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W sąsiedztwie sejneńskiej bazyliki,
1 0 i 11 sierpnia, kręcono jeden z
siedmiu odcinków nowego progra-
mu kulinarnego, który od paździer-
nika będzie emitowany na antenie
TLC. Gospodarzami programu są
Piotr Gąsowski, aktor znany prowa-
dzący m.in. „Taniec z gwiazdami”
(TVN) i Marta Grycan, celebrytka i
właścicielka sieci cukierni. Jurora-
mi Bożena Sikoń - szefowa Pracow-
ni Cukierniczej tortownia.pl oraz
mistrz świata w cukiernictwie - To-
masz Deker.

Francuska tarta zamiast sękacza

Sejneńszczyna jest krainą sęka-
cza, ale w Sejanch uczestniczki pro-
gramu miały za zadanie przygoto-
wać. . . tartę.

- Sękacz Marta Grycan piekła
przy klasztorze nad Wigrami – tłuma-
czą ludzie z telewizyjnej ekipy. Pytani
o związek tarty z Sejneńszczyną opo-
wiadają żartem: może być równie
słodka jak sękacz.

W castingu do „Polskiego Turnie-
ju Wypieków” ,wzorowanego na an-
glojęzycznym show „Bake Off”, udział
wzięło ponad 1 00 osób. Dziesięć z
nich, sześć pań i czterech panów, za-
kwalifikowano do „turnieju głównego”.

W pierwszych dwóch odcinkach
z turniejem żegnały się po dwie osoby
i niestety byli to panowie. Odcinek
kręcony w Sejnach jest pierwszym, w
którym odpadała jedna osoba.

Każdy z odcinków programu re-
alizowany jest w innym regionie Polski
i poświęcony innej potrawie mającej
jakiś związek z regionem.

Dokończenie na str. 2

Pojawienie się ekipy telewizyjnej
w Sejnach nie wywołało większego
poruszenia. Przygotowaniom, a póź-
niej kręceniu odcinka z urzędu przy-
glądali się ratownik medyczny i
strażak oraz pracownicy muzeum
znajdującego się w podominikańskim
klasztorze.
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Na białe namioty, w których znaj-
dowały się kuchnie, rzucali okiem tury-
ści. Na chwilę w pobliżu zatrzymały się
dwie nastolatki.

Marcie Grycan udawało się żarta-
mi rozładowywać napięcie uczestni-
czek konkursu. Piotr Gąsowski bawił
nimi... ekipę. Wstępniaka do sejneń-
skiego odcinka, w którym prowadzący
mieli do powiedzenia po cztery czy pięć
zdań, kręcono kilka razy. I to za sprawą
pomyłek obytego przed kamerą Gą-
sowskiego. Swobodnie za to „po kuch-
ni” poruszała się i chętnie pozowała do
zdjęć Marta Grycan, właścicielka cu-
kierni, która wkraczając do show-bizne-
su stała się bohaterką portali
plotkarskich. „Polski Turniej Wypieków”
to dla niej pierwszy krok do spełnienia
marzenia o własnym programie kulinar-
nym, a może i reality show poświęco-
nego jej rodzinie.

Wracając do konkursu. Jednym z
zadań przygotowanych dla uczestni-
czek przez jurorów było upieczenie tar-
ty. Zgodnie z założeniami programu
panie otrzymały tylko niezbędne pro-
dukty i dwie godziny na upieczenie
przysmaku znad Sekwany. A ponieważ
miała to być autorska tarta, to receptu-
rę, kolejność i ilość poszczególnych
składników uczestniczki konkursu mu-
siały dobrać same.

Oceny jurorów były jawne, a po-
przedzała je burzliwa dyskusja. Na pla-
nie o Bożenie Sikoń i Tomaszu
Dekerze mówiono, że to zderzenie wo-
dy z ogniem. I takie też były ich dysku-
sje nad potrawami. Smak, konsystencja
ciasta, zapach, wygląd – pod uwagę i
„na języki” brano to, co dla ciała, oczu i
nosa. Padały uwagi, po których uczest-
niczkom łza zakręciła się w oku, ale też
takie, które kwitowano salwą śmiechu.
Ważne, że w tych czasami bardzo
ostrych ocenach nie było złośliwości, a
jedynie fachowe uwagi i sugestie.

O ile z pobytu ekipy telewizyjnej
nie skorzystali sejnianie, to na emisji
odcinka nakręconego w bezpośrednim
sąsiedztwie podominikańskiego klasz-
toru i bazyliki skorzysta miasto. Promo-
cji Sejnom nigdy za wiele. Nawet jeśli
w programie kulinarnym zamiast sej-
neńskiego sękacza promuje się fran-
cuską tartę.

Tadeusz Moćkun

Dokończenie ze str. 1

Na trasie Sejny- Suwałki doszło do kolejnego wypadku i także tym razem nie
obyło się bez ofiar. Młody kierowca potracił troje rowerzystów, 44-letniego
mężczyznę, jego 6-letniego syna i 1 6-letnią siostrzenicę. Niestety wszyscy oni
ponieśli śmierć na miejscu.

Rodzinna tragedia

Jak wykazały badania, kierowca
był trzeźwy, a do wypadku najpraw-
dopodobniej znowu doszło z powodu
nadmiernej prędkości. W poprzednim
numerze „Wieści” informowaliśmy, że
zaledwie tydzień wcześniej niedaleko
Krasnopola zgniło dwóch młodych
chłopaków, którzy dopiero zakupio-
nym autem rozwijali około 200 km/h.

Do zdarzenia doszło 1 5 sierpnia
około godziny 20.40. 22-letni kierow-
ca Hyundaia zaczął wyprzedzać, ale
nie zwrócił uwagi na jadących przed
nim rowerzystów. Wjechał w grupkę
turystów. Mimo prób reanimacji troje
z nich nie przeżyło.

- Początkowo myśleliśmy, że
może rowery nie były odpowiednio
oświetlone, ale kiedy ładowano rower
na lawetę widziałem, że lampy się
paliły. Dokładnie okoliczności zda-
rzenia wyjaśni policja – mówi Ry-
szard Gałdzewicz, z-ca komendanta
Straży Pożarnej w Sejnach.

Kierowca trafił do aresztu, a
sprawą zajęła się już sejneńska pro-
kuratura. Pomoc psychologa otrzy-
mała matka zmarłego chłopca i żona
44-letniego rowerzysty, a także 9-let-
nia dziewczynka. (mov)

fot. Zdjęcia operacyjne
sejneńskiej Straży Pożarnej

Dla dzieci, które nie wyjeżdżają na
wakacje, lato w mieście nie oferuje
zbyt wielu atrakcji. Ale najmłodsi
mieszkańcy Sejn nie narzekali na nu-
dę. W bibliotece mogli spędzić czas
na pracach ręcznych, ale i trochę po-
zwiedzać.

Zbudowali Sejny z papieru

Czas upływał im na pracach pla-
stycznych, ale takich które wymagały
od nich sporych umiejętności. Dzieci
malowały Sejny i z papieru „budowały”
najbardziej charakterystyczne budynki
dla swojego miasta, a konkretnie par-
ku. Tak przygotowana makieta ma
później zdobić miejską bibliotekę.

- Jeśli jest pogoda chodzimy na
wycieczki, sporo rysujemy, bawimy
się w teatr. Niektórzy uczestnicy za-
jęć przychodzą już od trzech lat, trze-
ba przyznać, że zawsze jest to spora
grupka – opowiada Marta Baranow-
ska, opiekunka zajęć w bibliotece.

Spotkania trwały od 1 0 lipca do
1 5 sierpnia. Teraz przed najmłodszy-
mi rok szkolny, ale na pewno cześć z
nich spotka się w podobnym gronie
w kolejne wakacje.

(mov), fot. (tam)

Francuska tarta zamiast sękacza



Burmistrz Miasta Sejny, zgodnie z wcześniejszą deklaracją infor-

muje, że jest to ostatni numer „Wieści Sejneńskich”, których wydaw-

cą jest UrządMiasta wSejnach.

Przez trzy lata nasz dwutygodnik zebrał grono stałych Czytelni-

ków, zainteresowanych sytuacją wmieście i powiecie, najważniejszy-

mi wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi i historyczno-pat-

riotycznymi.

Zaprzestanie wydawania naszej gazety jest wynikiem wprowa-

dzenia „Programu Naprawczego” i ten zabieg przyniesie niewielkie,

ale wymierne oszczędności w Budżecie Miasta Sejny.

Pragnę podziękować zespołowi redakcyjnemu oraz ogromnemu

gronu Waszych wiernych Czytelników.

Z poważaniem

Jan StanisławKap

Burmistrz Miasta Sejny

* * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * * * * * * * SKRÓT WYDARZEŃ Z REGIONU * * *
Burmistrz Jan Stanisław Kap i

skarbnik Dorota Łozińska podpisa-
li 22 sierpnia w Ministerstwie Fi-
nansów umowę o przyznaniu mia-
stu długoterminowej, niskoopro-
centowanej pożyczki w wysokości
5 415 740 zł przyznanej na spłatę
zadłużenia i realizację programu na-
prawczego.

- Teraz przychodzi czas nie na dys-
kusje, a na realizację zapisów zawar-
tych w programie naprawczym i
wyprowadzenie miasta z zadłużenia –
mówi burmistrz. – Musimy i zrobimy
wszystko, aby ten kryzys finansowy jak
najmniej odczuli mieszkańcy. Pieniądze
miały trafić na konto UM do 30 sierpnia,
czyli już po zamknięciu tego numeru
„Wieści”. Miasto zobowiązało się zwró-
cić Skarbowi Państwa otrzymaną kwo-
tę pożyczki wraz z odsetkami, w
terminach i kwotach zgodnych z Har-
monogramem, w całości do dnia
31 grudnia 2022 r.

***
XX Sesja Rady Miasta Sejny

zwołana została na 31 . sierpnia na
godz. 1 3.00 w sali narad Urzędu Mia-
sta. W porządku obrad m.in.: informa-
cja Burmistrza Miasta o realizacji
budżetu Miasta Sejny za I półrocze
201 2 (szczegóły na str. 4); zmiany w
budżecie na rok 201 2; zmiany w regu-
laminie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta Sej-
ny, informacja Komisji Rewizyjnej o
przygotowaniu placówek oświatowych
do nowego roku szkolnego.

***
Wminiony piątek (24.08.) na se-

sji Rady Gminy Puńsk rezygnację z
funkcji wójta złożył Witold Liszkow-
ski. Nie chciał podać przyczyn dymisji
do czasu rozmowy z prawnikiem, która
odbyła się już po zamknięciu tego nu-
meru „Wieści Sejneńskich”. – Nie wiem
czy mogę odejść z pracy z jednym
dniem, czy obowiązuje mnie jakiś okres

wypowiedzenia, a jeśli tak to jaki.
Pytany czy powodem rezygnacji był

konflikt wokół budowy na terenie gmi-
ny elektrowni wiatrowych, przeciwko
czemu protestowało ok. 600 mieszkań-
ców, W. Liszkowski odparł krótko: Nie
tylko to.

***
Powiatowy Urząd Pracy w Sej-

nach z rezerw Ministerstwa Pracy i
Polityki Socjalnej milion złotych (w
2 transzach) na aktywne formy zwal-
czania bezrobocia. Za 249.400 zł zor-
ganizowane zostaną staże dla 38 osób
(po nich pracodawca musi zatrudnić
stażystę na co najmniej miesiąc), robo-
ty publiczne dla 1 2, a dwie otrzymają
pieniądze na rozpoczęcie działalności
gospodarczej . W ramach „programu
aktywizacji zawodowej dla osób w
szczególnej sytuacji na rynku pracy”,
na który urząd otrzymał 83 400 zł, 47
osób skierowanych zostanie na staże,
trzy do prac interwencyjnych, po jedna
otrzyma pieniądze na doposażenie
(wyposażenie) stanowiska pracy, a jed-
na na otwarcie działalności gospodar-
czej. Natomiast po 333.600 zł MPiPS
przekazało na programy aktywizacji za-
wodowej osób w wieku do 30 roku ży-
cia i powyżej 50 lat.

***
Za pieniądze oszczędzone na

przetargu na budowę mostu w Mać-
kowej Rudzie Starostwo Powiatowe w
Sejnach chce przebudować drogę po-
wiatową Sejny – Bubele – Krasnowo –
Sankury oraz fragment ulic 22 Lipca w
Sejnach (od skrzyżowania z ul. Gło-
wackiego w stronę szpitala). W I deka-
dzie października ma być też
zbudowany chodnik na odcinku od ul.
Łąkowej (most) do Rittlera.

***
Dożynki Powiatowe w Sejnach

odbędą się 9 września 2012. Organi-
zatorami są: Starostwo Powiatowe
w Sejnach oraz Parafia pod wezwa-
niem NNMP w Sejnach. Współorga-
nizatorami: Rada Powiatu Sejneń-

Z ostatniej chwil i 3Wieści Sejneńskie nr 1 7 (96), 30 sierpnia 201 2 r.

skiego oraz Gminy Powiatu Sejneń-
skiego. Gospodarzami dożynek bę-
dą Dorota i Mirosław Czarnieccy z
Głuszyna (gm. Krasnopol, laureaci –
II I miejsce – X edycji Ogólnokrajowego
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne). W uroczystościach dożynko-
wych wezmą udział m.in. przedstawi-
ciele instytucji związanych z rolnictwem
i rozwojem obszarów wiejskich. Uro-
czystości dożynkowe rozpoczną się
o godzinie 1 0.00 Mszą Św. w Bazylice
pw. NNMP w Sejnach. Po Mszy Św.
rozpocznie się oficjalna część uroczy-
stości. W trakcie jej trwania nastąpi
ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród w konkursach: Wieńców Dożyn-
kowych, „Najlepszego Rolnika”” oraz
„Najlepszą ofertę Agroturystyczną” oraz
„Piękny Ogród”. Imprezie towarzyszyć
będą występy lokalnych zespołów lu-
dowych, prezentacja produktów regio-
nalnych i rękodzieła ludowego oraz
wystawa sprzętu rolniczego.

***
„Lato z kryminałem”, pod takim

hasłem swoją działalność w Sejnach
rozpoczął Dyskusyjny Klub Książki.
W miejskiej Bibliotece Publicznej 24
sierpnia sejnianie rozmawiali o książ-
ce Joanny Chmielewskiej „Dwie głowy
i jedna noga” i spotykać się będą co
miesiąc. Tradycja DKK wywodzi się w
Wielkiej Brytanii, gdzie spotykanie się
przy herbacie i długie debaty nad ostat-
nio przeczytanymi lekturami, była bar-
dzo popularną i jest kultywowaną do
dzisiaj.

Oprac. (mov), (tam)

Serdeczne podziękowanie wszystkim
uczestniczącym w ostatniej drodze

Śp. Piotra Grażulewicza
składa pogrążona w smutku Żona, Córka i Syn

Serdeczne podziękowanie za udział w ostatniej drodze
Śp. Piotra Grażulewicza

dla Straży Pożarnej w Sejnach, Krasne oraz Krasnopolu

składa pogrążona w smutku Rodzina

Prawdziwych przyjaciół ksiądz poznaje w biedzie. To nie jest protest przeciwko Ko-
ściołowi, to protest w obronie naszego proboszcza, którego biskup chce usunąć z
naszej parafii. Księdza Władysława obroniliśmy rok temu, obronimy i teraz – mó-
wią mieszkańcy Berżnik, od niedzieli 26 sierpnia czuwający przy kościelnym murze.

Informacja o dekrecie biskupa ełc-
kiego o „usunięciu” ks. Władysława Na-
piórkowskiego z funkcji proboszcza
parafii w Breżnikach do parafian dotarła
w sobotę 25 sierpnia wieczorem. Kilka
godzin później na kościelnym murze,
parafialnym płocie, ścianie starej pleba-
ni wisiały już transparenty w obronie
księdza. „Akceptujemy naszego pro-
boszcza, nie chcemy zmian”, „Kościół
jest naszym wspólnym dobrem”, „Pro-
boszczu jesteśmy z Tobą”, „W obronie
wiary i człowieka” to hasła sprzed roku,
które dziś nic nie straciły na aktualności.

Księdza Władysława Napiórkow-

skiego wypatrzyliśmy w czasie rozmowy
z robotnikami naprawiającymi mur ota-
czający kościół. W klapkach, za dużej
koszuli i zbyt obszernych spodniach
umknął uwadze rozłożonej w pobliżu
ekipie jednej z komercyjnych telewizji.

- Jak żeście mnie tu wypatrzyli, po
czym rozpoznaliście? – pyta z niedowie-
rzaniem. – Przepraszam, muszę wracać
do swoich obowiązków – mówi odwra-
cając się na pięcie. Odwracając głowę
rzuca jeszcze krótkie „Szczęść Boże” i
pospiesznie odchodzi w stronę plebani.

Bardziej rozmowni są parafianie
księdza Władysława.

Nie oddamy
- Nie oddamy go – zapewniają -

Nie pozwolimy mu odejść. To nie tylko
nasz proboszcz, ale i nasz przyjaciel, a
przyjaciół w biedzie się nie opuszcza.

Obrońcy proboszcza przyznają, że
biskupiego dekretu nie widzieli na oczy,
ale wiedzą co w nim napisano.

- Ksiądz ma się wynieść z plebani
do 1 września – zaczynają wyliczankę. –
Biskup nie zaproponował mu nowej pa-
rafii, a łaskawie zezwolił na zamieszka-
nie w domu dla księży emerytów w
Augustowie. I to za odpłatnością dwa ty-
siące złotych. Wie, że ksiądz jest chory,
ale pozbawił go ubezpieczenia zdrowot-
nego. Przecież nasz ksiądz nie ma żad-
nych oszczędności. Wszystko, nawet
pieniądze za sprzedany samochód i ko-
nika (ks. Władysław hoduje konie – dop.
wł.), przeznacza na remont kościoła. To
kapłan z powołania, a nie ksiądz z zawodu.

Urzędnicy Kurii Biskupiej w Ełku na-
gabywani w sprawie księdza przez dzien-
nikarzy dekret o jego usunięciu z Berżnik
tłumaczą „koniecznością udania się na
roczny urlop dla podratowania zdrowia”.

- Nawet jeśli tak jest, to skąd
ksiądz ma wziąć pieniądze na pokrycie
kosztów pobytu w „zaproponowanym”
mu „sanatorium”, skąd ma wziąć pienią-
dze na prywatne wizyty u lekarzy i wy-
kupienie leków ze 1 00 procentową
odpłatnością? – pytają zwolennicy pro-
boszcza. – Dlaczego nikt nie chce dać
nam gwarancji, że za rok ksiądz Włady-
sław do nas wróci?

Wojna parafialno-diecezjalna o
proboszcza z Berżnik przybiera na sile,
bo chłop nawet biskupowi nie przepuści.

(tam)



W sierpniu Kierownik MOPS
w Sejnach podpisała umowę o do-
finansowanie projektu i po długim
okresie przygotowań, projekt ru-
sza pełną parą. Pierwsze działa-
nie środowiskowe, jakim jest gril l
integracyjny odbędzie się w naj-
bliższy piątek, 31 sierpnia, na pla-
ży miejskiej w Sejnach.

Uczestniczki wraz z rodzina-
mi, będą miały okazję zapoznać i
zintegrować. A od 5 września roz-
poczną się spotkania ze psecjali-
stami w ramach zaplanowanych
do realizacji w projekcie działań.
Pierwsze, będzie to spotkanie gru-
powe z psychologiem, a zaraz
później indywidualne konsultacje
z doradcą zawodowym. We wrze-
śniu rozpoczną się także indywi-

dualne konsultacje z psychologiem
a w październiku warsztaty umie-
jętności społecznych oraz kursy
zawodowe, zgodne z wykonaną
analiza potrzeb każdego z uczest-
ników. Uczestnicy nie bedą tylko
intensywnie pracować ale również
nie zabraknie okazji do wielu spo-
tkań integracyjnych i wyjazdów mi.
in. do Aquaparku w Suwałkach
czy do kina. Działania zaplanowa-
no nie tylko dla uczestniczek, ale
także i ich rodzin.

Marta Klucznik
Inspektor ds. pozyskiwania
Funduszy Europejskich
Urząd Miasta Sejny
tel. 87 51 62 059

Od czerwca tego roku trwa realizacja projektu systemowym pn.
“Droga do aktywności” realizowanego przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Sejnach, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-201 3, Priorytet VII. Promocja integracji społecz-
nej, Działanie 7.1 . Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1 .1 . Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Najważniejszym punktem obrad XX sesji Rady Miasta Sejny (31 sierpnia o
godz. 1 3.00) będzie informacja burmistrza o realizacji budżetu za I półro-
cze 2012 roku. W obecnej sytuacji finansowej miasta, którego zadłużenie
na koniec czerwca wyniosło ogółem 13.670.760 zł /kredyty – 12.957.240 zł,
pożyczki – 713.520 zł liczy się każda złotówka po stronie dochodów i każ-
dy grosz po stronie wydatków.

Budżetowe rozrachunki

Nic zatem dziwnego, że cieszy
utrzymanie na niezmienionym pozio-
mie zaplanowanej na ten rok nadwyż-
ki budżetowej w wysokości 288.000 zł.

Po zmianach wprowadzonych w
trakcie roku na koniec czerwca br. pla-
nowane na ten rok dochody wzrosły z
1 4.353.082 zł do 1 4.777.458 zł, a wy-
datki z 1 4.065.082 do 1 4.489.458 zł.

Wykonanie dochodów
Na koniec I półrocza dochody mia-

sta wyniosły 7.538.31 9,22 zł (51 proc.
planowanych na cały rok), a wydatki
7.1 58.542,1 3 zł (49 proc. planowanych
na rok 201 2). Oznacza to, że w budże-
cie była nadwyżka w wysokości
379.777,09 zł.

W grupie dochodów własnych gmi-
ny (plan prawie 2,6 mln, wykonanie 2,9
mln zł) ponad 1 ,1 mln zł stanowią udzia-
ły we wpływach z podatku dochodowe-
go, ponad 1 mln zł z podatków i opłat
lokalnych (w tym 921 .729,32 zł – po-
datek od nieruchomości), pół miliona
inne dochody własne gminy oraz po-
nad 1 00 tys. podatki i opłaty pobierane
przez urzędy skarbowe.

Zaplanowane dochody z tytułu po-
datków i opłat lokalnych w wysokości
2.392.365 zł, wykonano w 44 proc.
(1 .044.509,1 8 zł). Największy udział w
tej grupie, bo aż 88 proc. ma podatek
od nieruchomości.

W I półroczu 201 2 r. wysłano 31 5
upomnień na łączna kwotę 1 89.41 8 zł
oraz wystawiono 53 tytuły wykonaw-
cze na kwotę 40.376 zł, z czego komor-
nik skarbowy wyegzekwował 7.767 zł.

Pozostałe dochody własne zostały
wykonane w wysokości 580.01 5,61 zł
(52 proc. planu), a w tej grupie aż
1 38.1 76,69 zł to opłaty za zezwolenie
na sprzedaż alkoholu; 85.763,80 zł opła-
ta za dodatkowe zajęcia w przedszkolu.

Plan dochodów z tytułu subwencji
ogólnej wynosi po zmianach 6.070.1 45
zł i został wykonany w 58 proc., a dota-
cji celowych z budżet państwa 1 .951 .538
zł i został wykonany w 53 proc.

Z 307.971 zł (63 proc. planu rocz-
nego) dotacji celowych z budżetu pań-
stwa na zadania własne aż 223.457,00
zł przeznaczono na pomoc społeczną
(w tym: zasiłki okresowe – 11 0 tys. zł;

zasiłki stałe -40. tys. zł; funkcjonowa-
nie MOPS - 45. tys. zł, program „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania”
- 51 .000,00 zł), a 58,5 tys. zł na stypen-
dia socjalne dla uczniów.

Wpływy ze sprzedaży majątku wy-
konano w wysokości 54.733,95 zł, z te-
go ze sprzedaży mieszkań komunalnych
dotychczasowym najemcom uzyskano
43.642 zł (ul. Parkowa 1 za 20.587 zł,
ul. Konarskiego 1 9 za 23.055 zł). Pozo-
stała kwota to raty za mieszkania sprze-
dane w latach ubiegłych.

Wykonanie wydatków
W uchwale budżetowej na 201 2

rok zaplanowano wydatki w kwocie
1 4.065.082 zł.

Plan po zmianach wynosił
1 4.489.458 zł, a wykonanie na dzień
30.06.201 2 r. w kwocie 7.1 58.542,1 3 zł
stanowiło 49 proc. wielkości planowanej.

Analiza wydatków budżetowych wg
poszczególnych działów wskazuje, że
najwięcej wydatkowano na oświata i wy-
chowanie oraz edukacyjna opieka wy-
chowawcza. Łącznie w tych działach
wydatki wyniosły 3.792.460,1 9 zł, tj. 53
proc. ogółu wydatków. W następnej ko-
lejności znalazła się pomoc społeczna
(1 7 proc. ogółu wydatków) 1 .202.386,73
zł oraz administracja publiczna –
830.801 ,53 zł (1 2 proc. ogółu wydatków).

W ramach tego ostatniego działu
wydatki były niższe od analogicznego
okresu roku 2011 o 1 57.670 zł. Doty-
czyły one funkcjonowania administra-
cji rządowej w ramach zadań zleconych,
administracji samorządowej, obsługi ra-
dy oraz promocji miasta.

Na wypłaty diet dla radnych, mie-
sięczne ryczałty dla Przewodniczące-
go Rady Miasta oraz zakupy materiałów
i wyposażenia do biura rady oraz opła-
ty za rozmowy telefoniczne wydano
1 7.024,05 zł (31 proc. planu).

W ramach promocji Miasta zreali-
zowano wydatki w wysokości 22.842,61
zł (41 proc. planu). Środki wydatkowa-
no m.in. na wydawanie „Wieści Sej-
neńskich”.

W I półroczu na obsługę długu
publicznego przeznaczono kwotę
41 6.11 2,81 zł (92 proc. planu), W ra-
mach tego działu zrealizowano wy-

datki na spłatę odsetek od zacią-
gniętych kredytów i pożyczek. W II I
kwartale konieczne będzie zwiększe-
nie planu.

W ciągu pierwszych sześciu mie-
sięcy 201 2 r na oświatę i wychowanie
wydano 3.647.586,68 zł (49 proc. pla-
nu) i było to o 247.590,82 zł więcej od
analogicznego okresu roku 2011 .

Wydatki placówek
oświatowych

Szkoła podstawowa –
1 .467.093,95 zł (53 proc. planu), w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi –
1 .321 .1 93,87 zł (wzrost o 1 89.878,39
zł w porównaniu z analogicznym okre-
sem roku 2011 )

- gimnazjum – 974.593,35 zł (54
proc. planu), w tym: wynagrodzenia
wraz z pochodnymi –732.307,56 zł
(wzrost o 11 9.396,53 zł w porównaniu
z analogicznym okresem roku 2011 ),

- przedszkole – 498.234,84 zł (47
proc.), w tym: wynagrodzenia wraz z
pochodnymi – 422.809,97 zł.

Na utrzymanie stołówki w szkole
podstawowej i przedszkolu wydatko-
wano łącznie 297.460,27 zł (44 proc.
planu), przy wpłatach rodziców za ży-
wienie 1 31 .288,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochod-
nymi nauczyciela oddelegowanego do
pracy w ZNP wydatkowano 1 4.545,60
zł, przy czym należy zauważyć, że re-
prezentuje on placówki oświatowe z
całego Powiatu Sejneńskiego, a kosz-
ty jego utrzymania ponosi tylko miasto.
Należałoby rozważyć zmianę delega-
ta bądź dofinansowanie z pozostałych
gmin naszego powiatu.

Dotacje dla szkół i przedszkoli nie-
publicznych o uprawnieniach szkół pu-
blicznych wyniosły 254.607 zł. Dotację
z budżetu otrzymuje 1 podmiot, który
prowadzi przedszkole, szkołę podsta-
wową oraz gimnazjum. Do placówek
tych uczęszczało 97 uczniów.

Wydatki na pomoc społeczną wy-
niosły 1 .202.386,73 zł (49 proc. planu).
Z własnych środków budżetowych sfi-
nansowano wydatki na: wypłaty dodat-
ków mieszkaniowych – 1 32.733,1 6 zł,
dofinansowanie funkcjonowania Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej –
56.793,1 6 zł, świadczenie usług opie-
kuńczych w ramach zadań własnych –
1 8.1 74,74 zł, opłaty za pobyt miesz-
kańców Sejn w domach pomocy spo-
łecznej – 39.691 ,71 zł, dofinansowanie
programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” – 288,86 zł, wypłaty zasą-
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dzonej renty – 8.21 6,70 zł oraz dotacje
na realizację zadań publicznych reali-
zowanych przez Parafialny Zespół Ca-
ritas oraz Regionalne Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
zgodnie z zawartymi umowami –
7.800,00 zł.

W dziale gospodarka komunalna i
ochrona środowiska wydano 376.949,43
zł (58 proc. planu), z tego m.in. na do-
stawę energii elektrycznej do lamp
oświetlenia ulicznego, konserwację sie-
ci oświetlenia ulicznego, dotację przed-
miotową dla zakładu budżetowego,
wynagrodzenia z pochodnymi, dodat-
kowe wynagrodzenie roczne, odpis na
ZFŚS pracowników zatrudnionych w
ramach robót publicznych i prac inter-
wencyjnych.

Z kwoty 357.006,00 zł (49 proc. pla-
nu) wydatkowanej na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego na dotację dla
Ośrodka Kultury przekazano 237.502,00
zł i dla Biblioteki Miejskiej – 1 00.004,00

zł. Pozostała kwota została przeznaczo-
na przede wszystkim na dotacje celo-
we dla: Sejneńskiego Towarzystwa
Opieki Nad Zabytkami – 1 0.000,00 zł
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sej-
nach – 5.000,00 zł na realizację zadań
publicznych, zgodnie z umowami za-
wartymi w trybie ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Kultura fizyczna i sport „kosztowa-
ły” miasto 1 06.666,82 zł (38 proc. pla-
nu), z tego m.in. na dotację celową na
realizację zadań publicznych w zakre-
sie upowszechniania sportu i kultury fi-
zycznej, zgodnie z umową zawartą z
klubem sportowym – 1 0.000,00 zł, na
funkcjonowanie MOSiR-u 95.842,82 zł
(wypłata wynagrodzeń wraz z pochod-
nymi, zakup materiałów oraz usług
związanych z utrzymaniem obiektów
sportowych).

Na podstawie materiałów UM
oprac. Tadeusz Moćkun



Region 5

Letnie problemy stóp
Porady kosmetyczne

Pierwszym i dość często spotyka-
nym defektem jest nadmierne rogowa-
cenie naskórka i powstawanie modzeli
(są to zgrubienia skórne, miejsca gdzie
jest gruba warstwa zrogowaciałego na-
skórka). Zmiany te lokalizują się tam,
gdzie skóra jest często mocno uciska-
na, np. przez niewygodne obuwie. Po-
wstawanie modzeli może też mieć
związek z budową stopy i sposobem
chodzenia, jak również z wykonywa-
nym zawodem. Najczęstsze miejsca to:
opuszki palców, pięta, śródstopie, hal-
lux. Skóra w tych miejscach jest wyraź-
nie zażółcona i twarda. Lokalizacja zmian
w obrębie śródstopia może powodować
odczucia bólowe podczas chodzenia.
Zbędny naskórek należy usuwać, po-
nieważ zbyt gruba warstwa zrogowa-

ciałego naskórka i przesuszenie jej może
doprowadzić do bolesnych pęknięć: su-
chych lub sączących (pęknięcie z wy-
dzielająca się krwią). Aby zapobiec temu
należy regularnie moczyć stopy w wo-
dze z solą (np. kuchenną - dostępna w
każdym domu, lub specjalną przezna-
czoną do stóp, która ma jeszcze sze-
reg innych właściwości tj. działa
antybakteryjnie, przeciwobrzękowo,
ściągająco, przeciwgrzybiczo, itp.) po
wymoczeniu stóp należy użyć tarki do
stóp by pozbyć się nadmiaru zrogowa-
ceń.

Po takim zabiegu należy użyć kre-
mu do stóp, najlepiej nadają się do te-
go kremu z zawartością moczniku.
Bardzo ładnie wygładzają skórę zapo-
biegając przy tym powstawaniu kolej-

nych zmian. Równie często dotyka na-
sze stopy nadmierna suchość, prowa-
dząca do nadmiernej szorstkości i
pęknięć. Takie stopy również należy mo-
czyć i delikatnie usuwać zrogowacenia,
po czym stosować tłuste maści z dodat-
kiem witaminy A i E ( np. maść witami-
nowa z witaminą A i E) oraz mocznikiem.
Nieleczona suchość, może doprowadzić
do licznych bolesnych pęknięć i nieeste-
tycznego wyglądu. Zwykle spowodowa-
ne jest to zaburzeniami hormonalnymi
oraz brakiem witamin. W pierwszym i
drugim przypadku duże znaczenie ma
uwarunkowanie genetyczne. Mam tu na
myśli to, że wygląd stóp jak i problemy
związane z nimi są dziedziczone gene-
tycznie. Uciążliwe bywa też nadmierne
pocenie się stóp, które może doprowa-
dzić do grzybicy stóp. Ciągle wilgotna,
zmacerowana skóra jest idealnym pod-
łożem dla rozwoju grzybów. Zmniejsze-
nie potliwości stóp można uzyskać pijąc
herbatkę z pokrzywy lub poprzez mo-
czenie stóp w naparze z kory dębu, któ-
ra zawiera dużą ilość garbników,
działających ściągająco i antyseptycz-
nie. Dużo osób cierpi też na schorzenie

stóp zwane halluxem. Powstaje ono, gdy
układ więzadłowo- torebkowy stopy jest
osłabiony. Predyspozycje genetyczne
mają ogromny wpływ na powstanie znie-
kształcenia jak również: otyłość, nosze-
nie butów na wysokim obcasie, zbyt
ciasnych lub zakończonych w szpic od
strony palców, jak też uprawiający taniec
klasyczny- balet, ponieważ w pointach
(specjalne obuwie) stopa jest ułożona
niefizjologicznie, co prowadzi do powsta-
nia zniekształceń. Początkowe stadia
można korygować specjalnymi wkład-
kami ortopedycznymi dostępnymi np. w
aptekach, natomiast zaawansowane sta-
dia leczone są chirurgicznie.

Ostatnim problemem związanym z
niewłaściwym obuwiem, genetycznymi
uwarunkowaniami i nieodpowiednim
skracaniem płytki paznokciowej jest pro-
blem wrastania paznokci. Płytki paznok-
ciowe powinno ścinać się „na prosto”,
każde inne nadawane kształty mogą do-
prowadzić do problemu wrastania brze-
gów płytki przy wałach
okołopaznokciowych. Jest to bolesny
problem. Leczyć można to poprzez od-
hodowanie płytki paznokciowej do pro-

stego ścięcia, zakładając klamry
korygujące lub zdejmując chirurgicznie
płytkę paznokciową. Pamiętajmy jednak,
że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Je-
śli zaobserwujemy u siebie niepokojące
zmiany świadczące o powstaniu które-
goś z wyżej opisanych problemów, po-
winniśmy niezwłocznie starać się temu
zaradzić sami lub zwrócić się o pomoc
do specjalistów, ponieważ zwlekanie mo-
że doprowadzić do zaawansowania
zmian, a te leczy się o wiele trudniej.

Latem, gdy jesteśmy zmuszeni odkryć nasze stopy zauważamy pewne, nie-
jednokrotnie krępujące, problemy związane z naszymi stopami. Nazwałam
je letnimi problemami, ponieważ latem przeszkadzają nam bardziej niż zimą,
poza tym niektóre defekty nasilają się właśnie wtedy, podczas noszenia od-
krytego obuwia.

kosmetolog
mgr Agnieszka Ferens

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

Mały Katyń, tak coraz powszechniej nazywa się obławę augustowską. Wie-
dza o tym tragicznym wydarzeniu sprzed 67 lat jest coraz większa, chociaż
nadal nie dostarcza odpowiedzi na pytania o los ofiar. Tematem interesują
się nie tylko rodziny zamordowanych i historycy, ale wszyscy, którym za-
leży na odkryciu prawdy.

Właściwie co roku dowiadujemy
się nowych szczegółów na temat ob-
ławy. Nikita Pietrow, rosyjski historyk i
wiceprzewodniczący Stowarzyszenia
„Memoriał”, opublikował znalezioną w
archiwach KGB depeszę, którą w lip-
cu 1 945 roku gen. Wiktor Abakumow,
dowódca wojskowego kontrwywiadu
Smiersz, wysłał do szefa NKWD Berii.
Wynikało z niej, że do Olecka wysłano
funkcjonariuszy, aby zlikwidować „au-
gustowskich bandytów”. Pietrow twier-
dzi, że rozkaz do przeprowadzenia
obławy wydał Józef Stalin. Na rosyjski
rynek trafiła książka Nikity Pietrowa pt.
„Według scenariusza Stalina”, która
odsłania szczegółowy plan zbrodni
wojennej sprzed 67 lat.

Śledztwo w sprawie obławy pro-
wadziła początkowo suwalska proku-

ratura, ale po jakimś czasie je zwiesiła.
Sprawą zajął się białostocki oddział In-
stytutu Pamięci Narodowej. Z tej insty-
tucji otrzymaliśmy kopie depeszy, które
Abakumow wysyłał do Berii, a z któ-
rych wynika, że „likwidowali bandy w
lasach augustowskich”. Depesze pu-
blikujemy w tym numerze „Wieści”.

Obława augustowska miała znisz-
czyć podziemie antykomunistyczne
i niepodległościowe w naszym regio-
nie. Operację przeprowadziła Armia
Czerwona i jednostki 62 Dywizji Wojsk
Wewnętrznych NKWD. Utworzone od-
działy przeczesywały polskie wsie,
szukając osób, które mogły współpra-
cować z partyzantką. Zatrzymano i wy-
wieziono ok. 600 osób. Niestety, do
dziś niewiadomo dokąd.

(mov), fot. Lech Laskowski

Zabili na rozkaz
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Rozszyfrować i niezwłocznie doręczyć

Szyfrem
Do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Związku SRR

Towarzysza Ł. P. Berii

Zgodnie z Waszym poleceniem rankiem 20 lipca br. wysłałem samolotem do Treuburga /Olec-
ko/ zastepcę naczelnika Głównego Zarządu " Smiersz" generała maj ora Gorgonowa z grupą doświad-
czonych funkcj onariuszy kontrwywiadu w celu przeprowadzenia likwidacj i bandytów aresztowanych
w lasach augustowskich.

Po przybyciu na miej sce generał maj or Gorgonow wraz z naczelnikiem Zarządu " Smiersz" 3
Frontu Białoruskiego generałem lejtanem Zieleninem ustalili i donieśli, co następuj e:

Woj ska 3 Frontu białoruskiego, wypełniając polecenie Sztabu Generalnego Armii Czerwonej
o likwidacj i band w lasach augustowskich, od 1 2 do 1 9 lipca br. przeczesywały te lasy.

W trakcie operacj i woj ska frontu zatrzymały 7049 ludzi, w tym 1 685 Litwinów. Z tej licz-
by zatrzymanych w czasie przemieszczania się oddziałów woj skowych po sprawdzeniu wypuszczono
51 1 5 tutej szych mieszkańców, w tym 1 1 71 Litwinów, których nie zostały zdobyte dane na temat
ich uczestnictwie w bandach.

Spośród pozostałych 1 934 zatrzymanych:
Ujawniono i aresztowano jako bandytów - 844 ludzi, w tym 252 Litwinów, którzy mieli zwią-

zek z formacjami bandyckimi na Litwie i dlatego zostali przekazani miej scowym organom NKWD-
NKGB Litewskiej SRR, gdzie także j est prowadzona operacja likwidowania formacj i bandyckich.

Sprawdzanych j est 1 090 ludzi, z których 262 to Litwini i z tej przyczyny zostali przeka-
zani organom NKWD-NKGB Litwy.

Zatem liczba aresztowanych na 21 lipca br. wynosi tylko 592 ludzi, a zatrzymanych którzy
są sprawdzani, 828 ludzi.

U aresztowanych bandytów i w kryjówkach wykrytych w lesie skonfiskowano: 1 1 moździerzy,
31 karabinów maszynowych, 1 23 pistolety automatyczne, karabiny i pistolety, 456 min i grana-
tów, 23 000 nabojów i 2 radiostacj e.

Jeśli uznacie za konieczne przeprowadzenie operacj i w tym stanie rzeczy, to likwidacj ę
bandytów zamierzamy przeprowadzić w następujący sposób:

1 . Wszystkich ujawnionych bandytów, w liczbie 562 ludzi, zlikwidować. W tym celu zostanie
wydzielony zespół operacyjny i batalion woj sk Zarządu " Smiersz" 3 Frontu Białoruskie-
go, j uż przez nas sprawdzony w trakcie wielu działań kontrwywiadowczych.

Pracownicy operacyjni i zestaw osobowy batalionu zostaną dokładnie poinstruowani o spo-
sobie likwidacj i bandytów.

2. Podczas operacj i zostaną podj ęte niezbędne kroki w celu zapobieżenia ucieczki którego-
kolwiek z bandytów.

3. Odpowiedzialność za przeprowadzenie likwidacj i bandytów zostanie nałożona na zastępcę
naczelnika Głównego Zarządu " Smiersz" generała maj ora Gorgonowa i naczelnika Zarządu
Kontrwywiadu 3 Frontu Białoruskiego generała lejtana Zielenina.

Tow. Tow. Gorgonow i Zielenin to dobrzy i doświadczeni czeliści i to zadanie wykonają.
Pozostałych zatrzymanych 828 ludzi zostanie sprawdzonych w okresie pięciu dni i wszyscy

ujawnieni bandyci zostaną zlikwidowani w ten sam sposób. O liczbie ujawnionych bandytów z tej
grupy zatrzymanych zamelduj emy.

Proszę o Wasze polecenia.
Abakumow, Naczelnik Głównego Zarządu Kontrwywiadu " Smiersz"

21 lipca 1 945 roku

Rozszyfrować i niezwłocznie doręczyć

Szyfrem
Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych Związku SRR

Do towarzysza Berii

Melduj ę, ze poleciłem zastępcy naczelnika Głównego Zarządu
" Smiersz" generałowi maj orowi Gorgonowi i naczelnikowi Zarządu
Kontrwywiadu 3 Frontu Białoruskiego generałowi lejtanowi Ziele-
niowi, aby osobiście sprawdzili na miej scu broń, amunicj ę i ma-
teriały wybuchowe skonfiskowane podczas prowadzonej przez oddziały
Armii Czerwonej operacj i likwidowania band w lasach augustowskich.

Dzisiaj tow. tow. Gorgonow i Zielenin zameldowali, że w trak-
cie operacj i woj ska 50 Armii 3 Frontu białoruskiego skonfiskowa-
ły następującą broń amunicj ę i materiały wybuchowe: /. . . / Wymieniona
broń, amunicja i materiały wybuchowe zostały skonfiskowane pod-
czas aresztowania bandytów, także w magazynach i kryjówkach ujaw-
nionych w lesie podczas przeszukiwania miej scowości.

W toku sprawdzania ustalono, ze broń typu radzieckiego ban-
dyci zdobyli, zbierając ją na polach bitew.

I tak aresztowany szef bandy S. N. Krupiński pseudonim " Grom" ,
urodzony w 1 906 r. w Augustowie, Polak, pojmany ze swoją bandą
liczącą 50 osób, podczas przesłuchania zeznał, ze broń i amuni-
cj ę typu radzieckiego członkowie j ego bandy zbierali w lasach
augustowskich i w rej onach walk prowadzonych miedzy Armią Czer-
woną, a woj skami niemieckimi.

Jakiejkolwiek innej zagranicznej , poza niemiecką, polską i
radziecką, broni, amunicj i i materiałów wybuchowych nie skonfi-
skowano.

Podczas przeczesywania przez Armię Czerwoną lasów augustow-
skich wykryto 52 bunkry i 1 5 betonowych schronów ogniowych, a tak-
że 439 ziemianek i schronów podziemnych, które w ocenie dowództwa
woj skowego należą do Niemców i zostały zbudowane j eszcze w 1 939
roku. Część tych budowli była wykorzystywana przez akowców.

Na polecenie dowództwa woj skowego wszystkie bunkry, beto-
nowe schrony ogniowe, ziemianki i schrony podziemne zostały przez
nasze woj ska wysadzone.

Specjalnie melduj ę Wam w kwestii artylerii. Ta okoliczność
była sprawdzana dokładnie przez tow. tow. Gorgonowa i Zieleni-
na, w rezultacie ustalono, ze w trakcie operacj i prowadzonej w
lasach augustowskich zarówno oddziały Armii Czerwonej , j ak i or-
gany " Smiersz" nie skonfiskowały jakiejkolwiek broni artyleryjskiej .

W związku z tym należy zaznaczyć, że na początku operacj i
rada woj skowa 50 Armii dysponowała niesprawdzonymi danymi wstęp-
nymi o tym, j akoby bandy działające w lasach augustowskich mia-
ły na uzbroj eniu artylerię, w ostatnim okresie te dane nie znalazły
j ednak potwierdzenia. W swoim czasie Rada Woj skowa meldowała o
tym dowództwu 3 Frontu Białoruskiego.

Abakumow, Naczelnik Głównego Zarządu Kontrwywiadu " Smiersz"
24 lipca 1 945 roku
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PRACA
● House Domowa Opieka Sp. z
o.o. zatrudni osoby do pracy w
Niemczech w charakterze opieku-
nów osób starszych. Oferujmy le-
galne zatrudnienie i dobre
wynagrodzenie.Kontakt: 22 250
2501 , biuro@domowaopieka.pl
lub formularz zgłoszeniowy na
stronie www.domowaopieka.pl
● Zatrudnię dekarza do krycia da-
chów wiórem, z doświadczeniem,
bez nałogów, osobę sumienną i
pracowitą. Tel: 663-201 -446
● Wykonam na zlecenie szydeł-
kiem firankę, zazdrostkę, serwet-
kę, serwetę itp. , tel . 667 288 211
● Młody mężczyzna szuka pracy
w okresie wakacyjnym. Wysoka
znajomość obsługi komputera i
pakietu office, prawo jazdy kat. A i
B, dobra kondycja. Tel.
797542379, dzwonić po 1 6
● Jestem uczciwą, lojalną osobą.
Chętnie posprzątam, umyję okna,
wykonam inne prace domowe.
Tanio, szybko, sol idnie. Kontakt:
781 572 264
● Zatrudnię dekarza do krycia da-
chów wiórem na sezon 201 2r. z
doświadczeniem, tel: 663-201 -
446
● Premar Sp.zo.o tel. 89 532 04
26 poszukuje pracownika do pra-
cy w Suwałkach na stanowisko
handlowiec, wykształcenie śred-
nie, mile widziany staż pracy na
stanowisku. CV przesłać na ad-
res e-mailowy; premar@pre-
mar.olsztyn.pl
● Zaopiekuję się dzieckiem lub
dziećmi. Jestem osobą odpowie-
dzialną. Kontakt: 603 91 2 559
● Rencista, 50 lat, niepijący, nie-
palący, z prawem jazdy A,B,T
szuka pracy w Sejnach np. jako
dozorca. Chętnie posprząta pose-
sje, jak spadnie śnieg – odśnieży.
Kontakt: 607 1 41 01 5
● Podejmę się pracy w sklepie w
Krasnopolu lub Sejnach. Posia-
dam odpowiednie dokumenty.
Kontakt: 883 591 702
● Szybko, sol idnie, tanio - układa-
nie glazury i terakoty, w kuch-
niach. łazienkach, na balkonach,
tarasach, schodach; remonty
mieszkań. Mam kilkuletnie do-
świadczenie zdobyte w Niem-
czech. Kontakt: 607 628 522
● Zaopiekuję się dziećmi. Odpo-
wiedzialna, 23-letnia kobieta i ma-
ma 2-letniego dziecka. Tylko
Sejny i okolice. Kontakt: 51 8 964
473 lub gg: 36077328
● Sprzątanie, mycie okien, praso-
wanie – tanio, sol idnie. Kontakt:
661 788 629
● Zaopiekuję się dziećmi, kontakt
87 51 73 11 2
● Podejmę się naprawy/serwiso-
wania komputerów, sprzętu elek-
tronicznego. Oferuje również
kursy obsługi komputera wraz z
umiejętnością obsługi edytorów
tekstu. Sejny i okolice. tel. (kom):
726 642 042
● Szukam pracy w charakterze
opiekunki do dziecka, tel. 506 760
032
● Szukam pracy jako opiekunka
osoby starszej lub niepełnospraw-
nej-posiadam odpowiednie kwali-
fikacje, 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 - owi-
jarką zmiennokomorową, od 80
do 1 80/1 20, siano - słoma - ki-
szonka. Tel. 507 857 31 5

MOTORYZACJA
● Sprzedam audi 80, 1 .8 benzyna

+ gaz, kolor beżowy, rok produkcji
1 989. Cena 2300 do negocjacj i .
Nr telefonu 51 5 697 542
● Sprzedam daewoo tico
1 999,benzyna,pierwszy właści-
ciel-kobieta, przebieg 68000 km,
stan dobry+opony zimowe, cena
do uzgodnienia, Sejny
tel.8751 62696, najlepiej wieczo-
rem
● AUDI A6 Rok produkcji : 2001 ,
Przebieg: 298000 km, Skrzynia
biegów: manualna, Moc: 1 70 KM
(1 22 kW), Pojemność skokowa:
2400 cm3 , benzyna + sekwen-
cyjna instalacja gazowa STAG,
Kolor: czarny metal l ic,Podgrze-
wane fotele, ABS, ESP, Chromo-
wane lusterka, Dzielona kanapa
tylna, Regulowane położenie kie-
rownicy, sterowanie radiem w kie-
rownicy. Cena: 1 9800zł. Tel:
503704333
● Sprzedam poloneza caro plus
1 .6+gaz, 1 06tyś. km, 1 998r. ,
1 500zł, tel . 667237892
● Sprzedam Audi B4 1 ,9 TD
(1 994), czarna perła, szyber
dach, alumy, ABS, cena 4,5 tys.
zł, tel . 605 640 301
● Sprzedam przyczepkę samo-
chodową przystosowaną do prze-
wozu zwierząt-600zł, z ważną
rejestracją. Młynek i bąk z silni-
kiem 800 zł, sieczkarnię z silni-
kiem 200zł. Parnik elektryczny
1 00-1 50zł. Waga dziesiętna z
kompletem odważników 1 50zł.
Kontakt: 503 1 77 830
● Kupię motor wsk3 lub minsk z
dokumentami. 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 51 65211
● Sprzedam BMW E34 525 tds,
1 994 rok, 1 43 km, bogato wypo-
sażony, cena 3200 zł do negocja-
cj i . Kontakt 665 928 297
● Sprzedam skuter honda tact
as1 6, stan b.dobry, rok prod.
1 987, cena: 1 200 zł do negocjacj i ,
Sejny, tel. 603 365 260
Sprzedam Seicento 900,rok 1 999,
czerwony, benzyna, immobilazer,
stan dobry. Cena:3.000. Okolice
Sejn.Tel 609 988 701
● Sprzedam Opla Vectrę b +
gaz,rok 1 995, granatowy, elek-
tryczne szyby przednie, szyber-
dach, hak, radio, stan dobry.
Cena:4.500. Okolice Sejn. Tel.
(87)5 1 63 283
● Sprzedam audi A 4, rok prod.
1 995, benzyna, pełna elektryka,
kl imatyzacja;
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 Volkswagena Pas-
sata B-5 poj.1 ,8 ben
+ LPG prod.1 997 włoska oryg.no-
wa inst.gazowa do rejestracji tel
6041 93349
● Sprzedam motocykl marki ETZ
1 50, rok prod. 1 988, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia. Kon-
takt: 669 674 97
● Sprzedam silnik 1 ,6 Td do golfa
I I lub golfa I I I , passata i różne
części do golfa I I . Cena do
uzgodnienia. Tel. 602 467 752

NIERUCHOMOŚCI
● Sprzedam działkę rolną nad je-
ziorem Gaładuś (z możliwością
otrzymania warunków zabudowy)
w miejscowości Dusznica (gmina
Sejny) o powierzchni 3 000m2, 30
zł za metr. Cena do negocjacj i .

Kontakt 723532250
● Sprzedam dom murowany w
Sejnach; cena 300.000 zł - do
negocjacj i . Kontakt: 87 51 7 31 1 9
● Działkę 1 400m2 w pełni uzbro-
joną w Sejnach tel. 660-51 3-21 4
● Sprzedam garaż na ulicy Łąko-
wej (prąd). Kontakt: 609 395 457
● Sprzedam działkę rolną z moż-
l iwością uzyskania warunków za-
budowy na dom mieszkalny
jednorodzinny, 3000 m2, Smolany
Dąb, gm. Krasnopol, cena 1 4
zł/m2, tel. 793 752 625
● Kupię garaż przy ul. Wojska
Polskiego. Tel. 505062444 lub
608532387
● Sprzedam duży garaż w Sej-
nach (posiada kanał, ma dopro-
wadzony prąd). Kontakt: 609 395
457
● Sprzedam działkę - rolną, bu-
dowlaną, uzbrojoną (woda, prąd)
o powierzchni 1 600 m2 w Sej-
nach przy ul. Konopnickiej. tel .
606 31 8 489
● Sprzedam działkę 0,30 ha w
miejscowości Jeziorki, z możliwo-
ścią zabudowy, 1 50 m do jez. Po-
gorzelec. Kontakt: 87 51 6 54 62
● Oferuję do wynajęcia dwupoko-
jowe mieszkanie w Sejnach. Kon-
takt: 509 295 506
● Szukam do wynajęcia mieszka-
nia lub części domu w Sejnach
(2-3 pokoje, kuchnia, łazienka) na
co najmniej dwa lata od września
201 2. Tel. 530 852 248
● Sprzedam działkę 4.000 m kw.
w gminie Giby. W pobliżu las, je-
zioro Pomorze, l inia energetycz-
na, wodociąg. Cena do
uzgodnienia. Kontakt: 503 378
550.
● Pilnie poszukuję dwupokojowe-
go mieszkania do wynajęcia na
dłuższy okres. Kontakt: 726 084
436
● Sprzedam siedl isko w Ogrodni-
kach o pow. 0,5 ha oraz działkę
0,4 ha przy jez. Holny Mejera i le-
sie. Ceny do negocjacj i . Kontakt:
87 51 7 1 0 20 lub 782 042 368
● Wynajmę dwa lokale o po-
wierzcni 48 m2 i 35 m2 oddzielnie
lub jako całość w Sejach przy uli-
cy Marchlewskiego. Tel. 695 950
1 89
● Umeblowany pokój w Sejnach
do wynajęcia. Kontakt: 87 51 6 23
96
● Sprzedam działki budowlane w
miejscowości Zaleskie, tel . 51 4
473 942
● Sprzedam dom w stanie suro-
wym nad jez. w Żegarach. tel.
601 874631
● Sprzedam 9 hektarów ziemi
rolnej, w tym 1 700m2 działki sie-
dl iskowej przy jeziorze. Gmina
Puńsk. Telefon 5091 01 633.Cena
250.000 zł
● Pilnie poszukuję mieszkania do
wynajęcia w Sejnach. Tel. : 665
731 393
● Sprzedam mieszkanie w m.
Sejny własnościowe telefon kon-
taktowy 50831 9925

ROLNICTWO
● Kupię kopaczkę ciągnikową,
oryginalną w bardzo dobrym sta-
nie, w cenie do 2.000 zł. Kontakt:
664 424 333
● Sprzedam mieszankę zbożową
30 ton 750 zł-tona; gmina Kra-
snopol, tel : 605-1 48-1 73
● Sprzedam tegoroczne bele sia-
nokiszonki, bardzo dobra jakość.
Kontakt 87 51 6 31 90
● Sprzedam pszenżyto – cena
800 zł/tona. Kontakt: 798 724 282
● Sprzedam tegoroczne bele sia-
na, po 1 00 zl/szt. , bardzo dobra
jakość, okolice Sejn. Kontakt: 87
51 6 31 90 lub 51 5 1 50 889
● Sprzedam prasę kostkującą Z
224/1 , rozrzutnik 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 nawo-
zów, Tysiąc kg z sitem i wałkiem,
tel.6973091 59
● Kupię cielęta 3-5 dniowe rasa i
płeć obojętne, z okolic Sejn. Kon-
takt: 723 266 740
● Sprzedam 2 tony mieszanki
bardzo dobrej 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 kilkudnio-
we (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, alumi-
niowe borty, ciężar całkowity 1 6
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 ziemniaków, cena
2.500 zł. Kontakt: 508 608 006

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 klacz Wielkopolską
piękną kasztankę 5 lat b.dobre
pochodzenie 6.500 zł Sejny tel.
660-51 3-21 4
● Sprzedam ruszta betonowe
1 70x33x8 -55zł/szt Sejny tel.
660-51 3-21 4
● Sprzedam ruszta betonowe
11 0x33x8 -40zł/szt Sejny tel. 660-
51 3-21 4
● Sprzedam silniki elektryczne od
1 do 55 kW; cena od 1 20 do
2.400 zl. Kontakt: 664 424 333
● Sprzedam wentylatory rożnej
średnicy w cenie od 1 50 do 450
zl. Kontakt: 664 424 333
● Sprzedam olejak nowy, duży.
Cena 80 zł. Kontakt: 664 424 333
● Sprzedam kosiarkę rotacyjna
Slupsk, oryginalna, 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 ,70m po 65zł /szt. tel .
666 963 025
● Sprzedam nowy nieużywany
wózek i łóżeczko, każda rzecz po
11 0 zł. Kontakt: 51 5 1 50 889
● Mam do sprzedania prawie no-
we 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 51 6 31
90
● Sprzedam suknię ślubną białą,
rozmiar 38-40, stan dobry (+), w
komplecie koronkowe bolerko.
Cena do uzgodnienia. Kontakt:
506 540 1 82
● Sprzedam 2 segmenty używa-
ne. Cena od 350 zł do 550 zł. Tel.
501 452 392
● Sprzedam maszynę stolarską
wieloczynnościową 5w1 strugar-
ka, frezarka, piła, grubościówka,
wiertarka. Produkcji niemieckiej.
Sprawna, zadbana, ciężka. Silnik
3 kw. Sejny 79031 7678, 6200zł

RÓŻNE
● Oddam eternit fal isty tel. 87
51 6 20 68
● W dobre ręce oddam pieska
bardzo ładnego, towarzyskiego,
posłusznego, częściowo wyszko-
lonego. Kontakt: 503 1 77 830
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● Oddam szczeniaczki, tel . 667
288 211
● Proszę o kontakt osoby, które
mają do oddania meble, w do-
brym stanie, typu: rozkładane ka-
napy, małe rozkładane rogówki,
itp. Kontakt telefoniczny i email-
owy: 51 3 488 1 93 ; mar-
stab24@wp.pl. Tylko Suwałki,
Sejny i ich okolice

TOWARZYSKIE
● Mam 50 lat, 1 67 cm wzrostu.
Jestem kawalerem spod znaku
wodnika. Cenię uczciwość i sza-
cunek wobec drugiej osoby. Szu-
kam kobiety w wieku 35-49 lat z
okolic Suwałk. Mieszkam na Ma-
zowszu w okolicach Warszawy.
Obecnie pracuję. Tel. (24) 277 39
04, tel. kom. 51 8 91 9 978
● Mam 30 lat jestem samotny lu-
bie gotować sprzątać. Szukam
dziewczyny na wspólne spacery.
Z Sejn lub okolic, tel . 51 8487875
● Miły i sympatyczny 24-latek po-
zna panią do 30 lat. W celu przy-
jaźni i nie tylko. Kontakt: 51 6
299 585
● Chciałbym się zapoznać z panią
w wieku od 30 do 55 lat z okolic
Sejn, Suwałk, Augustowa, Podla-
sia. Chciałbym z panią porozma-
wiać, wypić kawę, pójść na
spacer. Mam na imię Krzysiek,
wolny samotny facet.
gg.1 5841 21 6, tel. 723374449
● Mam 30 lat szukam miłej sym-
patycznej dziewczyny z Sejn lub
okolic na długie zimowe wieczory
lub do stałego związku. tel.
535740873
● Pan po 50-tce, wdowiec, pozna
panią z Sejn lub okolic, cel –
przyjaźń. Kontakt: 51 3 71 9 293

DYŻURY APTEK
27.08.201 2 r.
– 03.09.201 2 r.

APTEKA ŚW.MICHAŁA
ul. Piłsudskiego 20

04.09.201 2 r.
– 09.09.201 2 r.

APTEKA MALWA
ul. Zawadzkiego1 9

1 0.09.201 2 r.
– 1 6.09.201 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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Po efektownym zwycięstwie w I kolejce w dwóch następnych piłkarze Po-
morzanki Sejny dzielili się punktami z rywalami. W 2. kolejce zremisowali
1 :1 na wyjeździe z Iskrą Narew (nie wykorzystali karnego), a na własnym
boisku 0:0 z Gieretem Giby. Natomiast Gieret w drugiej kolejce wygrał na
wyjeździe 1 :0 z Rudnią Zabłudów. Aż przyszła czwarta kolejka a w niej ma-
łe derby Suwalszczyzny. Gieret podejmował Polonię Raczki i przegrał 0:3,
a Pomorzanka zagrała w Suwałkach z rezerwami Wigier. Ten mecz kibice,
piłkarze i trenerzy z Sejn będą wspominali długo i niestety niezbyt przyjem-
nie. Pomorzanka przegrała bowiem aż 0:9 (0:4).

Zanim piłkarze Pomorzanki wyszli
na boisko w Suwałkach trener Woj-
ciech Milewski musiał robić korekty w
składzie. Nie dość, że w domu zostali
zawodnicy z podstawowego składu
Andrzej Ejdulis, Adrian i Marcin Żyliń-
scy, to w trakcie rozgrzewki kontuzji
doznał pierwszy bramkarz Damian
Suszczewicz. W tej sytuacji w bramce
zadebiutował Damian Czeplik.

Zanim zdążył się rozgrzać i zrozu-
mieć z kolegami z defensywy Wigry II
prowadziły już 1 :0. W 2 minucie po
błędzie w środku obrony i niepewnym
wyjściu bramkarza Paweł Stasiński
wykorzystał sytuację 1 x1 i umieścił pił-
kę w bramce. Trzy minuty później
szanse na doprowadzenie do remisu
miał Piotr Macianis, ale nie trafił piłką
w światło bramki rywali. Niewykorzy-
stane sytuacje w piłce mszczą się i w
1 0 min. było już 2:0 dla Wigier I I . Tę
sytuację trener Pomorzanki skwitował
krótkim okrzykiem pod adresem
obrońców: tyczki, stoicie jak tyczki. Z
każdą minutą piłkarze z Sejn grali co-
raz spokojniej, starali się atakować.
Mecz się wyrównał, a bramkowe sytu-
acje stwarzały oba zespoły. W 1 8 min.
udaną interwencją popisał się Czeplik.
W 25 obok bramki z wolnego uderzył
Piotr Macianis, a w 28 Bartosz Lesz-
czyński będąc w polu karnym Wigier

zamiast strzelać wrzucił piłkę „do ko-
sza” bramkarza. W 28 i 30 min. dwie
szybkie akcje Wigier, nieudane pułap-
ki ofsajdowe i z 2:0 zrobiło się 4:0 dla
suwalczan.

Stracone gole nie załamały gości.
W 32 min. strzał Łukasza Balewicza
obronił Błażej Barwicki. W 35 kolejną
udaną interwencję zaliczył Czeplik. W
tej samej minucie, po szybkiej kontrze
gości, szczęście uśmiechnęło się do
suwalczan. W polu karnym piłkę dostał
Piotr Macianis, uderzył mocno w długi
róg i trafił w.. . słupek. Piłka przeleciała
jeszcze wzdłuż bramki Wigier i opuści-
ła boisko. Jeszcze raz ten sam zawod-
nik stanął przed szansą zdobycia gola
w 40 min., ale w dobrej sytuacji nie
trafił w światło bramki.

- To dopiero pierwsza płowa – w
przerwie do swoich piłkarzy mówił tre-
ner Milewski. – To fakt, że rywale są
szybsi, grają lepiej piłką, ale widzicie,
że jak ich się przyciśnie, nie zostawi
miejsca na przyjęcie piłki to można po-
walczyć, a nawet stworzyć bramkowe
sytuacje. Mamy 45 minut. Wszyscy
zapieprzamy. Na boisko wchodzi jede-
nastu i gra jedenastu. Nikt nie stoi, nie
ogląda się na kolegę, nie czeka na ry-
wala, a stara się być przy nim, odebrać
mu piłkę. Nie możemy się poddawać.
Musimy walczyć.

Biją naszych Pierwszy kwadrans drugiej poło-
wy to lekka przewaga Pomorzanki i
dwie niezłe sytuacje nie wykorzystane
przez Piotra Macianisa i Łukasza Ba-
lewicza. Niestety, to czego nie potrafi-
li zrobić sejnianie uczynili suwalczanie.
W ciągu 1 3 minut (60, 61 , 65, 72 i 73
minuta) strzelil i pięć goli i prowadzili
już 9:0. W 67 min. po raz kolejny pech
dosięgnął gości. W starciu z Pawłem
Stasińskim kontuzji doznał bramkarz
Pomorzanki Damian Czeplik i musiał
opuścić boisko. Pierwsza diagnoza
brzmiała podejrzenie wstrząśnienia
mózgu. Na szczęście była to tylko
wstępna diagnoza, która się nie po-
twierdziła. Ale miejsce w bramce Po-
morzanki musiał zająć Łukasz
Balewicz. I chociaż wpuścił dwa gole,
to udaną interwencją uratował swój
zespół przed dwucyfrówką.

- Cóż, przegraliśmy z rywalem
zdecydowanie szybszym, lepszym pił-
karsko, bardziej wybieganym, lepiej
operującym piłką, mającym wypraco-
wane schematy i potrafiącym wyko-
rzystać nasze błędy – ocenił mecz
trener Milewski. - Takie mecze też się
w życiu zdarzają i trzeba umieć przy-
jąć wynik z pokorą. Rzecz w tym, że-
by go zbyt długo nie rozpamiętywać i
podnieść się po ciosie i dalej walczyć,
a nie spuścić głowę, załamać ręce i
stwierdzić, że to już koniec.

Po 5 kolejkach Pomorzanka z 5
pkt. zajmuje 9 miejsce, a Gieret, który
też zdobył 5 pkt. jest siódmy

Ps. W Pucharze Polski na szcze-
blu okręgu podlaskiego Pomorzanka
przegrała 2:3 w Korycinie z Korą i od-
padła z rozgrywek. Natomiast Gieret
swój pucharowy mecz rozegra 29
sierpnia w Krynkach. Zwycięzca tego
spotkania w następnej rundzie ma
wolny los.

Tadeusz Moćkun






