665 731 393
● Sprzedam mieszkanie w m. Sejny wła-
snościowe telefon kontaktowy 50831 9925
● Do wynajęcia sauna nad jeziorem w
Gibach. Kontakt: 500 1 39 679
● Poszukuję dwu-trzypokojowego miesz-
kania do wynajęcia tel.51 61 71 994

ROLNICTWO
● Sprzedam słomę po skoszeniu pszen-
żyta 5 ha i mieszanki 5 ha. Okolice Sejn.
Kontakt: 723 266 740
● Sprzedam rozsiewacz nawozów, Ty-
siąc kg z sitem i wałkiem, tel.6973091 59
● Kupię cielęta 3-5 dniowe rasa i płeć
obojętne, z okolic Sejn. Kontakt: 723
266 740
● Sprzedam 2 tony mieszanki bardzo
dobrej jakości, cena 900 zł/tona, okoli-
ce Sejn. Kontakt 723 266 740
● Kupię wały posiewne. Sejny. Kontakt:
782747570
● Kupię wialnię do zboża. Sejny. Kon-
takt: 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 bor-
ty, ciężar całkowity 1 6 ton, idealna do
ziarna i bel. Cena 7.000 zł. Kontakt: 663
931 595
● Sprzedam rozrzutnik obornika, stan
bardzo dobry, cenna 5.500 zł i kopacz-
kę do ziemniaków, cena 2.500 zł. Kon-
takt: 508 608 006
● Sprzedam sześciometrowy elektrycz-
ny ślimakowy przenośnik do ziarna zbóż,
rzepaku, kukurydzy. Stan bardzo dobry,
cena do uzgodnienia. Kontakt: 87 51 6
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, cena 3.900 zł. Kontakt: 511 71 9
611

KUPIĘ
● Kupię osikę na wióry, dłużyca lub kło-
dy 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
8x1 0 cm oraz drzewo opałowe, tel. 603
1 72 436
● Ziemniaki jadalne i sadzeniaki sprze-
dam – Berżniki, 691 255 855
● Sprzedam ziemniaki. Cena za 1 kg -
28 groszy. Tel. 69531 4925
● Sprzedam ruszta betonowe o długo-
ści 1 70cm po 55zł i o dł. 11 0 cm po 45zł
tel. 660 51 3 21 4
● Sprzedam piec na ekogroszek 25kW
po dwóch sezonach, sterownik gratis
cena 4.300zł tel 666 963 025
● Sprzedam ruszta betonowe o długo-
ści 1 ,70m po 65zł /szt. tel. 666 963 025
● Sprzedam nowy nieużywany wózek
i łóżeczko, każda rzecz po 11 0 zł. Kon-
takt: 51 5 1 50 889
● 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 wó-
zek – cena do uzgodnienia. Kontakt 87
51 6 31 90
● Królik- olbrzym belgijski, szary samiec
ok. 7 kg, cena 1 00 zł, tel 783044695
● Sprzedam przyczepkę samochodo-
wą przystosowaną do przewozu zwie-
rząt-600zł, z ważną rejestracją. Młynek
i bąk z silnikiem 800 zł, sieczkarnię z sil -
nikiem 200zł. Parnik elektryczny 1 00-
1 50zł. Waga dziesiętna z kompletem
odważników 1 50zł. Kontakt: 503 1 77 830
● Sprzedam CB radio z anteną, 240 zł.
Tel.6973091 59
● Sprzedam komplet 1 6 talerzy, tel.
6973091 59
● Hydrofor ocynkowany 300 l, komplet-
ny wraz z wyłącznikiem ciśnieniowym,
krótko używany - sprzedam, tel.
691 52061 6
● Automatyczną stację odżelaziania i
odmanganiania wody - sprzedam tel.
691 52061 6
● Sprzedam suknię ślubną białą, roz-
miar 38-40, stan dobry (+), w komple-
cie koronkowe bolerko. Cena do
uzgodnienia. Kontakt: 506 540 1 82
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● Sprzedam 2 segmenty używane. Ce-
na od 350 zł do 550 zł. Tel. 501 452 392
● Sprzedam maszynę stolarską wielo-
czynnościową 5w1 strugarka, frezarka,
piła, grubościówka, wiertarka. Produk-
cji niemieckiej. Sprawna, zadbana, cięż-
ka. Silnik 3 kw. Sejny 79031 7678, 6200zł
● Sprzedam albę(dł.1 24 cm) dla chłop-
ca. Cena 50zł.kontakt- 7830361 87 (po 1 5)
● Sprzedam dwie alby komunijne dla
dziewczynki (cena 90 zł) i chłopca (50
zł) średniego wzrostu. Dodatki gratis.
Kontakt: 500 824 1 57
● Sprzedam wentylatory różna średni-
ca, od 1 50 zł do 450 zł. Tel. 664 424 333

RÓŻNE
● Oddam szczeniaki, 2,5 miesiąca, w
dobre ręce.Kontakt:663484407
● Proszę o kontakt osoby, które mają do
oddania meble, w dobrym stanie, typu:
rozkładane kanapy, małe rozkładane ro-
gówki, itp. Kontakt telefoniczny i email-
owy: 51 3 488 1 93 ; marstab24@wp.pl.
Tylko Suwałki, Sejny i ich okolice

TOWARZYSKIE
● Chciałbym się zapoznać z panią w
wieku od 30 do 55 lat z okolic Sejn, Su-
wałk, Augustowa, Podlasia. Chciałbym
z panią porozmawiać, wypić kawę, pójść
na spacer. Mam na imię Krzysiek, wol-
ny samotny facet. gg.1 5841 21 6, tel.
723374449
● Mam 30 lat szukam miłej sympatycz-
nej dziewczyny z Sejn lub okolic na dłu-
gie zimowe wieczory lub do stałego
związku. tel. 535740873
● Pan po 50-tce, wdowiec, pozna panią
z Sejn lub okolic, cel – przyjaźń. Kon-
takt: 51 3 71 9 293
● Pan po 40, pozna panią z Sejn i oko-
lic w celu zapoznania się. Tel. 785 397
749
● Pan 50 lat, rozwiedziony pozna panią
do przyjaźni. Sejny i okolice. Nr tel. 666
1 79 1 26

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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W naszej galerii przedstawiamy trzecie klasy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach

Mając na uwadze troskę o przyszłość naszej planety najmłodsze pokolenie
naszego miasta 20 kwietnia włączyło się w obchody Święta Ziemi, które odby-
wają się zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Wdzięcznym dziecięcym ak-
centem tego święta był przygotowany z tej okazji Festiwal piosenki przedszkolnej
o tematyce przyrodniczo – regionalnej „W zielonym gaju”.

Dzień Ziemi w przedszkolu

W tym to dniu sprzed przedszkola
wyruszył barwny i radosny pochód. Szli-
śmy ulicami miasta wzbudzając wielkie
zainteresowanie wśród mieszkańców
oraz ich aprobatę dla troski o czyste śro-
dowisko. Do naszego pochodu dołączy-
ły się władze miasta i starostwa, aby
wspólnie z nami świętować „Urodziny
Ziemi” w Ośrodku Kultury. Na scenie
dzieci wręczyły panu burmistrzowi i pa-
nu staroście petycję dotyczącą ochrony
najbliższego środowiska przyrodniczego.

W dalszej kolejności odbyła się część
artystyczna, w której to dzieci poprzez

piosenki wyraziły swoją troskę o przy-
szłe losy ziemi. Na deskach Ośrodka
Kultury wystąpiły dzieci z Przedszkola
Miejskiego w Sejnach, z oddziału przed-
szkolnego w Poćkunach oraz z Przed-
szkola z Litewskim i Polskim Językiem
Nauczania w Puńsku. Gościliśmy też
dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli na
Litwie – z Łoździej i Druskiennik.
W tym też dniu odbyło się rozstrzy-

gnięcie II Międzynarodowego konkursu
plastycznego pt. „Bohater dziecięcej ba-
jeczki”. Celem konkursu było utrwalenie
uniwersalnych treści wychowawczych i

pozytywnych wartości zawartych w baj-
kach, a przedstawionych ciekawymi tech-
nikami plastycznymi; jak również bu-
dowanie więzi między dorosłym (rodzi-
cem czy nauczycielem) i dzieckiem pod-
czas czytania bajek oraz wspólnie
spędzony czas. Prace nadesłane zosta-
ły z oddziałów przedszkolnych w: Kra-
snopolu, Poćkunach, Gibach; z Przed-
szkola z Litewskim Językiem Nauczania
„Żiburis” w Sejnach; z przedszkola w
Łoździejach i Druskiennikach jak rów-
nież z naszego przedszkola. Wystawę
prac można oglądać w holu Ośrodka Kul-
tury w Sejnach.

Nauczycielki Przedszkola
Miejskiego nr 1 w Sejnach:
Lucyna Matwiejczyk, Lucy-
na Waluś, Teresa Polens
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