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Dwóch nastolatków zginęło na miejscu, a ich koleżanki w ciężkim stanie tra-
fiły do szpitala. Tragiczny wypadek w Krasnopolu wstrząsnął mieszkańcami
regionu. Jego przyczyny bada policja, sprawdzi m.in. czy w grę wchodziła tyl-
ko nadmierna prędkość.

Najpierw huk, potem cisza
Znicze na poboczu, brzoza prze-

pasana wiązanką białych kwiatów i śla-
dy opon po nagłym hamowaniu. Taki
widok czekał na przejeżdżających dro-
gą wojewódzką nr 635 we wtorek 7
sierpnia. Kierowcy zwalniali, niektórzy
zatrzymywali się, bo trudno było uwie-
rzyć własnym oczom. Drzewo odarte z
kory do wysokości niemal dwóch me-
trów przemawia do wyobraźni.

W tym miejscu rosną dwie brzozy,
za nimi jest pole, płaska, równa prze-
strzeń. Także ten fragment drogi nie
wydaje się stanowić dla kierowców wy-
zwania. Nie ma tu zakrętów, asfalt jak
na nasze warunki, także jest w niezłym
stanie. A jednak, to właśnie w tym miej-
scu życie straciło dwóch chłopaków z
gminy Krasnopol w wieku 1 9 lat, ich
koleżanki- 1 7 i 1 8 letnie dziewczyny z
Krasnopola i Suwałk przebywają w
ciężkim stanie w suwalskim szpitalu.
Jak przekonuje Ryszard Gałdzewicz, z-
ca komendanta Straży Pożarnej w Sej-
nach, nastolatków od ocalenia życia
dzielił metr.

Dokończenie na str. 2

WKrasnopolu zginęło wwypadku dwóch
nastolatków, ich koleżanki walczą o życie
w suwalskim szpitalu
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Najpierw huk, potem cisza
- Podejrzewam, że jechali co naj-

mniej dwieście kilometrów na godzinę.
Widok, jaki strażacy zastali na miejscu
wypadku przyprawiał o mdłości. Tak
zdewastowanego samochodu i ciał
ludzkich nie widziałem nigdy wcześniej,
a służę w straży od trzydziestu lat. Te-
go popołudnia panowały dobre warun-
ki pogodowe, jezdnia była sucha.
Gdyby kierowca skręcił metr dalej, nie
uderzyłby w drzewo, tylko wjechał w
pole – opowiada R. Gałdzewicz.

Pewnie wtedy młody kierowca od-
zyskałby panowanie nad autem, dziew-
czyny przez jakiś czas piszczałyby ze
strachu, a kolega próbował zbagateli-
zować sytuację jakimś żartem. W tym
wieku człowiek wierzy, że jest nieśmier-
telny. Ale kiedy rozpędza maszynę do
takich prędkości, ta wiara wystawiona
jest na poważną próbę.

Do wypadku doszło w poniedzia-
łek 6 sierpnia. Około godz.1 7.00 czwo-
ro młodych ludzi (dwóch 1 9-letnich
chłopaków siedzących z przodu i dwie
dziewczyny w wieku 1 7 i 1 8 lat) jecha-
ło BMW. Kierowca rozpędził auto i naj-
prawdopodobniej zahaczył o pobocze,
wjechał na przeciwległy pas ruchu i
uderzył w brzozę. Zanim przyjechała
karetka i służby mundurowe, zbiegli się
okoliczni mieszkańcy. Wysłuchaliśmy
ich relacji.

Strażacy przybyli na miejsce zda-
rzenia rozpoznali markę samochodu ty-
ko po deklach na kołach. Auto rozpadło
się na niemal równe połowy. Część
przednia wbiła się w drzewo zgniatając
dwóch chłopaków. Druga połowa odje-
chała o 30 metrów. W środku była
dziewczyna, druga nastolatka wypada-
ła z auta i leżała o 1 5 metrów dalej.

- Dziewczyny były w strasznym
stanie. Miały otwarte złamania kości, u
jednej widziałem nogę wykręconą w

kostce pod dziwnym kątem. Lekarka,
która mieszka niedaleko, starała się
udzielić pierwszej pomocy jeszcze za-
nim przyjechała karetka pogotowia –
relacjonuje świadek.

Mężczyzna, który gości w gospo-
darstwie agroturystycznym obok szosy,
pamięta moment wypadku:

- Słyszałem pisk opon, huk, a po-
tem ciszę. Muszę przyznać, że prze-
szedł mnie dreszcz, po prostu
wiedziałem, że stało się coś straszne-
go – wspomina.

Szybko wybiegł na drogę, okazało
się, że nie on jeden. Z całej okolicy
zbiegli się ludzie, którzy także słyszeli
trzask rozpadającego się samochodu.
Wśród nich byli i tacy, którzy rozpozna-
li uczestników wypadku. Młodsi miesz-
kańcy Krasnopola domyślili się, że za
kierownicą siedział ich znajomy. Ktoś

sprawdzał puls, aby po chwili przeczą-
co pokręcić głową. Jeden ze świadków
prosząc o anonimowość, powiedział,
że nastolatek z wraku na brzozie jesz-
cze żył, kiedy przyjechała karetka.

Pewien mężczyzna powiedział, że
jeśli chłopak ma na palcu bandaż, to
będzie jego chrześniak. Niestety, kiedy
zajrzał do wraku, potwierdził, że zmar-
ły ma obandażowany palec. Jeszcze
inny przyznał, że pożyczał nastolatko-
wi pieniądze na auto. Chłopak miał
BMW kupić dzień wcześniej.

Zapytaliśmy mechanika samocho-
dowego, jak to możliwe, że samochód
rozpadł się na dwie części, z czego tyl-
nia wyglądała jakby ją odcięto po rów-
nej linii.

- Możliwe, że auto było spawane
na ramach. Dzieje się tak często przy
samochodach sprowadzanych z zagra-
nicy. Chłopak mógł nawet nie wiedzieć,
co kupuje, bo takie auta przechodzą
przegląd na stacjach diagnostycznych

Dokończenie ze str. 1

i tylko rentgen pokaże, że ktoś przy
nim majstrował. Spawanie jest pod
spodem karoserii, bywa świetnie zaka-
muflowane, ale zawsze osłabia samo-
chód – wyjaśnia.

Także stan auta sprawdzą sejneń-
scy policjanci. Ciała dwóch 1 9-latków
trafiły do zakładu Patomorfologii w Su-

wałkach. Dziewczyny z ciężkimi obra-
żeniami narządów wewnętrznych i
złamaniami przewieziono do suwal-
skiego szpitala.

(mov)

fot. Zdjęcia operacyjne sejneńskiej
Straży Pożarnej i T. Moćkun

Po wielu latach w klasztorze podominikańskim Sejnach znowu pojawił się wi-
traż. Obiekt ufundowała Irena Kasprowicz-Ruka w podzięce za pomoc jej rodzinie.

Witraż powrócił
do klasztoru

- Ten witraż jest moim wyrazem
wdzięczności dla całej społeczności Sejn
i Sejneńszczyzny. Kiedy byłam dziec-
kiem, ówczesny proboszcz udzielił
schronienia mnie i moim bliskim. Przez
lata zastanawiałam się nad sposobem
upamiętnienia tych cudownych ludzi –
mówi nie kryjąc wzruszenia I. Kaspro-
wicz-Ruka.

W latach pięćdziesiątych rodzina
kobiety została przegnana ze swojego
majątku. Wóz z dziećmi i całym dobyt-
kiem zatrzymał się niedaleko sejneń-
skiego kościoła, na co nie pozostał
obojętny proboszcz, ks. Wężyk. Du-
chowny pozwolił rodzinie zatrzymać się
na plebani. Wiele lat później Irena Ka-
sprowicz- Ruka, już jako dorosła kobie-
ta, wykładowca w warszawskiej Szkole
Głównej Handlowej, wróciła do Sejn, aby
podziękować.

- Długo zastanawiałam się jak mo-

głabym się odwdzięczyć za pomoc swo-
jej rodzinie – mówi I. Kasprowicz-Ruka.
– Po długich rozmowach z członkami
Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami zdecydowałam się na ufun-
dowanie witrażu. Za pomoc dziękuję
burmistrzowi i Eugenii Milewskiej, a tak-
że wielu innym sejnianom, którzy oka-
zali mi tyle serca i służyli dobrą radą.

Po wojnie władze komunistyczne
zniszczyły witraż, który nie pasował im
do wizerunku szkoły, jaka mieściła się
w klasztorze. Zachowało się jedno zdję-
cie, na podstawie którego Paweł Przy-
rowski, odtworzył witraż. Po kilku latach
wytężonej pracy, znowu zdobi on sej-
neński klasztor.

Witraż przedstawia Niepokalane
Poczęcie Najświętszej Maryi Panny,
Świętego Alojzego Gonzagę i Świętego
Stanisława Kostkę.

(mov)
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Rada Powiatu Sejneńskiego do-
konała zmian w składzie Zarządu
Powiatu i Prezydium Rady Powiatu.
Radni przyjęli rezygnację z funkcji
członka zarządu złożoną przez Jan Łu-
bę i funkcję tę powierzyli Mariuszowi
Skupskiemu, którego odwołano z funk-
cji wiceprzewodniczącego Rady Powia-
tu. Nowym wiceprzewodniczącym Rady
Powiatu został.. . Jan Łuba.

***
Nadwyżką budżetową w kwocie

prawie 1 ,2 mln zł pierwsze półrocze
2012 roku zamknęło Starostwo Po-
wiatowe w Sejnach. Dochody powia-
tu w tym okresie wyniosły nieco ponad
1 0 mln zł (53,6 proc. planowanych do-
chodów rocznych), a wydatki niespeł-
na 9 mln zł (43,83 proc. wydatków
zaplanowanych na rok 201 2.).

***

Nareszcie drogowcy rozpoczęli
budowę ronda na skrzyżowaniu ulic
Konarskiego - Łąkowa - Wojska Pol-
skiego. Szanse na oddanie tej inwe-
stycji w zaplanowanym terminie, czyli
do 1 5 września tego roku są raczej ilu-
zoryczne. Zdaniem fachowców zakoń-
czenie prac przed 1 5 października
będzie sukcesem wykonawcy. Inwesty-
cja ta ma poprawić stan bezpieczeń-
stwa na drodze którą pokonują
codziennie uczniowie trzech szkół: pod-
stawowej, ZSO i ZS CKR.

***
Puńsk miał swoje święto. Impre-

zy z okazji Dni Puńska – Zielna 2012
trwały przez trzy dni. Wszystko za-
częło się w Oszkiniach 1 2 sierpnia, od
„święta chleba, miodu i mleka”. Można

było skosztować tradycyjnych potraw
przy muzyce ludowej, co odważniejsi
zdecydowali się na lot balonem. We
wtorek 1 4 sierpnia goście wzięli udział
w konferencji pt. „Osobowości histo-
ryczne: różne poglądy na ich temat”. W
Domu Kultury Litewskiej odbyło się
XVIII Święto Piosenki Estradowej, wie-
czór swoimi występami uświetnili: Kar-
ma i Kamaniu Silelis. Drugiego dnia po
mszy w j. litewskim, otwarto XXIX Jar-
mark Rękodzieła Ludowego przy ko-
ściele w Puńsku. Kolejna była msza w
j. polskim oraz uroczysta procesja. Po
uniesieniach duchowych czas na fi-
zyczne; chętni zmierzyli się w turnieju
koszykówki. Przed kościołem poświę-
cono dożynkowe wieńce, a na pobli-
skim placu swoje występy rozpoczęły
zespoły muzyczne. Imprezę zakończył
pokaz fajerwerków.

***
Puńsk jest także jedną z gmin,

które zwróciły się o pomoc do woje-
wody podlaskiego. O pieniądze sta-
rać się mogli mieszkańcy terenów, w
których wystąpiły zniszczenia związa-
ne z ostatnimi wichurami i burzami. Do
9 sierpnia (czwartek) wojewoda podla-
ski przelał na konta gmin 520 506 zł.
Pieniądze trafiły na konta 31 podlaskich
gmin. Dostało je 11 8 mieszkańców.
Gminy, które zwróciły się z wnioskiem
do Wojewody o wypłatę zasiłków to:
Dąbrowa Białostocka, Drohiczyn, Fili-
pów, Grodzisk, M. Hajnówka, gm. Haj-
nówka, Klukowo, Knyszyn, Kołaki
Kościelne, Łapy, gm. Łomża, Nowe
Piekuty , Przytuły, Rutki, gm. Sejny, gm.
Siemiatycze, M. Siemiatycze, Szumo-
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POD SYGNAŁEM

Funkcjonariusze z placówki Stra-
ży Granicznej w Sejnach nie dopu-
ścili do wywozu z Polski dwóch pię-
cioletnich, skradzionych w Holandii,
skód octavii. Wartość obu aut to ok.
66 tys. zł.

Strażnicy chcieli zatrzymać do
kontroli dwa jadące za sobą samo-
chody. Kierowcy zamiast zjechać na
pobocze - docisnęli gaz i usiłowali
uciec. Strażnicy rozłożyli nawet kol-
czatkę, ale jeden z kierujących nadal
próbował ucieczki. Nieskutecznie.

Do obu aut były przytwierdzone
litewskie tablice rejestracyjne. Co
warte podkreślenia, na jednym z
samochodów znajdowały się też
nalepki – z napisami w języku litew-
skim – informujące, że w samocho-

dzie jedzie dziecko. Zabieg ten miał
uprawdopodobnić wiarygodność
pochodzenia auta.

Sprawdzenie danych skód w
bazach okazało się owocne: obu aut
poszukiwała holenderska policja.

Kierowców – obywateli Litwy –
zatrzymano, a następnie po dopeł-
nieniu procedur przewidzianych
przez prawo, przekazano wraz z
pojazdami w ręce sejneńskich poli-
cjantów.

Od początku bieżącego roku
funkcjonariusze Podlaskiego Od-
działu Straży Granicznej zabezpie-
czyli już 71 samochodów pochodzą-
cych z przestępstwa, o łącznej war-
tości przekraczającej 6,3 mln zł.

Anna Wójcik

wo, Śniadowo, Wizna, gm. Zambrów,
Zawady, Puńsk, Bargłów Kościelny, No-
winka, Jaświły, Sokoły, Wysokie Mazo-
wieckie, Tykocin, Janów, Goniądz.

O pieniądze (zasiłek w wysoko-
ści do 6 tys. zł) wnioskowali wójto-
wie tych gmin, po przeprowadzonym
wcześniej wywiadzie środowisko-
wym. Zgodnie z przepisami w przypad-
ku uszkodzeń domów mieszkalnych
ich właściciele, niezależnie od wypłat z
tytułu ubezpieczenia domów, mogą li-
czyć na jednorazową pomoc do 6 tys.
zł. Procedura uzyskania pomocy wyglą-
da tak, że po zgłoszeniu szkody prze
gospodarza, gmina przeprowadza wy-
wiad środowiskowy, szacuje straty i wy-
stępuje do wojewody o przyznanie
pomocy. Wojewoda przyznaje dotacje
z własnych rezerw. Jeśli się skończą,
wystąpi do Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych o przyznanie środków.

Mieszkańcy mogą się też ubie-
gać (za pośrednictwem gminy, bo to
ona składa wniosek) o pomoc w
wyższej kwocie – do 20 tys. zł na re-
mont bardzo uszkodzonych lub
zniszczonych budynków mieszkal-
nych, jak też o pomoc w kwocie do
100 tys. zł na odbudowę budynków
mieszkalnych. W tym przypadku ( przy
wniosku o kwotę 1 00 tys. zł) konieczne
jest załączenie przez gminę do wniosku
między innymi protokołu przygotowa-
nego przez rzeczoznawcę majątko-
wego ( posiadającego uprawnienia za-
wodowe do szacowania szkód). Wnio-
ski na 20 i 1 00 tys. zł dotychczas nie
wpłynęły.

***
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych planuje reorganizację placó-
wek Straży Granicznej. Na liście
przewidzianych do zmian jest też
m.in. placówka w Sejnach. Interpe-
lację w sprawie planowanych zmian
na ręce ministra Jacka Cichockiego
złożył poseł Jarosław Zieliński.

„. . .Niewystarczająca szczelność gra-
nicy litewskiej z państwami zewnętrz-
nymi wobec Unii Europejskiej umożliwia
jej łatwiejsze, nielegalne przekraczanie
przez ludzi oraz przemyt towarów na
Litwę, do Polski i do innych krajów unij-
nych. Ten stan rzeczy nie uzasadnia
planów likwidacji placówek Straży Gra-
nicznej zlokalizowanych wzdłuż grani-
cy naszego państwa z Litwą, a wręcz
przeciwnie wskazuje na potrzebę ich
wzmocnienia. Wdrożenie planowanej
restrukturyzacji przyczyniłoby się do
zwiększenia niekontrolowanej migracji
ludzi z krajów sąsiednich oraz z bliskie-
go i dalekiego wschodu oraz towarów
na tym odcinku polskiej granicy. Prze-
rzut ludzi i przemyt towarów (papiero-
sów, alkoholu, narkotyków, odzieży,
paliwa) z tego kierunku przez teryto-
rium Litwy i Polski do krajów Zachod-
niej Europy stanowi jedno z większych
zagrożeń granicznych, a osłabienie po-
tencjału Straży Granicznej na tym ob-
szarze sprzyjałoby wzrostowi
przestępczości niebezpiecznej nie tyl-
ko dla Polski, ale i dla innych krajów
Unii Europejskiej. . . .” – czytamy w inter-
pelacji Posła Zielińskiego.

Oprac. (mov), (tam)

Ekipa telewizyjna zawitała do Sejn, aby w naszym mieście nakręcić odci-
nek „Polskiego turnieju wypieków”. Show realizowane dla telewizji TLC
ma znanych prowadzących Martę Grycan i Piotra Gąsowskiego.

Grycan i Gąsowski
w Sejnach

Odcinek, którego akcja toczy się
w Sejnach kręcono przez dwa dni (1 0
i 11 sierpnia), a jego premiera w TLC
planowana jest na październik. To dla
Sejn niewątpliwa promocja, zwłasz-

cza, że kulinarny program oparty na
brytyjskim formacie zrobił w Angli i fu-
rorę i zapoczątkował modę na wypie-
ki. Więcej programie w kolejnym
numerze „Wieści”.



Jeszcze w tym miesiącu Miasto Sejny otrzyma ze Skarbu Państwa pożycz-
kę w wysokości ponad 5,4 mln zł na spłatę zadłużenia powstałego w wy-
niku przegranego procesu w sprawie budowy oczyszczalni ścieków. Umowa
w sprawie niskooprocentowanej, długoterminowej pożyczki czeka na pod-
pisanie przez przedstawiciela Ministerstwa Finansów oraz burmistrza i
skarbnika Miasta Sejny.

Światełko w tunelu

Informację o przyznaniu miastu
pożyczki burmistrz Jan Stanisław Kap
przekazał we wtorek 7 sierpnia na kon-
ferencji prasowej z udziałem prof. Bar-
bary Kudryckiej, ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, Macieja Żyw-
no, wojewody podlaskiego i Waldema-
ra Kwaterskiego, radnego Sejmiku
Samorządowego Województwa Pod-
laskiego.

Pierwszą wersję programu napraw-
czego, będącego podstawą do ubiega-
nia się o pożyczkę, Rada Miasta Sejny
przyjęła w lutym br. Ponieważ program
ten negatywnie oceniła Regionalna Izba
Obrachunkowa, trzeba było dokonać ko-
rekt. W czerwcu radni przyjęli drugą wer-
sję programu naprawczego przygoto-
waną przez burmistrza i skarbnika
uwzględniającą sugestie RIO.

- Wynegocjonowana z Minister-
stwem Finansów kwota pożyczki, po-
nad 5,4 miliona złotych, pozwoli miastu
funkcjonować przez najbliższe lata, re-
alizować zdania i kompetencje wynika-
jące z ustawy o samorządzie – mówił
Jan Stanisław Kap, burmistrz Sejn. –
Miasto wkrótce będzie mogło funkcjo-
nować. Warto dodać, że przyznana mia-
stu kwota stanowi jedną piątą kwoty na
rok 201 2 przeznaczonej na pożyczki sa-
morządom.

Za wspieranie starań władz samo-
rządowych o udzielenie pożyczki, bur-
mistrz podziękował prof. Barbarze
Kudryckiej, poseł na Sejm RP i minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wojewo-
dzie podlaskiemu Maciejowi Żywno i
radnemu Sejmiku Samorządowego Wo-
jewództwa Podlaskiego Waldemarowi
Kwaterskiemu.

- Bardzo się cieszę, że rząd mógł
doprowadzić do sytuacji, w której urato-
wano Sejny przed bardzo poważnym
kryzysem – stwierdziła prof. B. Kudryc-
ka. – Cieszę się także, że Ministerstwo
Finansów zaakceptowało program na-
prawczy przygotowany przy ogromnym
zaangażowaniu władz sejneńskich,
większości miejskich radnych, a także
pana radnego wojewódzkiego i pana
wojewody. Mam nadzieję, że przygoto-
wana do podpisania umowa o przyzna-
niu pożyczki ratuje nie tylko
demokratycznie wybrane władze Sejn,
ale też mieszkańców przed trudną sy-

tuacją gospodarczą.
Minister Kudryckiej i wojewodzie

podlaskiemu za wspieranie działań, któ-
rych efektem jest przyznanie pożyczki
miastu Sejny dziękował też radny woje-
wódzki Waldemar Kwaterski.

- Chciałbym też zwrócić się do
oponentów, którzy być może będą
kontestować tę decyzję, twierdząc, że
lepszym być może byłby zarząd komi-
saryczny – mówił W. Kwaterski. - Wpro-
wadzenie takiego zarządu spowodowa-
łoby odwołanie burmistrza i całej rady.
Czy to byłoby lepsze? Uważam, że nie.
Żyjemy w państwie demokratycznym.
Burmistrz został powołany w drodze de-
mokratycznych wyborów. Jeśli jest ta-
ka potrzeba zawsze można skorzystać
z prawa i ogłosić referendum. Chcę po-
gratulować panu burmistrzowi, że pro-
gram naprawczy znalazł uznanie w
ministerstwie finansów.

Działania władz miasta związane z
przygotowaniem programu naprawcze-
go pozytywnie ocenił Maciej Żywno, wo-
jewoda podlaski. Jego zdaniem
pożyczka z budżetu państwa, o jaką za-
biegały władze miasta wspierane m.in.
przez minister Kudrycką i radnego Kwa-
terskiego, jest jedynym ratunkiem dla
Sejn. Ale jej przyznanie oznacza, że
strona rządowa będzie uważnie przy-
glądała się wykorzystaniu przekazanych
pieniędzy i realizacji programu napraw-
czego. To środki cenzurowane – podsu-
mował wojewoda.

Po oficjalnych wystąpieniach przy-
szedł czas na pytania dziennikarzy.

Przedstawiciel Radia 5 zapytał bur-
mistrza o „najciekawsze” formy oszczę-
dzania zapisane w programie
naprawczym:

- To kwestia punktu widzenia – od-
parł burmistrz. – Najważniejsze zadania
to likwidacja MOSiR-u, co przyniesie
około 244 tysiące oszczędności, skró-
cenie czasu nocnego oświetlenia ulic,
likwidacja ośmiu etatów w placówkach
oświatowych: dwa pedagogiczne, sześć
administracyjnych, termomodernizacja
szkół, likwidacja trzech etatów w Ośrod-
ku Kultury. Dla zwiększenia dochodów
przygotowujemy umowy zwiększenia
opłat za wieczyste użytkowanie, bowiem
w Sejnach obowiązują stawki z 1 991 ro-
ku, przekształcenie ZGKMWiK w spół-

kę komunalną...
- Wystarczy, panie burmistrzu, wy-

starczy – przerwał tę wypowiedź burmi-
strza przedstawiciel Radia 5. – Proszę
powiedzieć jak długo miasto będzie za-
ciskało pasa?

- Umowa przewiduje zakończenie
spłaty pożyczki w roku 2022. Do tego
roku ma też być realizowany program
naprawczy.

- Jak to się stało, że informację o
przyznaniu pożyczki przekazuje mini-
ster nauki, a nie finansów? – dociekał
radiowiec.

- Jestem przede wszystkim posłem
i jak do posła przyjechali do mnie pan
przewodniczący Rady Miasta i pan bur-
mistrz – odpowiadała prof. B. Kudryc-
ka. – Trudną sytuację Sejn przedsta-
wiłam premierowi i ministrowi finansów.
Wydaje mi się, że była to ostatnia szan-
sa, żeby Sejny mogły sobie poradzić z
ogromnym zadłużeniem wynikającym
nie tylko z samych kredytów, ale i z na-
liczonych odsetek. W sprawie przyzna-
nia pożyczki suwerenną decyzję
podejmuje minister finansów. Ja nie
uczestniczyłam w negocjacjach warun-
ków umowy o przyznaniu pożyczki. Mo-
im zdaniem, jako posła jest pomagać
samorządom w trudnych sytuacjach fi-
nansowych.

- Wstyd byłoby nie zapytać jak to
jest, że działacze Platformy Obywatel-
skiej wspierają burmistrza mocno koja-
rzonego z PiS-em – prowokował
radiowiec.

- Tej pożyczki udzielił rząd PO i PSL
– odpowiedziała B. Kudrycka. – Ale naj-
ważniejsze jest, że myślimy by pomóc
mieszkańcom Sejn. To nie jest tylko po-
moc dla pana burmistrza, dlatego aby
raptem nie przestał nim być. Zarząd ko-
misaryczny w Sejnach mógłby spowo-
dować dużo większe koszty dla
mieszkańców i rozwoju miasta. Pomoc
władzom, które są utożsamiane z inną
opcją polityczną, jest uzasadniona kie-
dy, a tak jest w przypadku Sejn, dotyczy
każdego mieszkańca miasta.

Przedstawicielka lokalnego dwuty-
godnika chciałaby wiedzieć, kto odpo-
wiada za długi miasta?

- Z moich informacji jako posła wy-
nika, że kiedy podejmowano decyzję o
tej inwestycji (budowie oczyszczalni –
dop. wł.) nie przewidywano tak wyso-
kich jej kosztów – odpowiadała prof. Ku-
drycka. - A potem, być może nie
najlepiej podejmowane decyzje spowo-
dowały to, że zostały przegrane proce-
sy sądowe, a odsetki od kredytu zaczęły

go przerastać. Obecna sytuacja pozwa-
la na to, aby inwestycję uznać za za-
kończoną. Nie możemy zostawić
inwestycji nie zrealizowanej do końca
ponieważ koszty są dużo większe. W
tej sytuacji wydaje się, że ta pożyczka
była pewną szkołą dla władz miasta
Sejn jak należy ekonomicznie zarzą-
dzać miastem szukając z jednej strony
rozwiązań organizacyjnych pozwalają-

cych ciąć koszty, z drugiej prowadzić ta-
ką politykę inwestycyjną, na jaką nas
dziś stać.

Dziś już wiadomo, że w najbliż-
szych latach w Sejnach nie będzie żad-
nych inwestycji, bo miasta na nie stać,
a zaciągnie kredytu na ten cel uniemoż-
liwia umowa o pożyczce ze Skarbu
Państwa.

Tadeusz Moćkun

Profesor Barbara Kudrycka powiedziała: - Bardzo się cieszę, że rząd mógł doprowadzić do sytuacji, w której uratowano Sejny przed bardzo poważnym kryzysem

Najważniejsze zapisy w pro-
jekcie umowy dotyczące pożycz-
ki dla Miasta Sejny

Wysokość pożyczki wynosi:
5 415 740 zł (słownie: pięć milionów
czterysta piętnaście tysięcy siedem-
set czterdzieści złotych).

Miasto zobowiązuje się do:
1 ) wykorzystania środków po-

chodzących z pożyczki wyłącznie na
finansowanie działań podejmowa-
nych w ramach postępowania na-
prawczego tj. na spłatę kredytów
wskazanych w Harmonogramie;

2) doręczenia Pożyczkodawcy,
poświadczonych za zgodność z ory-
ginałem przez skarbnika Miasta, ko-
pii dokumentów przelewu środków
pożyczki, potwierdzających spłatę
kredytów, o których mowa w Har-
monogramie, w terminie 1 4 dni od
dnia dokonania spłaty każdego z
tych kredytów;

3) terminowego wykonania zo-
bowiązań wynikających z niniejszej
umowy, zgodnie z jej postanowie-
niami;

4) niezaciągania, w okresie obo-
wiązywania niniejszej umowy, bez
uprzedniej pisemnej zgody Pożycz-
kodawcy, żadnych innych pożyczek
lub kredytów, nieemitowania obliga-
cji, oraz nieudzielania poręczeń, w
tym poręczeń wekslowych, gwaran-
cji, ani nieprzystępowania do długu
bądź niezobowiązywania się do za-
płaty długu za osoby trzecie, ani też
jakiegokolwiek obciążania swojego
majątku;

5) terminowej i pełnej zapłaty
składek na ubezpieczenia społecz-
ne i terminowego oraz należytego
wywiązywania się z innych świad-
czeń publicznoprawnych;

6) przedkładania Pożyczkodaw-
cy w okresie spłaty pożyczki:
a) kwartalnej informacji o przebiegu
realizacji programu naprawczego, w
terminie 1 4 dni po upływie kwartału,
b) kwartalnych informacji w zakresie,

o którym mowa w pkt 3, 4 i 5, w ter-
minie 1 4 dni po upływie kwartału,
c) sprawozdań budżetowych, któ-
rych obowiązek sporządzenia wyni-
ka z odrębnych przepisów, po
upływie każdego kwartału oraz za
rok budżetowy, poczynając od spra-
wozdania za II I kwartał 201 2 r.,
d) sprawozdania z wykonania bu-
dżetu wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej, w terminie 1 4 dni
od dnia rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budżetu przez organ
stanowiący Miasta i podjęcia
uchwały w sprawie udzielenia abso-
lutorium organowi wykonawczemu,
poczynając od sprawozdania za
2011 r.,
e) uchwały organu stanowiącego
Miasta w sprawie udzielenia abso-
lutorium organowi wykonawczemu,
w terminie 1 4 dni od dnia rozpatrze-
nia sprawozdania z wykonania bu-
dżetu i podjęcia tej uchwały,
f) uchwały budżetowej Miasta, w
terminie 1 4 dni od dnia jej podjęcia,
wraz z opinią Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej o projekcie tej uchwały;
g) uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej, w terminie 1 4
dni od dnia jej podjęcia, wraz z opi-
nią Regionalnej Izby Obrachunko-
wej o projekcie tej uchwały;

7) udzielania zgodnych ze sta-
nem faktycznym, wyczerpujących i
terminowych wyjaśnień oraz udo-
stępniania wszelkich żądanych
przez Pożyczkodawcę, lub wskaza-
ne przez niego podmioty, dokumen-
tów i zaświadczeń dotyczących
przedmiotu pożyczki lub sytuacji
Miasta, w terminie 1 4 dni od dnia
żądania.

Spłata pożyczki
Miasto zobowiązuje się zwrócić

Pożyczkodawcy otrzymaną kwotę
pożyczki wraz z odsetkami, w termi-
nach i kwotach zgodnych z Harmo-
nogramem, w całości do dnia
31 grudnia 2022 r.
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Kultura 5

Opalanie tradycyjne,
a opalanie natryskowe

Porady kosmetyczne

Opalanie tradycyjne pod wpły-
wem działania promieni UV powodu-
je powstanie opalenizny natural-
nej, czyli zwiększoną produkcję me-
laniny, która daje tak miły dla oka i
pożądany przez wiele z nas efekt.
Niektóre z pań decydują się na opa-
lanie natryskowe. Która metoda jest
bardziej trwała i przyjazna dla naszej
skóry?

Opalanie natryskowe powoduje po-
wstanie opalenizny „sztucznej” również
na poziomie naskórka pod wpływem di-
hydroksyacetonu (triozy stosowanej w
samoopalaczach, która poprzez reak-
cje chemiczną z aminokwasami naskór-
ka powoduje powstanie opalenizny).
Opalenizna posłoneczna wywoływana
jest poprzez promienie UVA i UVB, na-
tomiast opalenizna solaryjna- tylko po-
przez promieniowanie UVA. Wyżej
wymienione sposoby opalania się po-
budzają melanosomy- komórki maga-
zynujące melaninę- do uwolnienia
barwnika do naskórka w celu wywoła-
nia zabarwienia (UVA) lub pobudza me-
lanocyty- komórki produkujące melaninę,
do zwiększonej produkcji barwnika i
uwalniania go do naskórka (UVB). Stąd
wniosek, że opalenizna posłoneczna (
z UVB) daje trwalsze zabarwienie niż
opalanie solaryjne (UVA). Promienie
działając na skórę oprócz powstania
opalenizny powodują przesuszenie skó-

ry, fotostarzenie się, nadmierne rogo-
wacenie, powstanie przebarwień, reakcje
fotouczulające jak również nowotwory
skóry - zwłaszcza u osób z jasną kar-
nacją i licznie występującymi znamio-
nami barwnikowymi.

Jednakże opalenizną tą możemy
cieszyć się znaczenie dłużej niż tą po-
wstałą w wyniku opalania natryskowe-
go, pomaga też złagodzić objawy
niektórych jednostek chorobowych (np.
wg zaleceń lekarza przy łuszczycy), po-
woduje syntezę witaminy D, której brak
powoduje krzywicę. Kąpiele słoneczne
pozytywnie wpływają na nasze dobre
samopoczucie psychiczne jak również
uatrakcyjniają wygląd zewnętrzny. Opa-
leniznę natryskową można uzyskać już
w 6-7 h od zabiegu opalania trwające-
go 1 5 min. Po czasie utrwalania (6-7h)
możemy cieszyć się nią ok. 2 tygodni,
a przy stosowaniu odpowiedniej pielę-
gnacji można znacznie wydłużyć ten
czas.

Jest to całkowicie bezpieczna for-
ma uzyskiwania opalenizny. Preparat
nakładany na skórę, nie przenika poni-
żej warstwy naskórka, dzięki czemu nie
powoduje skutków ubocznych. Z powo-
dzeniem może być stosowany u osób
z jasną karnacją, cierpiących na aler-
gie, mających znamiona barwnikowe,
również w ciąży opalenizna ta jest bez-
pieczną formą opalania- nie doprowa-

kosmetolog
mgr Agnieszka Ferens

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

dzi do powstania przebarwień. Ma rów-
nież i swoje mankamenty: charaktery-
styczny zapach po utrwaleniu, który
utrzymuje się max do 24 h, w czasie
gdy odbywa się proces utrwalania nie
można się zmoczyć wodą. Tam gdzie
nie dojdzie do reakcji utlenienia amino-
kwasów naskórka, a preparat zostanie
zmyty wodą pozostanie odbarwienie.
Proces schodzenia opalenizny jest stop-
niowy, jeśli przez zabiegiem wykona-
my porządny peeling ciała, jednakże
gdy mijają 2 tygodnie opalenizna ule-
ga złuszczeniu poprzez naturalny pro-
ces złuszczania się naskórka.

Reasumując, każda z metod opa-
lania ma swoje wady i zalety, to jaką
metodę wybierzemy zależy od nas sa-
mych. Należy jednak pamiętać, że bar-
dzo ciemna opalenizna nie jest już
modna, więc nie katujmy za wszelką
cenę naszej skóry, którą mamy tylko
jedną.

Przez cztery dni w Sejnach rozbrzmiewała muzyka organowa. Ma w na-
szym mieście swoich zwolenników, których co roku przybywa, dzięki grze
najlepszych młodych muzyków.

Kuźnia mistrzów

Adepci muzyki organowej szkolą
się pod okiem uznanych autorytetów
z całego śwata. Wielu z nich przyjeż-
dża do Sejn od lat, jak sami mówią
nasze miasto ma w sobie urok, który
przyciąga nie mniej niż zabytkowe or-
gany.

- Organy są bardzo indywidual-
nym instrumentem. Każdy ma swoje
brzmienie, nie ma na świecie dwóch
takich samych instrumentów. Jeśli na-
wet są jakieś podobieństwa, wiele za-
leży od tego, gdzie instrument stoi. W
kościołach jest niezwykły pogłos, któ-
ry znacząco wpływa na brzmienie –
tłumaczy Julian Gembalski, profesor
Akademii Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach, gdzie
prowadzi klasę organów.

Za nami już XIX sejneński Mię-
dzynarodowy Festiwal Organowy Mło-

dych „Iuniores Priores Organorium
Seinesis” zorganizowany przez Ośro-
dek Kultury w Sejnach, Parafię Rzym-
skokatolicką w Sejnach i Onikszcie
(Litwa), którego Dyrektorem Arty-
stycznym od 1 9 lat jest Profesor Józef
Serafin. W tym roku festiwal miał 24
uczestników. Niektórzy z nich byli w
Sejnach już w latach ubiegłych, ale
nie brakowało nowicjuszy. Nie ozna-
cza to jednak ich słabszego poziomu.
Studenci akademii muzycznych z Pol-
ski i zagranicy są przez swoich profe-
sorów selekcjonowani pod względem
umiejętności i osiągnięć. Najlepsi ma-
ją szansę podszkolić się w Sejnach.

- Dla nich to szansa na dostrze-
żenie nowej perspektywy, zetknięcie
się z kolegami i koleżankami na lekcji
zbiorowej. Każdy mistrz ma swoje
metody i styl gry. Dobrze jest taką

osobę podpatrzeć i pozwolić jej oce-
nić nasze umiejętności – mówi J.
Gembalski. – Poza tym w Sejnach, co
wieczór gramy koncerty. Dla studen-
tów to okazja do przełamania tremy,
czasem potyczki z instrumentem
trudnym. Pamiętajmy jak wiele zale-
ży na przykład od pogody, wilgotno-
ści powietrza, czy energii elektrycznej.
Bez względu na warunki, jeśli to tylko
możliwe nie przerywamy koncertu.
Muzyk musi opanować te umiejętno-
ści, zachować zimną krew.

Na koncerty w bazylice przycho-
dzi około sto osób. Jak na tak trudną
muzykę, jest to całkiem spore grono
odbiorców. Dariusz Tomczyk, dyrek-
tor Ośrodka Kultury przyznaje, że nie
jest to muzyka dla wszystkich, ale
warto spróbować się do niej przeko-
nać, choćby przychodząc n jeden z
koncertów w Sejnach. Już za rok mo-
że on być zorganizowany w wyjątko-
wej oprawie, bo festiwal będzie
obchodził swój dwudziesty jubileusz.

(mov), fot. (tam)
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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.

Jazzowe koncerty w sercu lasu mogą przynieść nieoczekiwanych gości.
Takim z pewnością był Prezydent RP Bronisław Komorowski. Głowa pań-
stwa i zapalony myśliwy przybył nie na polowanie, ale by posłuchać muzyki.

Na scenie fenomenalnie zaśpie-
wała Akiko Yano, jazzowa wokalistka.
Wyróżniająca się pięknym głosem i
nieustępującej mu prezencji, zebrała
zasłużone brawa. Akompaniowali jej
nasi jazzmani: Marcin Olak Trio w
składzie: Marcin Olak (gitary aku-
styczne), Maciej Szczyciński (kontra-
bas), Krzysztof Szmańda (perkusja).
Koncert rozpoczął występ miejscowe-
go zespołu Marycha River Brass
Band. Następnie na scenie pojawili
się muzycy z Litwy - Neda & Labutis
Jazz Quartet – w składzie: Neda Ma-
lūnavičiūtė (vocal, flet), Leonardas
Bėkša (piano), Eugenijus Kanevičius
(bass), Darius Rudis (perkusja), Vy-

tautas Labutis (sax).
Była to już dziewiąta edycja kon-

certu w malowniczej gajówce Buduk.
Ta niezwykła impreza kulturalna, zor-
ganizowana w ramach Wakacji w le-
sie przez Nadleśnictwo Głęboki Bród
i Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur,
narodów" w Sejnach, zgromadziła go-
ści z całej Polski. Honorowymi uczest-
nikami byli prezydent Bronisław
Komorowski wraz z małżonką. Plene-
rowy koncert poprzedziło seminarium
poświęcone wpływom podmiotów go-
spodarczych na tworzenie kierunków
polityki leśnej.

Joanna Hołubowicz
Nadleśńictwo Głęboki Bród

Jazz po japońsku

Noblista związany z naszym regionem, zasługuje na upamiętnienie. Co
prawda dworek w Krasnogrudzie odwiedzić można zawsze, ale właśnie te-
raz wypada wspomnieć poetę.

Pamiętajmy o Miłoszu

Na przededniu urodzin Czesława
Miłosza ośrodek „Pogranicze” zapro-
sił na spotkanie poświęcone zdobyw-
cy nagrody Nobla. Uroczystość
rozpoczęła msza w kościele w Żega-
rach w jeżyku polskim i l itewskim.
Około godziny 1 8. 30 Goście przenie-
śli się do dworku, gdzie wspominano
Miłosza przy recytacji i muzyce. Udział
w spotkaniu zapowiedzieli m. in. Biru-

tė Jonuškaitė, Agnieszka Kosiń-
ska, Rasa Rimickaite, Barbara
Toruńczyk, Irena Veisaitė, Egidijus
Aleksandravičius, Zbigniew Fałtyno-
wicz, Andrzej Franaszek.

Mieszczące się w krasnogrudz-
kim dworku Międzynarodowe Centrum
Dialogu, otwarto w setną rocznicę uro-
dzin Czesława Miłosza, 30 czerwca
2011 roku.
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PRACA
● House Domowa Opieka Sp. z o.o. za-
trudni osoby do pracy w Niemczech w cha-
rakterze opiekunów osób starszych.
Oferujmy legalne zatrudnienie i dobre wy-
nagrodzenie.Kontakt: 22 250 2501 , biu-
ro@domowaopieka.pl lub formularz
zgłoszeniowy na stronie www.domowaopie-
ka.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 dachówwió-
rem, z doświadczeniem, bez nałogów, oso-
bę sumienną i pracowitą. Tel: 663-201 -446
● Wykonam na zlecenie szydełkiem firan-
kę, zazdrostkę, serwetkę, serwetę itp., tel.
667 288 211
● Młody mężczyzna szuka pracy w okre-
sie wakacyjnym. Wysoka znajomość ob-
sługi komputera i pakietu office, prawo jazdy
kat. A i B, dobra kondycja. Tel. 797542379,
dzwonić po 16
● Jestem uczciwą, lojalną osobą. Chętnie
posprzątam, umyję okna, wykonam inne
prace domowe. Tanio, szybko, solidnie. Kon-
takt: 781 572 264
● Zatrudnię dekarza do krycia dachówwió-
rem na sezon 2012r. z doświadczeniem,
tel: 663-201 -446
● Premar Sp.zo.o tel. 89 532 04 26 po-
szukuje pracownika do pracy w Suwałkach
na stanowisko handlowiec, wykształcenie
średnie, mile widziany staż pracy na stano-
wisku. CV przesłać na adres e-mailowy;
premar@premar.olsztyn.pl
● Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi. Je-
stem osobą odpowiedzialną. Kontakt: 603
912 559
● Rencista, 50 lat, niepijący, niepalący, z
prawem jazdyA,B,T szuka pracy w Sejnach
np. jako dozorca. Chętnie posprząta pose-
sje, jak spadnie śnieg – odśnieży. Kontakt:
607 141 015
● Podejmę się pracy w sklepie w Krasno-
polu lub Sejnach. Posiadam odpowiednie
dokumenty. Kontakt: 883 591 702
● Szybko, solidnie, tanio - układanie glazu-
ry i terakoty, w kuchniach. łazienkach, na
balkonach, tarasach, schodach; remonty
mieszkań. Mam kilkuletnie doświadczenie
zdobyte w Niemczech. Kontakt: 607 628 522
● Zaopiekuję się dziećmi. Odpowiedzialna,
23-letnia kobieta i mama 2-letniego dziec-
ka. Tylko Sejny i okolice. Kontakt: 518 964
473 lub gg: 36077328
● Sprzątanie, mycie okien, prasowanie –
tanio, solidnie. Kontakt: 661 788 629
● Zaopiekuję się dziećmi, kontakt 87 5173
112
● Podejmę się naprawy/serwisowania kom-
puterów, sprzętu elektronicznego. Oferuje
również kursy obsługi komputera wraz z
umiejętnością obsługi edytorów tekstu. Sej-
ny i okolice. tel. (kom): 726 642 042
● Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka, tel. 506 760 032
● Szukam pracy jako opiekunka osoby star-
szej lub niepełnosprawnej-posiadam odpo-
wiednie kwalifikacje, mogę zaopiekować
się również dzieckiem, kontakt 609 409 501
● Podejmę się piłowania drewna na opał i

z pnia w lesie, tel. 601 375 425
● Szukam pracy z belarko - owijarką zmien-
nokomorową, od 80 do 180/120, siano -
słoma - kiszonka. Tel. 507 857 315

MOTORYZACJA
● Sprzedam daewoo tico 1999,benzy-
na,pierwszy właściciel-kobieta, przebieg
68000 km, stan dobry+opony zimowe, ce-
na do uzgodnienia, Sejny tel.875162696,
najlepiej wieczorem
● AUDI A6 Rok produkcji: 2001 , Przebieg:
298000 km, Skrzynia biegów: manualna,
Moc: 170 KM (122 kW), Pojemność sko-
kowa: 2400 cm3 , benzyna + sekwencyjna
instalacja gazowa STAG, Kolor: czarny me-
tallic,Podgrzewane fotele, ABS, ESP, Chro-
mowane lusterka, Dzielona kanapa tylna,
Regulowane położenie kierownicy, stero-
wanie radiem w kierownicy. Cena: 19800zł.
Tel: 503704333
● Sprzedam poloneza caro plus 1 .6+gaz,
1 06tyś. km, 1998r., 1 500zł, tel. 667237892
● SprzedamAudi B4 1 ,9 TD (1994), czar-
na perła, szyber dach, alumy, ABS, cena
4,5 tys. zł, tel. 605 640 301
● 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
● Kupię motorwsk3 lub minsk z dokumen-
tami. Tel.:664 424 333
● Sprzedam Daewoo Tico, rok prod. 1 998,
benzyna, kpl. opon zimowych, stan dobry.
Cena do uzgodnienia. Auto do obejrzenia
- okolice Sejn.Kontakt 87 5165211
● 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
● Motor Suzuki RF 600, stan bdb. Cena
5000 zł tel. 509 970 742
● Sprzedam motocykl Mińsk (na chodzie)
oraz WSK (do remontu). Kontakt: 691
255 855
● Sprzedam FIATA PUNTO I, 1 997, 1 .2l
75KM+LPG, centralny zamek, el.szyby, ce-
na 2900zł, tel.505-663-865
● Sprzedam Volkswagena Passata B-5
poj.1 ,8 ben + LPG prod.1 997 włoska
oryg.nowa inst.gazowa do rejestracji tel
604193349
● Sprzedam motocykl marki ETZ 150, rok
prod. 1 988, stan bardzo dobry, cena do
uzgodnienia. Kontakt: 669 674 97
● 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

NIERUCHOMOŚCI
● Sprzedam garaż na ulicy Łąkowej (prąd).
Kontakt: 609 395 457
● Sprzedam działkę rolną z możliwością
uzyskania warunków zabudowy na dom
mieszkalny jednorodzinny, 3000 m2, Smo-
lany Dąb, gm. Krasnopol, cena 14 zł/m2,
tel. 793 752 625
● Kupię garaż przy ul. Wojska Polskiego.
Tel. 505062444 lub 608532387
● Sprzedam duży garaż w Sejnach (posia-
da kanał, ma doprowadzony prąd). Kon-
takt: 609 395 457
● 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
mieszkanie w Sejnach. Kontakt: 509 295
506
● Szukam do wynajęcia mieszkania lub
części domu wSejnach (2-3 pokoje, kuch-
nia, łazienka) 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 uzgod-
nienia. Kontakt: 503 378 550.
● Pilnie poszukuję dwupokojowego miesz-
kania do wynajęcia na dłuższy okres. Kon-
takt: 726 084 436
● Sprzedam siedlisko w Ogrodnikach 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
● Umeblowany pokój w Sejnach do wyna-
jęcia. Kontakt: 87 516 23 96
● Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia w Sejnach lub okolicach Sejn. 692
867 824
● Sprzedam dom 840m2 w stanie suro-
wym zamkniętym wSejnach pod Hotel lub
usługi z działką 3.000 m2 cena
1 .410.000,00zł tel. 660 513 214
● Sprzedam działki budowlane wmiejsco-
wości Zaleskie, tel. 514 473 942
● Krasnopol, działka 0,8 ha, ul. 22-go Lip-
ca, droga asfalt, prąd, woda. 25 zł za metr.
Tel. 87 566 76 98
● Sprzedam 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
● Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia w Sejnach. Tel.: 665 731 393
● Sprzedam mieszkanie w m. Sejny wła-
snościowe telefon kontaktowy 508319925

ROLNICTWO
● Kupię kopaczkę ciągnikową, oryginalną
w 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 sianokiszon-
ki, bardzo dobra jakość. Kontakt 87 516 31
90
● Sprzedam pszenżyto – cena 800 zł/to-

na. 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 wa-
ły pierścieniowe; gm. Sejny. Kontakt: 726
611 038
● Sprzedam słomę po skoszeniu pszen-
żyta 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 obo-
jętne, z okolic Sejn. Kontakt: 723 266 740
● Sprzedam 2 tonymieszanki bardzo do-
brej jakości, cena 900 zł/tona, okolice Sejn.
Kontakt 723 266 740
● Kupię wały posiewne. Sejny. Kontakt:
782747570
● Kupię wialnię do zboża. Sejny. Kontakt:
782747570
● Kupię byczki mięsne kilkudniowe (mogą
być bez opaszportu). Sejny. Kontakt:
782747570
● Kupię krowy i jałówki cielne, kontakt:
693768480
● Kupię wialnię metalową, cena do 400 zł.
Kontakt: 664 424 333
● Kupię byczki mięsne, cena do 500 zł/szt.
Kontakt: 664 424 333
● Sprzedam przyczepę sztywną rok prod.
1 993, 8 x 2,5 m, aluminiowe borty, ciężar
całkowity 16 ton, idealna do ziarna i bel.
Cena 7.000 zł. Kontakt: 663 931 595
● Sprzedam rozrzutnik obornika, stan bar-
dzo dobry, cenna 5.500 zł i kopaczkę do
ziemniaków, cena 2.500 zł. Kontakt: 508
608 006
● Kupię ciągnik C330 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 kłody
wysokiej 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
czerwonym. Kontakt: 500 680 398
● Sprzedam ruszta betonowe o długości
1 70cm po 55zł i o dł. 11 0 cm po 45zł tel.
660 513 214
● Sprzedam ruszta betonowe o długości
1 ,70m po 65zł /szt. tel. 666 963 025
● Sprzedam nowy nieużywany wózek i łó-
żeczko, każda rzecz po 110 zł. Kontakt:
515 150 889
● Mam do sprzedania prawie nowe ubran-
ka i buty od 0 do 7 lat, cena od 1 zł do 5 zł
za sztukę oraz łóżeczko i wózek – cena do
uzgodnienia. Kontakt 87 516 31 90
● Królik- olbrzym belgijski, szary samiec ok.
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7 kg, cena 100 zł, tel 783044695
● Sprzedam komplet 16 talerzy, tel.
697309159
● 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
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, czę-
ściowo wyszkolonego. Kontakt: 503 177 830
● Oddam szczeniaczki, tel. 667 288 211
● Proszę o kontakt osoby, które mają do
oddania meble, w dobrym stanie, typu: roz-
kładane kanapy, małe rozkładane rogówki,
itp. Kontakt telefoniczny i email-owy: 513
488 193 ; marstab24@wp.pl. Tylko Suwał-
ki, Sejny i ich okolice

TOWARZYSKIE
● Mam 30 lat jestem samotny lubie goto-
wać 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. Kon-
takt: 516 299 585
● Chciałbym się zapoznać z panią wwie-
ku od 30 do 55 lat z okolic Sejn, Suwałk,
Augustowa, Podlasia. Chciałbym z panią
porozmawiać, wypić kawę, pójść na spa-
cer. Mam na imię Krzysiek, wolny samotny
facet. gg.1 5841216, tel. 723374449
● Mam 30 lat szukam miłej sympatycznej
dziewczyny z Sejn lub okolic na długie zi-
mowe wieczory lub do stałego związku. tel.
535740873
● Pan po 50-tce, wdowiec, pozna panią z
Sejn lub okolic, cel – przyjaźń. Kontakt: 513
719 293

DYŻURY APTEK

27.08.201 2 r.
– 03.09.201 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

20.08.201 2 r.
– 26.08.201 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



Terminarz meczów Pomorzanki Sejny w klasie okręgowej

seniorów sezonu piłkarskiego 2012/2013 - runda jesienna.

1 . 11 sierpnia 201 2 r. (sobota)
godz. 1 8.00 „Pomorzanka” Sejny -
„Korona” Dobrzyniewo
2. 1 8-1 9 sierpnia 201 2 r. „Iskra”
Narew – „Pomorzanka” Sejny
3. 22 sierpnia 201 2 r. (środa)
godz. 1 7.00 „Pomorzanka” Sejny -
„Gieret” Giby
4. 25-26 sierpnia 201 2 r. „Wigry II”
Suwałki – „Pomorzanka” Sejny
5. 01 września 201 2 r. (sobota)
godz. 1 6.00 „Pomorzanka” Sejny -
„Sudovia” Szudziałowo
6. 05 września 201 2 (środa) „Rud-
nia” Zabłudów – „Pomorzanka”
Sejny
7. 08 września 201 2 r. (sobota)
godz. 1 6.00 „Pomorzanka” Sejny -
„Forty” Piątnica
8. 1 5 września 201 2 r. (sobota)
godz. 1 6.00 „Pomorzanka” Sejny -
„Polonia” Raczki

9. 22-23 września 201 2 r. „Orlęta”
Czyżew – „Pomorzanka” Sejny
1 0. 29 września 201 2 r. (sobota)
godz. 1 5.00 „Pomorzanka” Sejny -
„Narew” Choroszcz
11 . 06-07. października 201 2 KS
Wasilków – „Pomorzanka” Sejny
1 2. 1 3 października 201 2 r. (sobo-
ta) godz. 1 4.00 „Pomorzanka”
Sejny - ŁKS 1 926 II Łomża
1 3. 20-21 października 201 2 MKS
Mielnik – „Pomorzanka” Sejny
1 4. 27 października 201 2 r. (sobo-
ta) godz. 1 3.00 „Pomorzanka”
Sejny - KS Śniadowo
1 5. 03-04 listopada 201 2 „Krypnian-
ka” Krypno – „Pomorzanka” Sejny
1 6. 1 0-11 listopada 201 2 „Korona”
Dobrzyniewo Duże – „Pomorzan-
ka” Sejny
1 7. 1 7 listopada 201 2 r. (sobota)
godz. 1 3.00 „Pomorzanka” Sejny
- „Iskra” Narew

Skarb kibica
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NOWOPOWSTAŁE
biuro
rachunkowe

tteell.. 550044 885588 886633

Kiedy ten numer „Wieści Sejneńskich” trafi do Państwa rąk, prowadzeni
przez Wojciecha Milewskiego piłkarze Pomorzanki Sejny inaugurację roz-
grywek klasy okręgowej seniorów będą mieli już za sobą, a przed nimi pierw-
szy mecz w Pucharze Polski (1 5 sierpnia o godz. 1 7.00 z Korą w Korycinie).

Cel – środek tabeli

- Mecze pucharowe są ważne, ale
naszym celem jest liga, a w niej miejsce
w czołowej ósemce, a może i szóstce
na koniec sezonu 201 2/201 3 – mówi tre-
ner Milewski. – Powodem do optymizmu
jest nie tylko szeroka, bo licząca aż 32
zawodników kadra, ale też niezła gra w
sparingach, szczególnie w zremisowa-
nym 2:2 meczu ze Spartą Augustów, je-
dynym, w którym zagraliśmy w niemal

optymalnym składzie.
W meczach towarzyskich Pomorzan-

ka pokonała 4:1 sąsiada zza miedzy,
czyli Gieret Giby i przegrała 0:4 z Poje-
zierzem Prostki (warmińsko-mazurska
A klasa gr. I).

Patrząc tylko na ilość zawodników
zgłoszonych do rozgrywek trenerowi Mi-
lewskiemu można zazdrościć. Tak sze-
roką kadrą nie dysponuje chyba żaden
szkoleniowiec w okręgu podlaskim.

- Lista zgłoszeniowa to jedno, a ży-
cie to drugie – tłumaczy szkoleniowiec
Pomorzanki. – W kadrze mam pięciu za-
wodników kontuzjowanych, kolejną pięt-
kę stanowią juniorzy, a zatem seniorów
gotowych do gry jest 22. Kilku z nich w
październiku wyjedzie na studia. Zgłosi-
liśmy wszystkich, którzy chcą grać i dla-
tego lista jest tak długa.

Poproszony o ocenę piłkarskich moż-
liwości tej drużyny trener Milewski długo
się zastanawiał. Podkreślał, że ma moc-
ną drużynę, ale jeszcze nieobliczalną,
potrzebującą zgrania.

– Młodzi, a ci stanowią trzon zespo-
łu, muszą nabrać boiskowego doświad-
czenia. Czym innym jest bowiem gra w
zespole juniorów, a czym innym z senio-
rami. Tu nie ma czasu na przyjmowanie
piłki, zastanawianie się, robienie kółe-
czek. Gra się na jeden kontakt, z rywa-
lem na plecach i takiej gry większość
moich zawodników musi się jeszcze na-
uczyć. Na szczęście mają od kogo. An-
drzej Ejdulis, Krzysiek Balewicz, Marcin
Żyliński, Zbyszek Zawadzki, Szymon Ku-
nicki i jeszcze kilku chłopaków z niejed-
nego piłkarskiego pieca chleb jedli.

Ich doświadczenie i ambicja mło-
dych zawodników dają podstawy do
optymizmu. Ważne, żeby dobrze wejść
w rozgrywki, zdobyć punkty w pierw-
szych meczach. Czas pracuje na na-
szą korzyść. Na cud nie ma co liczyć,
ale miejsce w czołowej ósemce, a mo-
że i szóstce na koniec sezonu jest mo-
im zdaniem realne.

Na ambitną grę i zwycięstwa swo-
ich pupili liczą też kibice Pomorzanki.
Punkty zdobyte w sportowej rywalizacji
mogą mieć też przełożenie na stan klu-
bowej kasy, bowiem im lepsza gra, tym
większe zainteresowanie klubem ze stro-
ny potencjalnych sponsorów. A tych Po-
morzanka potrzebuje tak samo jak
punktów w ligowej rywalizacji.

Powodzenia!

OOnnii ddeeccyyddoowwaaćć bbęęddąą oo oobblliicczzuu PPoommoorrzzaannkkii:: oodd lleewweejj oossttoojjaa ddeeffeennssyywwyy

AAnnddrrzzeejj EEjjdduulliiss ii ttrreenneerr WWoojjcciieecchh MMiilleewwsskkii

Lista zawodników
zgłoszonych do rozgrywek

na sezon 2012/2013
Balewicz Krzysztof (1 985) - wznowił
treningi, Balewicz Łukasz (1 993),
Czakis Paweł (1 986), Czakis Tomasz
(1 987), Czeplik Damian (1 994),
Daniłowicz Dominik (1 966) - z drużyny
juniorów, Dochód Robert (1 996) - z
drużyny juniorów, Dziemitko Patryk
(1 996) - z drużyny juniorów, Ejdulis
Andrzej (1 976) - wznowił treningi,
Grunwald Kamil (1 989), Hołdyński
Henryk (1 990), Jakielaszek Marcin
(1 992), Jagłowski Konrad (1 996) - z
drużyny juniorów, Kowalewski Piotr
(1 992) - wznowił treningi, Kuklewicz
Paweł (1 985), Kunicki Szymon (1 983)
- wznowił treningi, Legenzow Igor
(1 992), Leszczyński Bartosz (1 992),
Leszczyński Piotr (1 990), Ludorf
Patryk (1 994), Łejmel Adrian (1 994),
Macianis Piotr (1 986), Modzelewski
Adrian (1 996) - z drużyny juniorów,
Ołów Adam, Polanis Waldemar (1 987)
- wznowił treningi, Senda Łukasz
(1 991 ), Suszczewicz Damian (1 993),
Tomczyk Bartosz (1 991 ),
Woźniakowski Krystian (1 993),
Zawadzki Zbigniew (1 978), Żyliński
Adrian (1 991 ) - wznowił treningi,
Żyliński Marcin (1 988).

Trener: Wojciech Milewski

W pierwszej kolejce jesiennej
rudny klasy okręgowej seniorów
piłkarze Pomorzanki Sejny wy-
grali 3:1 z Korona Dobrzyniewo

Duże i prowadzą w tabeli. Gieret
Giby po remisie 1 :1 w wyjazdo-
wym meczu z Sudovią Szudzia-
lowo jest 1 0.






