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Wichura zniszczyła kilka budynków na Sejneńszczyźnie, zrywała dachy, łama-
ła drzewa. Teraz mieszkańcy szacują straty, liczą na pomoc gmin i wypłatę od-
szkodowań.

Żywioł zniszczył dom
Potężna wichura w nocy z 7 na 8

lipca zniszczyła głównie dachy domów
mieszkalnych i budynków gospodar-
czych. Powaliła też drzewa, ale z dala
od siedzib ludzkich, nikt nie został ranny.

– Żywioł zerwał część dachu z do-
mu w Trakiszkach. Natychmiast zabez-
pieczyliśmy go folią. Teraz czeka na
wycenę, bo na szczęście właściciel swo-
je domostwo ubezpieczył. Być może na-
uczony doświadczeniem, bo w ubiegłym
roku jego dom został uszkodzony w po-
dobnych okolicznościach – mówi Ry-
szard Gałdzewicz, z-ca komendanta
Powiatowej Straży Pożarnej w Sejnach.

W Bossych częściowemu znisz-
czeniu uległy cztery budynki gospodar-
cze. Jeden z gospodarzy będzie musiał
odnowić całą stodołę. Podobnie jak w
przypadku domu w Trakiszkach straża-
cy zabezpieczali budynki folią.

– Powalonych zostało dziesiątki
drzew, wiatr położył zboże na polach.
Pamiętajmy też, że trąba powietrzna
dokonała sporych zniszczeń w Bossych
dwa lata temu – podkreśla Andrzej Sztur-
gulewski, starosta sejneński.

Pracownicy starostwa pomagają
mieszkańcom w kontaktach z firmami
ubezpieczeniowymi. Inspektorzy bu-
dowlani wyceniają szkody. A te według
wstępnych szacunków strażaków wy-
niosły ok. 90 tys. zł. (mov)

fot. Zdjęcia operacyjne
Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej
w Sejnach
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Na tej wystawie każdy znajdzie coś dla siebie. Od miłośników sztuki ludowej,
sakralnej po zainteresowanych majsterkowaniem. Zbiory przekazane przez
rodzinę Kubraków na stałe zagościły w Klasztorze Podominikańskim w Sejnach.

W klasztorze na ludowo

Oficjalny wernisaż odbył się 6 lip-
ca, ale niewątpliwie najważniejszym
punktem programu była msza święta z
Bazylice NMP, gdzie państwo Kubrako-
wie przekazali parafii figurę Chrystusa
Króla.

Później zgromadzeni goście wzię-
li udział w otwarciu Izby Regionalnej w
klasztorze, gdzie teraz można już oglą-
dać stałą ekspozycję zbiorów rodziny
Kubraków.

Możemy tam zobaczyć wybudowa-
ne z drewna szopki, różaniec, a nawet
godło Polski ułożone zN fasoli. Najmłod-
szym przypadną do gustu kołyski, za-
bawki, łodzie pirackie i wszystkie
ruchome rzeźby, których możemy do-
tknąć, aby „ożyły”.

- Wystawa jest na pożytek ludziom
i na Bożą chwalę – podsumowuje Eu-
genia Milewska z sejneńskiego Stowa-
rzyszenia Opieki nad Zabytkami.

Dodaje, że na taką ekspozycję mo-
gą udawać się całe rodziny i nikt na pew-
no nie będzie się nudził. O przedmioty
wykonane przez rodzinę Kubraków ubie-
gało się wiele muzeów w regionie m.in.
białostockie, dlatego powinniśmy być
dumni, że na stałe zagościły właśnie w
Sejnach.

(mov), fot. Grzegorz Suszczewicz

Program festiwalu - Organy Bazyliki Sejneńskiej
Środa, dnia 1 sierpnia 201 2
1 0.00 - Kurs mistrzowski Prof. Jul ian Gembalski
1 7.30 - Msza Święta Inaugurująca Festiwal Bazylika p.w. NMP w Sejnach
1 9.00 - Koncert inauguracyjny: Prof. Juliana Gembalskiego i Juniores

Czwartek, dnia 2 sierpnia 201 2
1 0.00 - Kurs mistrzowski Prof. Gerhard Gnann (Niemcy)
1 9.00 - Recital organowy Prof. Gerhard Gnann (Niemcy)

Piątek, dnia 3 sierpnia 201 2
1 0.00 - Kurs mistrzowski Prof. Józef Serafin
1 9.00 - Koncert Prof. Józef Serafin i Juniores

Sobota, dnia 4 sierpnia 201 2
1 0.00 - Kurs mistrzowski Prof. Józefa Serafina
1 9.00 - Zakończenia festiwalu - Koncert uczestników (Juniores)

Honorowy Patronat Festiwalu
Marszałek Województwa Podlaskiego

oraz Burmistrz Miasta Sejny

Współorganizator Parafia Rzymskokatolicka NNMP w Sejnach

Serdecznie zapraszamy

XIX Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych

"JUNIORESPRIORESORGANORIUMSEINESIS"
warsztaty organowe – Sejny, 1 .08.-4.08.201 2 r.

Grażyna Bronikowska Kubrak
Córka Józefa i Eugenii Kubrak,

urodziła się 29 lipca 1 964 roku w Gru-
dziewszczyźnie. Mieszkała ze swo-
imi rodzicami i dwiema siostrami
Lucyną i Bogusławą. Od najmłod-
szych lat uwielbiała zajmować się
własnoręcznym tworzeniem różne-
go rodzaju ozdób, wyszywaniem ser-
wetek, obrusów, rzeźbieniem itp., tak
jak i jej siostry.

Jej największym zamiłowaniem
było szycie, więc kształciła się w za-
wodzie krawcowej. W wieku 21 lat
wyszła za mąż za Mariana Bronikow-
skiego.

Zamieszkali razem w Suwałkach,
gdzie urodziło im się troje dzieci: Ka-
mil, Krzysztof i Marta, następnie wy-
jechali do Sejn i wraz z Józefem i
Eugenią uczestniczyli w Kaziukach,

dożynkach i innych wydarzeniach na
terenie całego kraju. Organizowane
były również pielgrzymki. W tym cza-
sie otrzymała wiele podziękowań i
dyplomów za swoje zaangażowanie
w twórczość ludową. Do podobnej
działalności zachęciła też swoje dzie-
ci, które brały udział w tworzeniu ro-
dzinnego zbioru. Znajdują się w nim
też rzeźby jej syna Krzysztofa.

Grażyna była cudowną i dobro-
duszną osobą, która zawsze, każde-
mu i z wielką chęcią niosła pomoc i
dobrą radę. Niestety los nie był dla
niej łaskawy i w wieku 1 6 lat w tra-
gicznym wypadku zginął jej syn
Krzysztof, a po 8 miesiącach ona sa-
ma zmarła na raka w wieku 39 lat.

Pozostawiła po sobie wiele pięk-
nych dzieł, które są częścią rodzin-
nego zbioru.
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Przedsiębiorstwo Drogowo-Mo-
stowe z Suwałk będzie wykonawcą
ronda na zbiegu ulic Konarskiego –
Łąkowa – Wojska Polskiego. Prace
rozpoczną się lada dzień, a ich za-
kończenie planowane jest na koniec
sierpnia br.

- Obecne skrzyżowanie zostanie
powiększone. Na ten cel przekazany
został grunt placu manewrowego przy
ZS CKR oraz kawałek skweru przy Li-
ceum Ogólnokształcącym (pod chod-
nik). Środek ronda znajdzie się w
obecnym fragmencie ul. W. Polskiego
(teren przejęty od ZS CKR) – tłuma-
czy Andrzej Szturgulewski, starosta
sejneński (na zdjęciu plan ronda). -
Na przejściach dla pieszych powsta-
ną wysepki.

W czasie budowy ronda ruch na
tych ulicach będzie odbywał się waha-
dłowo z wykorzystaniem jednego pasa.

***
Dobra wiadomość dla bezrobot-

nych. Od 1 sierpnia Powiatowy Urząd
Pracy rozpoczyna realizację dwóch
nowych projektów, na które pozyskał
ponad 1 ,5 mln zł.

Pierwszy projekt zakłada przygoto-
wanie 40 osób do prac w charakterze
operatora sprzętu ciężkiego, wózków
widłowych, drwala, pilarza, opiekuna
osób starszych. W ramach tego projek-
tu, realizacja którego kosztować ma 71 7
tys. zł, aż 60 osób skierowanych zosta-
nie na staże.

Projekt drugi – wartości 824 tys. zł
– zakłada objęcie 20 osób treningiem
reintegracji zawodowej oraz skierowa-
nie na staże kolejnych 60 bezrobotnych.

W obu przypadkach staże trwać bę-
dą 6 miesięcy. Największe szanse na
skorzystanie z tych projektów mają oso-
by długotrwale bezrobotne (powyżej 1 2
m-cy), bez doświadczenia zawodowe-
go, bez kwalifikacji zawodowych, miesz-
kańcy terenów wiejskich oraz osoby w
wieku 50 lat +.

***
Starostwo Powiatowe w Sejnach

podjęło rozmowy z władzami Suwal-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej mające na celu rozszerzenie strefy
o Sejny.

Jak poinformował nas Andrzej Sztur-
gulewski, starosta sejneński, na potrze-
by potencjalnych inwestorów powiat
może przeznaczyć dwie działki. Jedną
1 ,71 ha w Sejnach, drugą w Hołnach
Wolmera (po byłej strażnicy SG).

***
Spółka Jawna Lepart Rakowiska

wygrała przetarg na realizację unij-
nego projektu „Przychodnia przyja-
zna środowisku – zastosowanie
odnawialnych źródeł energii w SP
ZOZ w Sejnach”.

Projekt ten przewiduje m.in.: rozbu-

dowę kotłowni wraz z układem solarów,
instalacją elektryczną i pompami ciepła;
regulację instalacji ogrzewania i ciepłej
wody z wymianą grzejników, wymiana
pokrycia dachowego z dociepleniem
dachu, ocieplenie ścian, wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej. Wszystkie
prace wykonane zostaną w budynku
SP ZOZ przy ul. Wojska Polskiego 60 D

(na zdjęciu),w którym znajdują się przy-
chodnie specjalistyczne i Zakład Pielę-
gnacyjno-Opiekuńczy, a pomieszczenia
dzierżawią działające poza SP ZOZ
Warsztaty Terapii Zajęciowej. Całkowi-
ta wartość kosztorysowa projektu sza-
cowana była na prawie 1 ,8 mln zł, a
najniższa wybrana oferta opiewa na
kwotę 1 .672.800 zł. Aż 75 proc. środ-
ków pochodzić będzie z funduszy UE,
1 0 proc. dołoży Starostwo Powiatowe
jako organ prowadzący jednostkę, a 5
proc. jako wkład własny przekaże SP
ZOZ Sejny. Termin zakończenia prac,
których efektem będą oszczędności na
ogrzewaniu i oświetleniu budynku, za-
planowano na 31 .1 0.201 2 r.

***
Na wakacyjne zajęcia dla najmłod-

szych zaprasza Miejska Biblioteka
Publiczna w Sejnach. Uczestniczyć w
nich mogą dzieci w wieku od 7 do 11
lat. W ramach spotkań będą czytać baj-
ki, bawić się, grać w teatrzyku i wyko-
nywać różne prace plastyczne. Zajęcia
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POD SYGNAŁEM
►►► WYPADEK RODZEŃSTWA

W miejscowości Sumowo w
gminie Sejny zderzył się kierowca
samochodu z motocyklistą. Jak się
okazało uczestnicy wypadku są ro-
dzeństwem. Do zdarzenia doszło
7 lipca. 25-letni mężczyzna jechał

motorem, który miał dopiero od
trzech dni, kiedy zderzył się z au-
di, za którego kierownicą siedziała
jego siostra. Motocyklista trafił do
szpitala, najprawdopodobniej ze
złamaną kością.

►►► NIE CHCE WRACAĆ

Zaginiony mężczyzna, o którym
pisaliśmy w poprzednim numerze
„Wieści”, najprawdopodobniej cały i
zdrowy przebywa w Suwałkach. Jak
poinformował rzecznik sejneńskiej

Komendy Policji, mundurowi mają
informację na jego temat. Ma z nich
wynikać, że 45-latek odmawia po-
wrotu do domu w Żubronajciach i ja-
kichkolwiek kontaktów z rodziną.

Oprac. (mov)

potrwają od 1 0 lipca do 1 5 sierpnia, w
każdy wtorek i czwartek, w godzinach
od 11 .00 do 1 3.00. Dzieci powinny wziąć
ze sobą sweter lub bluzę, czapkę z
daszkiem, kanapkę i coś do picia.

***
Biuro Rzecznika Praw Obywatel-

skich uruchomiło infolinię. Dzwoniąc
pod podany numer telefonu: 800 676
676, można bezpłatnie uzyskać pora-
dę w swojej sprawie. Telefonować moż-
na w poniedziałek w godz. 1 0.00 – 1 8.00
oraz od wtorku do piątku w godzinach
8.00 – 1 6.00.

***
Wminioną niedzielę obchodzili-

śmy 67. rocznicę Obławy Augustow-
skiej. Uroczystości rozpoczęła zbiórka
gości przy kościele pw. św. Anny w Gi-
bach, którzy przemaszerowali na sym-
boliczny grób Ofiar Obławy. Tam odbyła
się msza, złożono wieńce, kwiaty i za-
palono znicze.

Obława augustowska, zwana też
obławą lipcową i Małym Katyniem, by-
ła operacją oddziałów Armii Czerwonej

przeprowadzoną w lipcu 1 945 roku si-
łami 385 Pułku Strzeleckiego Wojsk
Wewnętrznych NKWD oraz wydzielo-
nymi oddziałami LWP i UB. Miała ona
zlikwidować podziemie antykomuni-
styczne w regionie. Oddziały radziec-
kie chodziły po wsiach i wyszukiwały
osoby podejrzane o działanie niepod-
ległościowe. W sumie zatrzymali ok. 7
tys. osób, które więzili, torturowali.
Wśród nich byli Litwini, których przeka-
zano NKWD-NKGB Litwy. Części z
przetrzymywanych udało się wrócić do
domów, ale ok. 600 Polaków zostało
wywiezionych i do dzisiaj wszelki ślad
po nich zaginął. Obecne władze Rosji
tłumaczą, że nie mają dokumentów na
ten temat.

Oprac. (mov), (tam)

Budynek SP ZOZ przy ul. Wojska Polskiego 60 D



Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową Miasta Sejny, otwierając w ten sposób władzom miasta
drogę do ubiegania się o długoterminową i niskooprocentowaną pożycz-
kę na spłatę długów.

Nie ma już przeszkód
na drodze po pożyczkę

- Uchwała ta, to ostatni doku-
ment, na który czekaliśmy przed zło-
żeniem wniosku do Ministerstwa
Finansów o przyznanie nam na ko-
rzystnych warunkach pożyczki z Bu-
dżetu Państwa – mówi Jan Stanisław
Kap, burmistrz Sejn. – Nie ukrywam,
że na tę decyzję czekaliśmy z niecier-
pliwością, ale też wiarą, że przygoto-
wane przez nas i przyjęte przez Radę
Miasta Program Naprawczy, znoweli-
zowany budżet miasta i Wieloletnia
Prognoza Finansowa, są dokumenta-
mi opracowanymi z zachowaniem na-
leżytej staranności i troską o
przyszłość miasta i jego mieszkań-
ców. Liczyliśmy, że zostaną zaopinio-
wane pozytywnie i otworzą nam
drogę do wychodzenia z finansowego
dołka, w którym znaleźliśmy się po
niekorzystnym dla nas wyroku Sądu
Najwyższego w procesie z WPRI.

Oto najważniejsze fragmenty
uzasadnienia uchwały RIO:

„Z analizy danych ujętych w ww.

prognozie długu i spłat zobowiązań
wynika, że:
- zadłużenie miasta na koniec 2011
roku wyniosło 1 3.91 2.205 zł,
- planowana do zaciągnięcia w 20l2
roku pożyczka wynosi 5.41 5.1 40 zł,
- spłata rat kredytów i pożyczek w
201 2 roku planowana jest w kwocie
5.703.740 zł. Łącznie z odsetkami
450.000 zł wynosi 6.1 53.740 zł, co do
planowanych dochodów tego roku
stanowi 42,1 0% (w 201 3 roku wskaź-
nik ten wynosi 1 2,93%),
- planowany dług na koniec 201 2 roku
wyniesie 1 3.624.205 zł, co do plano-
wanych dochodów tego roku stanowi
93,21%, w 201 3 roku - 83,93%
- miasto nie udzielało poręczeń innym
podmiotom.(. . .)

Zadłużenie miasta na koniec
2011 roku przekraczające granice limi-
tów ustawowych, spowodowało, iż
miasto przystąpiło do programu na-
prawczego i rozpoczęło ubieganie się
o pożyczkę z budżetu państwa.

W przypadku ubiegania się o po-
życzkę z budżetu państwa istotne jest
spełnienie przepisów wynikających z
ustawy o finansach publicznych(.. .)

Oceniając realistyczność przyję-
tych danych przy konstrukcji WPF (.. .)
stwierdza się, że informacje zawarte w
objaśnieniach do WPF, a głównie zaś
materiały dołączone przy piśmie Bur-
mistrza Miasta z dnia 1 9 czerwca
201 2 roku, dają podstawę do stwier-
dzenia, że skutki realizowanych dzia-
łań naprawczych mogą stanowić
realne przesłanki do zrealizowania w
poszczególnych latach nadwyżki bu-
dżetowej w wysokości zabezpieczają-
cej spłatę zadłużenia.(. . .)”

Kiedy ten numer „Wieści Sejneń-
skich” trafi w Państwa ręce wszystkie
dokumenty niezbędne do przyznania
miastu pożyczki znajdą się już w Mini-
sterstwie Finansów.

Z ostatniej chwili: Wojewoda pod-
laski potwierdził zgodność z prawem
przyjętego przez Radę Miasta „Pro-
gramu Naprawczego”. To kolejny do-
kument niezbędny do ubiegania się o
przyznanie miastu pożyczki z budże-
tu państwa. (tam)
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W OBIEKTYWIE Harcerze ze stolicy

Wakacje w pełni, ale wielu rodziców, już teraz powinno pomyśleć o wy-
prawce szkolnej dla swoich pociech. Zwłaszcza, jeśli liczą na dofinansowanie.

Wyprawka szkolna
Rada Ministrów już wydała rozpo-

rządzenie, określające szczegółowo,
kto i na jakich warunkach może uzy-
skać pomoc finansową.

Zgodnie z rozporządzeniem po-
moc w formie dofinansowania zakupu
podręczników udzielana jest uczniom
rozpoczynającym w roku szkolnym
201 2/201 3naukę w:
- klasach I–IV szkoły podstawowej,
- klasach I–IV ogólnokształcącej szko-
ły muzycznej I stopnia,
- klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: za-
sadniczej szkoły zawodowej, liceum
ogólnokształcącego i technikum,
- klasie IV ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I I stopnia,
- klasie IV ogólnokształcącej szkoły
sztuk pięknych,
- klasie I liceum plastycznego,
- klasie I lub VII ogólnokształcącej
szkoły baletowej.
Pomoc w formie dofinansowania

zakupu podręczników do kształcenia
ogólnego, w tym specjalnego, jest
udzielana uczniom:
1 ) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) z upośledzeniem umysłowym w

stopniu lekkim,
4) z niepełnosprawnościami sprzę-

żonymi, w przypadku gdy jedną z nie-
pełnosprawności jest niepełnospraw-
ność wymieniona w pkt 1 –3
– posiadającym orzeczenie o potrze-

bie kształcenia specjalnego, o którym
mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1 991 r. o systemie oświaty,
uczęszczającym w roku szkolnym
201 2/201 3 do szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
zasadniczych szkół zawodowych, lice-
ów ogólnokształcących, liceów profilo-
wanych, techników, uzupełniających

liceów ogólnokształcących i techników
uzupełniających, dla dzieci i młodzie-
ży, lub do ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia, ogólnokształcą-
cych szkół muzycznych II stopnia,
ogólnokształcących szkół sztuk pięk-
nych, liceów plastycznych lub ogólno-
kształcących szkół baletowych.

Kryterium dochodowe (z wyłącze-
niem uczniów klas I szkoły podstawowej
i uczniów klas I ogólnokształcącej szko-
ły muzycznej I stopnia) wynosi 351 zł.

Dla uczniów klas I szkoły podsta-
wowej i klas I ogólnokształcącej szko-
ły muzycznej I stopnia kryterium
dochodowe wynosi 504 zł.

W przypadku uczniów posiadają-
cych orzeczenie o potrzebie kształce-
nia specjalnego nie obowiązuje kryter-
ium dochodowego.

Aby uzyskać pomoc, rodzice
(prawnych opiekunów, rodziców za-
stępczych, a także nauczyciela, pra-
cownika socjalnego lub innej osoby, za
zgodą przedstawiciela ustawowego lub
rodziców zastępczych). Wniosek skła-
da się do dyrektora szkoły, do któ-
rej uczeń będzie uczęszczał w roku
szkolnym 201 2/201 3 do 28 września
201 2 r.

Wartość pomocy nie może prze-
kroczyć kwoty:
1 ) 1 80 zł – dla ucznia klas I–II I szkoły
podstawowej oraz dla ucznia klas
I–II I ogólnokształcącej szkoły mu-
zycznej I stopnia;

2) 1 80 zł – dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego realizującego kształce-
nie w klasach I–II I szkoły podstawo-
wej lub w klasach I–II I
ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia;

3) 21 0 zł – dla ucznia klasy IV szkoły

podstawowej, dla ucznia klasy IV
ogólnokształcącej szkoły muzycz-
nej I stopnia oraz dla ucznia klasy I
ogólnokształcącej szkoły baletowej;

4) 21 0 zł – dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego realizującego kształce-
nie w klasach IV–VI szkoły podsta-
wowej, w klasach IV–VI
ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia lub w klasach I–II I ogólno-
kształcącej szkoły baletowej;

5) 325 zł – dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego realizującego kształce-
nie w gimnazjum, w klasach I–II I
ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I I stopnia, w klasach I–II I ogólno-
kształcącej szkoły sztuk pięknych
lub w klasach IV–VI ogólnokształcą-
cej szkoły baletowej;

6) 352 zł – dla ucznia klasy I szkoły
ponadgimnazjalnej: zasadniczej
szkoły zawodowej, liceum ogólno-
kształcącego i technikum, dla ucznia
klasy IV ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I I stopnia, dla ucznia kla-
sy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk
pięknych, dla ucznia klasy I liceum
plastycznego oraz dla ucznia klasy
VII ogólnokształcącej szkoły baleto-
wej;

7) 352 zł – dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego realizującego kształce-
nie w zasadniczej szkole zawodo-
wej, w liceum ogólnokształcącym, w
klasach II–I I I l iceum profilowanego,
w technikum, w klasach II–I I I uzupeł-
niającego liceum ogólnokształcące-
go i w klasach II–I I I technikum
uzupełniającego oraz w klasach
IV–VI ogólnokształcącej szkoły mu-
zycznej I I stopnia, w klasach IV–VI
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięk-
nych, w liceum plastycznym i w kla-
sach VII–IX ogólnokształcącej szkoły
baletowej.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku
pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest
to przejściowa – okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzi-
nach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostal i
trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza
ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie za-
stępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu
zgody rodziców zastępczych.

Rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoby niepozostają-
ce w związku małżeńskim, które spełniają następujące warunki:
● dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
● nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza
rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

● wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obo-
wiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

● nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
● są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem - po-
twierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

● przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
● zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwia-
jące dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Planowany termin szkolenia:

miesiąc sierpień-wrzesień 2012r.

Jeżeli nie jest Ci obojętny
los dzieci samotnych, opuszczonych czy
zaniedbanych, chciałbyś
im pomóc, zgłoś się do:

Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sejnach,
ul. Piłsudskiego 34, 1 6-500 Sejny,
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 1 5.30

Małżeństwa na medal
W tym roku kolejne pary małżeńskie dołączyły do grona odznaczonych
medalem. Nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie wręczono w Urzę-
dzie Miasta w Sejnach.

Sejnianom, którzy przeżyli ze so-
bą ponad pół wieku pogratulował Jan
Stanisław Kap, burmistrz Sejn. Poniżej
nazwiska odznaczonych. Wszystkim
gratulujemy i życzymy kolejnych szczę-
śliwych lat razem.

Stanisław Czeszkiewicz
i Czesława Danuta Czeszkiewicz

Kazimierz Dębkowski
i Henryka Dębkowska

Stanisław Dochód
i Halina Zofia Dochód

Romuald Fiedorowicz
i Marianna Janina Fiedorowicz

Stefan Franiak i Halina Franiak

Wacław Jatkowski
i Halina Bronisława Jatkowska

Jan Sojka i Danuta Sojka

Stanisław Mieczysław Tomczyk
i Czesława Tomczyk

Sejny zachwycają turystów. Najpierw spotkaliśmy grupę fotografującą
Synagogę. Miasto zachwyciło ich niepowtarzalnym kresowym klimatem, jak
stwierdzili „tu się inaczej oddycha”. Później przy ul. Konarskiego natknęli-
śmy się na grupę harcerzy (na zdjeciu). Skauci przyjechali aż z Warszawy
na obóz w Folwarku Berżnikach. Podkreślali gościnność mieszkańców Sej-
neńszczyzny i piękne krajobrazy.



Przegląd kabaretów dostarczył mieszkańcom Sejn sporo rozrywki, a sa-
mym kabaretom pozwolił na pokazanie się szerszej publiczności i zdrową
rywalizację.

„Inaczej” na jubileusz

Ośrodek Kultury w Sejnach już
po raz 1 0 zorganizował Ogólnopol-
ski Przegląd Kabaretowy. Impreza
odbywała się w tym roku w dniach
5-6 lipca.

Wystąpić przed sejneńską pu-
blicznością zdecydowało się 1 0 kaba-
retów: Kabaret "Babskie Olekanie" -
Rozogi, Kabaret "Czołówka Piekła" -
Poznań, Kabaret "Z nazwy" - Olsztyn,
Kabaret "Szuje" - Ostrołęka, Kabaret
"Szkoła Monodramu" - Suwałki, Ka-
baret "Fifa - Rafa" - Bełżyce, Kabaret
"Inaczej" - Białystok, Kabaret "KIHA"

- Łódź, Kabaret "Zgryz" - Suwałki, Ka-
baret "Bajeczka" – Białystok.

Ale nagroda - Złote Jajo Sejneń-
skiego Tura, była tylko jedna i po dłu-
gich debatach jury trafiła do Kabaretu
„Inaczej” z Białegostoku. Także biało-
stoczanie zgarnęli I I miejsce na po-
dium, był to Kabaret „Bajeczka”, po II I
nagrodę sięgnął Kabaret „Szuje” z
Ostrołęki. Dyplom za całokształt z
przewagą kształtu – Jakub Kobczyk,
dyplom za wytrwałość w poszukiwa-
niu komórki – Tobiasz Górski.

(mov)

Ludzie 5

Nadleśnictwo Głęboki Bród
zaprasza na koncert jazzo-
wy w malowniczej leśniczówce
Buduk k.wsi Gulbin.

W tym roku na scenie w środ-
ku Puszczy Augustowskiej wystą-
pią: Polska - Marycha River Brass
Band, Litwa - Neda & Labutis Jazz
Quartet w składzie: Neda Malūna-
vičiūtė - vocal, flet, Leonardas
Bėkša - piano; Eugenijus Kanevi-
čius - bass, Darius Rudis - perkusja,
Vytautas Labutis - saxofon. Japonia
– Akiko, akompaniować jej będzie
Marcin Olak Trio, Akiko Yano – wo-
kal, Marcin Olak - gitary akustycz-
ne, Maciej Szczyciński – kontrabas,
Krzysztof Szmańda – perkusja.

Wstęp wolny. Zapraszamy 21
lipca od godz.1 8.00.

Propozycje z Ośrodka
„Pogranicze”
Koncerty Orkiestry Klezmerskiej
Teatru Sejneńskiego - wtorki, so-
boty. W lipcu: 1 0, 1 4, 1 7, 24, 28,
31 ; w sierpniu: 4, 7; 1 2 sierpnia –
koncert w przestrzeni parku kra-
snogrudzkiego o godz. 20.00. Bile-
ty: 25 zł, 20 zł – ulgowy.

Koncert Muzyka Miejsca – From
Thee to Thee – 21 lipca o godz.

20.00, bilety: 25 zł, 20 zł – ulgowy.
Koncert skomponowany przez

Raphaela Rogińskiego – młodego
gitarzystę, improwizatora i kompo-
zytora na uroczystość jubileuszu
dwudziestolecia pracy Pogranicza,
który odbył się w maju 201 2 roku.
W niezwykłej przygodzie muzycz-
nej spotkali się muzycy różnych
pokoleń, różnych kultur, tradycji i
miejsc – młodzi z Orkiestry Kle-
zmerskiej Teatru Sejneńskiego,
Vlada Moniuszko – dziewięcioletni
uczeń szkoły muzycznej, Marcin
Masecki – pianista, kompozytor z
Warszawy, mistrz Raphael Rogiń-
ski, Ola Bilińska – wokalistka, a
także urodzony w Sejnach przed
wojną Maks Furmański – kantor,
żyjący dziś w Izraelu.

Camera Pro Classic – 1 9, 26 lip-
ca, godz. 20.00, bilety: 25 zł, 20 zł
– ulgowy. Autorski projekt Stanisła-
wa Czyżewskiego, który zaprosił
do współpracy młodych, wybitnie
utalentowanych muzyków ze szkół
i akademii muzycznych. Camera
Pro Classica to cykl koncertów
muzyki klasycznej począwszy od
Bacha, Vivaldiego po Achrona i
Szostakowicza.

To trzeba zobaczyć!
SEJNEŃSKI INFORMATOR KULTURALNY – NA LATO
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Do Sejn przybył nie lada gość - sam król Litwy, Mindaugas. Co prawda
zmarł przed wiekami, ale w jego postać wcielił się jeden z ludowych artystów.

Przybył król
Uroczystości koronacji pierwsze-

go i ostatniego króla kraju odbyły się
w sobotę 7 lipca na terenie litewskiej
szkoły "Žiburys", przy ul. 22 Lipca. W
programie:
- Występy zespołów "Domu Litewskie-
go" i litewskiej szkoły "Žiburys";
- Występ szczudlarzy "Atžalynas" z
Kretinga, Litwa;
- Wręczenie nagród laureatom kon-
kursu "Prikelk, didis dainiau, mūs me-
ilę Tėvynei"; ( Zwiększ wielki
pieśniarzu nasza miłość do Ojczyzny),
- Występ zespołu choreograficznego
"Jotva";
- Otwarcie wystawy "Pałac Wielkich
Książąt Litewskich i jego odbudowa";
- Koncert pop zespołu PIKASO, Litwa;
-Atrakcje dla dzieci.

Imprezę zorganizował Dom Li-
tewski w Sejnach.

Warto przypomnieć jak ważny dla
Litwinów jest 7 lipca. Przez wiele lat
data ta była całkiem zapomniana, ale
od odzyskania przez Litwę niepodle-
głości, jest to jedno z najważniejszych
świat państwowych.

Mendog zjednoczył w XII I wieku
Litwinów, zajął nawet ziemie ruskie, z
Nowogródkiem łącznie, który uczynił
stolicą państwa. Jednych pomniej-
szych książąt przekupił, innych podbił,
ale gdy w 1 250 roku Krzyżacy zajęli
Żmudź, przeszedł ze swym dworem
na wiarę rzymskokatolicką, a 6 lipca
1 253 roku, z rąk papieża, otrzymał ko-
ronę królewską. W ten sposób uchro-
nił ziemie litewskie przed krzyżacką
zagładą. Panował, jako król, 1 0 lat. W
1 263 roku, on i jego dwaj synowie, zo-
stali zabici przez jego przeciwników, a
Litwa znów na wiele lat stała się po-
gańska, targana najazdami, aż w
1 41 0 roku król Polski i Litwy Jagiełło,
wraz ze swym stryjecznym bratem
Witoldem, pobili Krzyżaków i całe ry-
cerstwo ówczesnej Europy pod Grun-
waldem.

Z kolei 8 lipca (niedziela) w Osa-
dzie Jaćwiesko-Pruskiej w Oszkiniach
odbyła się konferencja międzynaro-
dowa poświęcona krainie Sūduva.
Organizuje ją Wspólnota Jaćwiesko -
Pruska.

Do niewielkiej osady Oszkinie w
gminie Puńsk, przybyli jesienią 2009
roku potomkowie Jaćwingów, Sudu-
wów, Prusów, Litwini i Polacy, aby za-
łożyć Wspólnotę Jaćwiesko - Pruską.
W dniu zjazdu, w osadzie prusko - ja-
ćwieskiej Piotra Łukaszewicza, na ka-
miennym kręgu, w miejscu zwanym
Alkaviete, zapalono święty ogień, że-
by chronił tubylców. W tym miejscu,
jak głoszą legendy, ogień palił się już
przed 4 tysiącami lat, a - aż do XVII
wieku - schodzili się tu mieszkańcy

okolicznych osad. Odprawiali swoje
obrzędy, prosili bogów o łaski.

Inicjatorem był właśnie Piotr Łu-
kaszewicz, uparty Litwin, o jaćwie-
skich korzeniach, który, nie bacząc na
przeciwności losu, czasami nawet
niechęć części tubylców, od kilku lat
stara się wyrwać z zapomnienia odle-
głe tradycje, zwyczaje i obyczaje pier-
wotnych mieszkańców tych ziem.
Bałtowie Zachodni żyli na dużym ob-
szarze Wschodniej Europy. Ich ślady
można odnaleźć nie tylko na dzisiej-
szych terenach Litwy, Łotwy, ale i Bia-
łorusi, Ukrainy, Polski (nawet na
Pomorzu), Rosji. Byli waleczni, szla-
chetni. Pruskie korzenie miał m.in. bo-
hater naszego hymnu narodowego,
Henryk Dąbrowski.

Wspólnoty pruskie powstały na
Litwie, obwodzie kaliningradzkim, a
niewielka szkoła podstawowa w Ka-
mieńsku w województwie warmińsko
mazurskim(po prusku Stabławki, czyli
Kamienne Pole), nosi imię Herkusa
Monte, jednego z pruskich wodzów,
który urodził się i zginął z rąk Krzyża-
ków w tych okolicach. Na Litwie dzia-
ła legalnie nawet pogański kościół.

Jaćwingowie, inaczej zwani tak-
że Jaćwięgami, to zaliczany do ple-
mion pruskich wymarły lud bałtyjski,
który zamieszkiwał tak zwaną Ja-
ćwież (Sudowię), czyli obszar położo-
ny między Biebrzą na południu,
Niemnem na wschodzie i północy, od
zachodu ograniczony Wielkimi Jezio-
rami Mazurskimi. Przybyli tam w ok.
VI wieku p.n.e. wraz z innymi plemio-
nami znad Dniepru, Prypeci i Protawy.
Sami o sobie mówili Sudowie. Litwini
znali ich jako Dajnawowie, a Rusini
jako Jatwiagi.

Wiara jaćwieska była typowo po-
liteistyczna. Czczono ciała niebieskie:
słońce i księżyc oraz żywioły: ogień,
ziemię, wodę i powietrze. Wierzono
również w demony i bóstwa, a także
wierzono w życie pozagrobowe, dla-
tego też wyposażano zmarłych w
przedmioty codziennego użytku. Ja-
ćwingowie nie budowali światyń, gro-
madzili się przy świętych drzewach i
składali ofiary ze zwierząt a czasem
nawet i z ludzi. Węże i kozły uważano
za zwierzęta święte. Czynności kulto-
we w obrzędach religijnych Jaćwin-
gów spełniał Wajdelota - niższy
kapłan, często także śpiewak wę-
drowny, guślarz, wróżbita. Wajdelota
występował także w kulturze Prusów,
a w pogańskiej Litwie pełnił funkcję
wieszcza.

W drugiej połowie XII I wieku Ja-
ćwingowie ulegli połączonym siłom
Rusi, Polski i Zakonu Krzyżackiego.
Pod naporem Krzyżaków państwo

plemienne upadło, a jego tereny zo-
stały podzielone pomiędzy Zakon,
Polskę i Litwę. Było to w 1 283 roku i
wówczas ostatni jaćwiescy możno-
władcy zostali zabici lub przyjęli
chrześcijaństwo. Prawdopodobnie ten
rok był tym, w którym państwo jaćwie-
skie przestało istnieć.

Inna sprawa, że pierwszymi
mieszkańcami Suwalszczyzny, Mazur,
Warmii były plemiona fińskie, Prager-
manowie oraz inne plemiona, takie,
jak Goci, Gepidzi. Bałtowie zaś, jak
twierdzą historycy, przybyli z górnych
dorzeczy Dniepru i Wołgi dopiero u
schyłku starożytności. Niestety, daw-
nych śladów prawie już nie ma, choć
do 1 936 roku, we wsi Krejwiany, w
gminie Puńsk, leżał czczony przez
wieki kamień, uznawany przez tubyl-
ców za posiadający cudowną moc.
Są na nim wyryte napisy podobne do
pisowni ludów Małej Azji. Obecnie za-
równo ten kamień, jak i wiele innych
kamieni, głazów ze śladami naniesio-
nymi przez pruskie i inne plemiona
można zobaczyć w prywatnym mu-
zeum „Jaćwieskie podwórko” w litew-
skich Kibirtai, leżącymi tuż za polską
wsią Poluńce w gminie Puńsk. Można
tam pojechać gminną drogą, np. od
strony Widugier (szosa na Sejny).

Piotr Łukaszewicz z Puńska,
własnym sumptem, na 6 hektarach
lasanku, zrekonstruował osadę pru-
sko- jaćwieską. Starał się, by wyglą-
dała tak, jak przed wiekami. Będąc
tu, można rzeczywiście poczuć du-
cha dawno minionych lat, posłuchać
legend, wziąć udział w pradawnych
obrzędach, poznać historię pojaćwie-
skich ziem, no i czasami spotkać
pierwszego i jedynego króla litewskie-
go, Mendoga.

Osadę wyświęcili pogańscy ka-
płani, ale w lipcu 2009 r. stawił się tu,
wraz z królem Mendogiem, także
ksiądz katolicki z Litwy, który skropił
ziemię litewsko - jaćwieską święconą
wodą. Turystyka historyczna staje się
obecnie dosyć modna, a niejeden
chce odnaleźć w sobie Prusa. Dobrze
na tym wychodzi mazurska Galindia,
ale pan Piotr, jak opowiada, chce nie
tylko widzieć w swej osadzie tury-
styczną atrakcję, ale i przypominać
obecnemu pokoleniu historię, obycza-
je, bo i drzewo, i człowiek żyć bez ko-
rzeni nie mogą.

Miejsce rzeczywiście cieka-
we, wrażenie robią pieczołowicie zre-
konstruowane budowle, wyryte w
kamieniu twarze wodzów prusko- ja-
ćwieskich, pilnie przyglądające się go-
ściom, leśne ścieżki, gdzie czuć
ducha minionych wieków. Warto, choć
na chwilę, przenieść się z naszego
zwariowanego XXI wieku z kilkaset lat
wstecz, posłuchać głosu lasu, tutej-
szych bogów, chroniących od 4 tysię-
cy lat ziemię jaćwieską.

Jan Wyganowski

Pomnik króla Mendoga
w Druskiennikach

NOWOPOWSTAŁE
biuro
rachunkowe

tteell.. 550044 885588 886633
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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

NIERUCHOMOŚCI
●Sprzedam działkę - rolną, budowlaną,
uzbrojoną (woda, prąd) o powierzchni 1 600
m2 w Sejnach przy ul. Konopnickiej. tel. 606
318 489
● Sprzedam działkę 0,30 ha wmiejscowo-
ści Jeziorki, z możliwością zabudowy, 150
m do jez. Pogorzelec. Kontakt: 87 516 54 62
● Oferuję do wynajęcia dwupokojowe miesz-
kanie w Sejnach. Kontakt: 509 295 506
● 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 sianokiszon-
ki, bardzo dobra jakość. Kontakt 87 516 31 90
● Sprzedam pszenżyto – cena 800 zł/tona.
Kontakt: 798 724 282
● 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

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-

6 Ogłoszenia Wieści Sejneńskie nr 1 4 (93), 1 9 l ipca 201 2 r.
kowe bolerko. Cena do uzgodnienia. Kon-
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

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

DYŻURY APTEK
1 6.07.201 2 r.
– 22.07.201 2 r.

APTEKA ŚW.MICHAŁA
ul. Piłsudskiego 20

23.07.201 2 r.
– 29.07.201 2 r.
APTEKA MALWA
ul. Zawadzkiego1 9

30.07.201 2 r.
– 05.08.201 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 Rygoli odsłonięto pomnik poświęcony starszemu strzelcowi Stanisła-
wowi Pietkiewiczowi, żołnierzowi XI Pułku Piechoty oraz nieznanemu funk-
cjonariuszowi Policji Państwowej, zamordowanym 23 września 1 939 r przez
Armię Sowiecką. Obelisk stanął w miejscu, w którym spoczywają szcząt-
ki ofiar sowieckiej zbrodni.

Pozostaną w naszej pamięci

Zarząd i Członkowie Koła Nr 1 4 im.
Powstańców Sejneńskich ZŻWP wspól-
nie z Nadleśnictwem Pomorze organi-
zowali uroczystości patriotyczno-religij-
ne poświęcone pamięci dwóch obywa-
teli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zo-
stali zamordowani przez armię czerwo-
ną 23 września 1 939 r. w m. Rygol. Uro-
czystości odbyły się 7 lipca ,a prowadził
je Jarosław Wojciechowicz. Wartę przy
pomniku pełnili st. sierż. KOP Marek Kal-
wejt i sierż. KOP Krzysztof Galiński. GRH
dowodził ppor. KOP Andrzej Wakulewski.

Odbyła się Msza Święta Polowa za
Ojczyznę oraz w intencji st. szer. Stani-
sława Pientkiewicza żołnierza Wojska

Polskiego 11 Pułku Piechoty i nieznane-
go funkcjonariusza Policji Państwowej.

Mszę celebrował ks. prałat kan. płk
rez. SG Stefan Dmoch. Homilię wygło-
sił ks. prałat proboszcz Parafii Giby Ja-
cek Brzóska. Po mszy, odsłonięto
Pomnik poświęcony st. szer. Stanisła-
wowi Pientkiewiczowi i nieznanemu
funkcjonariuszowi Policji Państwowej. W
uroczystościach udział wziął Poczet
Sztandarowy ze Sztandarem Koła Nr 1 4
im. Powstańców Sejneńskich i oczywi-
ście GRH 24 Baonu KOP Sejny, a tak-
że wielu znamienitych gości. Byli to
między innymi: gen. Józef Klimowicz,
były Komendant Główny Straży Gra-

nicznej, Komendant Placówki SG z Pła-
skiej ppłk SG Krzysztof Pampuch, Ko-
mendant Placówki SG z Sejn kpt. SG
Michał Łangowski, Komendant Komen-
dy Powiatowej Policji w Sejnach mł.
insp. ArturAndruczyk, Burmistrz Miasta
Sejny Jan Stanisław Kap, Przewodni-
czący Rady Miasta Sejny Andrzej Mo-
carski, Gospodarz Uroczystości
Nadleśniczy Nadleśnictwa Pomorze Ry-
szard Karczewski, Z-ca Nadleśniczego
Mieczysław Jarosz, Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Szczebra - Wojciech Stankie-
wicz, inicjator tej uroczystości Leśniczy
Leśnictwa Muły Jan Sewastynowicz,
Pracownicy Nadleśnictwa Pomorze,
Członkowie Zarządu Sejneńskiego To-
warzystwa Opieki nad Zabytkami - Eu-
genia Milewska i Jarosław Domosławski
oraz wielu, wielu innych.

Jarosław Domosławski

W poniedziałek 16 lipca przez Sejny przeszli pielgrzymi. Byli to uczestni-
cy XXII Międzynarodowej Pielgrzymki Piechurów Suwałki – Wilno. Piechu-
rów było 1000, wśród nich po raz pierwszy można było zobaczyć Filipińczyków.

Pielgrzymka w Sejnach

Pielgrzymi do przejścia mają ok.
300 km, w tym II etapy w Krasnopolu i
Berżnikach. Do Ostrej Bramy dotrą 24
lipca.

Niektórzy uczestnicy mogą pochwa-
lić się długą historią pielgrzymowania,
nie tylko własnego, ale i swojej rodziny.
Bracia Jakub i Dominik Karłowicz idą do
Wilna po raz 3 (Jakub) oraz Dominik już

po raz 4. Obaj brali udział w pielgrzym-
ce do Częstochowy i ich zdaniem ma-
szerowanie do Wilna to trud
porównywalny. W tym roku do pielgrzy-
mowania zachęcili kolegę Sebastiana
Czarkowskiego. Ich tradycje rodzinne
także są godne pochwały, bo dziadko-
wie chłopaków w pielgrzymkach biorą
udział od 1 7 lat.
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