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To najlepszy budżet, jaki
mogliśmy przygotować na
rok 201 0 – twierdzi Jan
Stanisław Kap, burmistrz
Sejn, o budżecie przyjętym
29.1 2.2009 na sesji Rady
Miasta. Projekt pozytywnie
zaopiniowały komisje Ra-
dy Miasta oraz Regionalna
Izba Obrachunkowa.

Ku zaskoczeniu kilku ob-
serwatorów, ten punkt porządku
obrad nie wzbudził wśród rad-
nych żadnych emocji, nie wy-
wołał dyskusj i. Tym większą
niespodzianką było wstrzyma-
nie się od głosu dwojga radnych
i sprzeciw jednego. Za przyję-
ciem budżetu opowiedziało się
10 radnych.
- To zły budżet – argumentował
głosujący na „nie” Arkadiusz
Nowalski.
- To budżet uchwalony pod
kampanię wyborczą – przekonu-
je Andrzej Szturgulewski, który
wstrzymał się od głosu.

Czytaj na stronie 3

Budżet
inwestycji
czy...
wyborów?

Tylko kilka świątecznych dni wystarczyło, aby Sejny pojawiły się na najwięk-
szych ogólnopolskich portalach informacyjnych takich jak tvn.24. Niestety, ta
nagła popularność wyniknęła z dwóch incydentów, do których doszło za sprawą
alkoholu.

Czytaj na stronie 2

Pijane święta

Oddajemy w Państwa ręce
pierwszy, po dłuższej przerwie,
numer „Wieści Sejneńskich”. Ga-
zeta będzie bezpłatna, tak, aby po-
zwolić sobie mógł na nią każdy
bez względu na zasobność portfe-
la. Mamy nadzieję, że stanie się
ona źródłem rzetelnej informacji
dotyczącej naszego miasta i oko-
lic oraz na stałe zagości w Pań-
stwa domach.

Z życzeniami zdrowia
i sukcesów w Nowym Roku

Redakcja

Szanowni
Czytelnicy!

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
Zapraszamy do zamieszczania
reklam w naszej gazecie.

KONTAKT:
wiesci@sejny.home.pl

tel. : 663 371 170
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Pierwszy
mieszkaniec Sejn

BARTŁOMIEJ SZKLARZ (na
zdjęciu) jest pierwszym mieszkań-
cem Sejn urodzonym w 2010 roku.
Rodzice chłopczyka cieszą się z ta-
kiego „wyróżnienia”, ale najważniej-
sze dla nich jest to, że ich synek jest
zdrowy. Bartuś ma 54 cm długości
i waży 3 600 gram. Jest drugim
dzieckiem Jolanty i Roberta, a imię
dla niego wymyślił jego starszy brat.

Od Nowego Roku Sejnom
przybyło już 6 małych mieszkań-
ców. Na świat przyszło 4 chłopców
i 2 dziewczynki. W roku 2009
wSejnach urodziły się 233 dzieci.

(mov)

Jan StanisławKap AndrzejMałkiński
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Pierwsze efekty wspólnych
działańwładzSejn iDruskiennikbę-
dąwidoczne już w tym roku.
- Z władzami Druskiennik przymie-
rzamy się do realizacji dwóch
wspólnych projektów – mówi Jan
Stanisław Kap, burmistrz Sejn. –
Pierwszy, zatytułowany„Polsko-Li-
tewskie spotkania na pograniczu
„Tradycja i Współczesność, Sejny-
Druskienniki” obejmuje działania
kulturalno-rekreacyjno sportowe, ta-
kie jak plenery rzeźbiarskie, malar-
skie, fotograficzne, warsztaty
taneczno-muzyczne, blok imprez
sportowo-rekreacyjnych. Te oraz
podobne wydarzenia zaplanowane
przez Ośrodek Kultury, zapewnią
rozrywkę mieszkańcom i naszym
gościom w okresie letnim, czyli do
początku czerwca do końca sierp-
nia tego roku.

W połowie grudnia w sie-
dzibie Wspólnego Sekretariatu
WspółpracyTransgranicznej wWil-
nie, sejneńscy urzędnicy złożyli
wniosek o dofinansowanie projek-
tu „Rozbudowa infrastruktury dro-
gowej miast Sejny i Druskienniki”.
Wramach tego programuzmoderni-
zowane zostaną ulice: Broniewskie-
go, Cisową, Nowotki i przylegają-
ce do nich ulice zwane liściastymi.
Projekt obejmuje budowę kanaliza-
cji deszczowej, a następnie położe-
nie na jezdni nawierzchni asfalto-
wej i ułożenie chodników.
- Na rozpatrzenie wniosku musimy
poczekać do kwietnia – podkreśla
burmistrz.

Współpraca z Grodnem do-
piero „raczkuje”. Pierwszymwspól-
nym projektem, nad którym prace
są już mocno zaawansowane, jest

budowa w Sejnach parku sporto-
wo-rekreacyjnego przy ul. Parko-
wej. Kolejne, o których na razie
tylko się mówi, to szeroko rozumia-

ne inwestycje ekologiczne, takie
jak budowa kanalizacji na ulicach
Konopnickiej, Marchlewskiego,
Nowej, Młynarskiej i Strażackiej
oraz oświatowe, czyli rozbudowa
szkoły podstawowej z budową hali
sportowej przy tej placówce.

Nastolatka leżącego przy
drodze niedaleko Sejn zauważył
przejeżdżający kierowca. Nie zwle-
kając długo, zawiadomił pogoto-
wie, które zabrało dziecko do
szpitala. Tam okazało się, że 12-la-
tek jest pod wpływem alkoholu.
Jak się dowiedzieliśmy, trafił tam
nieprzytomny, a badanie wykluczy-
ło obecność narkotyków w jego or-
ganizmie. Jako osoba małoletnia
nie mógł zostać poddany testowi
na ilość promili, musieliby na to
wyrazić zgodę jego rodzice.

- Dziecko wyglądało na za-
dbane, nic nie wskazywało na to,
że pochodził z rodziny „z proble-
mami”. Został poddany płukaniu
żołądka i podłączyliśmy mu kro-
plówkę. Odebrała go matka – mó-
wi dyspozytorka szpitala.

Chłopak w pierwszy dzień
świąt udał się z dwoma towarzysza-

miwodwiedzinydokolegimieszka-
jącego w pobliskiej miejscowości.
Chłopcy ukryli się w budynku go-
spodarczym, gdzie następnie ra-
czyli się wysokoprocentowymi
trunkami. Po skończonej imprezie
postanowili razem wrócić do Sejn.
Ale po paru „głębszych” droga po-
wrotna okazała się bardziej wy-
czerpująca. Dziecko straciło
przytomność, a jego równie mło-
dzi kompani prawdopodobnie wi-
dząc karetkę, która dla nich
zwiastowała kłopoty, postanowili
oddalić się od miejsca zdarzenia.

- Ustaliliśmy już dane tych
chłopców, z któryminastolatekspo-
żywał alkohol. Wszyscy są miesz-
kańcami Sejn w podobnym wieku,
od 11 do 14 lat. Teraz pozostaje
kwesta zdobycia przez nich trun-
ków. Rozpijanie nieletnich czy też
sprzedaż alkoholu osobom poniżej

18 roku życia jest karalna – podkre-
śla Ewa Bednarska, oficer praso-
wyKomendy Policji w Sejnach.

Policjantka dodaje, że takie
przypadki nie zdarzają się w Sej-
nach zbyt często. Podobnego zda-
nia jest Barbara Buchowska,
przewodnicząca Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Nar-
komanii:

- Pijane dzieci to w na-
szym mieście incydenty. Nie-
mniej, każdy taki przypadek
wymaga uwagi i wsparcia. Nawią-
zujemy kontakt z rodzicami i stara-
my się im pomóc, skierować do
psychologa. Jeżeli pije rodzic, cza-
sami trafia na odwyk – wyjaśnia
B. Buchowska.

Nie wiadomo czy takim ro-
dzicem nie będzie matka trojga
dzieci, która zajmowała się nimi
całkowicie pijana. Tuż przed No-
wym Rokiem do drzwi jej domu
zapukali funkcjonariusze policji.
Zawiadomiła ich starsza kobieta,
która twierdziła, że nie może się
skontaktować z synem. Policja
nie miała żadnych problemów ze
znalezieniem„zagubionego”. Oka-

zał się on konkubentem kobiety,
która otworzyła im drzwi. Męż-
czyzna leżał na wersalce całko-
wicie nieprzytomny, za to
towarzyszka jego życia, żywo
protestowała, kiedy policjanci
zdecydowali się oddać jej dzieci
pod szpitalną obserwację.

- Kobieta miała 3,7 promi-
la alkoholu w organizmie, co bar-
dzo bliskie jest dawce śmiertelnej.
Nie była w stanie opiekować się
dziećmi, wiec trafiły one do szpita-
la – opowiada E. Bednarska.

Pomimo, iż maluchy, z któ-
rych jeden miał roczek, a pozosta-
łe 6 i 5 lat, nie były zaniedbane czy
głodne, a co najwyżej lekko zaka-
tarzone, teraz o ich losie zadecydu-
je sąd rodzinny.

To właśnie na alkoho-
lizm, jako jeden z głównych po-
wodów braku bezpieczeństwa w
Sejnach, wskazują mieszkańcy
miasta. Zapraszamy państwa do
zapoznania się z wynikami ba-
dań przeprowadzonych na jesie-
ni 2009 r. przez Komendę
Wojewódzką Policji.

Czytaj więcej na stronie 6
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Pijane święta
Nastolatka leżącego przy drodze niedaleko Sejn zauważył
przejeżdżający kierowca.

Ryszard Grzybowski, sta-
rosta sejneński, obecny na ostat-
niej w 2009 roku sesji Rady
Miasta, podziekował radnym
i burmistrzowi za "rok dobrej
współpracy". Jak podkreślił,
wspólnie udało się "zrobić dużo
rzecy dobrych". Przykładem jest
modernizacja ulicy Konopnic-
kiej i drogi prowadzącej na
cmentarz, w czym swój udział
ma również ksiądz proboszcz.

Prezydent Rzczpospolitej
Polskiej Lech Kaczyński nadał
wysokie odznaczenia państwowe
dwóm mieszkańcom Sejn. W Pa-
łacu Prezydenckim Złoty Krzyż
Zasługi odebrał Piotr Szyryński,
a srebrny Stanisław Buchowski.

Obu odzanczonym
GRATULUJEMY.

Starosta
dziękuje

Prezydent
odznaczył

Szpital Powiatowy w Sej-
nach podpisał z Podlaskim
Oddziałem Narodowego Fun-
duszu Zdrowia kontrakt na
świadczenie usług medy-
cznych w roku 201 0.

- Nie jest to wielkie szczę-
ście, a zaledwie minimum tego,
o co walczyliśmy - mówi Walde-
mar Kwaterski, dyrektor szpitala.
- W 2010 roku mamy zagwaran-
towane stawki z kontraktu wyne-
gocjowanego w czerwcu 2009.
O to wnioskowaliśmy i o to w na-
szym imieniu z resortem zdrowia
rozmawiali członkowie konwen-
tu starostów.

Niezałatwiony pozostał
problem nadwykonań. W tej
sprawie negocjacje będą konty-
nuowane.

Szpital
z kontraktem
na 2010 rok

Razem zrobimy więcej
Od października 2009 przedstawiciele Urzędu Miasta w Sejnach spotykają się
z delegacjami samorządów Grodna (Białoruś) i Druskiennik (Litwa). Celem jest
jak najlepsze przygotowanie wniosków o unijne dofinansowanie z „Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-201 3” oraz „Programu Współ-
pracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-201 3”.

Spotkaniu delegacji Sejn i Druskiennik przewodniczyli Jan Stanisław Kap,
burmistrz Sejn i Kristina Miskinienie, zastępca mera Druskiennik.
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- To najlepszy budżet, jaki mo-
gliśmy przygotować na rok
2010 – przekonuje Jan Stani-
sław Kap, burmistrz Sejn, autor
i realizator budżetu. – Chcę
zwrócić uwagę, iż w tym roku
na inwestycje zaplanowaliśmy
kwotę ponad 9 milionów zło-
tych, czyli trzykrotnie wyższą
niż wydaliśmy na ten cel w ro-
ku 2009. Najważniejsze zada-
nia to budowa ulic Nowotki,
Broniewskiego, Cisowej i in-
nych, zwanych popularnie liścia-
stymi. Sporo wydamy też na
kanalizację i wodociągi, moder-
nizację i termomodernizację
szkoły podstawowej . Po raz
pierwszy do lat staramy się się-
gać po środki unijne. Nie robili-
śmy tego wcześniej , bowiem
nie mieliśmy środków na wyma-
gany wkład własny. Dlaczego?
Bo spłacaliśmy kredyty zacią-
gnięte na budowę oczyszczalni
ścieków.

Według burmistrza Sejny
wkraczają teraz na drogę rozwo-
ju. Inne planowane inwestycje to
budowaparkusportowo-rekreacyj-

nego przy ulicy Parkowej, drugi
etap budowy plaży miejskiej .

Z inwestycj i najwięcej ,
bo 3 mln zł kosztować będzie bu-
dowa parku sportowo-rekreacyj-
nego przy ul. Parkowej , po 1,5
mln zł: termomodernizacja
i przebudowa dachu w szkole
podstawowej i II etap budowy
plaży, 1,1 mln zł - budowa sieci
wodociągowej i kanalizacj i sani-
tarnej na ulicach: Nowotki, Woj-
ska Polskiego, Zawadzkiego,
Wierzbowej , Kasztanowej i Gło-
wackiego.

Planowane dochody wła-
sne miasta to kwota 5,3 mln zł.
Po 1,1 mln zł do kasy miasta
wpłynie z tytułu podatków docho-
dowego od osób fizycznych
oraz od prowadzonej przez nie
działalności gospodarczej rozli-
czanej w formie karty podatko-
wej . Dochody w podobnej
kwocie przynieść ma podatek od
nieruchomości, a ponad 2 mln zł
miasto otrzyma jako "swój
udział" w podatkach gmin stano-
wiących dochód państwa.

Z kwoty ponad 1,5 mln
zł dotacj i na zadania celowe, aż

1.473.000 zł stanowić będą dota-
cje na społeczną. Prawie 6 mln
zł otrzyma miasto w formie sub-
wencji (głównie na oświatę -
4 mln), a ponad 6 mln w formie
dotacj i na sfinansowanie wydat-
ków związanych z transportem
i łącznością, oświatą i wychowa-
niem, turystyką, kulturą fizycz-
ną i sportem.

Tradycyjnie „najdroższa
miastu” jest oświata, na którą trze-
ba będzie wydać 7.732.377 zł,
z czego 770 tys. na szkołę podsta-
wową, gimnazjum i przedszkole
z litewskim językiem nauczania.
- Tradycyjnie ten dział jest nie-
oszacowany – twierdzi bur-
mistrz. – W ramach subwencji
oświatowej do kasy miasta trafi
niespełna 4,5 miliona złotych.
A to oznacza, że ponad trzy mi-
liony będziemy musieli dołożyć
z własnego budżetu. Jeśli chodzi
o szkoły z litewskim jeżykiem,
to podstawówka i gimnazjum
otrzymują taką kwotę, jaką w ra-
mach subwencji przekaże resort
oświaty. Natomiast koszty utrzy-
mania przedszkola, w części do-
tyczącej dzieci mieszkających

w mieście Sejny, wynoszące
41 tysięcy złotych, w całości po-
krywamy z budżetu miasta.

Prawie 2,5 mln zł miasto
wyda na pomoc społeczną.
I w tym przypadku subwencje
rządowe są niższe od rzeczywi-
stych wydatków. W roku 2010
o „drobne” 612 tys. złotych.

Zadnie burmistrza o bu-
dżecie potwierdzają pozytywne
opinie komisj i Rady Miasta
oraz Regionalnej Izby Obrachun-
kowej . Te pierwsze wynikają ze
znajomości sejneńskich re-
aliów, druga z papierkowych kal-
kulacj i.

Ale pozytywne opinie ko-
misj i to jedno, a indywidualne
głosowanie to drugie. Poparcia
dla projektu uchwały budżeto-
wej na rok 2010 nie udzielili Bar-
bara Łuba i Andrzej Szturgulewski,
którzy wstrzymali się do głosu
oraz Arkadiusz Nowalski, który
głosował przeciwko przyjęciu
budżetu.

- Według burmistrza to budżet
„ambitny”, a według mnie zły –
swój sprzeciw uzasadnia A. No-
walski. – Życie na kredyt prę-
dzej czy później się na nas
zemści. Mamy jedną z najdroż-
szych administracj i – jeśli za
wskaźnik przyjmiemy ile płaci
przeciętny obywatel za swoich
urzędników. Mamy też jeden

z najniższych wskaźników po-
zyskania środków z funduszy
europejskich.

- Jest to budżet uchwalony pod
kampanię wyborczą – twierdzi
A. Szturgulewski. – Brakuje
środków na inwestycje, bo mu-
simy sięgać po kredyt. W budże-
cie zabezpieczone są środki np.
na MOSiR, które nie wiadomo
jak zostaną wydane. Radni nie
wiedzą do dziś jaka będzie
struktura organizacyjna tej no-
wej jednostki. Realizujemy dru-
gi etap budowy plaży miejskiej ,
a nie wiemy czy w jeziorach,
nad którymi powstanie plaża bę-
dziemy mogli się kąpać.
W pierwszej kolejności trzeba
je było oczyścić, a później brać
się za budowę pomostów.
W 2010 roku stopa bezrobocia
w mieście może sięgnąć 20 pro-
cent, a my nie mamy pomysłu
na tworzenie nowych miejsc
pracy.

Burmistrz podtrzymał
swoje zdanie i stwierdził, że to
naj lepszy budżet na jaki stać
miasto.

Ale opozycja ma prawo
myśleć i głosować inaczej . I tak
właśnie uczyniła w trakcie gło-
sowania uchwały budżetowej
na rok 2010.

Tadeusz Moćkun

Ambitny budżet miasta Sejny
1 9,5 mln zł dochodu, 23,5 mln zł – wydatków, 9,1 m,ln zł na inwestycje

Sesja budżetowa (fot. tam)

Bez dyskusji, ale przy jednym glosie przeciw i dwóch wstrzymujących oraz dzię-
ki poparciu 1 0 radnych miasto Sejny w Nowy Rok weszło z nowym budżetem.
Zakłada on uzyskanie dochodów w wysokości prawie 1 9,5 mln zł i wydatki prze-
kraczające 23,5 mln zł. Deficyt, w wysokości 4 mln zł pokryty zostanie z kredy-
tów (2,9 mln zł) i pożyczek (1 ,1 mln zł).

Radny A. Nowalski

Radny A. Szturgulewski

Powołana przez Marszał-
ka Województwa komisja konkur-
sowa dokonała oceny 321
(wpłynęły 376 w tym 55 nie spełni-
ło wymogów formalnych zareko-
mendowała, a zarząd przyznał
dofinansowania dla 183 ofert na
łączną kwotę 1.270.000 zł ((w tym
9 z powiatu sejneńskiego, na łącz-

ną kwotę 44.000 zł).
Popularyzacja i edukacja

społeczeństwa w zakresie dziedzic-
twa kulturowego województwa
podlaskiego:
- Konkurs Litewskiej PiosenkiDzie-
cięcej "Dainorelis" – Dom Kultury
Litewskiej w Puńsku (2.000 zł)
- XIX Międzynarodowy Festiwal

Teatrów Dzieci i Młodzieży "Bal-
tic - Satelid" – Ośrodek Kultury
w Sejnach (7.000 zł)

Działania upowszechniają-
ce dorobek amatorskiego ruchu ar-
tystycznego
- Działalność zespołów artystycz-
nych DKL w Puńsku - DomKultu-
ry Litewskiej w Puńsku (5.000 zł)

- Film dokumentalny - Historia
i współczesność kapeli ludowej
"Klumpe" - Dom Kultury Litew-
skiej w Puńsku (6.500 zł)

Działania sprzyjające budo-
waniu dialogu międzykulturowego
- Terytoria inności - Ośrodek "Po-
granicze - sztuk, kultur, narodów"
w Sejnach (5.500 zł)

Kreowanie postaw patrio-
tycznych i obywatelskich:
- Organizacja ekspozycji stałej
"CzynNiepodległościowyZiemiSej-
neńskiej"w90-tąrocznicęBitwyNie-
meńskiej - Sejneńskie Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami (7.000 zł)

Wspieranie inicjatyw kul-
turalnych mniejszości narodo-
wych i etnicznych zamieszkują-
cych na terenie województwa pod-
laskiego:
- XI Święto Chórów "Lietuva
Brangi" – Dom Kultury Litew-
skiej w Puńsku (3.000 zł)
- XIX Festiwal Teatrów Stodola-

nych – Dom Kultury Litewskiej

w Puńsku (4.000 zł)

- Dwie Płyty CD Kapeli Ludowej

"Klumpe" - Dom Kultury Litew-

skiej w Puńsku (4.000 zł)

Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę o udzieleniu dotacji z budżetu wojewódz-
twa na wsparcie realizacji w 2010 roku zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świado-
mości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a działalności na rzecz mniejszości narodowych.

Kultura doceniona

Gospodarka 3



Młodzież wyposażona
w puszki i naklejki z logo orkie-
stry, zbierać będzie datki nie tyl-
ko w samych Sejnach, ale
także w kilku pobliskich miej-
scowościach, takich jak: Kra-
snopol, Giby, Berżniki. Ale
wszyscy, którzy chcą uczestni-
czyć w koncertach i licytacj i,
powinni odwiedzić sejneński
Ośrodek Kultury.
- Wystąpią nasze zespoły mu-
zyczne i taneczne, zaprosili-
śmy też „Beciaki” z Suwałk.
Myślę, że każdy znajdzie coś
dla siebie, od poezj i śpiewanej
i muzyki ludowej do bluesa –
mówi Dariusz Tomczyk, dyrek-
tor Ośrodka Kultury w Sejnach.

Chociaż do tej pory nie do-
chodziło do żadnych incydentów,
wolontariusze prosić o wsparcie
orkiestry będą w grupach.
- Razem raźniej i bezpieczniej .
Zresztą, są to często osoby mło-
de, nad którymi musi czuwać
pełnoletni opiekun – mówi D.
Tomczyk.

Dyrektor dodaje, że sej-
nianie tym chętniej wrzucają pie-
niądze do puszek, że widzą

realną pomoc dla lokalnego szpi-
tala. Dzięki poprzednim finałom,
sejneński szpital wyposażono
w kilka nowocześniejszych sprzę-
tów.

Głównym punktem pro-
gramu będzie licytacja gadże-
tów WOŚP. „Pod młotek”
pójdzie wiele obrazów przeka-
zanych przez artystów. W ubie-
głym roku udało się zebrać
ok. 6 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że Wiel-
ka Orkiestra już po raz drugi
zbiera fundusze na pomoc w on-
kologii najmłodszych. W Pol-
sce istnieje kilkanaście centrów
onkologii dziecięcej , wszystkie
je łączy świetna kadra, ale
i brak odpowiedniego, nowocze-
snego sprzętu. Wspomagając
WOŚP choćby niewielka kwo-
tą, możemy to zmienić.

(mov)

Inicjatorem był pan Piotr
Łukaszewicz, uparty Litwin, któ-
ry, nie bacząc na przeciwności lo-
su, czasami nawet niechęć
części tubylców, od kilku lat sta-
ra się wyrwać z zapomnienia od-
ległe tradycje, zwyczaje i
obyczaje pierwotnych mieszkań-
ców tych ziem. Bałtowie Zachod-
ni żyli na dużym obszarze
Wschodniej Europy. Ich ślady
można odnaleźć nie tylko na
dzisiej szych terenach Litwy, Ło-
twy, ale i Białorusi, Ukrainy,
Polski ( nawet na Pomorzu), Ro-
sj i. Byli waleczni, szlachetni.
Pruskie korzenie miał m.in. boha-
ter naszego hymnu narodowego,
Henryk Dąbrowski.

Ziemia wielu ludów
W powszechnej świado-

mości utarło się, iż Prusowie zo-
stali wybici w pień przez
Krzyżaków. Nie bez znaczenia
jednak były wyprawy z Mazow-
sza prowadzone przez kolej-
nych Bolesławów (Krzywousty,
Sprawiedliwy). Pod koniec XIII
wieku ze 170 tysięcy Prusów
ostało się zaledwie 90 tysięcy.
W XIV wieku Prusowie „odży-

li” i było ich, co najmniej 140 ty-
sięcy, aby w ciągu wieku –
półtora znów zniknąć. Tym ra-
zem ulegli głównie asymilacj i.
Na tereny obecnego pogranicza
polsko – litewsko – kaliningradz-
ko – białoruskiego napływały
różne nacje. Mieszkali tu Pola-
cy, Litwini, Niemcy, Żydzi, Ro-
sjanie, Tatarzy, Holendrzy,
a nawet Francuzi, którzy nie wró-
cili z kampanii napoleońskiej .
Tymczasem ostatni Prus, jak pi-
sał Igor Newerly w „Mazur-
skich Historiach”, zmarł na
Fryskiej Mierzei w 1689 roku.

Ostatnio praojcowie tych
ziem wracają do łask. Wspólno-
ty pruskie powstały na Litwie,
obwodzie kaliningradzkim, a nie-
wielka szkoła podstawowa wKa-
mieńsku w województwie
warmińsko mazurskim( po pru-
sku Stabławki, czyli Kamienne
Pole), nosi imię Herkusa Mon-
te, jednego z pruskich wodzów,
który urodził się i zginął z rąk
Krzyżaków w tych okolicach.
Na Litwie działa legalnie nawet
pogański kościół.

Inna sprawa, że pierwszy-
mi mieszkańcami Suwalszczy-

zny, Mazur, Warmii były
plemiona fińskie, Pragermano-
wie oraz inne plemiona, takie,
jak Goci, Gepidzi. Bałtowie
zaś, jak twierdzą historycy, przy-
byli z górnych dorzeczy Dnie-
pru i Wołgi dopiero u schyłku
starożytności. Niestety, daw-
nych śladów prawie już nie ma,
choć do 1936 roku, we wsi Krej-
wiany, w gminie Puńsk, leżał
czczony przez wieki kamień,
uznawany przez tubylców za po-
siadający cudowną moc. Są na
nim wyryte napisy podobne do

pisowni ludówMałej Azji. Obec-
nie zarówno ten kamień, jak
i wiele innych kamieni, głazów
ze śladami naniesionymi przez
pruskie i inne plemiona można
zobaczyć w prywatnym mu-
zeum „Jaćwieskie podwórko”
w litewskich Kibirtai, leżącymi
tuż za polską wsią Poluńce
w gminie Puńsk. Można tam po-
jechać gminną drogą, np. od stro-
ny Widugier (szosa na Sejny).

Święty ogień
Wspólnota Jaćwiesko –

Pruska w litewsko – polsko- ja-
ćwieskiej gminie Puńsk jest
pierwszą w Polsce. Chęć przy-
należenia do niej zgłosiło już
pół tysiąca osób. Będą mogli
do niego należeć obywatele
Unii Europejskiej , a członkami
honorowymi mogą zostać oby-
watele państw trzecich, szczegól-

nie Białorusi, Ukrainy, Rosj i.
Głównym celem stowarzy-
szenia jest pielęgnowanie
kultury, tradycji prusko – ja-
ćwieskiej . Będą też wydaw-
nictwa, przedsięwzięcia
archeologiczne, artystyczne.
Pan Piotr nauczył się nawet ję-
zyka pruskiego.

W dniu zjazdu, w osa-
dzie prusko- jaćwieskiej pana
Piotra Łukaszewicza, na ka-
miennym kręgu, w miejscu zwa-
nym Alkaviete, zapalono święty
ogień, by chronił tubylców.
W tym miejscu, jak głoszą le-
gendy, ogień palił się już przed
4 tysiącami lat, a aż do XVII
wieku schodzili się tu mieszkań-
cy okolicznych osad, by odpra-
wiać swoje obrzędy, prosić
bogów o łaski.

Od kilku lat na Litwie
oraz Łotwie, dzień 22 września
obchodzony jest jako Dzień Jed-
ności Bałtów. Z inicjatywą wy-
szli w 2002 roku Łotysze,
w wyniku czego, parlamenty
obu krajów przyjęły stosowną
uchwałę, by pomysłowi nadać
dużą rangę. W 2009 roku świę-
ty ogień został po raz pierwszy
zaniesiony i na jaćwieskie gro-
dziska w Klejwach, Jeglińcu,
Szurpiłach na Suwalszczyźnie
oraz do litewskiego Rudaminas.

W pruskiej osadzie
Pan Piotr Łukaszewicz

z Puńska, własnym sumptem,
na 6 hektarach lasanku, zrekon-

Wracają do korzeni
Oszkinie

Do niewielkiej osady Oszkinie w gminie Puńsk, przybyli jesienią 2009 roku po-
tomkowie Jaćwingów, Suduwów, Prusów, Litwini, Polacy, by założyć Wspólnotę
Jaćwiesko – Pruską.

Serca dla dzieci
Swoją „osiemnastkę” Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy obchodzić będzie także w Sejnach. Na uli-
cach miasta pojawi się 30 wolontariuszy, którzy bę-
dą zbierać pieniądze na diagnostykę onkologiczną
małych dzieci.

9.00–14.00 Zbieranie pieniędzy
na terenie Sejn i Powiatu Sej-
neńskiego
Program artystyczny w Ośrod-
ku Kultury w Sejnach:
14.00 – Koncert orkiestry
dętej
14.30 – Program Artysty-
czny Przedszkola Miejskie-
go w Sejnach
15.00 –Koncert Ludowego
Zespołu Pieśni i Tańca „Sejny”
15.30 – Program Artystyczny
Ośrodka Kultury w Sejnach
- Studio Piosenki
- Zespół Śpiewu Tradycyjnego
- Dziecięce i Młodzieżowe
grupy taneczne z OK.
- Zespoły Mażoretek „Ladys”
Lady „Piruecik”
17.00 – Licytacj a gadże-
tów WOŚP
17.30 – Koncert Studio
Piosenki „Beciaki” z Suwałk
18.15 – Koncert Sejneńskiej
Kapeli Kresowej
18.45 – Koncert Zespołu
Poezji Śpiewanej z OK.
19.15 – Koncert Zespołu Gaz
blues Grupa

Wolontariusze, którzy w ubiegłym roku zbierali pieniądze nie zważając na mróz.

XVIII FINAŁ WOŚP
W SEJNACH
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W kwietniu miną cztery lata jak re-
aktywowaliśmy orkiestrę. Wtedy
było nas osiem osób grających trzy
standardowe marsze i jakaż była ra-
dość z tego, że graliśmy. Dzisiaj pro-
szę Państwa, to zupełnie inne
oblicze naszej orkiestry. W całym
składzie jest trzydzieści pięć osób
grających i dziesięć uczących się.
Wtej chwilimożemysobie na to po-
zwolić, aby spośród chętnych wy-
brać tych najbardziej zdolnych.
Pozostaje jedynie problem instru-
mentów. Tu należą się podziękowa-
nia rodzicom, którzy po prostu
sami zakupili instrumenty swoim
dzieciom.

Oczywiście nie czekamy
z założonymi rękoma i poczynili-
śmy zakupy z własnych, pozyska-
nych za granie funduszy.
Kupiliśmy puzon używany za
1500zł, nowy alt za 1800zł, werbel
ze stelażem za 2200zł, stelaż do no-
szenia bębna za 1800zł. Należy do-
dać, że w miarę możliwości
finansowych takie rzeczy jak oliw-

ka do instrumentów, pasta do
czyszczenia, stroiki są także kupo-
wane ze środków własnych. Chce-
my serdecznie podziękować Panu
Staroście i Radzie Powiatu za za-
kup nowego saksofonu tenorowe-
go w kwocie 3600zł. Jednak
największym i jak do tej pory nie
zawodnym naszym sponsorem jest
Burmistrz i Rada Miasta Sejny.
Wszyscy wiemy, z jakimi kłopota-
mi finansowymi boryka się miasto.
A jednak w 2009 roku Rada Miasta
przeznaczyła w swoim budżecie na
działalność orkiestry 12000 zło-
tych. Jak się dowiedziałem w roz-
mowie z Burmistrzem Miasta na
przyszły 2010 rok Rada Miasta
przeznaczyła 18000 złotych. My ze
swej strony zrobimy wszystko, aby
wszelkie imprezy organizowane
przez Urząd Miasta jeszcze bar-
dziej uświetnić swoim graniem.
Nie wszyscy wiedzą, że przy Urzę-
dzie Miasta działa Miejska Komi-

Podziękowanie
od orkiestry dętej
Dzięki ludziom dobrej woli możemy doskonalić swój warsz-
tat artystyczny, podnosić swoje kwalifikacje i reprezento-
wać naszą Małą Ojczyznę na terenie naszego powiatu,
województwa, a i poza granicami państwa. Koniec roku to
świetny czas na podsumowania i złożenie podziękowań
wszystkim osobom i instytucjom, które nam pomogły.

MOSiR
Wznawia działalność po ok. 20
latach przerwy. Za jego powoła-
niem (uchwała Rady Miasta
z 14.12.2009 r) głosowało dzie-
sięciu radnych, a troje wstrzyma-
ło się od głosu.
- W projekcie uchwały brakuje
struktury organizacyjnej jednost-
ki, a burmistrz stwierdził, że nie
wie jak będzie wyglądało zatrud-
nienie w ośrodku – w dyskusji
nad projektem uchwały swoje
uwagi zgłaszała radna Barbara
Łuba.

Burmistrz Jan Stanisław
Kap odpowiedział, że w statucie
jest zapis, że to dyrektor tworzy
strukturę zatrudnienia. Radny Ra-
fał Sławiński wydawał się nie-
przekonany i dociekał kosztów
tego przedsięwzięcia.
- Podstawą gospodarki ośrodka
będzie roczny plan finansowy.
W statucie zapisano, że środki
na działalność zatwierdzać bę-
dzie Rada Miasta - tłumaczył bur-
mistrz.

Wyjaśnienie burmistrza
Kapa nie przekonały jednak Bar-
bary Łuby, Rafała Sławińskiego

i Arkadiusza Nowalskiego, któ-
rzy wstrzymali się od głosu.

Na kolejnej sesji część
wątpliwości związanych z funk-
cjonowaniemMOSiR została wy-
jaśniona. W przyjętym przez
rade budżecie na rok 2010 w po-
zycji „Instytucje kultury fizycz-
nej (dz. 926, roz. 92604)”
wpisano kwotę 50.900 zł i jest to
budżet MOSiR na pierwszy rok
działania. Z tej kwoty - 35 tys.
przeznacza się na wynagrodze-
nia pracownicze, 7 tys. na skład-
ki na ubezpieczenie społeczne,
900 zł – składki na Fundusz Pra-
cy, 5 tys. – zakup materiałów
i wyposażenia, a 3 tys. – na inne
wydatki.

Burmistrz zapytany o to,
komu powierzy obowiązki szefa
MOSiR odpowiada:
- Na razie nie wiem komu powie-
rzę pełnienie obowiązków dyrek-
tora, bo rozmowy z kandydatami
trwają. Nazwisko pełniącego obo-
wiązki, podkreślam, pełniącego
obowiązki, podam w połowie
stycznia. A dyrektora wyłoni-
my w trakcie roku w drodze
konkursu.

Miejska
Biblioteka Publiczna
Jako samodzielna jednostka dzia-
łała do roku 2000, kiedy to zosta-
ła przyłączona do Ośrodka
Kultury. Obowiązki dyrektora,
do czasu rozstrzygnięcia konkur-
su na to stanowisko, pełnić bę-
dzie Anna Namiotkiewicz.
- Oddzielenie biblioteki od Ośrod-
ka Kultury nakłada na nas ustawa
o bibliotekach, w której znalazł
się zapis mówiący iż: „biblioteki
publiczne nie mogą być łączone
z innymi instytucjami oraz z bi-
bliotekami szkolnymi” – wyja-
śnia burmistrz Sejn.

Oddzielenie i zmiana na-
zwy to zabieg formalno-prawny.
Pracownicy biblioteki pozostają jej
pracownikami, zadania do realiza-
cji też się nie zmieniają. Zgodnie ze
statutem nadzór merytoryczny nad
nasza biblioteka sprawować będzie
Książnica Podlaska w Białymsto-
ku, a budżet ustalać Rada Miasta
Sejny. Na rok 2010 jest to kwota
160 tysięcy złotych.

O planach działania obu
instytucji na rok 2010 poinformu-
jemy w najbliższych wydaniach
„Wieści”.

Na własny rachunek
Z początkiem nowego roku rozpoczęły działalność dwie „odrestaurowane” samo-
dzielne jednostki budżetowe. Mowa o Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Biblioteka i MOSiR

struował osadę prusko- jaćwie-
ską. Starał się, by wyglądała tak,
jak przed wiekami. Będąc tu, moż-
na rzeczywiście poczuć ducha
dawno minionych lat, posłuchać
legend, wziąć udział w jakiś pra-
dawnych obrzędach, poznać histo-
rię pojaćwieskich ziem, no
i czasami spotkać pierwszego i je-
dynego króla litewskiego, Mendo-
ga. Zjednoczył on w XIII wieku
Litwinów, zajął nawet ziemie ru-
skie, z Nowogródkiem łącznie.
Jednych pomniejszych książąt
przekupił, innych podbił, ale
gdy w 1250 roku Krzyżacy zaję-
li Żmudź, przeszedł ze swym
dworem na wiarę rzymskokato-
licką, a 6 lipca 1253 roku, z rąk
papieża, otrzymał koronę królew-
ską. W ten sposób uchronił zie-
mie litewskie przed krzyżacką
zagładą. Panował, jako król,
10 lat. W 1263 roku on i jego

dwaj synowie, zostali zabici
przez jego przeciwników, a Li-
twa znów na wiele lat stała się
pogańska, targana najazdami,
aż w 1410 roku król Polski i Li-
twy Jagiełło, wraz ze swym stry-
jecznym bratem Witoldem,
pobili Krzyżaków i całe rycer-
stwo ówczesnej Europy pod
Grunwaldem. Za to obecnie
dzień 6 lipca jest jednym z naj-
większych świąt państwa litew-
skiego.

Osadę wyświęcili pogań-
scy kapłani, ale w lipcu br. sta-
wił się tu, wraz z królem
Mendogiem, także ksiądz kato-
licki z Litwy, który skropił zie-
mię litewsko – jaćwieską
święconąwodą.. Turystyka histo-
ryczna staje się obecnie dosyć
modna, a niejeden chce odna-
leźć w sobie Prusa. Dobrze na
tym wychodzi mazurska Galin-

dia, ale pan Piotr, jak powiada,
chce nie tylko widzieć w swej
osadzie turystyczną atrakcję,
ale i przypominać obecnemu po-
koleniu historię, obyczaje, bo
i drzewo, i człowiek żyć bez ko-
rzeni nie mogą.

Miejsce rzeczywiście cie-
kawe, wrażenie robią pieczołowi-
cie zrekonstruowane budowle,
wyryte w kamieniu twarze wo-
dzów prusko- jaćwieskich, pil-
nie przyglądające się gościom,
leśne ścieżki, gdzie czuć ducha
minionych wieków. Warto,
choć na chwilę, przenieść się
z naszego zwariowanego XXI
wieku z kilkaset lat wstecz, po-
słuchać głosu lasu, tutejszych bo-
gów, chroniących od 4 tysięcy
lat ziemię jaćwieską.

Jan Wyganowski

Stanisław Buchowski
rozpoczyna swoją książkę sło-
wami: „Mimo, iż od wydarzeń
lat 1918 – 1920 na Ziemi Sej-
neńsko – Suwalskiej wkrótce
minie cały wiek, to stan badań
nad ich przebiegiem jest wciąż
fragmentaryczny.” Rzeczywi-
ście, opracowań historycznych
na ten temat nie ma wiele, tym-
czasem wydarzenia tamtych
lat właściwie zaważyły nad
obecnym geopolitycznym sta-
nem tych ziem. Autor wręcz
przestrzega od uciekania od
przeszłości, tak charakterystycz-
nego dla współczesności.

W ręce czytelnika tra-
fia staranne opracowanie tema-
tu. Autor przybliża przyczyny
konfliktu polsko-litewskiego,
opisuje walki powstańcze i sy-
tuację po powstaniu. Książka
opatrzona jest archiwalnymi
zdjęciami m.in. świąt narodo-
wych, wyjazdu Józefa Piłsud-
skiego z Suwałk do Sejn,
dokumentów i pomników.

Stanisławowi Buchow-
skiemu temat konfliktu pol-
sko-litewskiego jest dobrze
znany. Pierwsza jego książka
na ten temat ukazała się

w 2004, a j ej nakład jest już
wyczerpany. Drugie wydanie
tej publikacj i, które właśnie
trafia do czytelnika, uzupeł-
nione jest o dodatkowe anek-
sy zawierające przemówienie
Józefa Piłsudskiego w Suwał-
kach, informacje dotyczące
wizyty Naczelnika Państwa,
bitwy I Dywizj i Piechoty Le-
gionów pod Sejnami i inne.

Gratka nie tylko dla mi-
łośników historii.

Zapomniana historia
Niedawno wydana książka „Konflikt polsko-litewski
o Ziemię Sejneńsko- Suwalską w latach 1 01 8- 1 920”
to dla sejnian lektura obowiązkowa. Szczególnie, je-
śli interesują się mniej znanym obliczem historii swo-
jego regionu.

Książka do nabycia w Muzeum
Ziemi Sejneńskiej, cena 20 zł

Ciąg dalszy na str. 6
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Co wpływa na tak wyso-
kie poczucie bezpieczeństwa?
Jak się okazało, 61 proc. ankieto-
wanych mieszkańców powiatu
nie było ofiarami przestępstw
lub nie znało takich przypad-
ków w najbliższej okolicy. Zde-
cydowanie mniej takich osób jest
w samych Sejnach (48 proc.), niż
na wsi (67 proc.) Co piąty badany
czuje się bezpieczniej dzięki odpo-
wiedniej liczbie patroli policji,
14 proc. docenia znaczenie wdra-
żanych przez policję, społeczeń-
stwo i samorządy programy
prewencyjne, a poczucie bezpie-
czeństwa 4 proc. mieszkańców
kształtują medialne informacje
o sukcesach policj i. Współpracę
instytucji i mieszkańcóww popra-
wie poczucia bezpieczeństwa
dwukrotnie bardziej doceniają
mieszkańcy miasta nad Marychą
(21 proc.), niż okolicznych miej-
scowości (11 proc).

Jak wynika z odpowie-
dzi badanych, mieszkańcy wsi
powiatu sejneńskiego zdecydo-
wanie negatywnie oceniają licz-
bę patroli policyjnych, co
w przypadku samych Sejn, nie
jest już takim problemem. Ankie-
towani mieszkańcy miasta po-
nad dwukrotnie częściej niż wsi
byli ofiarami przestępstw.

Badanie daje także odpo-
wiedź na pytanie, co najbardziej
niepokoi mieszkańców powiatu.
Zdecydowana większość odpo-
wiedzi skupia się w dwóch ob-
szarach – bezpieczeństwie na
drogach oraz alkoholu. Dla
68 proc. badanych najważniej-
sza jest walka z brawurową jaz-
dą samochodami i motocyklami,
47 proc. wskazało na alkoho-
lizm, 31 proc. nietrzeźwość kie-
rowców, 26 proc. chuligaństwo
i wandalizm, 21 proc. zakłóca-

nie ciszy nocnej , 15 proc. prze-
moc wśród nieletnich, 11 proc.
przemoc w rodzinie, 10 proc. de-
nerwują źle parkujący kierowcy,
5 proc. włamania do mieszkań,
4 proc. narkomania, 3 proc. napa-
dy i rozboje, a po 1 proc. wskaza-
ło na kradzieże kieszonkowe

oraz kradzieże samochodów.
Mieszkańcom Sejn zdecydowa-
nie bardziej doskwiera zakłóca-
nie ciszy nocnej oraz źle
parkujący kierowcy. Zdecydowa-
nie większym problemem na wsi
są nietrzeźwi użytkownicy dróg.

Badani zostali poprosze-
ni o wskazanie przedsięwzięć,
które mogłyby poprawić bezpie-
czeństwo w miejscu zamieszka-
nia. Zdecydowana większość
mieszkańców wsi, poprawy bez-
pieczeństwa upatruje w instala-
cj i oświetlenia ulic.

Jak wynika z badania,
2 proc. ankietowanych wciągu
ostatniego roku było ofiarami
przestępstw. W zdecydowanej
większości były to kradzieże (57
proc.) lub włamania (29 proc.),
a 14 proc. doświadczyło pobicia.
O względnie wysokim poziomie
poczucia bezpieczeństwa świad-
czy fakt, iż jedynie 26 proc. oba-
wia się możliwości zostania ofiarą
przestępstwa (tak 12 proc., raczej
tak 14 proc., raczej nie 32 proc.,
zdecydowanie nie 15 proc., 27

proc. trudno powiedzieć).
Sejneńscy policjanci mogą

być zadowoleni z oceny swojej
pracy. Dobrze ocenia ją 27 proc.
ankietowanych, a raczej dobrze 45
proc. Złe opinie dotyczące powia-
towej policji ma co dziesiąty bada-
ny (6 proc. raczej źle, 4 proc. źle),

a 18 proc. nie ma na ten temat zda-
nia. Co ciekawe, oceny mieszkań-
ców miasta i wsi są niemal
identyczne. Opinie dotyczące pra-
cy mundurowych przekładają się
bezpośrednio na poziom zaufania
(80 proc. ufa policjantom, 20 proc.
nie). Mieszkańcy powiatu znają
swoich dzielnicowych (40 proc.).
Co trzeci ankietowany wie w któ-
rej jednostce urzęduje, a tyle sa-
mo przyznało, iż nie ma pojęcia
kto nim jest oraz gdzie i kiedy
urzęduje.

Przeważająca większość
badanych uznała (85 proc.), iż po-
ziom bezpieczeństwa jest taki
sam jak przed rokiem. 8 proc.
czuje się bezpieczniej, natomiast
w odczuciu 7 proc. poziom bez-
pieczeństwa spadł.
- Opinie dotyczące pracy policji
od lat utrzymują się na podob-
nym poziomie. Należy podkre-
ślić, że są wysoce indywidualne
i związane z własnym doświad-
czeniem. Jeżeli ktoś został okra-
dziony, a funkcjonariuszom
udało się ująć sprawce, opinia
o naszej pracy będzie lepsza.
Oczywiście staramy się popra-
wić wizerunek służb munduro-
wych w oczach sejnian, choćby
wysyłając więcej patroli, o co
tak apelują mieszkańcy– podsu-
mowuje Ewa Bednarska, oficer
prasowy KP w Sejnach.

Życzymy, aby takich przy-
padków jak opisane przez nas na
pierwszej stronie, było jak naj-
mniej. Badanie przeprowadzono
w III kwartale 2009 r. na 252 oso-
bowej grupie mieszkańców.

Bezpiecznie,
ale nie na drogach
Jak wynika z badań przeprowadzonych na jesieni 2009 r. przez Komendę Woje-
wódzką Policji, mieszkańcy powiatu sejneńskiego czują się bezpiecznie. Tak
uważa 93 proc. ankietowanych mieszkańców Sejn (35 proc. czuje się zdecydo-
wanie bezpiecznie, a 58 proc. określa swoje miejsce zamieszkania jako raczej
spokojne) i 91 wsi. Co ciekawe, mimo iż wśród osób mieszkających na wsi po-
czucie pełnego bezpieczeństwa jest większe (50 proc. zdecydowanie czuje się
bezpiecznie), to więcej osób niż w mieście, bo prawie co dziesiąty ankietowany
(9 proc.), czuje się w jakimś stopniu zagrożony.

sja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych pod przewodnictwem
Pani Barbary Buchowskiej. I ten or-
gan też nie pozostaje obojętny na na-
sze potrzeby, przeznaczając na nie
niewielkie, ale jakże cenne pieniąż-
ki. Dziękujemy Komisji na czele
z Panią Barbarą Buchowską.

Wielu pytało co jest ze
starymi instrumentami, które to
przejęliśmy z Zespołu Szkół Tech-
nicznych. Otóż chcę Państwa poin-
formować, że te które nadają się do
grania są do tego wykorzystane i to
widać jak różnią się one wyglądem.
Ale należy tu wspomnieć o „ złotej
rączce” naszej orkiestry, koledze
Stasiu Przeborowskim. To w dużej
części Jemu zawdzięczamy, że wie-
le z tych instrumentów gra.

Szanowni Państwo oddziel-
ną rzeczą jest chęć do grania, instru-
menty, ich utrzymanie, ale
konieczne do tego jest jeszcze zaple-
cze. Gdzie to wszystko trzymać,
ćwiczyć, kserować nutki i cała, cała
otoczka z tym związana. I tu od sa-
mego początku na wysokości zada-
nia stanął Komendant Powiatowy
PSP mł. bryg. Zdzisław Czakis. To
dzięki Jego dobrej woli, zaangażo-
waniu i sympatii, jakążywi do orkie-
stry możemy korzystać z sali do
prób, pomieszczeń magazynowych
na instrumenty, kserokopiarkek i pa-
pieru do nich.

Zdawałoby się już wszyst-
ko. No tak, grać się nauczyliśmy, le-
piej lub gorzej. Ale przecież trzeba
się z tym gdzieś pokazać. Potrzeb-
ny jest autokar. I tu ukłon w stronę
Wójtów Gmin. Wójt Gminy Sejny
Jan Skindzier , Wójt Gminy Puńsk
Jan Liszkowski , Wójt Gminy Giby
Jan Kramnicz i Wojt Gminy Kra-
snopol Józef Stankiewicz. Dziękuje-
my Wam Panowie i liczymy na
dalszą współpracę. Należy też do-
dać, że na mniejsze odległości były
udostępniane nieodpłatnie busy ze
straży pożarnej i UrzęduMiasta.

Szanowni Państwo, wie-
my, że orkiestra działa pod patrona-
tem OSP. W tym miejscu należą
się podziękowania Prezesowi OSP
dh. Borysowi Kasjanow i całemu
ZarządowiOSPwSejnach. To dzię-
ki tym ludziom mamy mundury, to
Ci ludzie chodzili i zbierali pieniąż-
ki od prywatnych ludzi i przedsię-
biorstw.

A o to darczyńcy naszej orkiestry:
Krzysztof Koncewicz
Romuald Jurgielewicz
Romuald Zubowicz

Grzegorz Janusz Prolejko
Józef Bobrowski
Wiktor Pogorzelski
Marcin Gawinowicz
BogusławBobrowski
Marian Czokajło
Lilia Fidrych

Józef Korzeniecki
StanisławGołkowski
RadosławGryziewicz
Jarosław Protasiewicz
Rafał Sławiński
JacekGniazdowski
ReginaMilanowska
StanisławBuksa
Dariusz Oskroba
Łucja Krutul
Wojciech Kisiel

Apteka przy ul. Marchlewskiego
Anna Baranowska
Stanisław Żynda
Maria Sawejko

Nie sposób nie wspomnieć
o naszych wspaniałych mażoret-
kach pod kierownictwem Pani Do-
roty Tomczyk. To dzięki swojej
profesjonalności i osobistej urodzie
każdej z Was my jako orkiestra wy-
glądamy piękniej. Szczególne po-
dziękowania Pani Dorocie
Tomczyk za przygotowanie ukła-
dów tanecznych i musztry.

W 2009 roku obsłużyliśmy
40 imprez, w tym dwa razy byli-
śmy w Litwie tj. w Alitusie i w Ej-
szyszkach. Więcej na naszej stronie
internetowej: www.orkiestrasej-
ny.ecom.net.pl

Jeszcze raz serdecznie
wszystkim dziękuję i przepraszam
wszystkich tych, których nie wy-
mieniłem.

Kończąc chciałbym zarów-
no w imieniu własnym jak i Zarzą-
du Stowarzyszenia Społecznego
Sympatyków Orkiestry Dętej zło-
żyć najserdeczniejsze życzenia na
rozpoczęty 2010 r. Życzę Państwu
przede wszystkim zdrowia, wielu
radosnych, spokojnych dni, Pogo-
dy Ducha na te gorsze dni, choć le-
piej by ich w ogóle nie było.
Oczywiście wiele zadowolenia
i przyjemności z naszego grania.

Z poważaniem
menadżer orkiestry
Kazimierz Deniusz

wraz z Zarządem Stowarzyszenia

Ciąg dalszy ze strony 5

Podziękowanie od orkiestry dętej
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TABELA IV LIGI W SEZONIE 2009/10

● 1-2 AWANS DO III LIGI PODLASKO-WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ
● 3-14 POZOSTAJĄ W IV LIDZE
● 15-16 SPADEK DO KLASY OKRĘGOWEJ SENIORÓW

IV LIGA SEZON 2009/2010

W
Y
T
N
IJ
/ Z
A
C
H
O
W
A
J

Niezła gra ofensywna, o
czym świadczą 24 strzelone go-
le (8. pozycja w nieoficjalnej kla-
syfikacji pod względem
zdobytych goli), ale fatalna posta-
wa w defensywie (42 gole straco-
ne, to drugi od końca wynik
w lidze). Obraz nie najlepszej je-
sieni uzupełnia pechowa przegra-
na w wyjazdowym meczu
z ŁKS Łomża. Przegrana przy
zielonym stoliku, czyli walkowe-
rem 0:3, bo na boisku piłkarze
z Sejn okazali się lepsi od rywali
(2:1). Niestety, przeoczenie Mać-
ka Anuszkiewicza przywypełnia-
niu protokołu przed meczem i
jego pojawienie się na boisku
w II połowie sprawiło, że na
wniosek ŁKS wynik spotkania
zweryfikowano. Uzasadnienie
oczywiste: występ na boisku za-
wodnika nieuprawnionego. I na
nic zdały się tłumaczenia, że był
to błąd, że zawodnik ten został
potwierdzony do gry w zespole
Pomorzanki, nie ciążyły na nim
żadne kary za kartki.

Nie tylko pech
Te odebrane Pomorzance

trzy punkty nie poprawiłyby koń-
cowej lokaty w tabeli, ale zwięk-
szyłyby przewagę zespołu
Romualda Wiszniewksiego nad
strefą spadkową z czterech do
siedmiu punktów.

Cóż, stało się i nie ma co
płakać nad przysłowiowym rozla-
nym mlekiem.
- Powodów słabszej postawy by-
ło sporo, a najważniejszy to nie-
spotykana w ostatnich latach
rotacja kadrowa w drużynie
– mówi Tomasz Falana, prezes
Pomorzanki. – Z zespołu, z róż-
nych powodów, odeszli bo-
wiem Krzysiek Gliński, Karol
Kłoniecki, Waldek Palanis, Mar-
cin Rakowski, Arek Rusanow-
ski, Piotrk Olkowski, Kamil
Palewicz, Michał Sobolewski.
Narijus Labanauskas, Kamil Kra-
chało, Daniel Maciejewski. Z po-
wodu kontuzji nie grali, lub
występowali w kratkę Szymon
Kunicki, Zbyszek Zawadzki i Mi-
chał Pieślak. To razem mamy 14
zawodników, czyli więcej niż wy-
stępuje na boisku. W tym tune-
lu, w jakim znalazła się drużyna,
zabłysło jednak światełko. Mam
na myśli grupę juniorów, wycho-
wanków klubu, którzy jesienią
zadebiutowali w pierwszej druży-

nie. Chodzi o Wojtka Kowalew-
skiego, Bartka Leszczyńskiego,
Pawła Luto, Marcina Plikunasa,
Łukasza Berneckiego, Krystiana
Woźniakowskiego, Marcina Ja-
kielaszka i Henryka Hołdyńskie-
go. Ilu z nich zostanie, czy
i ewentualnie kto dojdzie do dru-
żyny, ostatecznie będziemy wie-
dzieli dopiero w marcu.
Wszystko rozbija się bowiem
o pieniądze, a raczej ich brak.
Wzmocnienia, jeżeli chcemy za-
jąc bezpieczne miejsce i w na-
stępnym sezonie grać o czołowe
lokaty w IV lidze, są niezbędne.
Są już pierwsi kandydaci do gry
w naszym klubie. Ale ... No wła-
śnie, wszystko rozbija się o pie-
niądze. Finansowe wsparcie ze
strony władz miasta i zapewnie-
nie autobusów na spotkania wy-
jazdowe przez gminy są bardzo
cenne i za tę pomoc dziękuję.
Pomaga nam też, w skromnym
wymiarze (daje 3.000 zł na rok
– dop. Wł.) Starostwo Powiato-
we. Resztę dokładają sponsorzy.
Dziś jakoś udaje się nam powiązać
koniec z końcem, ale nie wiem co
będzie po wyborach nowych
władz – kończy prezes Falana.

Zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze w Pomorzance
musi się odbyć do 29 marca.

Marzenia trenera
W przekazanym wła-

dzom klubu planie przygotowań
do rundy rewanżowej trener Ro-
muald Wiszniewski (prowadził
m.in. Wigry Suwałki; grał w Wi-
grach, Bałtyku Gdynia i lidze
niemieckiej) przyczyn słabej po-
stawy w meczach rozegranych
jesienią 2009 upatruje w :
- brakach w wyszkoleniu tech-
niczno-taktycznym
- braku rywalizacji w zespole
(na treningach pojawiało się 7-9
zawodników, w tym 6 juniorów)
- słabym przygotowaniu moto-
rycznym do rozgrywek
- bardzo słabej skuteczności
w grze defensywnej.

Zdaniem szkoleniowca
niezbędne jest wzmocnienie ze-
społu 6-7 piłkarzami (chodzi
o bocznych obrońców, pomocni-
ków i napastnika), tak aby kadra
pierwszego zespołu liczyła 22
zawodników.

Problemy
Pomorzanki
Po 17 kolejkach (15 z rundy jesiennej, dwie z rewanżo-
wej) piłkarze IV ligowej Pomorzanki Sejny zajmują 14,
czyli ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli. Dorobek ze-
społu jest znacznie skromniejszy niż oczekiwano przed
inauguracją rozgrywek sezonu 2009/2010. Tylko 13 pkt.
za trzy zwycięstwa i cztery remisy, pozostałych 10 spo-
tkań zakończyło się oddaniem punktów rywalom.

Ciąg dalszy na stronie. 8

Piłka nożna
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Napierwszym treningu za-
wodnicy i trener spotkają się już
12 stycznia, a dzień później piłka-
rze przejdą testy Coopera.

W programie przygoto-
wań do walki o utrzymanie się
w IV lidze Romulad Wiszniew-
ski zaplanował siedem sparin-
gów i obóz dochodzeniowy
(20-25.01.) w Sejnach.

Pierwszy mecz towarzy-
ski zespół zagra 31 stycznia, a ko-
lejne 7, 14, 21 i 28 lutego, 7 i 14
marca. Rywalami Pomorzanki
w meczach zaplanowanych na

14, 21 i 28.02. będą zespoły z
Druskiennik i Alytusa. Z kim
zmierzą się sejnianie w pozosta-
łych meczach jeszcze nie wiado-
mo.

Dodajmy, że oprócz druży-
ny seniorów w rozgrywkach pro-
wadzonych przez Podlaski
Związek Piłki Nożnej występowa-
ły zespoły juniorów starszych (tre-
ner Andrzej Ejdulis) i trampkarzy
starszych (trener Wojciech Milew-
ski). Do oceny ich występów wró-
cimy.

Tadeusz Moćkun

cd. "Problemy Pomorzanki
ze str. 7

Gwiazdkowy prezent
Judo

Bardzo dobrze spisała się
pięcioosobowa ekipa SKS „Pomo-
rzanka” Sejny. Wszyscy podopiecz-
ni Zdzisława Zaborowskiego
wywalczyli miejsca na podium:
Karolina Jodzis – I miejsce w ka-
tegorii 72 kg kobiet
Adam Anuszkiewicz – II miejsce
wkategorii 73 kg
Marcin Kotnarowski – III miej-

sce wkategorii 73 kg
Mariusz Walio – III miejsce w ka-
tegorii 81 kg
Zdzisław Zaborowski – II miejsce
wkategorii 100 kg

Lokaty naszych zawodni-
czek i zawodników potwierdzają, że
dobrze przepracowaliśmy rok 2009
i jesteśmy przygotowani do rywali-
zacji w roku 2010.

W Białymstoku rozegrano II Otwarty Gwiazdkowy Turniej
Judo, w którym startowało 229 zawodników z 8 klubów.

8 Sport
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Baran (21.III - 20.IV) Karty prze-
strzegają przed zbytnią ufnością. Po-
jawią się nowi znajomi i
propozycje. Nie pożyczajcie pienię-
dzy.
Byk(21.IV-21.V) „Cesarzowa”, po-
moc silnej i odważnej kobiety, ale
uważajcie, aby nie znaleźć się całko-
wicie „pod pantoflem”.
Bliźnięta (22.V - 20.VI) „Świat”,
karta ta wróży Wam powodzenie w
niemal każdej sferze życia. Pojawią
się też zmiany, ale tylko na lepsze.
Rak (21.VI - 22.VII) „Głupiec”,
zwlekając z załatwieniem wielu
spraw, tylko dokładacie ciężaru na
swoje barki. Zróbcie dokładny plan
działań na najbliższy czas.
Lew (23.VII - 22.VIII) „Sprawiedli-
wość”, nagroda za wytężoną i uczci-
wą pracę. Dla niektórych Lwów
oznacza zawarcie związku małżeń-
skiego.
Panna (23.VIII - 22.IX) „Kochanko-
wie”, doskonały czas na romanse.
Temperatura uczuć wysoka, ale ta
na zewnątrz niska. Uważajcie na
zdrowie.
Waga (23.IX - 23.X) „Mag”, w pra-

cy powinno pójść gładko. Nie wda-
wajcie się w spory, skupcie się na
swoich zadaniach, reszta jakoś się
ułoży.
Skorpion (24.X - 21.XI) „Wieża”,
ozdrowienie i wyjście z opresji. Naj-
gorsze macie za sobą, teraz zadbaj-
cie o siebie i oWaszą przyszłość.
Strzelec (22.XI - 21.XII) Karty
wskazują na okres stabilizacji, co
wielu Strzelcom objawi się jako…
nuda. Pamiętajcie, ze czas spokoju
najlepiej przeznaczyć na odpoczy-
nek.
Koziorożec (22.XII - 19.I) „Spra-
wiedliwość”, nagroda za dobry uczy-
nek, stanięcie po stronie słabszego.
W życiu zawodowym czekają na
Was miłe niespodzianki.
Wodnik (20.I - 18.II) „Koło fortu-
ny”, sprzyja inwestycjom i grom lo-
sowym. Korzystajcie z szans, jakie
pojawią się na horyzoncie.
Ryby (19.II - 20.III) „Wisielec”,
czas spokoju i zadumy. Nie rzucaj-
cie się z impetem na każdą okazje
na horyzoncie. Wasze działania mu-
szą być przemyślane.
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