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Likwidacja MOSiR, skrócenie czasu nocnego oświetlenia ulic, likwidacja eta-
tów w placówkach oświatowych i zamrożenie wynagrodzeń pracowników sa-
morządowych, w tym burmistrza, obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji
kultury, ograniczenie inwestycji – to najważniejsze przedsięwzięcia napraw-
cze ujęte w programie przyjętym 12 czerwca na XVIII sesji Rada Miasta Sejny.
Za przyjęciem programu opowiedziało się 8 radnych, czworo było przeciw, a
jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Zaciskanie pasa - Jedynym ratunkiem dla miasta
jest pożyczka z budżetu państwa, a
warunkiem jej uzyskania jest przygo-
towanie rzetelnego i realnego progra-
mu naprawczego. Taki program trafił
pod obrady rady i większością gło-
sów został przyjęty – mówi Jan Sta-
nisław Kap, burmistrz Sejn. – Przed
przesłaniem dokumentu wraz z wnio-
skiem o przyznanie niskooprocento-
wanego, długoterminowego kredytu
do Ministerstwa Finansów, chcemy
jak najszybciej uzyskać opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. Jeśli in-
stytucja ta będzie miała jakieś uwagi,
to poprawki do programu chcemy
przyjąć na sesji zaplanowanej na 29
czerwca.

Głosowanie nad uchwałą w spra-
wie przyjęcia programu naprawczego
poprzedziła dyskusja wywołana pyta-
niami radnego Arkadiusza Nowalskie-
go. Chciał on wiedzieć czy i kiedy
złożony został wniosek o przyznanie
pożyczki ze Skarbu Państwa, działania
w tej sprawie, a także poznać treść ko-
respondencji w sprawie programu pro-
wadzonej przez władze miasta z RIO i
MF oraz zwarte w pismach sugestie
Regionalnej Izby Obrachunkowej i Mi-
nisterstwa Finansów.

Dokończenie na str. 2

Na „naprawczej” sesji miejscy radni mieli do dyspozycji mleczne wyroby jed-
nej ze spółdzielni mleczarskich dostarczone przez gościa sesji Józefa Misz-
kiela, przewodniczącego Rady Powiatu Sejneńskiego
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Niepełnosprawni mieszkańcy Sejn już od dziesięciu lat uczestniczą w Warsz-
tatach Terapii Zajęciowej. Przez ten czas sporo osiągnęli, ale przede wszyst-
kim stali się częścią sejneńskiej społeczności. Swój jubileusz świętowali
pod koniec maja.

Dekada z warsztatami

Podczas uroczystości spotkali się
założyciele, a także obecni pracownicy
i uczestnicy WTZ-ów. Podkreślano, jak
wielkie znaczenie w życiu osób niepeł-
nosprawnych mają warsztaty, umożli-
wiając im rozwój, integrację i wymianę
doświadczeń.

Początki warsztatów w Sejnach to
tylko ok. 30 osób, dokładnie tyle, ile jest
wymagane, aby taką instytucję utwo-
rzyć. Waldemar Kwaterski, dyrektor sej-
neńskiego szpitala udostępnił potrzebne
pomieszczenia. Jak wspominają pra-
cownicy, na początku niepełnosprawni

UczestnicyWTZ-ów na konkursie integracyjnym w Suwałkach

Inauguracyjne spotkanie
powołujące działalność
harcerskiej drużyny Nieprzetartego
Szlaku (już nieistniejącej)

wzbudzali spore zainteresowanie kiedy
pojawiali się na ulicach Sejn. Po latach
na tyle „spowszednieli”, że już nikt nie
zwraca na nich uwagi.

- Spotykamy się tylko z serdeczno-
ścią ze strony sejnian, jesteśmy doce-
niani, bo wielu mieszkań-
ców dokonuje u nas drobnych napraw,
czy kupuje ozdoby świąteczne – mówi
Iwona Żegarska, kierownik warsztatów.

W czasie swojego przemówienia
podziękowała wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania WTZ, a także
ich funkcjonowania w naszym mieście.
Przez ten czas niepełnosprawni przeła-
mali nieśmiałość, rozwijali swoje umie-
jętności, a także zwiedzili Polskę i Litwę.

Do ich największych sukcesów za-
liczyć trzeba I miejsce na Przeglądzie
Małych Form Teatralnych (chociaż me-
dale czy wyróżnienia przywozili właści-
wie z każdego konkursu).

Uczestnikom nie brakuje pomy-
słów na przyszłość. Od wójta Krasno-
pola otrzymali do jednodniowej dyspo-
zycji autokar, wiec planują wypad do
Wilna. Jeszcze w czerwcu odbędzie się
konkurs latawców, w którym na pewno
wystartuje sejnianin z własnoręcznie
skonstruowanymi latawcami. Trzyma-
my kciuki.

(mov), fot. T. Moćkun

Wniosek został złożony 1 5 ma-
ja, a dokumentacja l iczy ki lkana-
ście stron, na których wymieniono
również uwagi, w tym krytyczne,
dotyczące programu i stanu finan-
sów miasta.

Ki lkanaście minut zajęła dysku-
sja pomiędzy radnym Nowalskim,
burmistrzem, skarbnikiem i radcą
prawnym dotycząca „odrzucenia”,
jak napisano w „programie”, czy
„nie przyjęcia”, jak twierdził radny
„wniosku Gminy Miasta Sejny o ka-
sację wyroku Sądu Apelacyjnego w
Białymstoku”, a dotyczącego nie-
opłacenia przez miasto części fak-
tur za real izacj i oczyszczalni
ścieków, oddanej do użytku
31 .1 2.1 998 roku.

Właśnie ten niekorzystny dla
miasta wyrok oraz zaciągnięcie
kredytów i pożyczek na szereg in-
westycj i wykonanych w latach
2009-2011 sprawiły, że miasto zna-
lazło się w finansowych kłopotach.

Procesy o zapłatę za niewyko-
nane prace i niedostarczone do
dziś wyposażenie laboratorium
oczyszczalni trwały 1 2 lat. Zakoń-
czył je niekorzystny dla miasta wy-
rok Sądu Najwyższego z 9 sierpnia
2011 r. , czyl i po 1 2 latach od za-
kończenia inwestycj i „postawił mia-
sto Sejny w niezwykle trudnej
sytuacj i finansowej oraz doprowa-
dził do przekroczenia ustawowych
wskaźników” – czytamy w „Progra-
mie naprawczym”. „Jedynym ratun-
kiem jest pożyczka z budżetu
państwa, która pozwoli w tym, trud-
nym okresie real izować wszystkie
zadania i kompetencje samorządu i
po 2 trudnych latach ustabi l izować
budżet miasta Sejny”.

Ujęte w przyjętym przez radę
programie naprawczym działania
ograniczające wydatki to:
- l ikwidacja MOSiR w 201 2 roku –
zmniejszenie wydatków w latach
201 3-2022 o 242.440 zł rocznie
- skrócenie czasu pracy oświetle-
nia ul icznego do godz. 23.00 do
5.00 w latach 201 2-201 4 oszczęd-
ność ok. 60.000 zł rocznie
- utworzenie grupy zakupowej
obejmującej wszystkie jednostki or-
ganizacyjne Miasta i wynegocjowa-
nie korzystnej umowy z PGE w
celu zmniejszenia opłat – oszczęd-
ność ok. 1 00.000 zł w okresie
01 .07.1 2 – 31 .1 2.1 3.
- l ikwidacja etatów w placówkach
oświatowych w 201 2 r (6,5 etatu
pracowników obsługi i 2,5 etatów
pedagogicznych) oraz l ikwidacja
jednego oddziału w Gimnazjum nr
1 – łączna oszczędność od 201 3 r
324.434 zł
- obniżenie dotacj i organizacjom
pożytku publ icznego o 95.600 zł w
latach 201 2-201 4
- zamrożenie wynagrodzeń pra-
cowników samorządowych, Burmi-
strza oraz diet radnych w latach
201 2-201 4 – 80.000 zł
- obniżenie wszelkich wydatków
rzeczowych w Urzędzie Miasta –

Dokończenie ze str. 1

Zaciskanie pasa
1 1 4.000 zł w roku 201 2, 66.269 zł
w roku 201 3
- obniżenie delegacj i służbowych i
szkoleń
- obniżenie kosztów funkcjonowa-
nia instytucj i kultury, w tym likwida-
cja w 201 2 roku 3 etatów oraz
przekształcenie dwóch umów o
pracę w umowy-zlecenia (obniżenie
kosztów w związku ze zmniejsze-
niem kwot oraz oszczędność na
składkach ZUS) pozwoli na zmniej-
szenie dotacj i z budżetu Miasta o
kwotę 1 93.000 zł w 201 3 r, 1 83.000
zł w 201 4 r i o 1 73.000 zł w latach
201 5-2022
- zatrudnienie do niezbędnych prac
społecznie użytecznych pracowni-
ków w ramach współpracy z PUP w
Sejnach – stażyści, parce publ icz-
ne
- przekształcenie zakładu budżeto-
wego – Zakład Gospodarki Komu-
nalno-Mieszkaniowej, Wodociągów
i Kanal izacj i w Sejnach, w spółkę
prawa handlowego, co pozwoli na
zwiększoną aktywność menadżer-
ską Dyrektora – 1 20.000 zł
- ograniczenie zadań inwestycyj-
nych (w roku 201 2 zaplanowano
wydatki w wysokości 1 2.000 zł, na-
tomiast w następnych latach nie
planuje się zadań inwestycyjnych).

W celu uzyskania dochodów:
- sprzedaż 1 5 działek budowlanych
oraz przygotowanie kolejnych –
łącznie 606.480 zł (przyjęte kwoty
wynikają z operatu szacunkowego
określającego wartość rynkowa
nieruchomości opracowanego
przez rzeczoznawcę majątkowego)
- sprzedaż mieszkań komunalnych
w latach 201 2-2020 – 50.000 tys. zł
w każdym roku (aktualnie miasto
jest właścicielem 79 lokal i miesz-
kalnych)
- zwiększona windykacja należno-
ści podatkowych – 40.000 zł
- aktual izacja opłat za wieczyste
użytkowanie – zwiększenie wpły-
wów o ok. 1 8.000 zł w roku 201 3 i
o ok. 52.000 zł począwszy od roku
201 4 (w porównaniu z planowany-
mi dochodami w roku 201 2)
- rozpoczęcie nal iczania opłat adia-
cenckich od właściciel i nierucho-
mości po zakończeniu inwestycj i
(obecnie trwa procedura wyłonienie
rzeczoznawcy w celu dokonania
wycen nieruchomości)
- zwiększona kontrola składanych
deklaracj i podatkowych.

Przyjęty przez Radę Miasta
„Program naprawczy” wraz z Wie-
loletnią Prognozą Finansową Mia-
sta Sejny na lata 201 2-2022 trafi ł
już do Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Białymstoku. Ewentualne
uwagi i sugestie RIO będą oma-
wiane na XIX sesj i Rady Miasta za-
planowanej na 29 czerwca. Na
tejże sesj i odbędzie się też głoso-
wanie uchwały w sprawie przyzna-
nia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Sejny za real izację budżetu
w roku 2011 .

Tadeusz Moćkun

W OBIEKTYWIE

Strefa
kibica
EURO 201 2
nadal trwa
i póki piłka
w grze,
sejnianie
kibicują.
A najlepsza
strefa kibica?
Oczywiście
we własnych
czterech
ścianach.



* * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * * * * * * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * *
Rada Miasta Sejny głosami 5 rad-

nych, przy 5 wstrzymujących się i 2
przeciw, przyjęła wniosek radnego
Rafała Sławińskiego o obniżenie diet
z 5 do 3-krotności diety przysługującej
w czasie podróży służbowych. Uchwa-
łę w tej sprawie Rada Miasta przyjmie
na następnej sesji. Rada Miasta odrzu-
ciła (5 głosów za, 8 przeciw) wniosek
radnego Arkadiusza Nowalskiego o ob-
niżenie należnych burmistrzowi dodat-
ków funkcyjnego i specjalnego do stawek
najniższych przewidzianych prawem.

***
„Wieści Sejneńskie” zostaną zli-

kwidowane po wprowadzeniu progra-
mu naprawczego i przyznaniu miastu
pożyczki ze Skarbu Państwa. Takiej od-
powiedzi na interpelację radnego Arka-
diusza Nowalskiego udzielił burmistrz Jan
Stanisław Kap. Zdaniem burmistrza jest
to dziś jeden z nielicznych środków ma-
sowego przekazu, dzięki któremu miesz-
kańcy mają dostęp do informacji
pozbawionej politycznych podtekstów i
ludzkich złośliwości.

***
Rada Powiatu Sejneńskiego więk-

szością głosów (opozycja wstrzyma-
ła się od głosu) udzieliła staroście
sejneńskiemu Andrzejowi Szturgulew-
skiemu absolutorium za realizację bu-
dżetu w roku 2011 . Jest to o tyle ciekawe,
że A. Szturgulewski w 2011 r pełnił funk-
cję... przewodniczącego Rady Powiatu,
a budżet realizował odwołany w styczniu
br. Ryszard Grzybowski.

***
Rada Powiatu Sejneńskiego doko-

nała zmiany w składzie Komisji Rewi-
zyjnej. Przyjęła rezygnację złożoną przez
radnego Zygmunta Kowalskiego i w jego
miejsce wybrała Ryszarda Grzybowskie-
go. Kandydaturę byłego starosty zgłosił.. .
jego następca A. Szturgulewski, w uza-
sadnieniu podkreślając „olbrzymie do-
świadczenie” kandydata.

***
Prokuratura Rejonowa w Sejnach

prowadzi postępowanie w sprawie ko-
lizji z udziałem pijanych funkcjonariu-
szy Biura Ochrony Rządu w Budzie
Ruskiej, którzy w pierwszych dniach
czerwca służbowym autem wjechali w
drzewo. Mężczyźni nie odnieśli obrażeń,
a przeprowadzone po zdarzeniu badanie
na obecność alkoholu wykazało, że byli
nietrzeźwi. Jeśli kierujący autem „Boro-
wik” zostanie prawomocnie skazany za
jazdę pod wpływem alkoholu, straci pra-
wo jazdy i pracę.

W Budzie Ruskiej funkcjonariusze
ochraniali posiadłości prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego, a w chwili
zdarzenia byli już po służbie. Interpela-
cję w tej sprawie złożył poseł PiS Jaro-
sław Zieliński.

***
Radnemu powiatowemu, który

prowadził auto pod wpływem alkoho-
lu grożą 2 lata więzienia. Badanie wy-
kazało że, Stanisław J. miał ok. 2,1
promila alkoholu, a w ręce policji wpadł
po tym jak usiłował wymusić pierwszeń-
stwo na skrzyżowaniu w Sejnach. Nie
posiadał przy sobie „prawka”. Prokura-
tura Rejonowa w Augustowie postawiła
już radnemu zarzuty.

***

Spotkaniem z burmistrzem Sejn
rozpoczęło się szkoleniowe spotka-
nie przedstawicieli lokalnych mediów
z zakresu marketingu i promocji re-
gionu połączone z wyjazdami studyjny-
mi po Sejneńszczyźnie, Suwalszczyźnie
i Grodzieńszczyźnie. Burmistrz Jan Sta-
nisław Kap zaprezentował historię mia-
sta i zaprosił na zbliżające się uroczystości
związane z 450-leciem Sejn.

Uczestnicy szkolenia zorganizowa-
nego przez Suwalską Izbę Rolniczo-Tu-
rystyczną, spotkali się też z prezydentem
Suwałk, burmistrzem Augustowa i przed-
stawicielami władz Obwodu Grodzień-
skiego. Atrakcją był spływ Kanałem
Augustowskim po obu stronach: polskiej
i białoruskiej.

***
Siostry Aldona i Anna Korzeniec-

kie znalazły się wśród nagrodzonych
w ogólnopolskim konkursie plastycz-
nym ”Bezpiecznie na wsi” zorganizo-
wanym przez KRUS. Trzecie miejsce
wśród uczniów z klas 4-6 zajęła Aldona
Korzeniecka ze Szkoły Podstawowej z
Litewskim Językiem Nauczania "Żiburys"
w Sejnach. Jej siostra Anna otrzymała
wyróżnienie wśród dzieci z klas zero-
wych. Dzieci ze szkół podstawowych mu-
siały wykonać pracę plastyczną o
tematyce związanej z zapobieganiem
upadkom podczas pracy i zabawy w go-
spodarstwie rolnym.

W konkursie "Bezpiecznie na wsi -
czy upadek to przypadek?" startowało
prawie 37 tysięcy dzieci z całej Polski, w
tym prawie 2,5 tys. uczniów ze 1 75 szkół
z naszego regionu. Główne nagrody zdo-
były dzieci z województwa łódzkiego.

***
Paulina Koncewicz, uczennica kla-

sy II E Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych, uczestniczyła w zajęciach w
Centrum Badań Jądrowych w Gene-
wie (3-8.06.). Była to ostatnia wycieczka
organizowana w ramach projektu AR-
CHIMEDES. W czasie wykładów i warsz-
tatów prowadzonych przez polskich
naukowców, uczestnicy dowiedzieli się
na czym polega działanie Wielkiego Zder-
zacza Hadronów - największego i najno-
wocześniejszego akceleratora na świecie.
Plan wycieczki obejmował również: zwie-
dzanie Genewy, zajęcia rekreacyjne na
basenie, podziwianie panoramy Alp oraz
zwiedzanie Berna.

***
Akt oskarżenia przeciwko Dariu-

szowi W. trafił do sądu. Mężczyzna w
sierpniu ubiegłego roku śmiertelnie
potrącił kobietę na ul. Broniewskiego.
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Składamy serdeczne podziękowania

Burmistrzowi, Radzie Miasta
i pracownikom Urzędu Miasta w Sejnach,

Prezesowi i pracownikom Sejneńskiego Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami,

Dyrekcj i, Radzie Pedagogicznej
i pracownikom Gimnazjum nr 1 w Sejnach,

Dyrekcj i, Radzie Pedagogicznej
i pracownikom Szkoły Podstawowej w Sejnach,

Dyrekcj i i pracownikom Przedszkola Miejskiego w Sej-
nach, Dyrekcj i i pracownikom ZSO w Sejnach,

Ośrodkowi „Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów”,
rodzicom i uczniom kl. II a ze SP w Sejnach,

Orkiestrze OSP Sejny, redakcj i „Wieści Sejneńskich”,
rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, którzy wzięli udział

w ostatniej drodze

Śp. Stanisława Buchowskiego

Żona z synami

W tej części Sejn trwały wtedy prace re-
montowe, a Dariusz W., kierował kopar-
ko-ładowarką (mimo, że jak się później
okazało nie posiadał do tego uprawnień).
Około godziny 1 2.00 nie zauważył kobie-
ty spacerującej z wnuczkiem i cofając po-
jazd potrącił ją. Dwuletni malec także
doznał obrażeń, na szczęście nie okaza-
ły się groźne. Niestety jego 57-letnia bab-
cia zmarła. Jak się okazało, kierujący
koparką był pod wpływem alkoholu, w
wydychanym powietrzu miał 1 ,74 promi-
la. Grozi mu kara pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8, a że w chwili po-
pełnienia zarzucanego czynu znajdował
się w stanie nietrzeźwym, sąd może tę
karę o połowę zwiększyć.

***
Funkcjonariusze Podlaskiego Od-

działu Straży Granicznej z Placówki
Straży Granicznej w Sejnach zatrzy-
mali w ubiegłym tygodniu w Sanku-
rach pięciu Białorusinów, którzy w
pięciu samochodach przewozili pa-
pierosy bez polskich znaków skarbo-
wych akcyzy, o łącznej wartości ponad
321 tys. zł.

Pięciu mężczyzn, mieszkańców Grod-
na jechało za sobą samochodami osobo-
wymi. Zostali zatrzymani do kontroli przez
funkcjonariuszy SG. Sprawdzono także
auta, którymi poruszali się cudzoziemcy,
ujawniając w ich wnętrzach 642 tys. sztuk
papierosów, wycenionych na ponad 321
tys. zł. Uszczuplenia celno–podatkowe
od takiej kwoty to około 532 tys. zł.

Czterech mężczyzn przesłuchano w
charakterze świadków i zwolniono, sto-
sownie do decyzji prokuratora. Piątemu
cudzoziemcowi, który przyznał się do wła-
sności całego towaru, przedstawiono za-
rzuty. Pojazdy zabezpieczono jako dowód
w sprawie.

***
Sąd Rodzinny i Nieletnich w Sej-

nach zajmie się sprawą 16-letniego
ucznia gimnazjum przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących, który na boisku
Orlik uderzył 11 -latka. Jak się okazało
nie było to pierwsze pobicie tego 11 -let-
niego chłopaka przez agresywnego gim-
nazjalistę.

***
„Baltic Satelid”, czyli festiwal te-

atrów dziecięcych i młodzieżowych za
nami. Nagrodę w kat. teatrów dziecię-
cych otrzymała „Zaczarowana szkatuł-
ka” ze Lwowa, a w kat. młodzieżowych
teatr „Grodzieńska nadzieja” z Grodna.
Relacja - także fotograficzna - oraz na-
zwiska wszystkich nagrodzonych, już w
kolejnym numerze „Wieści”.

Oprac. (mov), (tam)

Więcej o Festiwalu Baltic-Satelid

w kolejnym numerze „Wieści”



Analiza oświadczeń majątkowych radnych powiatu sejneńskiego nasuwa
tylko jeden wniosek – czytać potrafią, ale mają olbrzymie problemy ze zro-
zumieniem tego, co przeczytali. W dokumentach roi się od potknięć.

Majątki powiatowych radnych pod lupą
Eugeniusz Stanisław Kuklewicz
Dom o pow. 1 50 m kw. – 200.000 zł

(małżeńska współwłasność majątkowa);
gospodarstwo rolne o pow. 20 ha –
420.000 zł (małżeńska współwłasność
majątkowa); inne dochody z tytułu zatrud-
nienia lub innej działalności zarobkowej
– 6.600 zł – dieta radnego, 390 zł – die-
ta sołtysa, 1 .002,80 zł – prowizja, 4.1 60
– dodatek pielęgnacyjny na niepłnospraw-
ną matkę.

Jan Łuba
Środki pieniężne w walucie polskiej

– 23.400 zł; mieszkania o pow. 47 i 48 m
kw – 80.000 i 1 40.000 zł (małżeńska
współwłasność majątkowa); inne nieru-
chomości – działka rolna o pow. 1 .250 m
kw., budynek drewniany 5 x 5 m o war-
tości 5.000 i 60.000 zł (małżeńska współ-
własność majątkowa); posiadam udziały
w spółkach handlowych – 200 szt. udzia-
łów w SHiUZ w Bydgoszczy z tego tytu-
łu w roku ubiegłym dochodu żadnego nie
osiągnąłem; prowadzę działalność go-
spodarczą (działalność weterynaryjna) i
z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym
przychód w wysokości 232.262.57 zł, do-
chód – 29.1 79,51 zł; inne dochody z ty-
tułu zatrudnienia lub innej działalności
zarobkowej – 1 3.381 ,22 zł – renta, 8.400
zł - diety radnego; mienie ruchome o war-
tości powyżej 1 0.000 zł - samochód oso-
bowy peugeot 3008 r. prod. 201 0, ford
focus r. prod. 2001 ; zobowiązania pie-
niężne o wartości powyżej 1 0.000 zł, w
tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wo-
bec kogo, w związku z jakim zdarzeniem,
w jakiej wysokości): 1 6.250 zł kredyt w
Banku Spółdzielczym w Sejnach na za-
kup samochodu.

Józef Miszkiel
Środki pieniężne w walucie polskiej

– 4.000 zł (małżeńska wspólnota mająt-
kowa); dom o pow. 275 m kw. – ok.
300.000 zł (małżeńska współwłasność
majątkowa); gospodarstwo rolne własne
o pow. 9,7034 ha, dzierżawione – 11 ,04
ha o wartości 50.000 zł (małżeńska wspól-
nota majątkowa); inne dochody z tytułu
zatrudnienia lub innej działalności zarob-
kowej: 400 zł – dieta sołtysa, ok.26.000
zł – dieta RN Mlekpol; ok. 33.000 zł do-
płata AriMR; ok. 450 zł – akcyza za pali-
wo; 11 .240 zł – diety radnego - wszystkie
dochody małżeńska wspólnota majątko-
wa; mienie ruchome o wartości powyżej
1 0.000 zł - samochód osobowy skoda
octavia r. prod. 2009 (małżeńska współ-
własność majątkowa), ciągnik ZETOR r.
prod. 1 996 (małżeńska wspólnota mająt-
kowa); zobowiązania pieniężne o warto-
ści powyżej 1 0.000 zł, w tym zaciągnięte
kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich
zostały udzielone (wobec kogo, w związ-
ku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko-
ści): 50.000 zł w BGŻ Augustów - kredyt
hipoteczny na rozwój gospodarstwa,
21 .400 zł w BGŻ Augustów – kredyt z do-
finansowania AriMR na zakup jałówek,
30.000 zł BS Sejny – kredyt ogólnodo-
stępny, 28.423 zł Getin Bank na zakup
samochodu (współwłasność małżeńska)
– podane kwoty do spłaty na dzień skła-

dania oświadczenia (30.03.201 2).

Maciej Tomasz Plesiewicz
Środki pieniężne w walucie polskiej

– 4.000 zł (małżeńska wspólnota mająt-
kowa); mieszkanie o pow. 71 ,5 m kw –
70.000 zł (własność odrębna); inne nie-
ruchomości – garaż i działka 0,001 9 ha -
wartość 1 0.000 zł (własność odrębna);
inne dochody z tytułu zatrudnienia lub in-
nej działalności zarobkowej – 27.71 3, zł
– wynagrodzenie ze stosunku pracy, 6.340
zł – diety radnego - wszystkie dochody
małżeńska wspólnota majątkowa; mie-
nie ruchome o wartości powyżej 1 0.000
zł - samochód osobowy volvo V50 r. prod.
2006 (współwłasność ½ z ojcem Mieczy-
sławem Plesiewiczem).

Witold Wincenty Racis
Środki pieniężne w walucie polskiej

– 1 .000 zł; dom o pow. 1 00 m kw. –
1 20.000 zł (własność odrębna); miesz-
kanie o pow. 58 m kw. – 70.000 zł (mał-
żeńska współwłasność majątkowa);
gospodarstwo rolne o pow. 5,95 ha –
90.000 zł (wartość odrębna) z tego tytu-
łu w roku 2011 osiągnięty przychód i do-
chód wyniósł 1 2.587 zł – płatność z
ARiMR; działka rolna o pow. 0,39 ha –
50.000 zł (małżeńska wspólnota mająt-
kowa); prowadzę działalność gospodar-
czą (zawieszona) i z tego tytułu brak w
roku ubiegłym przychodu i dochodu; in-
ne dochody z tytułu zatrudnienia lub in-
nej działalności zarobkowe: 36.051 zł
brutto – wynagrodzenie ze stosunku pra-
cy (małżeńska współwłasność majątko-
wa), 6.235 zł brutto - umowy zlecenia
(małżeńska współwłasność majątkowa),
863 zł – dofinansowanie do wczasów,
1 2.875 zł – diety radnego; mienie rucho-
me o wartości powyżej 1 0.000 zł - samo-
chód osobowy opel r. prod. 2004; ciągnik
rolniczy T-25 r. prod.1 994.

Mariusz Skupski
Środki pieniężne w walucie polskiej

– 3.462,1 2 zł (małżeńska wspólnota ma-
jątkowa); dom o pow. 11 6,50 m kw. –
500.000 zł (małżeńska wspólnota mająt-
kowa); mieszkanie o pow. 64,09 m kw –
1 20.000 zł (własność); inne nieruchomo-
ści: grunt rolny z siedliskiem w skład któ-
rego wchodzą w/w dom mieszkalny oraz
budynek gospodarczy o pow. 63 m kw.,
łąc1 ,0985 ha – wartość bez domu 1 50.000
zł (małżeńska wspólnota majątkowa); na-
byłem od jednostek samorządu teryto-
rialnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu –
mieszkanie o pow. 64,09 m kw. położo-
ne we wsi Berżniki od Starostwa Powia-
towego w Sejnach nabyte w dniu
21 .02.2002 r; inne dochody z tytułu za-
trudnienia lub innej działalności zarobko-
wej: 85.004,41 zł brutto – na dochody
składają się: dieta członka zarządu + wy-
nagrodzenie za pracę wARiMR + dochód
żony za pracę w PZDR w Sejnach + do-
chód żony z prowadzonej działalności go-
spodarczej; zobowiązania pieniężne o
wartości powyżej 1 0.000 zł, w tym zacią-
gnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo,
w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości?): kredyt hipoteczny na bu-

dowę domu w wysokości 64.374,39 CHF
w BGŻ w Suwałkach (małżeńska wspól-
nota majątkowa); pożyczka hipoteczna
w wysokości 52.346,24 zł w BGŻ w Su-
wałkach (współwłasność małżeńska).

Andrzej Szturgulewski
Środki pieniężne w walucie polskiej

– 5.000 zł (małżeńska wspólnota mająt-
kowa); dom o pow. 220 m kw. – 250.000
zł (małżeńska współwłasność majątko-
wa); inne nieruchomości – użytki rolne
0,42 ha – 9.240 zł, działka przydomowa
o pow. 0,211 8 ha – 84.720 zł (małżeńska
wspólnota majątkowa); inne dochody z
tytułu zatrudnienia lub innej działalności
zarobkowej – 84.535,23 zł (brutto) – wy-
nagrodzenie ze stosunku pracy, 32.981 ,48
zł (brutto) – emerytura, 1 8.600 – diety
radnego - wszystkie dochody małżeńska
wspólnota majątkowa; mienie ruchome
o wartości powyżej 1 0.000 zł - samochód
osobowy rover 74 r. prod. 2000 (małżeń-
ska współwłasność majątkowa.

Anna Krystyna Witkowska
Środki pieniężne w walucie polskiej

– ok.1 7.800 zł (małżeńska wspólnota ma-
jątkowa); dom o pow. 1 38,3 m kw. – ok.
200.000 zł (małżeńska współwłasność
majątkowa); gospodarstwo rolne o pow.
3,25 ha – ok. 1 50.000 zł (rodzaj zabudo-
wy: 3 budynki gospodarcze, w tym część
jednego zaadoptowana na budynek usłu-
gowy, małżeńska współwłasność mająt-
kowa, w tym 1 0 arów moja własność
odrębna), z tego tytułu w roku ubiegłym
przychód wyniósł 1 .482,07 zł, dochód 0
zł (małżeńska współwłasność majątko-
wa); inne dochody z tytułu zatrudnienia
lub innej działalności zarobkowej – 64.647
zł – wynagrodzenie ze stosunku pracy,
3.31 3,25 zł – ryczałt społecznego kura-
tora sądowego, 1 2.970 zł ryczałt radnej,
240 zł – umowa-zlecenie, 1 7.470 zł –
przychód objęty ryczałtem z wynajmu po-
mieszczeń - wszystkie dochody małżeń-
ska wspólnota majątkowa; mienie ruchome
o wartości powyżej 1 0.000 zł - samochód
osobowy skoda fabia r. prod. 20o4 (mał-
żeńska współwłasność majątkowa); zo-
bowiązania pieniężne o wartości powyżej
1 0.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i po-
życzki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z ja-
kim zdarzeniem, w jakiej wysokości): kre-
dyt hipoteczny „własny kąt” w Banku PKO
w Suwałkach w walucie euro, ze spłatą
do roku 201 7, spłacany w ratach mie-
sięcznych, do spłaty pozostało 2.744,20
(współwłasność małżeńska).

Romuald Witkowski
Dom o pow. 1 07 m kw. – 254.000

(współwłasność); inne nieruchomości –
działka budowlana 680 m kw – 1 3.000 zł
(współwłasność); członek zarządu Wy-
dawnictwa Ausra sp. z o.o w Puńsku, do-
chód z tego tytułu 20.402,32 zł; inne
dochody z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej: 60.360,1 6 zł –
wynagrodzenie wicestarosty w Starostwie
Powiatowym w Sejnach, 3.639,60 zł - in-
ne źródła.

Opracowanie na podstawie BIP:
Tadeusz Moćkun

I żeby nie być gołosłownym na po-
czątek potknięcia tego, który powinien
sprawdzić oświadczenia kolegów rad-
nych, a w przypadku stwierdzenia nie-
prawidłowych wpisów oddać je do
poprawki.

Tą osobą jest przewodniczący rady.
Tymczasem w oświadczeniu przewod-
niczącego Józefa Miszkiela dochody po-
dane są w wysokości „około” złotych.
Kolejny błąd to brak danych dotyczą-
cych wysokości zaciągniętego kredytu
i warunków, na jakich został zaciągnięty.

Dochody w wysokości „około” miał
też przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Antoni Baudzis. On też nie zrozumiał
polecenia dotyczącego „zaciągniętych
kredytów i pożyczki oraz warunki, na ja-
kich zostały udzielone (wobec kogo, w
związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości).

Ciekawe dane podał radny Jan Łu-
ba, który wartość działki rolną o pow.
1 .250 m kw. oszacował na 5.000 zł, a
drewniany budynek 5x5 metrów na.. .
60.000 (słownie sześćdziesiąt tysięcy) zł.

Poniżej przedstawiamy dane z
oświadczeń majątkowych wszystkich
powiatowych radnych. Zapraszamy do
lektury.

Franciszek Alboszta
Środki pieniężne w walucie polskiej –

52.1 76 zł (współwłasność z żoną); miesz-
kanie o pow. 35 m kw – 35.000 zł (wspól-
nie z żoną, dożywotnia służebność
osobista ustanowiona przez syna Andrze-
ja); inne nieruchomości – garaż 1 6 m kw.
i pomieszczenie w budynku gospodar-
czym na opał – 1 2 m kw. - wartość 1 5.000
zł (wspólnie z żoną, dożywotnia służeb-
ność osobista ustanowiona przez syna
Andrzeja); prowadzę działalność gospo-
darczą (prywatna praktyka lekarska) i z
tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym
przychód w wysokości 90.959,05 zł, do-
chód – 47.402,84 zł (małżeńska współ-
własność majątkowa); inne dochody z
tytułu zatrudnienia lub innej działalności
zarobkowej – 1 6.772,52 zł – z czego
1 0.1 72,52 zł renta KRUS, 6.600 zł – die-
ty radnego; mienie ruchome o wartości
powyżej 1 0.000 zł – Fiat 1 26 p r. prod.
2000

Antoni Baudzis
Dom o pow. 1 20 m kw z działką o

pow. 1 972 m kw. – 260.000 zł (małżeń-
ska współwłasność majątkowa); inne nie-
ruchomości – budynek gospodarczy 72
m kw. - wartość 50.000 zł (małżeńska
wspólnota majątkowa); prowadzę dzia-
łalność gospodarczą (usługi inseminacyj-
ne) i z tego tytułu osiągnąłem w roku
ubiegłym przychód w wysokości 1 76.856
zł, dochód – ok. 60.000 zł; inne dochody
z tytułu zatrudnienia lub innej działalno-
ści zarobkowej – 8.1 57 zł – diety radne-
go (małżeńska wspólnota majątkowa);
mienie ruchome o wartości powyżej 1 0.000
zł - samochód osobowy renault thalia r.
prod. 2002; Zobowiązania pieniężne o
wartości powyżej 1 0.000 zł, w tym zacią-
gnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na

jakich zostały udzielone (wobec kogo, w
związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wy-
sokości?): kredyt konsumpcyjny w BS
Sejny; na 31 .1 2.2011 do spłaty - 6.540 zł.

Lucyna Fidrych
Środki pieniężne w walucie polskiej –

1 7.500 zł; mieszkanie o pow. 56 m kw –
1 00.000 zł (spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu - małżeńska współwła-
sność majątkowa), mieszkanie o pow. 35
m kw. – 50.000 zł (spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu, umowa darowi-
zny, współwłasność majątkowa); inne
nieruchomości – działka rolna 22 ary -
wartość 1 5.000 zł (małżeńska wspólno-
ta majątkowa); inne dochody z tytułu za-
trudnienia lub innej działalności zarobkowej
– 56.389,70 zł – wynagrodzenie ze sto-
sunku pracy, 1 5.424 zł - umowy zlece-
nia, 6.000 zł – diety radnego.

Ryszard Grzybowski
Środki pieniężne w walucie polskiej –

20.074,40 zł w tym dotacja z ARiMR (mał-
żeńska wspólnota majątkowa); mieszka-
nie własnościowe o pow. 72,50m kw –
1 50.000 zł (małżeńska współwłasność
majątkowa); gospodarstwo rolne o pow.
2,82 ha – 300.000 zł (siedlisko – dom,
stodoła, budynek mieszkalny, gospodar-
czy - małżeńska współwłasność mająt-
kowa); inne nieruchomości – garaż 1 8,5
m kw. - wartość 1 0.000 zł (małżeńska
wspólnota majątkowa); inne dochody z
tytułu zatrudnienia lub innej działalności
zarobkowej – 11 7.849,83 zł – wynagro-
dzenie brutto ze stosunku pracy (małżeń-
ska współwłasność majątkowa); mienie
ruchome o wartości powyżej 1 0.000 zł -
samochód osobowy mercedes W 21 0 r.
prod. 1 999 (małżeńska współwłasność
majątkowa), ciągnik rolniczy MF 2640 rok.
prod. 1 980 (małżeńska współwłasność
majątkowa).

Stanisław Jastrzębski
Środki pieniężne w walucie polskiej –

1 0.000 zł; dom o pow. 1 90 m kw. –
350.000 zł (małżeńska współwłasność
majątkowa); mieszkanie o pow. 50 m kw
– 75.000 zł (małżeńska współwłasność
majątkowa); inne dochody z tytułu zatrud-
nienia lub innej działalności zarobkowej
– 5.880 zł – dieta radnego, 200 zł – ko-
misja wyborcza; 1 2.720 zł – renta struk-
turalna, 1 9.764 zł – dofinansowanie na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania
niezawodowej rodziny zastępczej, 9.375
zł – renta współmałżonka (małżeńska
współwłasność majątkowa); mienie ru-
chome o wartości powyżej 1 0.000 zł - sa-
mochód osobowy opel agilla r. prod. 2008
(małżeńska współwłasność majątkowa).

Zygmunt Kowalski
Inne nieruchomości – grunty rolne o

pow. 1 ,67 ha – ok. 70.000 zł (majątek od-
rębny), działka rekreacyjna o pow. 0,1 5
ha – ok. 30.000 zł (małżeńska wspólno-
ta majątkowa); inne dochody z tytułu za-
trudnienia lub innej działalności zarobkowej:
6.360 zł – diety radnego (małżeńska
wspólnota majątkowa).
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Sytuacja finansowa Miejskiego Klubu Sportowego Pomorzanka Sejny jest
taka, jak miasta, czyli kiepska. Budżet klubu na rok 2012 to około 30.000
zł. Długów nie ma, ale poza księgową pracującą za symboliczną złotów-
kę, reszta pracuje za darmo.

Cel – utrzymać klub

- Musimy przemyśleć w jakim kie-
runku ma pójść działanie władz klubu
– mówi Dariusz Tomczyk, nowy prezes
klubu. - Chcemy utrzymać wszystkie
dyscypliny, jakie w Pomorzance dzia-
łają. Może kosztem mniejszej aktyw-
ności na imprezach sportowych, może
zmniejszenia liczby drużyn. Pracujemy

nad strategią promocji klubu, poszcze-
gólnych sekcji, a także, co może być w
Sejnach nowością, poszczególnych
wybijających się zawodników. W za-
mian potencjalnym sponsorom, w za-
leżności od udziału finansowego,
chcemy zaoferować reklamę na bane-
rach na obiektach sportowych i plaka-

tach, na dresach, koszulkach, a także
w mediach w informacjach o starcie
naszych zawodników.

Kolejne zadanie „oszczędnościowe”
to oparcie zespołów, zwłaszcza druży-
ny piłkarskiej seniorów, Pomorzanki je-
śli nie w 1 00, to w 90 procentach na
mieszkańcach Sejn i Sejneńszczyzny,
zrobienie z klubu wizytówki nie tylko
miasta ale i powiatu.

- Najważniejszy na dziś cel to
utrzymanie klubu, a plany jego dalszej
działalności zweryfikuje życie – kończy
prezes Tomczyk.

(tam)

Klasa okręgowa

WYNIKI: Kolejka 29 (1 0.06): Gieret
- UKS Sudovia Szudziałowo 4:0; KS
Rudnia Zabłudów - Pomorzanka 0:3.
Kolejka 30 (ostatnia) 1 7.06.: Po-
morzanka - KS Polonia Raczki 2:1 ,

KS Sokół II Sokółka - Gieret 3:2.
Gieret Giby z 50 pkt. zakończył
rozgrywki na 5. miejscu, a Pomo-
rzanka z 33 pkt. uplasowała się na
1 3 miejscu.

Juniorzy młodsi

W meczu kończącym sezon 2011 /201 2
Pomorzanka Sejny przegrała na wła-
snym boisku 0:2 ze Spartą Augustów.
W końcowej tabeli sezonu Pomorzan-

ka z dorobkiem 48 pkt. zajęła dru-
gie miejsce, ustępując o 7 pkt.
Sparcie Augustów i wyprzedzając o
5 pkt. trzeci ŁKS 1 926 II Łomża.

Turnieje sejneńskich „Orlików”

Finałowy turniej orlików rozegra-
ny zostanie 23.06. o godz. 11 .00
na stadionie miejskim w Łomży,
a zagrają w nim: OSiR Wigry Su-
wałki, Pomorzanka Sejny, Petrus

Łapy, ŁKS Łomża, MOSiR Mońki,
Krypnianka Krypno, BSP Jagiello-
nia Białystok, MOSP Jagiellonia
Białystok, Piast Białystok i MOSiR
Bielsk Podlaski.

Wieści z boisk

Oprac. (tam)

Ludzie 5

Przebarwienia – zaburzenia pigmentacji skóry
Porady kosmetyczne

Przebarwienia są to ograniczo-
ne lub uogólnione zmiany w kolory-
cie skóry. Powstają w skutek nierów-
nomiernego rozmieszczenia w ko-
mórkach skóry melaniny.

Melanina powstaje w procesie me-
lanogenezy, który zachodzi w melanocy-
tach. Wytworzony barwnik magazyno-
wany jest w melanosomach. Uwalnia-
nie melaniny jest aktywowane poprzez:
promieniowanie UV, czynniki genetycz-
ne, okresy zaburzeń hormonalnych t.j.
ciąża, menopauza, środki antykoncep-
cyjne, zaburzenia endokrynologiczne
t.j. nadczynność tarczycy, nieprawidło-
wości w funkcjonowaniu jajników, nie-
które leki t.j. przeciwbólowe, barbiturany,
niektóre antybiotyki- sulfonamidy i tetra-
cykliny. Wyżej wymienione czynniki mo-
gą wywołać same w sobie lub w
połączeniu z promieniowaniem UV prze-
barwienia skórne o różnej głębokości.
Mogą być naskórkowe, skórne i mie-

szane. Płycej położone są łatwiejsze w
usunięciu. Jednakże metody stosowa-
ne w celu usunięcia przebarwień, dają
ograniczone czasowo rezultaty. W le-
czeniu zewnętrznym najczęściej stoso-
wanymi preparatami są:
1 . Hydrochinon, hamuje melanogenezę,
w stężeniu 2-5% nie ma skutków
ubocznych;

2. Retinoidy, hamują melanogenezę, nor-
malizują proces keratynizacji naskór-
ka i działają silnie złuszczająco;

3. Kwas azelainowy, hamuje melanoge-
nezę, w stężeniu 20% nie powoduje
objawów niepożądanych;

4. Alfa- hydroksykwasy np. glikolowy,
mlekowy;

5. Alfa-ketokwasy - kwas pirogronowy;
6. Beta-hydroksykwasy - kwas salicylowy;
7. Poli-hydroksykwasy - glukonolakton.
Alfa- Beta- i Poli-hydroksykwasy nor-
malizują proces keratynizacji, działa-
jąc złuszczająco. Działają niedrażniąco,

stosowane są w kremach i peelingach.
8. Kwas fotowy;
9. Kwas kojowy;
1 0. Witamina C i jej pochodne;
11 . Arbutyna. 8-9 wykorzystywane są do
preparatów o działaniu skojarzonym.
Można je spotkać w preparatach t.j.
Cosmelan, Dermamelan.
Istnieje też możliwość wykorzysta-

nia metod zabiegowych w leczeniu prze-
barwień lub łączenia ich z preparatami
chemicznymi opisanymi wyżej. Mam tu
namyśli mikrodermabrazję, krioterapię i
laseroterapię.

Mikrodermabrazja polega na ście-
raniu naskórka. Daje ona podobne efek-
ty jak peelingi chemiczne i w znaczenie
mniejszym stopniu uszkadza skórę niż
zabiegi laserem czy krioterapia. U osób
z przebarwieniami może być stosowana
z częstotliwością co 1 0-1 4 dni. W zależ-
ności od głębokości zmian potrzeba se-
rii zabiegów, ale już po 1 widoczna jest

różnica w kolorycie skóry. W trakcie jak
i po (w celu przedłużenia efektu) lecze-
niu konieczne jest stosowanie prepara-
tów chroniących przed promieniowaniem
UV. Zabiegi wykonuje się wczesną wio-
sną i późną jesienią.

Krioterapia polega na zamrażaniu
miejsc przebarwionych. Dochodzi do wy-
tworzenia pęcherza, który po wygojeniu
pozostawia odbarwienie ustępujące po
3-4 tygodniach.

Laseroterapia. Melanina bardzo do-
brze pochłania światło laserowe jak i nie-
laserowe. Stosuje się ją w przypadku
głębokich przebarwień. Polega ona na
termicznym uszkodzeniu skóry. Objawy
niepożądane t.j. rumień i obrzęk utrzy-
mują się 2-3 dni.

Należy pamiętać, że zarówno w trak-
cie każdej terapii eliminującej przebar-
wienia skórne, jak i po niej należy chronić
skórę przed promieniowaniem UV. W
przypadku nie przestrzegania fotopro-

kosmetolog
Agnieszka Ferens

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

tekcji można doprowadzić do powsta-
nia większych przebarwień, a nawet
poparzeń skóry. W związku ze zbliża-
jącym się okresem letnim miejmy na
uwadze, by chronić naszą skórę przed
szkodliwym działaniem promieniowa-
niem UV. Skórę mamy tylko jedną-
dbajmy o nią.
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Sejneńskie muzeum otrzymało cenny prezent od jednego z dawnych miesz-
kańców regionu. Komandor Józef Krakowski podarował placówce setki
swoich medali i odznaczeń.

Oddał życiorys Sejnom

- Mam nadzieję, że moim śladem
pójdą inni żołnierze z Sejneńszczyzny i
także zdecydują się swoje odznaczenia
przekazać muzeum. Przecież jestem z
tej ziemi, wiele jej zawdzięczam, nie wy-
obrażam sobie godniejszego miejsca dla
moich pamiątek – mówi J. Krakowski.

Muzealnicy są w trakcie katalogo-
wania podarowanych przez żołnierza

odznaczeń. Ale część z nich jest już
dostępna dla zwiedzających. Są to m.
in. pamiątki z zagranicznych rejsów,
zdjęcia z oficjalnych uroczystości. Sam
komandor kwituje sprawę w iście żoł-
nierskim stylu: „Oddaję cały swój ży-
ciorys”. Podkreśla że, jego decyzja
spotkała się ze zrozumieniem żony.

Komandor Józef Krakowski urodził

się w Radziuciach w 1 948 r. Uczęsz-
czał do szkoły Podstawowej w Sej-
nach, następnie tutejszego Liceum
Ogólnokształcącego. Zanim wstąpił do
Akademii Obrony Narodowej w War-
szawie, zdobył tytuł technika lotniczych
urządzeń telekomunikacyjnych. W
czasie swojej służby był szefem Woj-
skowych Przewozów Morskich, do-
wódcą Pułku Strzelców w Gdyni, z-cą
Dowódcy Pułku w Lotnictwie Marynar-
ki Wojennej. (mov)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach
zaprasza osoby bezrobotne z terenu miasta Sejny
oraz korzystające ze wsparcia MOPS w Sejnach

do uczestnictwa w projekcie

„Droga do aktywności”

W ramach projektu przewiduje się:
- indywidualne i zbiorowe konsultacje z doradcą zawodowym,

- indywidualne i zbiorowe konsultacje z psychologiem,
- warsztaty umiejętności społecznych,

- kursy zawodowe.
oraz wiele działań środowiskowych dla uczestników i ich rodzin,
w tym: grill integracyjny na plaży w Sejnach, wyjazd do Aquaparku

w Suwałkach, wyjazd do kina 3D w Suwałkach.

Uczestnikom zapewniamy:
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze,
- poczęstunek w ramach poradnictwa,

- wyżywienie podczas szkoleń,
- materiały szkoleniowe,
- bilety na basen i do kina.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wszystkie działania zorganizowane będą w Sejnach
w terminie od czerwca do grudnia 201 2 r.

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa i zapisy
oraz terminy realizowanych działań można uzyskać pod numerem:

87 51 62 059 lub 87 51 62 211
e-mail: marta.klucznik@sejny.home.pl

lub mops@sejny.home.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach
ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz Budżet Państwa. Program OperacyjnyKapitał Ludzki,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
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PRACA
● Zatrudnię dekarza do krycia dachówwió-
rem, z doświadczeniem, bez nałogów, oso-
bę sumienną i pracowitą. Tel: 663-201 -446
● 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. Kon-
takt: 781 572 264
● Zatrudnię dekarza do krycia dachówwió-
rem na sezon 2012r. z doświadczeniem,
tel: 663-201 -446
● Premar Sp.zo.o tel. 89 532 04 26 po-
szukuje pracownika do pracy w Suwałkach
na stanowisko handlowiec, wykształcenie
średnie, mile widziany staż pracy na stano-
wisku. CV przesłać na adres e-mailowy;
premar@premar.olsztyn.pl
● Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi. Je-
stem osobą odpowiedzialną. Kontakt: 603
912 559
● Rencista, 50 lat, niepijący, niepalący, z
prawem jazdyA,B,T szuka pracy w Sejnach
np. jako dozorca. Chętnie posprząta pose-
sje, jak spadnie śnieg – odśnieży. Kontakt:
607 141 015
● Podejmę się pracy w sklepie w Krasno-
polu lub Sejnach. Posiadam odpowiednie
dokumenty. Kontakt: 883 591 702
● Szybko, solidnie, tanio - układanie glazu-
ry i terakoty, w kuchniach. łazienkach, na
balkonach, tarasach, schodach; remonty
mieszkań. Mam kilkuletnie doświadczenie
zdobyte w Niemczech. Kontakt: 607 628 522
● Zaopiekuję się dziećmi. Odpowiedzialna,
23-letnia kobieta i mama 2-letniego dziec-
ka. Tylko Sejny i okolice. Kontakt: 518 964
473 lub gg: 36077328
● Sprzątanie, mycie okien, prasowanie –
tanio, solidnie. Kontakt: 661 788 629
● Zaopiekuję się dziećmi, kontakt 87 5173
112
● Podejmę się naprawy/serwisowania kom-
puterów, sprzętu elektronicznego. Oferuje
również kursy obsługi komputera wraz z
umiejętnością obsługi edytorów tekstu. Sej-
ny i okolice. tel. (kom): 726 642 042
● Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka, tel. 506 760 032
● Szukam pracy jako opiekunka osoby star-
szej lub niepełnosprawnej-posiadam odpo-
wiednie kwalifikacje, mogę zaopiekować
się również dzieckiem, kontakt 609 409 501
● Podejmę się piłowania drewna na opał i
z pnia w lesie, tel. 601 375 425
● Szukam pracy z belarko - owijarką zmien-
nokomorową, od 80 do 180/120, siano -
słoma - kiszonka. Tel. 507 857 315

MOTORYZACJA
● Sprzedam BMWE34 525 tds, 1 994 rok,
1 43 km, bogato wyposażony, cena 3200 zł
do negocjacji. Kontakt 665 928 297
● Sprzedam skuter honda tact as16, stan
b.dobry, rok prod. 1 987, cena: 1 200 zł do

negocjacji, Sejny, tel. 603 365 260
Sprzedam Seicento 900,rok 1999, czerwo-
ny, benzyna, immobilazer, stan dobry. Ce-
na:3.000. Okolice Sejn.Tel 609 988 701
● Sprzedam Opla Vectrę b + gaz,rok 1995,
granatowy, elektryczne szyby przednie, szy-
berdach, hak, radio, stan dobry. Cena:4.500.
Okolice Sejn. Tel. (87)5 163 283
● Sprzedam audi A4, rok prod. 1 995, ben-
zyna, pełna elektryka, klimatyzacja;
pierwszy właściciel, kolor granat, cena 6.800
zł - do uzgodnienia. Kontakt: 504 301 944
● Sprzedam opony z felgami do ciągnika:
18.4 - 38 TZ 19. Cena do uzgodnienia. Kon-
takt: 516 158 882
● 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 FIATA PUNTO I, 1 997, 1 .2l
75KM+LPG, centralny zamek, el.szyby, ce-
na 2900zł, tel.505-663-865
● Sprzedam Volkswagena Passata B-5
poj.1 ,8 ben + LPG prod.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 ważne
do czerwca 2012 roku. Cena 3500zł - do
negocjacji. Okolice Sejn. Więcej informacji
pod numerem telefonu 514 652 397
● Sprzedam motocykl marki ETZ 150, rok
prod. 1 988, stan bardzo dobry, cena do
uzgodnienia. Kontakt: 669 674 97
● Audi 80 B4 combi TDI 1 ,9 disel, rok 1995.
Pełne wyposażenie, stan dobry, komplet
opon zimowych, felgi aluminiowe, cena
8800 zł, tel. 87 516 31 55
● Sprzedam silnik 1 ,6 Td do golfa II lub gol-
fa III, passata i różne części do golfa II. Ce-
na do uzgodnienia. Tel. 602 467 752
● Sprzedam opony letnie 205x60x15, bież-
nik 6 mm, 2 szt., cena 80 zł/szt., Sejny tel.
87 516 26 89 lub 669 050 502
● Sprzedam samochód osobowy VWGolf
III 1 .9 GTD, rok prod.1 995,trzydrzwiowy, ko-
lor zielony, elektryczne szyby i lusterka, elek-
tryczny szyberdach, opony zimowe drugi
sezon. Stan bardzo dobry. Auto do obejrze-
nia - okolice Sejn. Tel.: 721 -591 -701 . Cena
6500 zł.
● Sprzedam volkswagen passat 1 .9 tdi, rok
prod.1 993, kolor srebrny-metalik, hak, el.szy-
by, opony letnie i zimowe, cena 3,5 tys.zł,
typ sedan. Tel.: 600 310 101 i 668 476 757

NIERUCHOMOŚCI
● Sprzedam działkę 4.000 m kw. w gminie
Giby. W pobliżu las, jezioro Pomorze, linia
energetyczna, wodociąg. Cena do uzgod-
nienia. Kontakt: 503 378 550.
● Pilnie poszukuję dwupokojowego miesz-
kania do wynajęcia na dłuższy okres. Kon-
takt: 726 084 436
● Sprzedam siedlisko wOgrodnikach o pow.
0,5 ha oraz działkę 0,4 ha przy jez. Holny
Mejera i lesie. Ceny do negocjacji. Kontakt:

87 517 10 20 lub 782 042 368
● Sprzedam działkę rekreacyjno-budowla-
na o pow. 1 ,1 0 ha z możliwością podziału
na dwie mniejsze,z dostepem od jeziora
Holny Mejera, długość linii brzegowej 50 m.
Cena 20 zl/m kw. Kontakt: 87 517 10 20 lub
782 042 368
● Wynajmę dwa lokale o powierzcni 48 m2
i 35 m2 oddzielnie lub jako całość w Sejach
przy ulicy Marchlewskiego. Tel. 695 950 189
● Sprzedam mieszkanie własnościowe w
m. Sejny pow. 44,6m telefon kontaktowy
508319925
● Umeblowany pokój w Sejnach do wyna-
jęcia. Kontakt: 87 516 23 96
● Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia w Sejnach lub okolicach Sejn. 692
867 824
● Sprzedam dom 840m2 w stanie suro-
wym zamkniętym wSejnach pod Hotel lub
usługi z działką 3.000 m2 cena
1 .410.000,00zł tel. 660 513 214
● Sprzedam działki budowlane wmiejsco-
wości Zaleskie, tel. 514 473 942
● Krasnopol, działka 0,8 ha, ul. 22-go Lip-
ca, droga asfalt, prąd, woda. 25 zł za metr.
Tel. 87 566 76 98
● Sprzedam 3 działki nad jeziorem Czar-
nym w miejscowości Białogóry. Każda o
pow. 50 arów (w tym 10 arów lasu), z do-
stępem do jeziora – 50 m linii brzegowej,
woda, prąd na miejscu. Kontakt: 513 719
293 lub 87 516 56 32
● Sprzedam dom w stanie surowym nad
jez. w Żegarach. tel. 601874631
● Sprzedam 9 hektarów ziemi rolnej, w tym
1700m2 działki siedliskowej przy jeziorze.
Gmina Puńsk. Telefon 509101633.Cena
250.000 zł
● Sprzedam działkę budowlaną w Puńsku
przy ul.Mickiewicza.Woda, prąd, kanaliza-
cja. Wielkość działki 469 m. Tel. 507 833 798
● Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe o po-
wierzchni 38,6m w centrum miasta od
marca 2012 roku. Kontakt- 665731402
● Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, po
remoncie, cena do uzgodnienia. Tel.:500
786 772
● Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na ul.
E.Plater 1 .Mieszkanie w dobrym stanie,
blok ocieplony. Cena do uzgodnienia. Tel.
667 272 019
● Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia w Sejnach. Tel.: 665 731 393
● Sprzedam mieszkanie w m. Sejny wła-
snościowe telefon kontaktowy 508319925
● Do wynajęcia sauna nad jeziorem wGi-
bach. Kontakt: 500 139 679
● Poszukuję dwu-trzypokojowego miesz-
kania do wynajęcia tel.516171994

ROLNICTWO
● Sprzedam słomę po skoszeniu pszenży-
ta 5 ha i mieszanki 5 ha. Okolice Sejn. Kon-
takt: 723 266 740
● 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 (mogą
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 16 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, cena
do uzgodnienia. Kontakt: 87 516 40 32
● Kupię ciągnik C330 lub C 360 lub T25,
do 5 tys. zł. Tel.: 723 266 740
● Sprzedam przyczepę do przewozu 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 motorwsk3 lub minsk z dokumen-
tami. Tel.:664 424 333
● Kupię starą spawarkę wirową, tel.:664
424 333
● Kupię domek holenderski, tel. 605 345 777

SPRZEDAM
● Prowadzę wyprzedaż różnych przedmio-
tów: pralkę wirnikową, wirówkę, zlew 60x80,
sedes ze spłóczką, kotły i wanny oc, garn-
ki duże aluminiowe, miski polewane duże,
konwie do mleka, waga uchylna 15 kg, pół-
foteliki zielone 4 szt., stolik pod telewizor,
szafka na buty, dywan, lenfex 7mx2m, ka-
bel siłowyw gumie z końcówkami 28 mb,
wanna żelazna 170 cm, dyliki dębowe su-
che dł.1 ,5 m grub.5 cm szer.1 0-18cm w ilo-
ści 70szt. cena od 10zł do 200zł za szt. tel.
503 177 830
● Sprzedam ruszta betonowe o długości
1 70cm po 55zł i o dł. 11 0 cm po 45zł tel.
660 513 214
● Sprzedam ruszta betonowe o długości
1 ,70m po 65zł /szt. tel. 666 963 025
● Sprzedam nowy nieużywany wózek i łó-
żeczko, każda rzecz po 110 zł. Kontakt:
515 150 889
● Mam do sprzedania prawie nowe ubran-
ka i buty od 0 do 7 lat, cena od 1 zł do 5 zł
za sztukę oraz łóżeczko i wózek – cena do
uzgodnienia. Kontakt 87 516 31 90
● Królik- olbrzym belgijski, szary samiec ok.
7 kg, cena 100 zł, tel 783044695
● Sprzedam przyczepkę samochodową
przystosowaną do przewozu zwierząt-600zł,
z ważną rejestracją. Młynek i bąk z silni-
kiem 800 zł, sieczkarnię z silnikiem 200zł.
Parnik elektryczny 100-150zł. Waga dzie-
siętna z kompletem odważników 150zł.
Kontakt: 503 177 830
● Sprzedam CB radio z anteną, 240 zł.
Tel.697309159
● Sprzedam komplet 16 talerzy, tel.
697309159
● Hydrofor ocynkowany 300 l, kompletny
wraz z wyłącznikiem ciśnieniowym, krótko
używany - sprzedam, tel. 691520616
● Automatyczną stację odżelaziania i od-
manganiania wody - sprzedam tel.
691520616
● Sprzedam suknię ślubną białą, rozmiar
38-40, stan dobry (+), w komplecie koron-
kowe bolerko. Cena do uzgodnienia. Kon-
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takt: 506 540 182
● Sprzedam 2 segmenty używane. Cena
od 350 zł do 550 zł. Tel. 501 452 392
● Sprzedam maszynę stolarską wieloczyn-
nościową 5w1 strugarka, frezarka, piła, gru-
bościówka, wiertarka. Produkcji niemieckiej.
Sprawna, zadbana, ciężka. Silnik 3 kw. Sej-
ny 790317678, 6200zł
● Sprzedam wentylatory różna średnica,
od 150 zł do 450 zł. Tel. 664 424 333

RÓŻNE
● Oddam szczeniaczki, tel. 667 288 211
● Lekcje języka hiszpańskiego od lipca, tel.
87 5 163 412, kom. 663274147, e-mail -
curako@gmail.com
● 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 rogówki,
itp. Kontakt telefoniczny i email-owy: 513
488 193 ; marstab24@wp.pl. Tylko Suwał-
ki, Sejny i ich okolice

TOWARZYSKIE
● Miły i sympatyczny 24-latek pozna panią
do 30 lat. W celu przyjaźni i nie tylko. Kon-
takt: 516 299 585
● Chciałbym się zapoznać z panią wwie-
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 samotny
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: 513
719 293
● Pan po 40, pozna panią z Sejn i okolic w
celu zapoznania się. Tel. 785 397 749
● Pan 50 lat, rozwiedziony pozna panią do
przyjaźni. Sejny i okolice. Nr tel. 666 179 126

DYŻURY APTEK

25.06.201 2 r.
– 01 .07.201 2 r.

APTEKA ŚW.MICHAŁA
ul. Piłsudskiego 20

02.07.201 2 r.
– 08.07.201 2 r.
APTEKA MALWA
ul. Zawadzkiego1 9

1 8.06.201 2 r.
– 24.06.201 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
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W naszej galerii przedstawiamy trzecie klasy
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach

Taki „koncert” na ulicach Sejn nie zdarza się często. Wyposażeni w muzycz-
ne instrumenty uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przemaszero-
wali ulicami. Wszystko z okazji święta ich szkoły.

Z musztrą, ale na zgodną nutę

- Młodzież sama wybrała taki mo-
tyw przewodni tegorocznego święta.
Instrumenty muzyczne także należały
do nich – informuje Andrzej Małkiński,
dyrektor szkoły.

Pogoda dopisała, więc 6 czerwca
barwny orszak przemaszerował ulica-
mi Sejn. Wśród uczestników najbar-
dziej wyróżniali się żacy w wojskowych

mundurach, którzy dali popis musztry.
Nie zawiodły mażoretki, dodające szy-
ku na czele kolumny. Uczniowie grali
na gitarach, gwizdkach, dzwonkach.
Co poniektórzy nieśli transparenty z
nazwami klas i wybranych instrumen-
tów. Uczniów powitali w pobliżu staro-
stwa przedstawiciele miasta i powiatu,
a także komendanci straży pożarnej

oraz policji. Na wyłączonej chwilowo z
ruchu ulicy, układ choreograficzny wy-
konały mażoretki, po czym uczniowie
wrócili na teren szkoły, gdzie raczyli się
przysmakami z grilla. Rozegrano me-
cze siatkówki, nie tylko między klasa-
mi, ale w pojedynku przed siatką
zmierzyli się uczniowie i pedagodzy.
Głównym punktem programu był kon-
cert zespołu „Weekend” wieńczący
święto szkoły.

(mov), fot. Krzysztof Palewicz
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Uczniowie szóstych klas Szkoły Podstawowej w Sejnach wspominają pierw-
szy tak ważny w ich życiu egzamin.

Wrażenia ze spraw-
dzianu szóstoklasisty

Dnia 3 kwietnia we wtorek pisali-
śmy sprawdzian szóstoklasisty. Ele-
gancko ubrani przyszliśmy do szkoły
na 8:40. Wszyscy byliśmy bardzo cie-
kawi, jaka będzie tematyka pracy. Ży-
cząc sobie nawzajem powodzenia,
rozeszliśmy się pod wskazane klasy.
Serce biło mi coraz mocniej. Bardzo
się denerwowałam, ale nie chciałam
tego po sobie pokazać. Pani przewod-
nicząca komisji znajdującej się w kla-
sie zaczęła nas po kolei wpuszczać do
sali. Na ławkach mieliśmy przyklejone
karteczki z numerem PESEL.

O godzinie 9:00, po dokładnym
przeczytaniu instrukcji, zaczęliśmy pi-
sanie pracy. Nie byłam zadowolona z
tematyki sprawdzianu, ponieważ do-
tyczyła wynalazków, które nie za bar-
dzo mnie interesują. Ale nie miałam
wyboru, musiałam zacząć rozwiązy-
wanie. Największą trudność sprawiły
mi zadania zamknięte z języka polskie-
go, z którymi sobie nie poradziłam, ale
praca pisemna była bardzo łatwa. Za-
dania z matematyki były proste, tylko
jedno było bardziej skomplikowane.
Dotyczyło sześcianu, który miał poma-
lowane ściany na zielono i żółto, a po-
tem został przecięty na osiem małych
sześcianików, ale z nim również da-
łam radę.

Wydawało mi się, że czas mija co-
raz szybciej. Emocje rosły wraz z co-
raz trudniejszymi zadaniami. Gdy pani
oznajmiła, że został już tylko kwadrans
do końca czasu, rozpoczęłam przeno-
szenie odpowiedzi z zadań zamknię-
tych na kartę odpowiedzi. Uczniowie
powoli zaczęli opuszczać klasę. Jesz-

cze raz sprawdziłam swoje odpowie-
dzi i oddałam pracę.

Po wyjściu z klasy, poczułam
ulgę, że mam już to za sobą. W szatni
zaczęliśmy porównywać swoje odpo-
wiedzi. Wszyscy stwierdziliśmy, że
najtrudniejsze były zadania zamknię-
te. Mam nadzieję, że zdobędę więcej
niż 30 punktów.

Anna Massal, kl. VI c

We wtorek 3 kwietnia pisaliśmy
sprawdzian szóstoklasisty. Bałam się
tego sprawdzianu, chciałam wypaść
jak najlepiej.

Najpierw jako delegacja poszli-
śmy do sekretariatu, gdzie zostały
rozdane arkusze testów. Przed wej-
ściem do klasy denerwowałam się
bardzo. Wchodziliśmy do klas poje-
dynczo według listy i zajmowaliśmy
miejsca.

Na każdej ławce była już kartecz-
ka z numerem PESEL. Panie rozdały
nam testy. Myślałam, że nic nie napi-
szę, nie będę umiała odpowiedzieć na
pytania. Kiedy zobaczyłam, że test
jest o historii filmu, nie byłam zadowo-
lona. Ja wolałabym pisać o zwierzę-
tach. Sprawdzian składał się z części
polonistycznej, matematycznej, histo-
rycznej i przyrodniczej. Do napisania
mieliśmy opowiadanie o tym, jak ktoś
zrobił miłą niespodziankę swoim do-
mownikom. Ogółem sprawdzian nie
był trudny, ale i niezbyt łatwy.

Sprawdzian się zakończył. Po
wyjściu z klasy poczułam ulgę. Mam
nadzieję, że dobrze go napisałam.

Jolanta Janczulewicz, kl.VI c
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