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W historii Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w siatkówce dziewcząt na
palcach jednej ręki można wyliczyć przypadki, kiedy reprezentacja jednej
szkoły dwa lata z rzędu stawała na podium. Sztuki tej dokonały prowadzone
przez Jacka Zajkowskiego zawodniczki UKS Jedynka Sejny.

Przed rokiem złoto, teraz brąz

dział medali byłby na sto procent inny.
Nie wykluczam, że ze złotem dla nas.

Gospodarzem mistrzostw była Ra-
wa Mazowiecka, a z 1 6 drużyn, które
miały w nich wystąpić ostatecznie za-
grało 1 5 (nie dojechała ekipa z mazo-
wieckiego). W grupie (trzy po 5 drużyn)
sejnianki po 2:0 pokonały Czeladź (ślą-

skie) i Toruń (kujawsko-pomorskie), a
po 2:1 Milicz (dolnośląskie) i Starogard
Gdański (pomorskie) i z pierwszego
miejsca, wraz z ekipą z pomorskiego
(z zaliczonym wynikiem meczu) awan-
sowały do finału. W nim wygrały po 2:0
z Kędzierzynem Koźle (opolskie) i Mrą-
gowem (warmińsko-mazurskie) oraz
przegrały po 1 :2 z Krakowem i ze Świd-
nikiem (lubelskie – w tie-breaku 1 2:1 5,
chociaż prowadziły 1 0:7).

- Przed rokiem moje dziewczyny
zdobyły złoto, pierwsze w historii Sejn,
teraz dorzuciły brązowe medale, ale za-
grały kapitalne zawody – mówi szkole-
niowiec UKS Jedynka. – Poziom mis-
trzostw był bardzo wysoki, a czołowa
czwórka bardziej wyrównana niż przed
rokiem. Gdyby turniej ten powtórzyć po- Dokończenie na str. 2
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Na czwartym miejscu, najbardziej nie lubianym przez sportowców, w klasy-
fikacji generalnej XII Spartakiady Samorządowców Województwa Podla-
skiego, uplasowała się reprezentacja Powiatu Sejneńskiego.

Sejny tuż za podium

- Patrząc na to, że wystartowali-
śmy po pięcioletniej przerwie i siódme
miejsce w ostatnim starcie w roku
2007, to czwarte miejsce wywalczone
w Szczuczynie trzeba uznać za suk-
ces. ale mając w pamięci pięć wcze-
śniejszych zwycięstw pozostaje
niedosyt - opowiada Marek Ślusarz, na
co dzień sekretarz Starostwa Powiato-
wego w Sejnach, uczestnik wszystkich
spartakiad, w których startowała dru-
żyna z Sejneńszczyzny. - Nasza eki-
pa okazała się najlepsza w bloku
lekkoatletycznym. Zajęliśmy też czwar-

te miejsce w turnieju piłki nożnej.
Nasz rozmówca w ostatniej chwili

zastąpił starostę w konkurencji „trójbój
władz”, na który składały się strzelanie,
rzut lotką i rzut piłką lekarską.

- W strzelaniu trafiłem 4 z pięciu
strzałów, w lotce rzuciłem 32 punkty na
50 możliwych do zdobycia i po dwóch
konkurencjach byłem w czołówce –
wspomina M. Ślusarz. – Niestety, przy-
znaję się i wyrażam skruchę, zawali-
łem rzut piłką lekarską. Cóż, trzeba
więcej trenować – kończy ze śmie-
chem wskazując na brzuch.

Wprawdzie z nazwy jest to spar-
takiada samorządowa, ale w repre-
zentacji powiatu sejneńskiego wystą-
pili tylko dwaj radni, obaj powiatowi:
Zygmunt Kowalski (autor prezentowa-
nych zdjęć – dziękujemy) i Maciej Ple-
siewicz.

Oto pełny skład reprezentacji Po-
wiatu Sejneńskiego: Dorota Auron, Ka-
tarzyna Michalska, Agnieszka Cibo-
rowska, Małgorzata Kojto, Wioletta
Rapczyńska, Urszula Zdankiewicz,
Edyta Bancewicz, Piotr Macianis, Ka-
mil Jotejko, Maciej Plesiewicz, Andrzej
Szturgulewski (kontuzja), Grzegorz
Świerzbinowicz, Stanisław Staręga,
Wojciech Milewski, Marek Ślusarz,
Zygmunt Kowalski, Marek Zaborowski,
Artur Palnis.

(tam)

- Tak się złożyło, że przed ostatnim
meczem ze Świdnikiem mieliśmy już
zapewnione brązowe medale – opo-
wiada J. Zajkowski. – Graliśmy na dwóch
boiskach i równolegle trwał mecz Kra-
kowa ze Starogardem Gdańskim. Gdy-
byśmy wygrali, a Starogard ograł Kraków
mielibyśmy co najmniej srebro. Po
dwóch setach na obu boiskach był stan
po 1 :1 . W trzecim secie, przy stanie 7:6
dla nas wysłałem jedną z dziewczyn,
żeby sprawdziła wynik na boisku rywa-
lek. Kiedy wróciła i dosyć głośno powie-
działa, że Kraków prowadzi już 1 3:8, z
moich dziewczyn uszło powietrze. Sta-
nęły, oddały seta i mecz. Ale nie medal.

Dziewczyny z Sejn przywiozły nie
tylko brązowe medale za trzecie miej-
sce. W gronie trzech najlepszych za-
wodniczek mistrzostw znalazła się
bowiem Patrycja Jakubowska, a nagro-

Przed rokiem złoto, teraz brąz

da trenerów trafiła w ręce – Agnieszki
Kowalewskiej.

- Chciałbym dodać, że swój udział
w tym sukcesie, bo brązowy medal jest
bez wątpienia sukcesem, mają burmistrz
Jan Stanisław Kap, Bożena Twarow-
ska, dyrektor SP 1 w Sejnach oraz ro-
dzice Bożena Żylińska i Adam Jakubow-
ski. Im, a także pozostałym rodzicom
dziękuje za pomoc i wspieranie naszej
drużyny – dodaje trener Jacek Zajkowski.

Brązowe medale Mistrzostw Pol-
ski Szkół Podstawowych w siatkówce
wywalczyły: Patrycja Jakubowska,
Agnieszka Kowalewska, Paulina Fie-
dorowicz, Maria Jarzembowicz, Mag-
dalena Gilewska, Paulina Leszczyńska,
Paulina Czajka, Paulina Matelak, Pau-
lina Grzybowska i Aneta Tomkiewicz.

Tadeusz Moćkun,
fot. Jacek Zajkowski

W historii Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w siatkówce dziewcząt
na palcach jednej ręki można wyliczyć przypadki, kiedy reprezentacja jed-
nej szkoły dwa lata z rzędu stawała na podium. Sztuki tej dokonały prowa-
dzone przez Jacka Zajkowskiego zawodniczki UKS Jedynka Sejny.

Dokończenie ze str. 1



* * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * * * * * * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * *
Fundacja Pogranicze w Sejnach

zajęła I miejsce i otrzymała nagrodę
główną w konkursie Wojewody Pod-
laskiego „Inicjatywa Społeczna Roku
2011 ”. Laur ten przyznano w kategorii
Inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa
narodowego o zasięgu międzynarodo-
wym, za jaką uznano otwarcie „Między-
narodowego Centrum Dialogu” w
Krasnogrudzie.

Gala finałowa odbyła się w Teatrze
Dramatycznym w Białymstoku. To już
trzecia edycja tego konkursu, w którym
biorą udział organizacje pozarządowe z
województwa podlaskiego aktywnie dzia-
łające w lokalnym środowisku. W logo
Inicjatywy Społecznej jest zapalona ża-
rówka – to swego rodzaju symbol. Gdy
w lokalnym środowisku znajdzie się gru-
pa ludzi, która ma pomysł, zapał i dużo
dobrej energii – to tak jakby ktoś zapalił
tam światło. I taka jest idea konkursu.

***
Likwidacja Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji rozpoczęła się 1 lip-
ca tego roku. Termin zakończenia pro-
cesu likwidacyjnego to 30 września
2012 r. W tym czasie przeprowadzona
zostanie inwentaryzacja majątku obroto-
wego i trwałego placówki. Bilans zamknię-
cia sporządzony zostanie nie później niż
trzy miesiące po likwidacji. Należności i
zobowiązania likwidowanej jednostki
przejmuje Urząd Miasta w Sejnach.

***
Mieszkańcy i goście Gib bawić się

będą na festynie. Program
zaplanowanej na 8 lipca
imprezy zapowiada się inte-
resująco, zwłaszcza dla za-
interesowanych sportem i
żeglarstwem. O oprawę
muzyczną zadba gwiazda
wieczoru, zespół „Infaktor”.
Szczegółowy plan imprezy
na str. 5

***
Na wniosek Andrzeja

Mocarskiego, przewodniczącego Ra-
dy Miasta ze 115 do 100 zł zmniejszo-
na zostanie dieta przysługująca
radnym miasta Sejny za udział w ob-
radach sesji i posiedzeniach komisji.
Nowa stała stawka wejdzie w życie 1 lip-
ca. Do końca czerwca, diety radnych na-
liczane są w wysokości 3-krotnej diety
należnej z tytułu podróży służbowej na
terenie kraju określonej przez właściwe-
go ministra. Jest to kwota zmienna.

Opozycyjna grupa radnych zapro-
ponowała zmniejszenie diety do 2-krot-
ności diety należnej w czasie podróży

służbowej. Ten wniosek poparło 5 rad-
nych. Za wnioskiem A. Mocarskiego gło-
sowało 1 0 radnych.

***
Na rynku księgarskim ukazała się

książka suwalskiego historyka Zbi-
gniewa Fałtynowicza „Przewodnik Mi-
łosz/Krasnogruda". O wydawnictwie
tym Piotr Kłoczowski napsiał tak: „Prze-
wodnik” Zbigniewa Fałtynowicza pozo-
staje ważnym źródłem dla prawdziwej,
niezmitologizowanej historii narodzin in-
teligencji z historycznego rozpadu zie-
miaństwa. Historia jak z Buddenbrooków,
gdzie najmłodszy i najsłabszy ustana-
wia Krasnogrudę duchową formą życia.”

***
W najbliższych dniach powinna

rozpocząć się budowa ronda na skrzy-
żowaniu ulic Konarskiego – Łąkowa
- Wojska Polskiego. Czas realizacji to
6 tygodni od podpisania mowy z wyko-
nawcą. W tym okresie ruch na ulicy Ko-
narskiego będzie odbywał się wahadłowo,
z wyłączeniem tej części ulicy, na której
prowadzone będą prace.

***
Projekt „Gwoździec” w Sejnach,

czyli międzynarodowe towarzystwo
rekonstruujące dach XVII-wiecznej
synagogi z Gwoźdźca. Uczestników
projektu gościliśmy w naszym mie-
ście od 11 do 23 czerwca. Sejny były
jednym z pięciu polskich miast, w któ-
rych odbywały się warsztaty. W ich ra-
mach uczestnicy własnoręcznie,

tradycyjnymi metodami, materiałami i
narzędziami odtwarzają drewniany, zdo-
biony dach nieistniejącej synagogi z
Gwoźdźca. Efekt prac, naturalnej wiel-
kości, ręcznie wykonany dach, będzie
jedną z atrakcji galerii Miasteczko w po-
wstającym Muzeum Historii Żydów Pol-
skich. Wszystkie metody i zastosowane
techniki są oryginalne. Dach budowano
w sposób, w jaki robili to cieśle w XVII
wieku. Na podstawie zdjęć odtworzono
plan malunków wewnętrznych i podzie-
lono je na fragmenty. Drewno przygoto-
wuje się, gruntując je według specjalnej
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receptury, następnie przenosi na nie
wzór i pokrywa polichromią, używając
farb wykonanych na bazie wody, kleju
króliczego oraz naturalnych pigmentów.

Więźbę i pokrycie dachu wykonano
podczas zeszłorocznej edycji – wysił-
kiem prawie 200 osób podczas 6 tygo-
dni w Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku. Rozpoczęte zostało też od-
twarzanie malowideł na sklepieniu. W
tym roku, w pięciu miastach Polski, po-
nad 1 00 młodych pasjonatów kończy
prace malarskie. Wszystkie te prace są
możliwe dzięki hojności Irene Pletka,
fundatorki projektu.

***
Polska nadal przoduje w statysty-

kach zachorowalności na nowotwo-
ry, zwłaszcza takie, które z powodzeniem
udaje się leczyć u naszych zachodnich
sąsiadów. Być może te ponure statysty-
ki zmieni konkurs skierowany do gmin.

Pierwszym zadaniem gminy jest
wskazanie mieszkańcom swojego re-
gionu miejsc, gdzie mogą wykonać po-
trzebne badania. Jeżeli zdecydują się
na udział w konkursie otrzymują od or-
ganizatorów materiały informacyjne. Ich
zadaniem na tym etapie jest wskazanie
mieszkańcom podległych im obszarów
placówek, do których mogą zgłosić się
na wykonanie badań, mogą też zamó-
wić wizytę mobilnej przychodni, mam-
mobusu lub cytomammobusu.Rejestracja
do konkursu następuje poprzez wypeł-
nienie formularza, który znajduje się na

stronie: http://www.konkursz-
drowagmina.pl/zgloszenie

***
Strażacy zbierali pienią-

dze na swoje potrzeby. Na
terenie województwa podla-
skiego odbyła się zbiórka pu-
bliczna przy okazji obchodów
55-lecia powstania Zawodo-
wej Straży Pożarnej. W su-
mie zebrano 32 801 zł, z
czego na zakup sztandaru,

gwoździ i okładki do aktu przeznaczo-
no 5 636 zł, na organizację uroczysto-
ści 1 9 200, na wydanie publikacji pt. „55
lat Zawodowej Straży Pożarnej w Sej-
nach” 3 1 98 zł, na wykonanie pamiątek
i tabliczki 2 31 2 zł, a na dokumentację
fotograficzną 1 200 zł.

Oprac. (mov), (tam)

POD SYGNAŁEM
KTOKOLWIEK WIDZIAŁ

Zaginął Jan Wierzbicki, mieszka-
niec Żubronajcia. 45-letni mężczyzna
wyszedł z domu rano 28 maja i do
dzisiaj nie wrócił. Poszukuje go poli-
cja. Zaginiony jest szczupły, ma 1 82
cm wzrostu, ciemne włosy i szare
oczy. Prawdopodobnie na sobie miał
czarne spodnie i buty także w tym
kolorze. Policja apeluje o kontakt oso-
by, które mogły widzieć tego mężczy-
znę: pod numerem telefonu: 997, tel.
komórkowym 11 2, lub kontakt osobi-
sty z policjantami na komendzie.

Oprac. (mov),
fot. archiwum KPP w Sejnach

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 25. czerwca przyjęła
uchwałę, w której „pozytywnie opiniuje możliwość spłaty przez Miasto
Sejny przewidywanej do zaciągnięcia w 201 2 roku pożyczki długotermi-
nowej z budżetu państwa”.

„Tak” dla pożyczki
z budżetu państwa

- To kolejny krok na drodze do wy-
prowadzenia miasta z finansowego doł-
ka, w jaki wpadliśmy po wyroku sądu
nakazującym nam spłatę należności
wobec WPRI wraz z odsetkami za zbu-
dowaną oczyszczalnię ścieków – mó-
wi Jan Stanisław Kap, burmistrz Sejn.

Pierwszym było przyjęcie przez
Radę Miasta „Programu naprawczego”,
bez którego nie można ubiegać się o
długoterminową i niskooprocentowaną
pożyczkę z budżetu państwa.

Chodzi o kwotę ponad 5,4 mln zł,

którą miasto planuje spłacić w latach
201 3-2022.

„Miasto Sejny, poczynając od 201 3
roku do końca spłaty zadłużenia tj. 2022
roku zakłada wypracowanie nadwyżki
budżetu – czytamy w uchwale RIO. –
Planowana wysokość nadwyżki budże-
towej we wszystkich altach, poczynając
od 201 3, wystarczy do pokrycia rat kapi-
tałowych zaciągniętych uprzednio kredy-
tów i pożyczek. Pozytywnie ocenić
należy fakt, iż miasto planuje osiągnąć
nadwyżkę dochodów bieżących nad wy-

datkami bieżącymi, co dobrze rokuje w
przedmiocie możliwości spłaty wniosko-
wanej pożyczki. (...) W związku z po-
wyższym Skład Orzekający stwierdza, iż
przy założeniu, ze wykazane w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej wielkości są
realistyczne i wynikają z przyjętych do
realizacji działań naprawczych, a plano-
wane wielkości znajdą odzwierciedlenie
w realizowanych budżetach w latach
przyszłych, istnieje realna możliwość
spłaty zaciągniętej pożyczki z budżetu
państwa w wysokości 5.41 5.740 zł”.

Do kompletu dokumentów niezbęd-
nych do przekazania wniosku do Mini-
sterstwa Finansów, za pośrednictwem
wojewody podlaskiego, brakuje jeszcze
pozytywnej opinii Wieloletniej Prognozy
Finansowej przyjętej przez radę wraz z
„Programem naprawczym”.

Kiedy ten numer Wieści trafi do rąk
naszych Czytelników treść uchwały RIO
o WPF będzie już znana. (tam)



Pomimo negatywnej opinii o wykonaniu budżetu miasta za rok 2011 , ale
dzięki pozytywnym i opiniom komisji Rady Miasta, Komisja Rewizyjna po-
zytywnie zaopiniowała realizację ubiegłorocznego budżetu przez burmi-
strza i wystąpiła do rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium.

Ocena surowa, ale aprobująca

Głosami dziesięciorga radnych,
przy pięciu głosach przeciw, Rada
Miasta przyjęła sprawozdanie z reali-
zacji budżetu Sejn w roku 2011 i
udzieliła absolutorium Burmistrzowi
Miasta Sejny.

Niespodzianki zatem nie było, a
po odczytaniu opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej na sali obrad zapa-
nowało lekkie zdenerwowanie.

Nic dziwnego, bowiem RIO nega-
tywnie zaopiniowała sprawozdanie o
wykonaniu budżetu Gminy Miasta
Sejny za rok 2011 . Niepokój wzbudzi-
ła wysokość wskaźnika zadłużenia
miasta, który na koniec 2011 roku wy-
niósł. . . 91 ,6 proc. dochodów, przy 60
proc. dopuszczalnych prawem.
Znacznie lepiej przedstawiały się da-
ne dotyczące wskaźnika spłaty długu,
który 31 .1 2.2011 r wynosił w Sejnach
1 2,92 proc., przy dopuszczalnym
1 5,00 proc.

Uwag RIO zgłosiła sporo, ale na
zakończenie sprawozdania dorzuciła,
a raczej dopisała coś pozytywnego.
Dostrzegła bowiem możliwości ogra-
niczenia wydatków bieżących i wygo-
spodarowanie nadwyżki dochodów
nad wydatkami, wynikające z wpro-
wadzenia programu naprawczego, co
daje szansę na otrzymanie pożyczki
z budżetu państwa.

Nie mniej surowa w ocenach była
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sej-
ny. Tyle tylko, że w jej sprawozdaniu
obok suchych cyfr i prawnych odno-
śników znalazła się rzeczywista ana-
liza przyczyn finansowych kłopotów, z
jakimi musi się dziś zmagać samo-

rząd Sejn.
Oto krótki fragment obszernego

sprawozdania Komisji Rewizyjnej Ra-
dy Miasta Sejny:

„Komisja Rewizyjna przeanalizo-
wała także negatywną opinię składu
orzekającego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Białymstoku dotyczącą
wykonania budżetu miasta za 2011
rok. Komisja nie neguje oceny przed-
stawionej w przedłożonej opinii, nato-
miast biorąc pod uwagę sytuację
miasta w roku 2011 po przegranym
procesie, stwierdza, co następuje: w
związku z koniecznością spłaty syn-
dyka WPRI, Rada Miasta Sejny w
Uchwale Nr XII/60/11 z dnia 8 listopa-
da 2011 r. upoważniła Burmistrza do
zaciągnięcia kredytu krótkotermino-
wego w rachunku bieżącym w wyso-
kości 4.000.000 zł. Rada Wierzycieli
odrzuciła wniosek Burmistrza Miasta
Sejny o częściowe umorzenie odse-
tek i rozłożenie zobowiązania na 4 ra-
ty płatne przez 2 lata.

W przypadku nie wpłacenia w
określonych terminach (tj. 30 września
i 30 listopada 2011 r. – zgodnie z
uchwałą rady wierzycieli) naszych zo-
bowiązań, natychmiast nastąpiłoby za-
jęcie rachunku bankowego i egzekucja
komornicza, co doprowadziłoby do pa-
raliżu funkcjonowania miasta. (. . .)

Należy tutaj nadmienić, że Rada
wyrażała zgodę na kontynuowanie
rozpoczętych w roku 201 0 i inicjowanie
nowych inwestycji, co również wpłynę-
ło na stopień zadłużenia Miasta.

Komisja przeanalizowała dochody
i wydatki bieżące dotyczące oświaty

oraz edukacyjnej opieki wychowaw-
czej i stwierdziła, że: wpływy z sub-
wencji oświatowej wyniosły 4.1 08.953
zł, a pozostałe dochody w działach
801 i 854 – 579.725,69 zł, co w su-

mie daje kwotę 4.688.678,69 zł. Wy-
datki w powyższych działach
wyniosły 6.828.443,36 zł. Z powyż-
szych wyliczeń wynika, że dofinanso-
wanie działalności placówek oświa-
towych wyniosło 2.1 39.764,67 zł. (. . . )

Reasumując powyższe, Komisja
Rewizyjna Rady Miasta Sejny, pomi-
mo negatywnej opinii składu orzekają-
cego RIO w Białymstoku oraz wzrostu
zadłużenia Miasta, postanowiła pozy-

tywnie zaopiniować realizację budżetu
Miasta Sejny za 2011 rok.”

Zaskoczeniem dla postronnych
obserwatorów były pytania skierowa-
ne do Ireny Staręgi, przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej, o motywy jakimi
kierowała się komisja przyjmując po-
zytywną opinię o realizacji budżetu i
występując z wnioskiem o absoluto-
rium dla burmistrza. Gdyby pytający
chciał poznać motywy jakimi kierowa-
ła się I . Staręga – sprawa jasna, ale
w Komisji Rewizyjnej pracuje więcej

osób, a wynik głosowania na „tak” nie
był wynikiem jednogłośnym. Decyzję
podejmowano większością głosów i o
motywy należałoby zapytać wszyst-
kich którzy mieli w tej sprawie od-
mienne od zainteresowanego zdanie.

Uchwałę pozytywnie opiniującą
realizację budżetu Miasta Sejny za
rok 2011 oraz wniosek o udzielenie

absolutorium burmistrzowi poparło 1 0
radnych, a pięcioro było przeciw.

- Pragnę podziękować grupie
radnych, którzy wspierali moją dzia-
łalność – po otrzymaniu absolutorium
powiedział burmistrz Jan Stanisław
Kap. – To był najtrudniejszy rok w hi-
storii mojego urzędowania. Mam na-
dzieję, że ten rok będzie już trochę
lepszy. Nadzieję daje pozytywna opi-
nia RIO o przyjętym przez Radę Mia-
sta programie naprawczym.

Tadeusz Moćkun
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Od 1 września mieszkańcy Sejn za metr sześcienny pobranej wody płacić
będą 2,98 zł (obecnie obowiązująca stawka to 2,70 zł), a za taką samą ilość
odprowadzonych ścieków 4,98 zł (obecnie 4,1 0 zł). Do tych stawek trzeba
jeszcze doliczyć podatek VAT.

Droższa woda i ścieki

- Oznacza to średni miesięczny
wzrost opłat za wodę i ścieki łącznie o
2,50-3,50 złotych od gospodarstwa do-
mowego – mówi Jan Stanisław Kap,
burmistrz Sejn.

Wzrost cen to wynik wliczenia w ce-
nę podatku do nieruchomości, jaki mia-
stu będzie musiała zapłacić spółka
komunalna (były ZGKMWiK).

- O ile byłyby niższe stawki za wo-
dę i ścieki, gdy miasto nie obciążało
spółki podatkiem od nieruchomości? –
pytał radny Rafał Sławiński na sesji Ra-
dy Miasta 29. czerwca.

- Za wodę była by to kwota niższa
o 1 9 gorszy (2,79 zł – dop. wł), a za
ścieki 1 6 groszy (4,82 zł) za metr sze-
ścienny – odparł Mariusz Jagłowski,
prezes spółki dostarczającej wodę i od-
bierającej ścieki.

Po otrzymaniu odpowiedzi radny
Sławiński złożył wniosek o przyjęcie

nowej taryfy z cenami niższymi, poda-
nymi przez prezesa Jagłowskiego. Ten
wniosek poparło pięcioro radnych, a 1 0
było przeciw.

W głosowaniu nad stawkami zapro-
ponowanymi w projekcie uchwały i za-
akceptowanymi wcześniej przez
poszczególne komisje Rady Miasta
Sejny, za przyjęciem stawek „zawiera-
jacych podatek od nieruchomości”, czy-
li 2,98 i 4,98 zł + VAT głosowało 7
radnych, sześciu było przeciw, a dwie
osoby nie wzięły udziału w głosowaniu.
Można zatem stwierdzić, że nową „ta-
ryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i odprowadzania ścieków na te-
renie Gminy Miasta Sejny” przyjęto jed-
nogłośnie.

Nowe stawki obowiązywać będą od
1 . września 201 2 do 31 sierpnia 201 3 r.

(tam)

Sezon turystyczny w pełni. Uczniowie otrzymali cenzurki, trochę starsi tak-
że udadzą się na zasłużony urlop. Wielu turystów na miejsce letniego od-
poczynku wybierze Sejneńszczyznę. Z jakimi korzyściami i problemami
muszą liczyć się nasi gospodarze?

Turystyka od kuchni

W tym sezonie po raz pierwszy do
drzwi kwater agroturystycznych zapuka-
ją inspektorzy sanepidu. Ustawa naka-
zuje im bowiem dokładną kontrolę kuchni,
jeśli tylko gospodarze oferują swoim go-
ściom posiłki. Wielu kwaterodawców jest
tym co najmniej przestraszonych.

Sanepid zajrzy do garnka
- Już kilka razy w tym roku zdarzyło

się, że przyszedł do mnie zaniepokojony
gospodarz, chcąc wycofać ze swojej ofer-
ty turystycznej wyżywienie. Oczywiście
można to zrobić, ale trzeba się liczyć z
mniejszym zainteresowaniem ze strony
klientów. Turysta udając się na urlop nie
ma najmniejszej ochoty spędzać godzin
w kuchni, woli zapłacić za posiłki – tłuma-
czy Eugeniusz Fr. Klimaniec, prezes Sto-
warzyszenia Ziemia Sejneńska.

Jak dodaje, kontrolę sanepidu na-
rzucono gospodarzom zbyt nagle, zasta-
jąc ich właściwie w samym sezonie
turystycznym, kiedy mają nawał pracy.
Są kwaterodawcy, którzy od lat nie ofe-
rują gościom wyżywienia, a mimo to ma-
ją zajęte miejsca do wczesnej jesieni.

- Od lat w okolice Sejn przyjeżdżają
te same osoby. Jedna z gospodyń żar-
towała, że od 20 lat ma tych samych go-

ści i wreszcie chciałaby zobaczyć jakieś
nowe twarze – mówi z uśmiechem E. Kli-
maniec.

Po drodze na Litwę
Także niezmiennie sporą popular-

nością cieszą się wycieczki autokarowe
do Wilna. Póki co, chętnych jest mniej
niż w ubiegłym roku, ale organizatorzy
mają nadzieję, że ten stan się poprawi.
Turystów zagranicznych zagarnęło Eu-
ro 201 2, oferując rozrywki przy okazji
kibicowania swojej drużynie. W samych
Sejnach nieodmiennie gości przyciąga
Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny. Od niej turyści zaczynają zwie-
dzanie naszego miasta, kierując swoje
kroki do muzeum, Białej Synagogi itd.
Sąsiedztwo z Litwą jest atutem Sej-
neńszczyzny, zwłaszcza w oczach tu-
rystów z odleglejszych zakątków Polski
i zagranicy, gdyż mogą oni zwiedzić też
miasta u naszego sąsiada przy okazji
pobytu w Sejnach. A słabe strony na-
szego regionu? Jak się okazuje Sejny
są rozpoznawalne, chociaż mało „prze-
bojowe”.

- Od dwudziestu lat prowadzę sto-
warzyszenie, byłem na wielu targach tu-
rystycznych i wiem, że ludzie bardzo

sympatycznie reagują na Sejny. Podcho-
dzą, wspominają, że byli tutaj na wypo-
czynku i polecają nasz region swoim
znajomym. Nie ma lepszej reklamy – za-
pewnia. E. Klimaniec.

Jarmark na Dni Sejn?
Po zastanowieniu nadmienia, że Sej-

nom brakuje dobrej imprezy muzycznej
i sporą stratą dla miasta byłby brak Dni
Sejn. Prezes nie wyklucza połączenia
Jarmarku Dominikańskiego z miejską
imprezą. Ta pierwsza miała bardzo po-
zytywny odbiór, a ta druga niezmien-
nie przyciąga mieszkańców miasta i
turystów, ma już wyrobioną markę. Na
drodze mogą stanąć pieniądze, zwłasz-
cza teraz, kiedy miasto jest w złej sy-
tuacji finansowej. Ale połączenie imprez
jest możliwe – przy zaangażowaniu
Stowarzyszenia i jednostek podległych
ratuszowi.

- Dobra impreza wymaga nakładów
finansowych. Jeśli zorganizujemy jar-
mark, musi on być na podobnym – a naj-
lepiej wyższym – poziomie niż przed
rokiem. Wystawcy dzwonią do mnie i py-
tają czy jarmark się odbędzie, dominika-
nin i zespoły chcą przyjechać nawet za
zwrot kosztów podróży i obiad – wymie-
nia E, Klimaniec.

Jarmark Dominikański wstępnie pla-
nowany jest na 21 lipca.

(mov)

Turyści najczęściej pytają o
wycieczki autokarowe do
Wilna. Interesują ich też
wydawnictwa dotyczące
regionu; kuchni, historii,

zwyczajów.

Sprostowanie

W tekście „Majątki powiatowych radnych pod lupą” opublikowanym w nr 1 2
„Wieści Sejneńskich” w informacji dotyczącej radnego Franciszka Alboszty
omyłkowo pojawił się fragment: Prowadzę działalność gospodarczą (pry-
watna praktyka lekarska) i z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym
przychód w wysokości 90.959,05 zł, dochód – 47.402,84 zł (małżeńska
współwłasność majątkowa);

Poniżej przedstawiamy dane z oświadczenia majątkowego radnego za
rok 2011 po korekcie:

Franciszek Alboszta
Środki pieniężne w walucie polskiej – 52.1 76 zł (współwłasność z żoną);
mieszkanie o pow. 35 m kw – 35.000 zł (wspólnie z żoną, dożywotnia słu-
żebność osobista ustanowiona przez syna Andrzeja); inne nieruchomości
– garaż 1 6 m kw. i pomieszczenie w budynku gospodarczym na opał – 1 2
m kw. - wartość 1 5.000 zł (wspólnie z żoną, dożywotnia służebność osobi-
sta ustanowiona przez syna Andrzeja); inne dochody z tytułu zatrudnienia
lub innej działalności zarobkowej – 1 6.772,52 zł – z czego 1 0.1 72,52 zł ren-
ta KRUS, 6.600 zł – diety radnego; mienie ruchome o wartości powyżej
1 0.000 zł – Fiat 1 26 p r. prod. 2000.

Tadeusz Moćkun

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta czyta jej przewodnicząca Irena
Staręga. Z lewej radnyHenrykWydra,
z prawej burmistrz Jan StanisławKap



Taką szansę daje młodym piłkarzom z Sejn i ich trenerowi zakwalifikowa-
nie się do grona 100 szkół podstawowych i dziecięcych klubów objętych
projektem „Szkółki Piłkarskie NIVEA”. Nivea do współpracy zaprosiła zna-
ny i ceniony na całym świecie holenderski klub piłkarski Ajax Amsterdam,
w którym grali m.in. Johan Cruijff, Marco van Batsen, Dennis Bergkamp,
Ruud Krol, Ronald Koeman.

Z Pomorzanki do Ajaxu Amsterdam?

W internetowym głosowaniu o miej-
sce w setce uczestników programu Po-
morzanka zebrała ponad 1 92 tysiące
głosów. To wynik znakomity, uzyskany
dzięki zaangażowaniu mieszkańców
miasta i powiatu wspieranych też przy-
jaciół Pomorzanki z województwa pod-
laskiego i warmińsko-mazurskiego.

- Chcę serdecznie podziękować
wszystkim tym, którzy oddali swój głos
na Pomorzankę – mówi Maciej Plesie-
wicz, trener młodych piłkarzy. – Zakwa-

lifikowanie się do programu NIVEA to
olbrzymia szansa na dalszy rozwój dla
mnie i moich podopiecznych. Zapew-
niam, że tej szansy nie zmarnujemy.

Programem objętych będzie 44 za-
wodników w dwóch grupach wiekowych:
20 w wieku 11 -1 3 lat i 24 w wieku 9-1 0 lat.

Od września 201 2, kiedy ruszy pro-
gram, trenerzy ze zwycięskich szkół i
klubów objęci będą szkoleniem prowa-
dzonym przez szkoleniowców Akade-
mii Ajaxu, a zdobyte doświadczenie

będą przekazywali swoimi zawodni-
kom. Wcześniej każdy z uczestników
programu otrzyma najwyższej klasy
program treningowy oraz sprzęt sporto-
wy stosowany wAkademii Ajaxu.

Najlepsze (1 0) "Szkółki Piłkarskie
NIVEA" wezmą udział w turnieju, który
będzie zwieńczeniem cyklu treningowe-
go. Kryterium kwalifikacji do turnieju bę-
dzie zaangażowanie w prowadzenie
treningów zgodnie z programem szko-
leniowym Akademii Ajax Amsterdam.
Sześć zwycięskich drużyn turnieju i ich
trenerzy wyjadą na letni obóz szkole-
niowy Akademii Ajax do Amsterdamu.

Gratulujemy i życzymy powodze-
nia w sportowej batalii o obóz w Am-
sterdamie. Tadeusz Moćkun

Z udziałem piłkarzy SKS Pomorzanka Sejny i dziewięciu innych drużyn,
23 czerwca w Łomży rozegrano Wojewódzki Turniej Finałowy rocznika
2000 i młodsi. Tytuł mistrzowski wywalczył zespół BSP Jagiellonia Biały-
stok, a Pomorzanka zajęła 1 0 miejsce.

Orliki w dziesiątce

W rozgrywkach grupowych Pomo-
rzanka przegrała 1 :3 z BSP Jagiellonią
Białystok, 0:3 z Petrusem Łapy, 0:5 z
Krypnianką Krypno i pokonała 2:0 Pia-
sta Białystok. Zdobyte w grupie 3 pkt
wystarczyły jedynie na rywalizację o

miejsca IX-X z „sąsiadami” z Suwałk -
Wigrami Suwałki. W regulaminowym
czasie mecz zakończył się wynikiem
1 :1 , a rozstrzygnięcie przyniosły do-
piero rzuty karne. Tutaj lepsi okazali
się piłkarze Wigier wygrywając w pier-

wszej serii „jedenastek” 3:2. Zarówno
w ostatnim meczu jak i w meczach gru-
powych brakowało skuteczności i tzw.
„zimnej krwi”. Wiele stworzonych sytu-
acji bramkowych i momentami świetna
gra zespołu dobrze rokuje na przyszły
sezon.

W tym roku osiągnęliśmy cel, któ-
ry postawiliśmy sobie na początku se-
zonu – awans do Finałowej „1 0”.
Miejmy nadzieję, iż w przyszłym sezo-
nie wynik będzie jeszcze lepszy.

Maciej Plesiewicz

Na zdjęciu: Z tyłu : KrzysztofŻyliński , Maciej Plesiewicz, Paweł Szkarnulis ( v-ce Prezes SKS Pomorzanka Sejny).
Rząd górny(od lewej): Dawid Rydzewski, Karol Dabulis, Gabryś Krupiński, Jakub Grablun, KrzysztofWojnowski (c), Łukasz
Karłowicz, Daniel Janczulewicz, Jakub Pomian, Jakub Jurgielanis, Filip Jurkun. Rząd dolny(od lewej) : KacperWowak, Ja-
kub Liszewski, Adam Miszkiel, Miłosz Karłowicz, Szymon Olszewski, Jakub Staśkielunas, Sebastian Szkarnulis, Jakub Żyliński

Ludzie 5

Cera wrażliwa
Porady kosmetyczne

Cerą wrażliwą nazywamy skó-
rę twarzy, która w wyniku działania
czynników zewnętrznych i we-
wnętrznych staje się podrażniona.

Z tego typu problemem borykają
się osoby z cerą suchą, delikatną i su-
chą, ale też może pojawić się przy nad-
miernie przesuszonej skórze mieszanej
i tłustej. Cera kobiet w okresie meno-
pauzalnym również staje się wrażliwa.
Może pojawić się w wyniku długotrwa-
jącej choroby, w reakcji na przyjmowa-
nie niektórych leków, po nadmiernej
ekspozycji na słońce.

Cera wrażliwa ma uszkodzony
płaszcz lipidowy. Jest zarumieniona,
złuszcza się, występują grudki ze sta-
nem zapalnym i rozszerzone naczynia
krwionośne. Czasami odczuwamy świat
i pieczenie. W dużej mierze to my sa-
mi mamy wpływ na pojawienie się skó-
ry wrażliwej. Poprzez styl życia:
klimatyzowane pomieszczenia, brak
odpoczynku, oświetlenie jarzeniowe,
używki, nadmierna ekspozycja na pro-
mieniowanie UV ( zarówno słońce jak
i solaria), źle dobrane preparaty pielę-
gnacyjne i brak nawilżania. Do pielę-

gnacji należy używać hipoalergicznych
kosmetyków o jak najmniejszej zawar-
tości alergenów np. barwniki, konser-
wanty, środki zapachowe. Problem
wrażliwości nie dotyczy zwykle samej
cery, ale też skóra na całym ciele wy-
maga szczególnej pielęgnacji łagodzą-
co- nawilżającej. Można stosować po
kąpieli dziecięce oliwki pielęgnacyjne-
są to oleje mineralne z dodatkiem wi-
tamin, więc nie powodują reakcji uczu-
leniowych.

kosmetolog
Agnieszka Ferens

tel.: 508 972 966, ul. 22 Lipca 1 5, Sejny
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Projektwspółfinansowanyprzez Unię Europejską wramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz Budżet Państwa. Program OperacyjnyKapitał Ludzki, PriorytetVII. Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziała-
nie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocyspołecznej

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
3 lipca 201 2 roku o godz. 1 2:00

w auli w Pałacu Biskupim przy ulicy
Piłsudskiego 28 w Sejnach, odbyło
się spotkanie informacyjne w ramach
realizacji projektu systemowym pn.
“Droga do aktywności” realizowane-
go przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sejnach, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki 2007-201 3, Priorytet VII . Promo-
cja integracji społecznej, Działanie
7.1 . Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji, Poddziałanie 7.1 .1 .
Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej.

Na spotkaniu przedstawiony zo-
stał program projektu oraz harmono-
gram zaplanowanych działań. W
trakcie spotkania dokonano również
naboru uczestników projektu spośród
zgłoszonych kandydatur.

Działania w ramach projektu za-
planowano od miesiąca czerwca do

grudnia 201 2 roku. Pierwsze spotka-
nie wszystkich uczestników zaplano-
wane jest na koniec sierpnia 201 2 na
grillu integracyjnym na plaży miejskiej
w Sejnach. A od września rozpoczną
się intensywne spotkania w ramach
zaplanowanych do realizacji w pro-
jekcie działań. Będą to indywidualne
i zbiorowe konsultacje z doradcą za-
wodowym, indywidualne i zbiorowe
konsultacje z psychologiem, warsz-
taty umiejętności społecznych oraz
kursy zawodowe, zgodne z wykona-
ną analiza potrzeb każdego z uczest-
ników. Nie zabraknie również okazji
do spotkań integracyjnych nie tylko
uczestników ale także i ich rodzin.

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz
Budżet Państwa.

Marta Klucznik,
koordynator projektu

Ramowy Program Imprezy pn.

„Festyn w Gibach – Muzyczne Lato Radia 5”
w dn. 08.07.201 2 r.

Miejsce: plac (ul ica) przed Urzędem Gminy w Gibach

Od godz.1 0.00 jarmark rękodzieła i jadła regionalnego

Atrakcje dla dzieci i dorosłych tj . zjeżdżalnie
pneumatyczne, bungee, balony, zabawy, loterie itp.

Rejsy żaglówką po jez. „Gieret”

Imprezy sportowo-rekreacyjne w tym:
mecz piłki nożnej Żonaci – Kawalerowie, zawody siłaczy

Od godz. 1 7.00 koncerty zespołów muzycznych
oraz konkursy z udziałem publiczności.

Gwiazda wieczoru - zespól „INFAKTOR”
Godz. 23.00 – zakończenie Festynu

Gmina Giby zaprasza wystawców rękodzieła i jadła regionalnego z
Powiatu Sejneńskiego do udziału w jarmarku. Prosimy Instytucje zaj-
mujące się turystyką, gospodarstwa agroturystyczne o dostarczenie
do tut.GOK materiałów promocyjnych /foldery, ulotki, wizytówki/. Bę-
dziemy je rozprowadzać /nieodpłatnie/w trakcie imprezy.

Waldemar Domański
Kontakt: GOK Giby, tel. 87 51 65773, gok@giby.pl
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PRACA
● Zatrudnię kucharkę do pracy w gastrono-
mii w Gibach w okresie lipiec-sierpien. Kon-
takt: 507 077 331 lub 507 077 332
● 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
● Młodymężczyzna szuka pracy w okresie
wakacyjnym. Wysoka znajomość obsługi
komputera i pakietu office, prawo jazdy kat.
A i B, dobra kondycja. Tel. 797542379, dzwo-
nić po 16
● Jestem uczciwą, lojalną osobą. Chętnie
posprzątam, umyję okna, wykonam inne
prace domowe. Tanio, szybko, solidnie. Kon-
takt: 781 572 264
● Zatrudnię dekarza do krycia dachówwió-
rem na sezon 2012r. z doświadczeniem, tel:
663-201 -446
● Premar Sp.zo.o tel. 89 532 04 26 poszu-
kuje pracownika do pracy w Suwałkach na
stanowisko handlowiec, wykształcenie śred-
nie, mile widziany staż pracy na stanowisku.
CV przesłać na adres e-mailowy; pre-
mar@premar.olsztyn.pl
● Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi. Je-
stem osobą odpowiedzialną. Kontakt: 603
912 559
● Rencista, 50 lat, niepijący, niepalący, z pra-
wem jazdy A,B,T szuka pracy w Sejnach
np. jako dozorca. Chętnie posprząta pose-
sje, jak spadnie śnieg – odśnieży. Kontakt:
607 141 015
● Podejmę się pracy w sklepie w Krasno-
polu lub Sejnach. Posiadam odpowiednie
dokumenty. Kontakt: 883 591 702
● Szybko, solidnie, tanio - układanie glazu-
ry i terakoty, w kuchniach. łazienkach, na
balkonach, tarasach, schodach; remonty
mieszkań. Mam kilkuletnie doświadczenie
zdobyte w Niemczech. Kontakt: 607 628 522
● Zaopiekuję się dziećmi. Odpowiedzialna,
23-letnia kobieta i mama 2-letniego dziec-
ka. Tylko Sejny i okolice. Kontakt: 518 964
473 lub gg: 36077328
● Sprzątanie, mycie okien, prasowanie – ta-
nio, solidnie. Kontakt: 661 788 629
● Zaopiekuję się dziećmi, kontakt 87 5173 112
● Podejmę się naprawy/serwisowania kom-
puterów, sprzętu elektronicznego. Oferuje
również kursy obsługi komputera wraz z
umiejętnością obsługi edytorów tekstu. Sej-
ny i okolice. tel. (kom): 726 642 042
● Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka, tel. 506 760 032
● Szukam pracy jako opiekunka osoby star-
szej lub niepełnosprawnej-posiadam odpo-
wiednie kwalifikacje, mogę zaopiekować się
również dzieckiem, kontakt 609 409 501
● Podejmę się piłowania drewna na opał i
z pnia w lesie, tel. 601 375 425
● Szukam pracy z belarko - owijarką zmien-
nokomorową, od 80 do 180/120, siano - sło-
ma - kiszonka. Tel. 507 857 315

MOTORYZACJA
● Sprzedam 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.1997 włoska oryg.no-
wa inst.gazowa do rejestracji tel 604193349
● Sprzedam motocykl IŻ JUPITER 5 wraz
z wózkiem bocznym (tzw.: ,,koszem''). Rok
produkcji 1 990. Pojemność silnika 350cm3,
benzyna. Stan motocykla dobry. Motocykl
jest na chodzie, a całość (motocykl + kosz)
koloru czerwonego. Ubezpieczenie ważne
do czerwca 2012 roku. Cena 3500zł - do
negocjacji. Okolice Sejn. Więcej informacji
pod numerem telefonu 514 652 397
● Sprzedam motocykl marki ETZ 150, rok
prod. 1 988, stan bardzo dobry, cena do
uzgodnienia. Kontakt: 669 674 97
● Audi 80 B4 combi TDI 1 ,9 disel, rok 1995.
Pełne wyposażenie, stan dobry, komplet
opon zimowych, felgi aluminiowe, cena
8800 zł, tel. 87 516 31 55
● Sprzedam silnik 1 ,6 Td do golfa II lub gol-
fa III, passata i różne części do golfa II. Ce-
na do uzgodnienia. Tel. 602 467 752
● Sprzedam opony letnie 205x60x15, bież-
nik 6 mm, 2 szt., cena 80 zł/szt., Sejny tel.
87 516 26 89 lub 669 050 502
● Sprzedam 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.

NIERUCHOMOŚCI
● Szukam do wynajęcia mieszkania lub czę-
ści domu w Sejnach (2-3 pokoje, kuchnia,
łazienka) na co najmniej dwa lata od wrze-
śnia 2012. Tel. 530 852 248
● Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na ul.
Em. Plater 1 . Mieszkanie w stanie dobrym,
blok docieplony, cena do uzgodnienia. Tel.
667 272 019
● 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
● 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 surowym
zamkniętym wSejnach pod Hotel lub usłu-
gi 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
● Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe o po-
wierzchni 38,6m w centrum miasta od
marca 2012 roku. Kontakt- 665731402
● Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, po re-
moncie, cena do uzgodnienia. Tel.:500 786
772
● Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na ul.
E.Plater 1 .Mieszkanie w dobrym stanie, blok
ocieplony. Cena do uzgodnienia. Tel. 667
272 019
● Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia w Sejnach. Tel.: 665 731 393
● Sprzedam mieszkanie w m. Sejny wła-
snościowe telefon kontaktowy 508319925

ROLNICTWO
● Sprzedam tegoroczne bele siana, po 100
zl/szt., bardzo dobra jakość, okolice Sejn.
Kontakt: 87 516 31 90 lub 515 150 889
● Sprzedam prasę kostkującą Z 224/1 , roz-
rzutnik obornika - mało używane oraz wały
pierścieniowe; gm. Sejny. Kontakt: 726 611
038
● 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. Ce-
na 7.000 zł. Kontakt: 663 931 595
● Sprzedam rozrzutnik obornika, stan bar-
dzo dobry, cenna 5.500 zł i kopaczkę do ziem-
niaków, cena 2.500 zł. Kontakt: 508 608 006
● Sprzedam sześciometrowy elektryczny
ślimakowy przenośnik do ziarna zbóż, rze-
paku, kukurydzy. Stan bardzo dobry, cena
do uzgodnienia. Kontakt: 87 516 40 32
● Kupię ciągnik C330 lub C 360 lub T25, do
5 tys. zł. Tel.: 723 266 740
● Sprzedam przyczepę do przewozu koni,
ładowność 2 tony, tandem, stan dobry, ce-
na 3.900 zł. Kontakt: 511 719 611

KUPIĘ
● Kupię garaż przy ul. Wojska Polskiego.
Tel. 505062444 lub 608532387
● 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
● Sprzedam duży garaż w Sejnach (posia-
da kanał, ma doprowadzony prąd). Kon-
takt: 609 395 457
● Sprzedam 2 fotele obrotowe w kolorze
czerwonym. Kontakt: 500 680 398
● 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 siłowy w 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
170cm 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 silnikiem
800 zł, sieczkarnię z silnikiem 200zł. Parnik
elektryczny 100-150zł. Waga dziesiętna z
kompletem odważników 150zł. Kontakt: 503
177 830
● Sprzedam komplet 16 talerzy, tel.
697309159
● Hydrofor ocynkowany 300 l, kompletny
wraz z wyłącznikiem ciśnieniowym, krótko
używany - sprzedam, tel. 691520616
● Automatyczną stację odżelaziania i od-
manganiania wody - sprzedam tel.
691520616
● Sprzedam suknię ślubną białą, rozmiar
38-40, stan dobry (+), w komplecie koron-
kowe bolerko. Cena do uzgodnienia. Kon-
takt: 506 540 182
● Sprzedam 2 segmenty używane. Cena
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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

RÓŻNE
● W dobre ręce oddam pieska bardzo ład-
nego, towarzyskiego, posłusznego, częścio-
wo wyszkolonego. Kontakt: 503 177 830
● Oddam szczeniaczki, tel. 667 288 211
● Lekcje języka hiszpańskiego od lipca, tel.
87 5 163 412, kom. 663274147, e-mail - cu-
rako@gmail.com
● Oddam szczeniaki, 2,5 miesiąca, w do-
bre ręce.Kontakt:663484407
● Proszę o kontakt osoby, które mają do od-
dania meble, w dobrym stanie, typu: rozkła-
dane kanapy, małe rozkładane rogówki, itp.
Kontakt telefoniczny i email-owy: 513 488
193 ; marstab24@wp.pl. Tylko Suwałki, Sej-
ny i ich okolice

TOWARZYSKIE
● Mam 30 lat jestem samotny lubie goto-
wać sprzątać. Szukam dziewczyny na wspól-
ne spacery. Z Sejn lub okolic, tel. 518487875
● 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 wwieku
od 30 do 55 lat z okolic Sejn, Suwałk, Au-
gustowa, Podlasia. Chciałbym z panią po-
rozmawiać, wypić kawę, pójść na spacer.
Mam na imię Krzysiek, wolny samotny fa-
cet. gg.1 5841216, tel. 723374449
● Mam 30 lat szukam miłej sympatycznej
dziewczyny z Sejn lub okolic na długie zi-
mowe wieczory lub do stałego związku. tel.
535740873
● Pan po 50-tce, wdowiec, pozna panią z
Sejn lub okolic, cel – przyjaźń. Kontakt: 513
719 293
● Pan po 40, pozna panią z Sejn i okolic w
celu zapoznania się. Tel. 785 397 749
● Pan 50 lat, rozwiedziony pozna panią do
przyjaźni. Sejny i okolice. Nr tel. 666 179 126

DYŻURY APTEK

1 6.07.201 2 r.
– 22.07.201 2 r.

APTEKA ŚW.MICHAŁA
ul. Piłsudskiego 20

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

09.07.201 2 r.
– 1 5.07.201 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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Kolejny „Baltic-Satelid” za nami. I chociaż młodzi aktorzy rozjechali się już do
domów, czasem odległych od Sejn o tysiące kilometrów, zostawili po sobie
wspomnienia niezwykłych spektakli i więzy przyjaźni, które mają szansę prze-
trwać przez lata.

Triumf przyjaźni wśród aktorów

- Ci młodzi ludzie porozumiewają
się w kilku językach, ale zawsze doj-
dą do porozumienia. Nawet na tego-
roczny festiwal przyjechało sporo osób,
które przed laty konkurowały o nagro-
dę, stojąc na deskach sceny Ośrodka
Kultury. Zjechali się do Sejn, nie tylko
z powodu swojej miłości do teatru, ale
żeby znów zobaczyć się przyjaciółmi
– opowiadała Ewa Jakubaszek, prze-
wodnicząca jury, stały gość na „Baltic-
Satelid” od 1 5 lat.

Te słowa mogą brzmieć nieco pom-
patycznie, ale wybrany na młodzieżo-
wego dyrektora – Dawid Jarzębowicz
nawet nie starał się ukryć wzruszenia
na uroczystym zakończeniu festiwalu,
powtarzał, że popłacze się za uczest-
nikami, którzy właśnie wyjeżdżają i ma
nadzieję, że i oni uronią za nim łzę.

Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Dzieci i Młodzieży w Sejnach odbył się
po raz 21 . Przez tydzień Sejny żyły te-
atrem, mieszkańcy mieli możliwość
oglądania spektakli, konkursowych i
tych wystawianych poza konkursem.
Młodzież wspólnie pracowała, bawiła
się i zwiedzała Sejny.

- Zawsze najtrudniej jest ocenić po-
ziom spektakli. Niełatwo wymknąć się
emocjom, bo przecież te dzieci i mło-
dzież kochają teatr i to widać – pod-
kreśla E. Jakubaszek.

Ostatecznie w kategorii dziecięcej
wygrał teatr „Zaczarowana szkatułka”
ze Lwowa, a w kategorii młodzieżowej
po laur sięgnęła „Grodzieńska nadzie-
ja” z Grodna. Owacjom nie było koń-
ca, co potwierdza, że ten werdykt
spotkał się z poparciem publiczności.

- Cieszymy się, że przyjechało do
nas tak wiele wspaniałych młodych lu-
dzi kochających teatr. Żałujemy, że już
wyjeżdżacie, pozostawiając dyrektora
młodzieżowego w rozpaczy, ale życzy-
my wam bezpiecznej podróży i powro-
tu do Sejn za rok – mówił Andrzej
Szturgulewski, starosta sejneński.

Burmistrz Sejn Jan Stanisław Kap
podziękował uczestnikom z Polski i za-
granicy, a także pracownikom Ośrod-
ka Kultury, dzięki którym festiwal mógł
się po raz kolejny odbyć.

Organizatorzy rozdali statuetki, sło-
dycze i dyplomy, mając nadzieję na
spotkanie za rok w Sejnach. (mov)
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Wyniki XXI Międzynarodo-
wego Festiwalu Teatrów

Dzieci i Młodzieży
„BALTIC-SATeLiD ‘201 2”

Jury dziecięce w składzie: Mag-
dalena Bednarska - przewodnicząca,
Emilia Stankiewicz, Weronika Jodzis,
Natalia Morawska, Ewelina Tomkie-
wicz,Julia Jeżewska, po obejrzeniu
wszystkich spektakli konkursowych,
na tajnym posiedzeniu 1 6 czerwca
201 2 r., przyznało nagrodę Grand
Prix w kategorii teatrów dziecięcych
teatrowi„Zaczarowana szkatułka ”
ze Lwowa za spektakl pt. „Droga do
Boga” w reżyserii Oleny Milevskiej.

— — — — — —
Jury młodzieżowe w składzie:

Sylwia Cicińska – przewodnicząca,
Elżbieta Dochód, Michał Kończal, Klau-
dia Święcicka, Dominika Szoka, Do-
minika Bulwin, Urszula Andrulewicz,
Kamile Rutkaite, Jonas Virsilas, Ga-
briele Norkute, Diana Schneiderat, Lu-
kas Alsys, Julija Reklaityte, Tomas
Levickas, przyznało nagrodę Grand
Prix w kategorii teatrów młodzieżo-
wych teatrowi „Grodzieńska Nadzie-
ja” z Grodna za spektakl pt. „Tutti
Frutti” w reżyserii Mitry Gajdek.

— — — — — —
Jury profesjonalne w składzie:

Jakubaszek Ewa - przewodnicząca,
Ravinskaya Tatsiana, Miliniene Edita,
po obejrzeniu wszystkich spektakli kon-
kursowych przyznało nagrody:
● W kategorii Teatrów Dziecięcych:
- nagroda aktorska - Artiom Borejkin
za rolę męską w spektaklu „Różany
walc”
- nagroda aktorska - Tatiana Fajzrach-
manowa za rolę żeńską w spektaklu
„Różany walc”
- nagroda aktorska - Jekaterina Nie-
kusznowa za rolę żeńską w spekta-
klu „Różany walc”
- nagroda aktorska - Nastia Dubrovnik
za rolę główną w spektaklu „Calinecz-
ka”
- nagroda za epizod – Makar Możejko
- nagroda za reżyserię – Małgorzata
Sienkiewicz

● W kategorii Teatrów Młodzieżowych:
- nagroda za reżyserię – Dmitry Gajdel
- nagroda za choreografię – Jewgieni-
ja Romanowicz
- nagroda za kostiumy – Tsiana Sobet-
ska
- nagroda aktorska za rolę żeńską w
spektaklu „Wania Datskij” – Diana
Romanowa
- nagroda aktorska za rolę męską w
spektaklu „Pif! Paf! Jesteś trup!” –
Krzysztof Niedziela
- nagroda za scenariusz w spektaklu
„Żyjąc żyje czy nie żyję” – Klaudia
Kozakiewicz
- nagroda za zespołowość teatrowi
„Grodzieńska Nadzieja” z Grodna

- nagroda za duet aktorski Aguaja Żugż-
da i Jewgienij Wojciechowski
- nagroda za piękny wokal Krystyna
Sojko
- nagroda za piękny wokal Żanna Sza-
rało
- nagroda za powrót do korzeni i pięk-
ny obrazek sceniczny – Galina Sie-
mionova i Teatr Maska
Ponadto Jury Profesjonalne przyznaje:
• I I I miejsce w kategorii dziecięcej –
„Grodzieński dzwoneczek” z Grodna

• II miejsce w kategorii dziecięcej –
„Drevinukas” z Alytusa

• II I miejsce w kategorii młodzieżowej
– „Atame” z Sejn

• I I miejsce w kategorii młodzieżowej
– „Grodzieńska Nadzieja” z Grodna.






