
G
A
Z
E
T
A
B
E
Z
P
Ł
A
T
N
A

G
A
Z
E
T
A
B
E
Z
P
Ł
A
T
N
A

G
A
Z
E
T
A
B
E
Z
P
Ł
A
T
N
A

G
A
Z
E
T
A
B
E
Z
P
Ł
A
T
N
A

G
A
Z
E
T
A
B
E
Z
P
Ł
A
T
N
A

15 (94), 2 SIERPNIA 2012

Znamy już wyniki testów gimnazjalnych. Niestety, wydaje się, że uczniowie
wypadli gorzej niż w latach poprzednich. Na ile to wina zmienionego egzami-
nu, a na ile samych uczniów, słabo przygotowanych do testów?

Polowanie na gimnazjalistę
- W tym roku gimnazjaliści po raz

pierwszy pisali nowy test gimnazjalny.
Był on trudniejszy niż w ubiegłym roku,
choćby z tego względu, że zawierał wię-
cej pytań, obejmował większą ilość za-
gadnień. Nie można mówić, że wyniki
są złe, tylko porównując do lat poprzed-
nich, tu potrzeba głębszej analizy – prze-
konuje Cezary Teodorowski, dyrektor
Gimnazjum nr 1 w Sejnach (na zdjęciu).

Gimnazjaliści stanęli przed nie la-
da wyzwaniem. Nie tylko rzucono ich
na głęboką wodę, zadając więcej ma-
teriału do opanowania na egzamin, ale
terminy ustalono tak, że uczeń miał na-
wet dwa testy dziennie.

Nasi sejneńscy żacy wypadli po-
równywalnie z rówieśnikami wojewódz-
twie, czasami lepiej niż ich koledzy i
koleżanki z innych zakątków Polski. Co
prawda z j. polskiego wynik mieli o 2
punkty procentowe niższy, ale z całej
części humanistycznej wypadli o 1 ,5%
lepiej niż kraj i województwo. O jeden
procent lepsi byli także z matematyki i
przyrody. Z języka angielskiego byli o
1% gorsi niż gimnazjaliści w wojewódz-
twie podlaskim, a o 2% na poziomie roz-
szerzonym. Dokończenie na str. 4



2 Wydarzenia Wieści Sejneńskie nr 1 5 (94), 2 sierpnia 201 2 r.

Obfite opady deszczu, jakie w niedzielne popołudnie nawiedziły Sejny tylko
na chwilę pokrzyżowały plany organizatorom Dni Sejn 2012. Skorygowano
nieco program imprez towarzyszących, rozpoczęcie przesunięto o godzinę,
ale frekwencja z minuty na minutę rosła. W finale, ok. 23.00, bawił się już tłum.

Disco polo wygrało z deszczem

Gromkimi brawami sejnianie przy-
jęli występy Orkiestry Dętej OSP (wymu-
sili bis) oraz cheerleaderek i mażoretek.
Sporym zainteresowaniem najmłodszych
cieszyły się konkursy rzutu lotką do ce-
lu i bieg w workach. Zwycięzcy otrzyma-
li nagrody, pozostali uczestnicy, a było
ich po kilkudziesięciu drobne upominki.

Swoje konkursy przeprowadzili i na-
grodzili sponsorzy Dni Sejn firmy Kram
i Magda. W godzinach przedpołudnio-
wych rozegrano turnieje piłki koszyko-
wej i siatkówki plażowej.

– Szkoda, że imprezy z okazji Dni
Sejn przeniesiono z centrum miasta na
plac przy bazylice, szkoda, że zamiast

dwóch dni trwają one jeden dzień, a ra-
czej jedno popołudnie, ale fajnie, że coś
się dzieje. Gdyby jeszcze pogoda dopi-
sała – komentowali zwolennicy konty-
nuacji Dni Sejn.

Na placu nie brakowało też prze-
ciwników imprezy:

– Ludzie nie mają pracy i na chleb
im nie starcza, a władza organizuje igrzy-
ska – narzekali. – Zamiast wydawać kil-
kadziesiąt tysięcy na disco polo lepiej
zorganizowaliby dzieciom wakacje, al-
bo dali na zasiłki dla najbiedniejszych.

O opinię poprosiliśmy burmistrza,
który podkreślał, że miasto nie finansu-
je w tym roku imprezy.

– Mówiłem gdzie się tylko dało, że
tegoroczne Dni Sejn, a raczej jeden
dzień, to impreza w której udział miasta
jest symboliczny – tłumaczy Jan Stani-
sław Kap, burmistrz Sejn. – Ogranicza-
my się do użyczenia organizatorowi,
czyli Radiu 5, prawa do użycia nazwy
imprezy oraz występów naszych zespo-
łów tanecznych i orkiestry OSP. Finan-
sowanie całej imprezy, w ramach
wieloletniej współpracy z miastem, wzię-
ło na siebie Radio 5 i za to jestem Pań-
stwu Bajer wdzięczny. Powtarzam –
samorząd miasta Sejny do Dni Sejn
201 2 nie dołożył ani grosza.

Kiedy nastał wieczór zarówno prze-
ciwnicy, jak i zwolennicy, bawili się przy
rytmach muzyki łatwej, lekkiej i przyjem-
nej, mając nadzieję, że rok także odbę-
dzie się miejska impreza.

W niedzielne popołudnie Sejny i oko-
lice ponownie nawiedziły obfite opa-
dy deszczu i porywisty wiatr. Tym
razem jednak szkody były niewielkie.

Rzeka na
Piłsudskiego

– W związku z opadami i wiatrem
mieliśmy jedenaście interwencji – mó-
wi Ryszard Gałdzewicz, zastępca ko-
mendanta powiatowego PSP w Sej-
nach. – Głównie wzywano nas do usu-
wania drzew blokujących drogi. Na
szczęście nie został uszkodzony ani
jeden budynek.

Interwencje strażaków miały mie-
sjce na terenie gmin Giby i Sejny oraz
w mieście Sejny.

W Sejnach strażacy usuwali zła-
mane drzewo przy ogrodzie działko-
wym na drodze do Suwałk i wyrwane
z korzeniami przy ZS CKR. Gałęzie ze
złamanego konaru wisiały na linii ener-
getycznej nad drogą prowadzącą z Sejn
do Gib (ul. 1 Maja). Złamane przez wiatr
konary spadły na płot prywtanej pose-
sji na ul. Łąkowej i na parking przy ka-
plicy św. Agaty. Przez kilkanaście minut
nieprzejezdna była też ulica Piłsudskie-
go, na której zapchane studzienki nie
przyjmowały deszczowej wody.

Z powodu deszczu o godzinę opóź-
niło się rozpoczęcie Dni Sejn 201 2.
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WMinisterstwie Finansów wWar-
szawie odbyło się posiedzenie komi-
sji ds. gwarancji i poręczeń, która
rozpatrywała wniosek Urzędu Miasta
Sejny o przyznanie długoterminowe-
go, niskooprocentowanego kredytu
na spłatę zadłużenia miasta.

Podstawą do rozpatrywania wnio-
sku są przyjęte przez Radę Miasta i po-
zytywnie zaopiniowane przez wojewodę
podlaskiego (pod względem prawnym)
oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w
Białymstoku Program Naprawczy oraz
Wieloletnia Prognoza Finansowa Mia-
sta Sejny. Do chwili przekazywania ma-
teriałów do druku nie znaliśmy oficjalnej
decyzji komisji, pod którą, w przypadku
akceptacji wniosku, swój podpis musiał
też złożyć Jacek Vincent Rostowski, mi-
nister finansów RP.

Oficjalne ogłoszenie decyzji w spra-
wie przyznania, bądź odmowy przyzna-
nia miastu pożyczki ze Skarbu Państwa
poznamy we wtorek 7 sierpnia o godz.
1 2.00 na konferencji prasowej w Urzę-
dzie Miasta Sejny.

***
W piątek, 27 lipca swoje święto

uroczyście obchodzili sejneńscy po-
licjanci. Obchody rozpoczęły się mszą
celebrowaną przez proboszcza Zbi-
gniewa Bzdaka. Następnie, przed bu-
dynkiem komendy, w obecności
zaproszonych gości, funkcjonariusze
odebrali akty nominacji na wyższe
stopnie policyjne.

Komendant Powiatowy Policji w
Sejnach mł. insp. Artur Andruczyk
wspólnie z przedstawicielem Komendy
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Na-
czelnikiem Wydziału Ruchu Drogowe-
go nadkom. Pawłem Maciejuk wręczyli
nominacje 2 oficerom, 1 4 aspirantom,
1 podoficerowi i 2 szeregowym.

***
Wakacje na półmetku a w sej-

neńskich szkołach, dla których or-
ganem prowadzącym jest Urząd
Miasta (szkoła Podstawowa i PG nr
1 ) trwają parce nad doprowadzeniem
ciepłej wody. Obowiązek zapewnienia
uczniom dostępu w łazienkach do bie-
żącej ciepłej i zimnej wody oraz mydła,
nakłada rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach.
Koszt tej inwestycji po ok. 1 0 tys. zł w
każdej ze szkół.

***
Mija 67 lat od Obławy Augustow-

skiej. Z tej okazji z inicjatywy IPN w sa-
li Ośrodka Kultury odbył się pokaz filmu
poświęconego Obławie. Projekcję po-
przedziło wprowadzenie przygotowane
przez pracowników Oddziałowego Biu-
ra Edukacji IPN w Białymstoku.

***
„Piękny Ogród i Najlepsza Ofer-

ta Agroturystyczna 2012” to hasło
konkursu do udziału w którym za-
praszają Starostwo Powiatowe w
Sejnach i Powiatowy Zespół Doradz-
twa Rolniczego w Sejnach.

Celem konkursu jest podniesienie
walorów estetycznych wsi powiatu sej-
neńskiego. Szczegółowe informacje o
konkursie – regulamin, formularz zgło-
szeniowy dostępne są również na
stronie internetowej Starostwa Powia-
towego w Sejnach pod adresem:
www.powiat.sejny.pl w aktualnościach.

Formularze zgłoszeniowe należy
składać w sekretariacie Starostwa Po-
wiatowego w Sejnach (ul. 1 Maja 1 , 1 6-
500 Sejny, pokój nr 8) w terminie do 31
lipca 201 2r. Laureaci mogą liczyć na
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

***
Starostwo Powiatowe w Sejnach,

Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Sej-
nach, Miasto Sejny oraz Gminy Po-
wiatu Sejneńskiego zapraszają
parafie, sołectwa, stowarzyszenia,
wsie z powiatu sejneńskiego do
udziału w Konkursie na najładniej-
szy „Wieniec Dożynkowy 2012 ” w
powiecie sejneńskim.

Celem Konkursu jest upowszech-

nienie i kultywowanie ludowej tradycji
wykonywania wieńców i obrzędów do-
żynkowych. Karty zgłoszeniowe do-
stępne są w Starostwie Powiatowym w
Sejnach oraz urzędach gmin powiatu
sejneńskiego.

Szczegółowe informacje o konkur-
sie – regulamin, formularz zgłoszenio-
wy dostępne są również na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w
Sejnach pod adresem: www.powiat.sej-
ny.pl w aktualnościach. Organizatorzy
dla laureatów Konkursu przewidują
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród nastąpi podczas IV Dożynek
Powiatu Sejneńskiego 9 września
201 2r. na placu przy Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w
Sejnach.

***
W inaugurującej rozgrywek pił-

karskiej klasy okręgowej seniorów
kolejce Pomorzanka zagra u siebie
z Koroną Dobrzyniewo (11 sierpnia
godz. 1 8.00), a Gieret Giby na wyjeź-
dzie (11 lub 12 sierpnia) z Sudovią
Szudzałowo.

Natomiast 1 5 sierpnia o godz.
1 7.00 oba zespoły wystąpią w II run-
dzie Pucharu Polski na szczeblu okrę-
gu podlaskiego. Pomorzanka wyjedzie
do zwycięzcy meczu KS Studzuianki –
Kora Korycin, a Gieret do lepszego z
pary Pogranicze Kuźnica Białostocka –
UM Krynki.

W następnym numerze „Wieści”
Skarb Kibica Pomorzanki.
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***
Przed nami kolejne targi tury-

styczne „EXPO” w Sejnach. Ubiegło-
roczna edycja cieszyła się sporym
powodzeniem, zarówno wśród wystaw-
ców, jak i gości. W tym roku organizator
postawił naM wędkarstwo. II Międzyna-
rodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie
na Pograniczu Expo Sejny 201 2 odbę-
dą się 5-6 października tego roku. Or-
ganizatorem przedsięwzięcia jest
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybac-
ka „Pojezierze Suwalsko- Augustow-
skie”, które na ten cel pozyskało środki
z Programu Operacyjnego „Zrównowa-
żony rozwój sektora rybołówstwa i nad-
brzeżnych obszarów rybackich
2007-201 3”. Na tegorocznych targach
doświadczeniami wymienia się przed-
stawiciele branży turystycznej oraz ry-
bołówstwa.

***
Litewski zespół Banda Dieta wy-

stąpi w Sejnach już 3 sierpnia. Sami
muzycy definiują swój styl jako minimal
indie brass. W ich utworach przeplata

się folklor rozmaitych narodów i krajów
zaaranżowany w nowoczesny sposób.
Kilka dni później, 1 0 sierpnia zagra Tri-
fonidis In-Sejny Band. Tworzy go Ma-
ciej Trifonidis – kompozytor, multiinstru-
mentalista, producent muzyczny, reali-
zator dźwięku, pisarz. Trifonidis pisze
nową partyturę dla Orkiestry Klezmer-
skiej z Sejn. Koncerty w Spółdzielni Jaz-
zowej, początek – godz. 20.00, bilety:
25 zł, 20 zł – ulgowy.

Oprac. (mov), (tam)

RRuusszzaajjąą rroozzggrryywwkkii ppiiłłkkaarrsskkiieejj kkllaassyy ookkrręęggoowweejj..
WWnnaassttęęppnnyymm nnuummeerrzzee „„WWiieeśśccii”” SSkkaarrbb KKiibbiiccaa PPoommoorrzzaannkkii..

OOggłłoosszzoonnoo kkoonnkkuurrss nnaa nnaajjłłaaddnniieejjsszzyy wwiieenniieecc ddoożżyynnkkoowwyy ww ppoowwiieecciiee sseejjnneeńńsskkiimm..

Wczasie swojego święta policjanci otrzymali nominacje na wyższe stopnie.



Po latach przerwy, sejneńskie oszczepniczki wróciły do krajowej czołów-
ki. I to w dobrym stylu. W debiucie na XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w Krakowie Dominika Dabulis zdobyła brązowy medal, a Maria
Andrejczyk zajęła czwarte miejsce. Obie poprawiły rekordy życiowe. Teraz
one i ich trener Karol Sikorski marzą o starcie na przyszłorocznych mi-
strzostwach świata juniorek młodszych i odebraniu rekordu Polski.
Z oszczepniczkami i ich trenerem rozmawia Tadeusz Moćkun

Sejneńska szkoła oszczepu

Dominika, co pomyślałaś, po-
czułaś w chwili kiedy byłaś pewna,
że staniesz na podium?

Dominika Dabulis: - Nie wierzy-
łam, że stało się dla mnie coś wielkie-
go. Nie wierzyłam nawet, kiedy
podeszła do mnie z gratulacjami Maj-
ka, kiedy patrzyłam na tablice wyników.
To wszystko było jak sen, z którego nie
chciałam się budzić. Po kilku minutach
wyrzuciłam z siebie „Yes, udało się” i
ze szczęścia uroniłam kilka łez.

A jak ten moment widziałeś jako
trener, współtwórca tego sukcesu?

Karol Sikorski: - Dla dziewczyn
był ot pierwszy finał tak dużej imprezy,
dla mnie któryś w trenerskiej karierze.
Ale byłem chyba tak samo wzruszony
jak Majka i Dominika. Nie da się ukryć
emocji, nie da się ukryć szczęścia, a
byłem szczęśliwy.

Majka, przed finałem w Krako-
wie to ty miałaś wynik zdecydowa-
nie lepszy niż Dominika, ty wygrałaś
eliminacje poprawiając rekord ży-
ciowy. To ciebie widziano w gronie
kandydatek do medalu. Po konkur-
sie finałowym stanęłaś obok najniż-
szego stopnia podium, na którym
miejsca zajęła twoja koleżanka z
klubu. Zazdrościłaś jej?

Maria (Majka) Andrejczyk: - To
jest sport i nie zawsze prognozy się
sprawdzają. Tak było w tym przypadku.
Liczyłam na medal, a zajęłam najbar-
dziej nielubiane przez sportowców
czwarte miejsce. To oczywiste, że pa-
trzyłam na Dominikę i jej medal z za-
zdrością, ale to chyba normalne
ludzkie uczucie. Chciałam być na jej
miejscu, a stałam obok. Ale cieszyłam
się z jej sukcesu i mojego. Bo to
czwarte miejsce i „życiówka” w elimina-
cjach to jednak sukces. Przed zawoda-
mi miałam kontuzję, która utrudniła mi
właściwe przygotowanie się do tego
konkursu, najważniejszego w mojej do-
tychczasowej karierze sportowej.

Przed zawodami miałaś czwarty
wynik z uczestniczek konkursu. Po
eliminacjach, które wygrałaś usta-
nawiając rekord życiowy nie marzy-
ła ci się powtórka sprzed roku,
kiedy to zostałaś mistrzynią Polski
w kategorii młodziczek?

M.A.: - Jestem realistką i wiem, że
jeszcze nie stać mnie na rzuty powyżej
50 metrów, a takie dawały złoto. Może
gdyby nie kontuzja. Ale na medal liczy-
łam. I chyba to spięcie wewnętrzne
sprawiło, że pierwsze dwa rzuty w fina-
le miałam niezbyt udane. Wówczas
powiedziałam sobie, to, co mówią zwy-
kle piłkarscy kibice: Majka, nic się nie
stało. Wyluzuj, masz trzeci rzut. Po-
walcz do końca. Rzuciłam ponad 45
metrów i awansowałam na drugie miej-

sce. Tak się ucieszyłam, że uszło ze
mnie powietrze i skończyło się tak, jak
się skończyło, czyli czwartym miejscem.

K.S.: - Oceniając występ Majki
musimy brać pod uwagę, że miała ona
prawie trzy tygodnie przerwy spowo-
dowanej kontuzją. Kiedy wznowiła tre-
ningi mieliśmy ciągle problemy z
wejściem w rzut, z czuciem oszczepu.
Na kilka dni przed wyjazdem do Kra-
kowa mieliśmy same wątpliwości, oba-
wy jak wypadniemy. A finałowy konkurs
stał na bardzo wysokim poziomie i, ku
zaskoczeniu obserwatorów i naszym,
my graliśmy tam jedne z głównych ról.
Medal owszem jest ważny, ale jeszcze
ważniejsze są wyniki dziewczyn, bo to
one potwierdzają prawidłowość szkole-
nia i wyznaczają miejsca w elicie
oszczepniczek w tej kategorii wieko-
wej. Eliminacje pokazały, a finał po-
twierdził, że pomimo problemów
zdrowotnych, trafiliśmy ze szczytem
formy na najważniejszy konkurs w tym
roku. Dziewczynom brakowało startów,
a z nimi wiąże się pewność siebie, po-
czucie własnej wartości. Uzyskały je po
eliminacjach, potwierdziły w finale.

Dziewczyny o ile poprawiłyście
rekordy życiowe?

M.A.: – O ponad metr.
D.D.: W eliminacjach o dwa metry,

w finale jeszcze o pięć. To przeszło
moje najśmielsze oczekiwania. Przed
wyjazdem liczyłam na rzut w granicach
41 metrów i awans do finałowej dwu-
nastki. Kiedy się w niej znalazłam, ma-
rzyłam o ścisłej ósemce.

K.S.: - Finałowy konkurs stał na
bardzo wysokim poziomie. Dziewczy-
ny po każdej niemal kolejce zamienia-
ły się miejscami. Faworytki miały
problemy ze zbliżeniem się do swoich
najlepszych wyników, a życiówki biły te,
które miały być tylko tłem dla najlep-
szych. Był w konkursie, po czterech
kolejkach, taki moment, że Dominika i
Majka zajmowały drugie i trzecie miej-
sce. Taka Monika Karasiewicz z Płoc-
ka przyjechała do Krakowa z

tegorocznym rekordem życiowym po-
wyżej 51 metrów, a w finale nie złama-
ła bariery 45 metrów. Niezwykle
pasjonująca była końcówka konkursu.
W piątej kolejce prowadzącą od po-
czątku Olę Mackiewicz ze Szprotawy
wyprzedziła Marcelina Witek ze Słup-
ska, córka byłego reprezentanta Pol-
ski. W ostatniej kolejce Ola
znokautowała rywalki posyłając
oszczep na odległość 53,32 i ustana-
wiając nowy rekord Polski. Marcelina
odpowiedziała rzutem na 50.84, ale
dało to jej tylko srebrny medal. Mnie
cieszy profesjonalizm w podejściu do
konkursu ze strony moich dziewczyn.
A jeszcze bardziej to, co usłyszałem
do Majki tuż po zakończeniu konkursu:
„To co trenerze, za rok bijemy rekord
Polski!” Jesteśmy już na takim pozio-
mie, że dziewczyny nie mają prawa
oglądać się na bloki czy za siebie, ale
mają obowiązek spoglądania na
szczyt i dążenia do niego.

To która z dziewczyn będzie
pierwszą w historii Sejn rekordzist-
ką Polski?

M.A.: - Zobaczymy. Moim celem
na najbliższe tygodnie jest wyleczenie
kontuzji, powrót do pełni zdrowia. A po
solidnie przepracowanej zimie będą
wyniki. Mam nadzieję, że jeśli nie bę-
dzie rekordu, to zrobię wynik bliski re-
kordowi.

Czy stać dziś dziewczyny na
zbliżenie się, albo złamanie granicy
50 metrów?

K.S.: Na zawodach, w których nie
ma takiej presji wyniku, czy też miejsc
jak na mistrzostwach Polski wiele zda-
rzyć się może. Takie starty w tym roku
mamy jeszcze dwa lub trzy. Luz na
rozbiegu może mieć przełożenie na
dalekie rzuty.

D.D.: - Na razie nie myślę o spo-
rcie. Pora na wakacje, odpoczynek.
Swój cel na ten rok osiągnęłam i to z
olbrzymią nawiązką. A 50 metrów to
jedno z zadań na następny rok. Drugie
to miejsce na pudle na następnej
OOM w Łodzi.

K.S.: - Dominika i Majka były naj-
młodszymi zawodniczkami w czołowej
piątce. Obie mają przed sobą jeszcze
rok startów w kategorii juniorek młod-
szych i obie, moim zdaniem, stać na
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Polowanie na gimnazjalistę
Dokończenie ze str. 1

Nie wszyscy muszą szlifować ję-
zyki obce. W gimnazjum nie brakuje
laureatów olimpiad z przedmiotów hu-
manistycznych i ścisłych. Prym z pew-
nością wiedzie tu Weronika Miszkiel, o
której już pisaliśmy na lamach „Wieści”.
Ale, jak zdradza dyrektor placówki, bę-
dzie ona miała godnych następców, bo
w młodszych klasach także nie braku-
je uzdolnionej młodzieży.

Co czeka na najlepszych gimna-
zjalistów? Po pierwsze laureaci olim-
piad są zwolnieni z egzaminu
gimnazjalnego. Po drugie, czyhają na
nich „łowcy głów”, czyli pracownicy
szkół średnich, którzy wypatrują
uzdolnionej młodzieży, aby włączyć
ich w poczet swoich uczniów.

- Jeszcze kilka lat temu można by-
ło mówić o bardzo zdolnych uczniach
szkół średnich, na których polowały
uczelnie. Teraz już nawet gimnazjaliści
są kuszeni stypendiami i korzystnymi
warunkami nauki w najlepszych liceach
– mówi C. Teodorowski.

Do sejneńskich gimnazjalistów
zgłaszały się już szkoły z Białegosto-
ku i Warszawy. Jednak, wybór jest
trudniejszy niż w przypadku maturzy-
stów. Absolwenci gimnazjów to jesz-
cze młodzi ludzie, którym trudniej jest
mieszkać z dala od rodziny. Dlatego

większość z nich swoje kroki kieruje
do Liceum Ogólnokształcącego w
Sejnach, często także w Suwałkach.

- Rzadziej wybierają szkoły zawo-
dowe, techniczne. W tym wieku bar-
dzo trudno jest określić, co chcemy
robić w przyszłości, na jaki zawód się
zdecydujemy. Młodzież chce takie po-
ważne decyzje odwlec w czasie, dla-
tego idą do liceum – wyjaśnia C.
Teodorowski.

Dodaje, że zdolny uczeń to
przede wszystkim zasługa rodziców,
którzy poświęcają dziecku czas, uwa-
gę, a także wożą je na dodatkowe za-
jęcia, motywują.

Sejneńskie gimnazjum może nadal
liczyć na zdolnych uczniów sięgających
po laury na ogólnopolskich konkur-
sach, ale samych gimnazjalistów uby-
wa. Z roku na rok, niż demograficzny
staje się realnym problemem. W tym
roku szkołę ukończyły 4 klasy, a nabór
wskazuje, że pierwszaków starczy tyl-
ko na dwie kolejne. Dyrektor ma na-
dzieję, ze na naukę w sejneńskiej
szkole będzie decydowało się więcej
uczniów z okolicznych miejscowości,
co do pewnego stopnia wypełni tę lukę.
Póki co, na jego biurku leży 50 podań
o przyjęcie do pierwszej klasy gimna-
zjum. (mov)

Sejneńskie medalistki. Wrozmowie z nami trener podkreślał: „Dziewczyny nie mają prawa oglądać się na
bloki czy za siebie, ale mają obowiązek spoglądania na szczyt i dążenia do niego”

zrobienie minimum na Mistrzostwa
Świata juniorek młodszych, które w ro-
ku 201 3 odbędą się na Ukrainie. Mini-
mum IAAF to ok. 44-45 metrów, PZLA
będzie znacznie wyższe gdzieś około
50 metrów. Patrząc na rezerwy jakie
mają dziewczyny- złamanie tej bariery
nie jest rzeczą niemożliwą.

W czym tkwią wspomniane re-
zerwy zawodniczek?

K.S.: - Po pierwsze w przygoto-
waniu siłowym. Dziewczyny są spraw-
ne, co jest wynikiem połączenia
treningów lekkoatletycznych z grą w
siatkówkę. Jest też rezerwa w szybko-
ści bardzo ważnej na rozbiegu. Obie
mają też krótki staż sportowy, a zatem
nie wyeksploatowane organizmy. Je-
żeli, odpukać, ominą nas kontuzje, rok
201 3 powinien przynieść kolejne re-
kordy życiowe, a może i wspomniany
przez Majkę rekord Polski. Powoli za-
bawa w sport, jaką jest to, co dotych-
czas robimy, musi się przeradzać w
jego profesjonalne uprawianie.

Majka i Dominika są kontynu-
atorkami sejneńskiej szkoły oszcze-
pu. Przed nimi były Natalia
Januszanis i Agnieszka Borowska,
bracia Hołubowiczowie. Gdybyś
miał porównać możliwości wspo-
mnianej czwórki z możliwościami
Majki i Dominiki, to kto miał, czy ma

większe predyspozycje do wdrapa-
nia się na oszczepnicze szczyty?

K.S.: - Jeśli chodzi o dziewczyny
to, biorąc pod uwagę wiek, lepsze wa-
runki fizyczne mają Majka i Dominika.
Natalka była bardzo sprawna, ale bra-
kowało jej kilkunastu centymetrów
wzrostu. Agnieszka prezentuje zbliżo-
ny poziom. Niedawno rzuciła 45 me-
trów i była liderką sejneńskich
oszczepniczek, ale po Krakowie mu-
siała oddać tron najpierw Majce, póź-
niej Dominice. Dziś mamy trzy
oszczepniczki rzucające na zbliżonym
poziomie, co rzadko zdarza się w kra-
ju. Dziewczyny rozwijają się prawidło-

wo i ma to swoje potwierdzenie w coraz
lepszych wynikach. Ważne jest też, że
wyniki sportowe idą w parze z wynika-
mi w szkole. Umiejętność godzenia na-
uki ze sportem jest dużą sztuką, którą
dziewczyny na szczęście posiadły.

Czy myślałyście już o tym co
będzie powiedzmy za trzy-cztery la-
ta, co będziecie robiły dalej. Po-
święcicie się dla sportu, innego
zajęcia na przykład nauki, czy bę-
dziecie szukały złotego środka?

D.D.: - Zdecydowanie sport. Nie
wyobrażam siebie siedzącej za biur-
kiem i nie ma znaczenia, w jakim cha-
rakterze miałabym pracować.

M.A.: - A ja chyba poszukam zło-
tego środka, jeżeli taki istnieje. Marzy
mi się architektura, a sport się podoba.
Nie jestem jeszcze zdecydowana, co
chciałabym robić za kilka lat.

K.S.: – A ja uważam, że dziew-
czyny są w stanie pogodzić naukę, czy
później pracę z uprawianiem sportu. Z
obu można czerpać satysfakcję i ko-
rzyści: materialne i duchowe.

Jest rok 2020, w Tokio, Madry-
cie lub Stambule, decyzję, które
miasto otrzyma organizację igrzysk,
podejmie MKOL 7 września 2013 ro-
ku w Buenos Aires, rozpoczynają
się 32. Igrzyska Olimpijskie. Czy wi-
dzicie siebie w gronie startujących

oszczepniczek?
M.A.: - Myślałam o tym. Fajnie by-

łoby znaleźć się w olimpijskiej rodzinie,
spełnić marzenia, jakie ma każdy
sportowiec. Ale to jeszcze osiem lat –
dużo, bardzo dużo...

D.D.: - Aż tak daleko w przyszłość
nie wybiegałam. Jeszcze przed kilku-
nastoma dniami nawet nie marzyłam o
medalu mistrzostw Polski, a co dopie-
ro o olimpiadzie. Do Madrytu, Stambu-
łu czy Tokio jeszcze daleka droga, a ja
jestem na jej początku.

Dziękuję za rozmowę
Tadeusz Moćkun

OOsszzcczzeeppnniicczzkkii mmaajjąą ssppoorree sszzaannssee
nnaa MMiissttrrzzoossttwwaacchh ŚŚwwiiaattaa nnaa UUkkrraaiinniiee.. AA ttee jjuużż zzaa rrookk

Dominika Dabulis w swoim życiu stawia
na sport. Jak na razie z niezłymi
rezultatami, z młodzieżowej olimpiady
przywiozła do Sejn brązowy medal

(fot. Karol Sikorski)
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Ogłoszenie Wójta Gminy Sejny
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Sejny

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych na obszarze administracyjnym Gminy Sejny

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 , ze zm.) Wójt Gminy Sejny ogłasza, co następuje :

I.
Z zasobu nieruchomości Gminy Sejny przeznaczone zostały do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości:

II.
Osobie fizycznej i prawnej z zastrzeżeniem art.21 6 „a” ustawy z dnia 21 sierpnia 1 997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 201 0r. nr 1 02, poz. 651 ze zm) przysługuje pierw-

szeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

1 ) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wskazanej wyżej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc

od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1 990 r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży

wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU
na najem lokalu użytkowego

Urząd Miasta Sejny informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny zostało wywieszone ogło-
szenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 22 Lipca
1 6 w Sejnach, o powierzchni 84 m2, na okres do 9 lat.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 1 00 zł. Otwarcie przetargu nastąpi
22 sierpnia 201 2r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Miasta Sejny, ul. J .Piłsudskiego 25, w pokoju nr 2.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25, w pokoju nr 3, w
dniach roboczych, w godzinach 7:00 – 1 5:00, telefon 8751 62073 oraz w biurze Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej Sp. z .o.o. w Sejnach, Marynowo 35, tel. 8751 621 86.

Sejny, 27 l ipca 201 2r.
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PRACA
● House DomowaOpieka Sp. z o.o. zatrud-
ni osoby do pracywNiemczech wcharakte-
rze opiekunów osób starszych. Oferujmy
legalne zatrudnienie i dobre wynagrodze-
nie.Kontakt: 22 250 2501 , biuro@domowa-
opieka.pl lub formularz zgłoszeniowy na stronie
www.domowaopieka.pl
● 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 dachów wió-
rem, z doświadczeniem, bez nałogów, oso-
bę sumienną i pracowitą. Tel: 663-201 -446
● Wykonam na zlecenie szydełkiem firankę,
zazdrostkę, serwetkę, serwetę itp., tel. 667
288 211
● Młody mężczyzna szuka pracy w okresie
wakacyjnym. Wysoka znajomość obsługi kom-
putera i pakietu office, prawo jazdy kat. A i B,
dobra kondycja. Tel. 797542379, dzwonić po 16
● Jestem uczciwą, lojalną osobą. Chętnie po-
sprzątam, umyję okna, wykonam inne prace
domowe. Tanio, szybko, solidnie. Kontakt: 781
572 264
● Zatrudnię dekarza do krycia dachów wió-
rem na sezon 2012r. z doświadczeniem, tel:
663-201 -446
● Premar Sp.zo.o tel. 89 532 04 26 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 jazdyA,B,T szuka pracywSejnach np.
jako dozorca. Chętnie posprząta posesje, jak
spadnie śnieg – odśnieży. Kontakt: 607 141 015
● Podejmę się pracywsklepie wKrasnopo-
lu lub Sejnach. Posiadam odpowiednie do-
kumenty. Kontakt: 883 591 702
● Szybko, solidnie, tanio - układanie glazury i
terakoty, w kuchniach. łazienkach, na balko-
nach, tarasach, schodach; remonty miesz-
kań. Mam kilkuletnie doświadczenie zdobyte
wNiemczech. Kontakt: 607 628 522
● Zaopiekuję się dziećmi. Odpowiedzialna,
23-letnia kobieta i mama 2-letniego dziecka.
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 rów-
nież kursy obsługi komputera wraz z
umiejętnością obsługi edytorów tekstu. Sejny
i okolice. tel. (kom): 726 642 042
● Szukam pracywcharakterze 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
● AUDI A6 Rok produkcji: 2001 , Przebieg:
298000 km, Skrzynia biegów: manualna, Moc:
170 KM (122 kW), Pojemność skokowa: 2400
cm3 , benzyna + sekwencyjna instalacja ga-
zowa STAG, Kolor: czarnymetallic,Podgrze-
wane fotele, ABS, ESP, Chromowane lusterka,
Dzielona kanapa tylna, Regulowane położe-
nie kierownicy, sterowanie radiem wkierow-
nicy. Cena: 19800zł. Tel: 503704333
● Sprzedam poloneza caro plus 1 .6+gaz,
106tyś. km, 1998r., 1500zł, tel. 667237892
● SprzedamAudi B4 1 ,9 TD (1994), czarna
perła, szyber dach, alumy, ABS, cena 4,5 tys.
zł, tel. 605 640 301
● Sprzedam przyczepkę samochodową przy-
stosowaną do przewozu zwierząt-600zł, z waż-
ną rejestracją. Młynek i bąk z silnikiem 800 zł,
sieczkarnię z silnikiem 200zł. Parnik elektrycz-
ny 100-150zł. Waga dziesiętna z kompletem
odważników 150zł. Kontakt: 503 177 830
● Kupię motorwsk3 lub minsk z dokumenta-
mi. Tel.:664 424 333
● Sprzedam Daewoo Tico, rok prod. 1998,
benzyna, kpl. opon zimowych, stan dobry. Ce-
na do uzgodnienia. Auto do obejrzenia - oko-
lice Sejn.Kontakt 87 5165211
● Sprzedam BMW E34 525 tds, 1994 rok,
143 km, bogato wyposażony, cena 3200 zł
do negocjacji. Kontakt 665 928 297
● Sprzedam skuter honda tact as16, stan
b.dobry, rok prod. 1987, cena: 1200 zł do ne-
gocjacji, Sejny, tel. 603 365 260
Sprzedam Seicento 900,rok 1999, czerwony,
benzyna, immobilazer, stan dobry. Cena: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. 1995, benzy-
na, pełna elektryka, klimatyzacja;
pierwszywłaściciel, 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. Kontakt:
516 158 882
● MotorSuzuki RF 600, stan bdb. Cena 5000
zł tel. 509 970 742
● Sprzedam motocykl Mińsk (na chodzie)
orazWSK (do remontu). Kontakt: 691 255 855
● Sprzedam FIATA PUNTO I, 1997, 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.nowa
inst.gazowa do rejestracji tel 604193349
● Sprzedam motocykl IŻ JUPITER5wraz z
wózkiem bocznym (tzw.: ,,koszem''). Rok pro-
dukcji 1990. Pojemność silnika 350cm3, ben-
zyna. Stan motocykla dobry. Motocykl jest na
chodzie, a całość (motocykl + kosz) koloru
czerwonego. Ubezpieczenie ważne do czerw-
ca 2012 roku. Cena 3500zł - do negocjacji.
Okolice Sejn. Więcej informacji pod numerem
telefonu 514 652 397
● Sprzedam motocykl marki ETZ 150, rok
prod. 1988, stan bardzo dobry, cena do uzgod-
nienia. Kontakt: 669 674 97
● Audi 80 B4 combi TDI 1 ,9 disel, rok 1995.
Pełne wyposażenie, stan dobry, komplet opon
zimowych, felgi aluminiowe, cena 8800 zł, tel.

87 516 31 55
● Sprzedam silnik 1 ,6 Td do golfa II lub golfa
III, passata i różne części do golfa II. Cena do
uzgodnienia. Tel. 602 467 752
● Sprzedam opony letnie 205x60x15, bież-
nik 6 mm, 2 szt., cena 80 zł/szt., Sejny tel. 87
516 26 89 lub 669 050 502

NIERUCHOMOŚCI
● Kupię garaż przy ul. Wojska Polskiego. Tel.
505062444 lub 608532387
● Sprzedam duży garażwSejnach (posiada
kanał, ma doprowadzony prąd). Kontakt: 609
395 457
● Sprzedam działkę - rolną, budowlaną, uzbro-
joną (woda, prąd) o powierzchni 1600 m2 w
Sejnach przy ul. Konopnickiej. tel. 606 318 489
● Sprzedam działkę 0,30 ha wmiejscowości
Jeziorki, z możliwością zabudowy, 150 m do
jez. Pogorzelec. Kontakt: 87 516 54 62
● Oferuję do wynajęcia dwupokojowe miesz-
kanie wSejnach. Kontakt: 509 295 506
● Szukam do wynajęcia mieszkania lub czę-
ści domu wSejnach (2-3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka) na co najmniej dwa lata od września
2012. Tel. 530 852 248
● Sprzedam działkę 4.000 m kw. w gminie
Giby. W pobliżu las, jezioro Pomorze, linia
energetyczna, wodociąg. Cena do uzgodnie-
nia. 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. HolnyMe-
jera 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 ulicyMarchlewskiego. Tel. 695 950 189
● Sprzedam mieszkanie własnościowe wm.
Sejny pow. 44,6m telefon kontaktowy
508319925
● Umeblowany pokój wSejnach do wynaję-
cia. Kontakt: 87 516 23 96
● Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia
wSejnach lub okolicach Sejn. 692 867 824
● Sprzedam dom 840m2 wstanie surowym
zamkniętym wSejnach pod Hotel lub usługi
z działką 3.000 m2 cena 1 .410.000,00zł tel.
660 513 214
● Sprzedam działki budowlane w miejsco-
wości Zaleskie, tel. 514 473 942
● Krasnopol, działka 0,8 ha, ul. 22-go Lipca,
droga asfalt, prąd, woda. 25 zł za metr. Tel.
87 566 76 98
● Sprzedam dom wstanie surowym nad jez.
wŻegarach. tel. 601874631
● Sprzedam 9 hektarów ziemi rolnej, w tym
1700m2 działki siedliskowej przy jeziorze.
Gmina Puńsk. Telefon 509101633.Cena
250.000 zł
● 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 wynajęcia
wSejnach. Tel.: 665 731 393
● Sprzedam mieszkanie wm. Sejnywłasno-
ściowe telefon kontaktowy 508319925

ROLNICTWO
● Kupię kopaczkę ciągnikową, oryginalnąw
bardzo dobrym stanie, w cenie do 2.000 zł.
Kontakt: 664 424 333
● Sprzedam mieszankę zbożową 30 ton 750
zł-tona; gmina Krasnopol, tel: 605-148-173
● Sprzedam tegoroczne bele sianokiszonki,

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. Kon-
takt: 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 pszenżyta
5 ha i mieszanki 5 ha. Okolice Sejn. Kontakt:
723 266 740
● Sprzedam rozsiewacz nawozów, Tysiąc kg
z sitem i wałkiem, tel.697309159
● Kupię cielęta 3-5 dniowe rasa i płeć obojęt-
ne, z okolic Sejn. Kontakt: 723 266 740
● Sprzedam 2 tonymieszanki bardzo dobrej
jakości, cena 900 zł/tona, okolice Sejn. Kon-
takt 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.
1993, 8 x 2,5 m, aluminiowe borty, ciężar cał-
kowity 16 ton, idealna do ziarna i bel. Cena
7.000 zł. Kontakt: 663 931 595
● Sprzedam rozrzutnik obornika, stan bardzo
dobry, cenna 5.500 zł i kopaczkę do ziemnia-
ków, cena 2.500 zł. Kontakt: 508 608 006
● Sprzedam sześciometrowy elektryczny śli-
makowy przenośnik do ziarna zbóż, rzepa-
ku, kukurydzy. Stan bardzo dobry, cena do
uzgodnienia. Kontakt: 87 516 40 32
● Kupię ciągnikC330 lub C 360 lub T25, do
5 tys. zł. Tel.: 723 266 740

KUPIĘ
● Kupię parnik węglowy. Kontakt: 664 424 333
● Kupię osikę na wióry, dłużyca lub kłodywy-
sokiej jakości, bez sęków, tel: 783-828-866
● Kupię starą spawarkę wirową, tel.:664
424 333
● Kupię domek holenderski, tel. 605 345 777

SPRZEDAM
● Sprzedam silniki elektryczne od 1 do 55
kW; cena od 120 do 2.400 zl. Kontakt: 664
424 333
● Sprzedam wentylatory rożnej średnicy w
cenie od 150 do 450 zl. Kontakt: 664 424 333
● Sprzedam olejak nowy, duży. Cena 80 zł.
Kontakt: 664 424 333
● Sprzedam kosiarkę rotacyjna Slupsk, ory-
ginalna, stan bardzo dobry. Cena 1 .900 zł.
Kontakt: 606 687 798
● Sprzedam 2 fotele obrotowe w kolorze czer-
wonym. Kontakt: 500 680 398
● Sprzedam ruszta betonowe o długości
170cm po 55zł i o dł. 110 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 ubranka
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.
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7 kg, cena 100 zł, tel 783044695
● Sprzedam komplet 16 talerzy, tel. 697309159
● Sprzedam suknię ślubną białą, rozmiar38-40,
stan dobry (+), w komplecie koronkowe boler-
ko. Cena do uzgodnienia. Kontakt: 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
● Wdobre ręce oddam pieska bardzo ładne-
go, towarzyskiego, posłusznego, częściowo
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 dobre
ręce.Kontakt:663484407
● Proszę o kontakt osoby, które mają do od-
daniameble, wdobrym stanie, typu: rozkłada-
ne kanapy, małe rozkładane rogówki, itp. Kontakt
telefoniczny i email-owy: 513 488 193 ; mar-
stab24@wp.pl. Tylko Suwałki, Sejny i ich okolice

TOWARZYSKIE
● Mam 30 lat jestem samotny lubie gotować
sprzątać. Szukam dziewczyny na wspólne
spacery. Z Sejn lub okolic, tel. 518487875
● Miły i sympatyczny 24-latek pozna panią do
30 lat. W celu przyjaźni i nie tylko. Kontakt:
516 299 585
● Chciałbym się zapoznać z panią w wieku
od 30 do 55 lat z okolic Sejn, Suwałk, Augu-
stowa, Podlasia. Chciałbym z panią poroz-
mawiać, wypić kawę, pójść na spacer. Mam
na imię Krzysiek, wolny samotny facet.
gg.15841216, tel. 723374449
● Mam 30 lat szukammiłej sympatycznej dziew-
czynyzSejn lub okolic na długie zimowewie-
czory lub do stałego związku. tel. 535740873
● Pan po 50-tce, wdowiec, pozna panią zSejn
lub okolic, cel –przyjaźń. Kontakt: 513 719 293

DYŻURY APTEK

06.08.201 2 r.
– 1 2.08.201 2 r.

APTEKA ŚW.MICHAŁA
ul. Piłsudskiego 20

1 3.08.201 2 r.
– 1 9.08.201 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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Do Sejn powrócili dominikanie. Przynajmniej symbolicznie, dzięki zorga-
nizowanej imprezie, udało się przywołać ducha dawnych Sejn i przypo-
mnieć mieszkańcom o ważnej karcie w historii ich miasta i regionu.

Drugi Jarmark Dominikański

Impreza okazała się atrakcyjna nie
tylko dla sejnian, którzy mogli w sobot-
nie popołudnie ciekawie spędzić czas,
ale przede wszystkim dla turystów. Wie-
lu z nich nie ukrywało zdziwienia, że
Sejny mają tak bogatą historię. Moż-
na było posłuchać muzyki, na scenie
zaprezentowały się zespoły ludowe z
Polski i Litwy. Nie mogło zabraknąć sej-
neńskich mażoretek. Tym razem za-
tańczyły młodsze dziewczęta z zespołu
„Piruecik”. Zgromadzonych na Placu
Dominikańskim powitał organizator im-
prezy – Eugeniusz Klimaniec.

– Jarmark jest kontynuacją sejneń-
skiej tradycji. Właśnie tutaj dominika-
nie kładli podwaliny pod naszą
gospodarkę, oświatę. Różnorodność,
z której powinniśmy korzystać, wynika
z pogranicza Sejn, ich wielokulturowo-
ści. Zresztą, to wszystko widać dziś na
stoiskach – podsumował Eugeniusz Fr.
Klimaniec, prezes Stowarzyszenia Zie-
mia Sejneńska.

Rzeczywiście, wystawców było aż 39,
czyli więcej niż w ubiegłym roku i to ich
stragany cieszyły się największym powo-
dzeniem, ze wszystkich oferowanych te-
go dnia atrakcji. Pieczywo i wyroby
wędliniarskie rozeszły się bardzo szyb-
ko, chyba wielu gości wzięło sobie do ser-
ca słowa Dariusza Tomczyka, dyrektora
Ośrodka Kultury w Sejnach, który zachę-
cał publikę do zabawy: „Jedzcie, pijcie i
używajcie”. Jarmark pokazał, jak wielkim
powodzeniem cieszy się wiejskie jadło,
wolne od chemii i wszelkich ulepszaczy,
jakich pełno w sklepowych wyrobach.

– Pojawienie się dominikanów w
Sejnach wiele zmieniło, zwłaszcza w
sferze edukacji. Jarmark nie tylko przy-
pomina nam o korzeniach, ale i odci-
ska piętno na naszym życiu obecnie –
akcentował Andrzej Szturgulewski, sta-
rosta sejneński.

W Sejnach dominikanie utworzyli
klasztor w roku 1 603 i był to drugi klasz-
tor dominikański na ziemiach litewskich.

Pojawienie się zakonników wyśnił, a na-
stępnie urzeczywistnił Jerzy Grodziń-
ski, założyciel miasta. Otóż miał mu się
przyśnić zakonnik w biało-czarnym ha-
bicie, który kazał mu udać się do Wilna
i stamtąd sprowadzić do Sejn domini-
kanów. Nie wiadomo na ile ta historia
jest prawdziwa, niemniej Grodzieński
oddał dominikanom swój majątek, na
który składało się miasto, folwarki oraz
trzynaście jezior.

Biskup wileński Jerzy Tyszkiewicz
konsekrował kościół w 1 623 roku. Świą-
tynia otrzymała patronów: Najświętszą
Marię Pannę oraz świętych Jerzego Mę-
czennika i Jacka. Budowa klasztoru zo-
stała ukończona między 1 690, a 1 706
rokiem. Po trzecim rozbiorze Polski,
rząd pruski skonfiskował majątek domi-
nikanów, następnie przechodził on z rąk
do rąk. Zakonników ubywało, ze wzglę-
du na trudną sytuację finansową opac-
twa, w 1 802 roku dominikanów było już
tylko trzech. Ostatecznie konwent zli-
kwidowano w 1 804 roku, dominikanie
przenieśli się do Różanegostoku, a ko-
ściół przemianowano na parafialny.






