
- Obecnie resort sprawiedliwo-
ści żadnych zmian w sądownic-
twie wprowadzać nie zamierza
– mówi sędzia Marcin Wal-
czuk, rzecznik prasowy Sądu
Okręgowego w Suwałkach.
- Były przymiarki do likwida-

cj i małych sądów, w których
orzeka mniej niż pięciu sę-
dziów. Sejneński sąd, w któ-
rym jest czworo sędziów, j est
j edną z najmniej szych, j eśli
nie najmniej szą placówką rejo-
nową w Polsce. Z informacj i

napływających z Ministerstwa
Sprawiedliwości wynika, że
w roku 2010 zmian żadnych
w sądownictwie w tym zakre-
sie nie będzie.
- To dobra wiadomość dla
mieszkańców Sejn i Sejneńsz-
czyzny – komentuje Jan Stani-
sław Kap, burmistrz Sejn.
– Wyrażam wdzięczność mini-
strowi sprawiedliwości, że nie
podjął tak radykalnych, nieko-

rzystnych dla nas kroków jak
likwidacja Sądu Rejonowego
w Sejnach. Ta działająca od kil-
ku lat placówka spełnia pokłada-
ne w niej nadzieje i dobrze służy
mieszkańcom powiatu. Wyra-
żam nadzieję, że decyzja ta nie
oznacza odłożenia w czasie li-
kwidacji naszego sądu, ale o po-
zostawieniu go w Sejnach na
stałe.

(tam)
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Sąd zostaje

Tego dnia w Sejnach trudno było nie zauważyć roześmianych grupek młodzieży wyposażonych w puszki z logo
serduszka. Już po raz osiemnasty Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze na sprzęt medyczny
ratujący życie. Mimo dokuczliwego mrozu, sejnianie szczodrze wsparli orkiestrę Owsiaka, a wielu wybrało się na
koncerty w Ośrodku Kultury, gdzie mogli posłuchać lokalnych zespołów i wziąć udział w licytacji. W sumie udało
się zebrać 5.300,42 zł.

Orkiestra
zagrała z sercem

W dobie, kiedy o służ-
bie zdrowia mówi się dużo
i źle, o sejneńskim szpitalu,
położonym na peryferiach
województwa i miasta, mó-
wi się tylko w superlaty-
wach.

Zdaniem wielu pacjen-
tów warunki leczenia i podejście
personelu do pacjenta są co naj-
mniej takie, jeżeli nie lepsze, jak
w znanej z serialu w TVP 2 o Le-
śnej Górze.

Rozmowa z Waldema-
rem Kwaterskim, dyrektorem
Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Sej-
nach i dr Arturem Wilczewskim,
zastępcą dyrektora ds. medycz-
nych.

Czytaj na stronie 3

„LeśnaGóra”
na peryferiach
Sejn

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

KONTAKT:
wiesci@sejny.home.pl

tel. : 663 371 170

DYŻUR REDAKCYJNY
W PONIEDZIAŁKI
GODZ. 10.00-15.00

UL. PIŁSUDSKIEGO 37, SEJNY

ATRAKCYJNE
CENY

Mają po naście lat
i głowy pełne pomysłów.
Kochają swoje miasto na
kresach i chcą podkreślić
jego niezwykłość. Dwie
sejnianki, napisały projekt
mający ożywić życie
kulturalne w Sejnach.

Swój projekt nazwały
„Uwolnić sztukę”, ma on na celu
ożywienie życia kulturalnego
w Sejnach, poprzez organizację
warsztatów muzycznych, teatral-
nych, fotograficznych i plastycz-
nych. Na realizację projektu
otrzymają 4 500 złotych.

Czytaj na stronie 6

Ożywić Sejny

SEJNY GIBY KRASNOPOL PUŃSK

Sąd Rejonowy w Sejnach nie zostanie zlikwidowany czy
zamieniony na zamiejscowy oddział innego sądu, przynaj-
mniej w roku 201 0.

Relacja z niedzielnego finału WOŚP na stronie 4 i 5

GAZETA BEZPŁATNA



W ustawie z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach
określone zostały zadania gmi-
ny oraz obowiązki właścicieli
nieruchomości dotyczące utrzy-
mania czystości i porządku. Po-
mimo tego, że chodnik jest
elementem drogi publicznej , a
cała nieruchomość zajęta pod
drogę stanowi własność zarząd-
cy drogi (Skarbu Państwa – dro-
gi krajowe, samorządu
województwa – drogi woje-
wódzkie, samorządu powiatowe-
go – drogi powiatowe i
samorządu gminnego – drogi
gminne), to obowiązek sprząta-
nia chodnika został nałożony na

właścicieli położonych przy chod-
niku posesji. Za sprzątanie jezdni
odpowiadają zarządcy dróg.

Do obowiązku właścicie-
li nieruchomości należy n. in.
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chod-
ników położonych wzdłuż nieru-
chomości, bezpośrednio przylega-
jących do granicy nieruchomo-
ści. Należy przy tym pamiętać,
że zarządca drogi zobligowany
jest do pozbycia się zanieczysz-
czeń, uprzątniętych uprzednio
z chodnika przez właściciela przy-
ległych do niego nieruchomości.

Oczyszczanie innych
niż chodnik elementów drogi
(ulicy), w szczególności jezdni,
spoczywa na zarządcy drogi. Ta-
ki obowiązek na zarządcy drogi
spoczywa w okresie zimowym,
jak i letnim.

Ulice należące do samo-
rządu wojewódzkiego: Konar-
skiego, 1-go Maja, Marchle-
wskiego i Piłsudskiego

Ulice należące do samo-
rządu powiatowego: Elektrycz-
na, Głowackiego, Grodzka, Kono-
pnickiej, Krzywa, Łąkowa, 22-go

Lipca, 11-go Listopada, Młynar-
ska, Mickiewicza, Ogrodowa, Par-
kowa, Pl. Św. Agaty, Emilii
Plater, Przyrzeczna, Rittlera, Sło-
wackiego, Strażacka, Świerczew-
skiego i część ul. Piłsudskiego (od

ul. Ogrodowej do 22-go Lipca).
Ulice należące do mia-

sta: Akacjowa, Broniewskiego,
Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Je-
ziorna, Kasztanowa, Klonowa,
Leśna, Lipowa, Łączna, Nieca-
ła, Nowa, Nowotki, Projektowa-
na, Szkolna, Targowa, Topolowa,
Wierzbowa, Wojska Polskiego,
Żwirki i Wigury.

Wpadka przemytników

Młodszy jadąc samocho-
dem z litewską rejestracją piloto-
wał kolegę, w aucie którego
znajdowały się papierosy pocho-
dzące z przemytu. Wartość zabez-
pieczonego towaru oszacowano
na ok. 65 tys. zł.

„Pilota” tej przemytni-
czej wycieczki po przesłucha-
niu zwolniono. Jego kolega

kilkanaście godzin spędził
w areszcie. Stracił samochód,
który, jako środek służący prze-
stępstwu, został zabezpieczony
na poczet grożącej kary, a za
przemyt poniesie odpowiedzial-
ność przewidzianą w ustawie
karno-skarbowej.

Nie jest to pierwszy przy-
padek zatrzymania mieszkań-

ców Sejneńszczyzny na „prze-
mytniczych” trasach w woje-
wództwie warmińsko-mazur-
skim. Dotychczas jednak
wpadali oni w ręce pograniczni-
ków w okolicach Dubeninek
i Gołdapi. Teraz szczęścia pró-
bowali 100 km dalej . Może
mieliby go więcej , gdyby nie
był to.. . 13 dzień stycznia.

Dwaj mieszkańcy powiatu sejneńskiego, w wieku 32 i 37 lat, 1 3 stycznia na trasie
Kętrzyn-Mrągowo zatrzymani zostali przez funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskie-
go Oddziału Straży Granicznej.

POD SYGNAŁEM

W poprzednim numerze
napisaliśmy, że pierwszy miesz-
kaniec Sejn na imię ma Bartło-
miej. Jednak, jak poinformowała
nas mama Bartusia, ma on na
imię Bartosz. Za błąd przeprasza-
my. Jeszcze raz publikujemy
zdjęcie BARTOSZA SZKLARZA,
pierwszego dziecka urodzonego
w Sejnach w 2010 r.

Pierwszy
mieszkaniec
Sejn

Sprzątanie chodników i ulic
Duże mrozy i opady śniegu spowodowały, że mieszkańcy Sejn dzwonią
z interwencją w sprawie odśnieżania ulic i chodników. Chcemy na naszych
łamach wyjaśnić, jak podzielone są obowiązki w zakresie sprzątania chodników
i jezdni w mieście Sejny.
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2 Z ostatniej chwili

Wydawnictwo
Mirosław Basiewicz

tel. 691 860 197
miroslawbasiewicz@tlen.pl

http: //sklep.wydawnictwomiroslawbasiewicz. pl

Zapewniamy:

• kompleksowe usługi wydawnicze

• terminowość, atrakcyjne ceny

• wysoki poziom usług

• doskonałą jakość druku

Wydawnictwo w swojej ofercie

ma bogaty wybór publikacji

związanych z dziedzictwem, historią

i kulturą Suwalszczyzny.

Impreza odbędzie się
30 stycznia w Zespole Szkół
Centrum Rolniczego, tam też
zakupić można karnety, koszt
od pary wynosi 180 zł.

Kankana wykona Ze-
spół Mażoretek „Ladys” i Or-
kiestra Dęta OSP Sejny.
W cenie są też ciepłe i zimne
przekąski oraz napoje.

Nie tylko klasy maturalne
będą szaleć na balach. Tro-
chę starsi mogą wybrać
się na bal charytatywny or-
ganizowany przez Stowa-
rzyszenie Społeczne na
rzecz Oświaty, Kultury
i Sportu w Sejnach.

W rytmie
kankana

tel. kom.: 694-054-980

PPRRAACCOOWWNNIIAA PPRROOTTEETTYYKKII
SSTTOOMMAATTOOLLOOGGIICCZZNNEEJJ

Sejny, ul. 1-go Maja 2
gabinet 18 (1-sze piętro)

poniedziałek – piątek
w godz. 8.30 – 15.00

ANNA
WABOŁ



W dobie, kiedy o służbie zdro-
wia mówi się dużo i źle, o sej-
neńskim szpitalu, położonym
na peryferiach województwa
i miasta, mówi się tylko w su-
perlatywach. Zdaniem wielu
pacjentów warunki leczenia
i podejście personelu do pacjen-
ta są co najmniej takie, jeżeli
nie lepsze, jak w znanej z seria-
lu w TVP 2 Leśnej Górze.
Waldemar Kwaterski: – Dzię-
kuję za tak dobre opinie i po-
równania, ale nie popadamy
w samozadowolenie. Wiem ile
jeszcze musimy zrobić, żeby za-
służyć na opinię wzorcowej pla-
cówki. Cieszymy się, że udało
się nam odnaleźć w tych cza-
sach proreformatorskich, bo
z reformą nie do końca jest
tak, jak być powinno. Nam uda-
ło się zebrać bardzo dobrą ka-
drę medyczną. Mam na myśli
nie tylko lekarzy, ale też pielę-
gniarki i położne. Sejneńskie
pielęgniarki znane są nie tylko
z profesjonalizmu, ale i życzli-
wości, z j aką podchodzą do
każdego pacjenta. Lekarze,
z bardzo mocnymi nazwiskami
w środowisku, ściągają do na-
szego szpitala pacjentów spoza
powiatu. Trzeba wyraźnie po-
wiedzieć, że bazując tylko na
populacj i naszego powiatu, nie
bylibyśmy w stanie utrzymać
szpitala. Wracając do główne-
go wątku. Za to, że udało się
nam wyjść z zadłużenia, wyre-
montować placówkę, podzięko-
wania i ukłony należą się
załodze, która podejmowała czę-
sto bardzo trudne decyzje. Za ta-
kie uznać należy na przykład
zgodę na ograniczanie płac, za-
wieszenie funduszu socjalne-
go. To już za nami. Zaufaliśmy
sobie i to jest dziś podstawą
funkcjonowania zakładu. Po 10
latach od rozpoczęcia restruktu-
ryzacj i mamy o 100 pracowni-
ków mniej , ale oprócz szpitala
mamy też zakład opieki długo-
terminowej , podstawową opie-
kę zdrowotną, rehabilitację,
poradnie specjalistyczne, pogo-
towie. Warto dodać, że jeste-
śmy jedynym powiatem, który
ma karetki działające w syste-
mie ratownictwa medycznego.

Zakres działania, ilość świad-
czonych usług medycznych sze-
roki, a administracja jedna. To
obniża koszty.
Dr Artur Wilczewski: – W Sej-
nach, w tym samym czasie spo-
tkali się ludzie, którzy mieli
bardzo podobną wizję funkcjo-
nowania szpitala. Dziś mamy
znakomitą kadrę, doskonale
wyposażoną placówkę i atmos-
ferę sprzyjającą nam i pacjen-
tom. To sprawia, że mamy
dużo pacjentów, szczególnie
spoza powiatu, którzy trafiają
do naszego szpitala z własne-
go wyboru.
Wśród pacjentów sejneńskiego
szpitala są ludzie z całego kra-
ju. Można tu spotkać postacie
znane z telewizyjnych ekra-
nów czy pierwszych stron ga-
zet. To chyba nie przypadek,
że znani Polacy na zabiegi ja-
dą do Sejn.
W.K.: – Z tym jest tak, jak z kro-
plą, która kruszy skałę. Na po-
zytywną opinię pracowaliśmy
kilka lat. Nie ma lepszej rekla-
my, jak zadowolony pacjent
opuszczający szpital opowiada-
jący o tym rodzinie, koleżan-
kom, kolegom, znajomym.
Jak to się dzieje, że niektóre
usługi medyczne w jednych
szpitalach są płatne, a w in-
nych nie. Mam na myśli m.in.
znieczulenia przy porodach,
za które np. w Suwałkach pa-
cjentki muszą płacić z wła-
snej kieszeni, a w Sejnach...
W.K.: – Jeśli szpital zatrudnia
anestezjologa, zapewnia jego
opiekę, to nie widzę powodu,
dla którego za te usługi pacjent
ma ponosić dodatkowe opłaty.
My znieczulamy wszystkie pa-
nie, które takiego znieczulenia
przy porodzie sobie zażyczą.
To też forma reklamy, ściągania
pacjentek do naszego szpitala.
Nic dziwnego, że przy takim po-
dejściu wśród pacjentów zaczy-
na panować „moda na Sejny”.
W.K.: – Nie będę tego komen-
tował, to sprawa pacjentów na-
szego szpitala.
A.W.: – To, że mamy taką
ilość pacjentów, jest wynikiem
zatrudnienia wysoko wykwalifi-
kowanej kadry medycznej .

Praktycznie wszyscy nasi leka-
rze mają specjalizację. Ponad-
to umożliwiamy ustawiczne
dokształcanie się, udziały
w kursach, szkoleniach, sympo-
zjach, zjazdach. To z kolei
sprawia, że nie tylko mamy
kontakt z nowinkami medycz-
nymi, ale i stosujemy je u nas.
Bardzo ważne jest też to, że po-
strzegamy swoją pracę jako
pracę zespołową, w której
uczestniczą salowe, pielęgniar-
ki, lekarze. To, że pacjenci są
zadowoleni z jakości świadczo-
nych usług, z atmosfery jaka
tu panuje, j est wynikiem dzia-
łań wszystkich pracowników.

Pacjenci chcą się leczyć w Sej-
nach, ale to chyba nie do końca
jest powodem do zadowolenia.
Kontrakty zawierane z NFZ
nie zachęcają do zwiększa-
nia liczby świadczonych
usług, rozszerzania nich za-
kresu. O pieniądze za usługi
wykonane ponad ustalony
przez NFZ limit szpital musi
walczyć w sądzie.
W.K.: – Ostatnie trzy lata dla
NFZ były latami tłustymi. Dlate-
go, po konsultacjach z lekarza-
mi, podjęliśmy decyzję, że, jak
mówi młodzież, „jedziemy po
bandzie”. Chodzi o to, że z wy-
konanych 100 procent usług

fundusz płacił nam za 70 pro-
cent. Trzymając się owych 100
procent pozbawiliśmy fundusz
argumentów do sztywnego trzy-
mania się limitu. Udało się
nam „wyrwać” jeszcze 15 pro-
cent i od dwóch lat fundusz pła-
ci za 85 procent świadczeń. To
pozwoliło nam na wypracowa-
nie niewielkiego zysku. Rok
2009 zamykamy zyskiem w wy-
sokości około pół miliona zło-
tych. A NFZ za nadwykonania
winien jest nam prawie półtora
miliona.
O kontrakcie na rok 2010 po-
wiedział pan: nie jest to peł-
nia szczęścia, ale osiągnęliśmy
tyle, ile można dziś było osią-
gnąć. Jak to należy rozumieć?
W.K.: – W pierwszej wersj i
NFZ zaproponował nam kon-
trakt niższy o prawie 10 procent
od obowiązującego w roku
2009. Na spotkaniu dyrektorów
szpitali z konwentem starostów
postawiliśmy sprawę jasno.
Chcemy kontraktu takiego, jaki
dostała Warszawa. A Warsza-
wa ma nie tylko wyższe kon-

trakty, ale i pieniądze za
nadwykonania. Ten warunek
starostowie przekazali na spo-
tkaniu w Warszawie z szefem
NFZ i minister Kopacz. Uzyska-
no porozumienie i mamy to co
mamy, chociaż do szczęścia
jeszcze daleko. Na wyegzekwo-
wanie pieniędzy za nadlimity
mam zgodnie z prawem trzy lata.
A.W: – Staramy się pomóc
wszystkim pacjentom, którzy
zgłaszają się do naszego szpita-
la nie oglądając się na kontrak-
ty, limity. Owszem, część
zabiegów da się zaplanować,
ale zdarzają się takie, których
przewidzieć czy też wykonania

przesunąć w czasie się nie da.
I je także wykonujemy.
W.K.: – O tym, jakim szczę-
ściem są dla nas nadlimity wy-
płacane przez NFZ świadczy
rok 2008. Kiedy dostaliśmy
pieniądze za wszystkie wyko-
nane świadczenia i w roku
2009 zainwestowaliśmy w szpi-
tal prawie trzy i pól miliona
złotych, z czego ponad dwa mi-
liony środków własnych. Gdy-
byśmy mieli te półtora miliona
za nadwykonania w roku 2009
przystąpilibyśmy do opracowa-
nia dokumentacj i na rozbudo-
wę szpitala. Bo ten szpital jest
już za mały. To trzeba sobie ja-
sno powiedzieć. W roku minio-
nym oddaliśmy do użytku
sterylizację na europejskim po-
ziomie, teraz potrzebny jest
nam nowoczesny blok opera-
cyjny. Naszym marzeniem są
łazienki w salach szpitalnych.
Chcemy być takim lepszym
modelem „Leśnej Góry”. Przed
prawie trzema laty nasz szpital
odwiedził minister finansów
Jan Vincent Rostowski, któ-

rych chciał na własne oczy zo-
baczyć jak może działać szpital
powiatowy. Rozmowa trwała
trzy godziny. . .
Szkoda tylko, że wniosków
z tej wizyty i rozmowy mini-
ster Rostowski nie wycielił
w życie. Być może wówczas
takich szpitali jak sejneński
mielibyśmy w kraju więcej,
a dyrektorzy placówek o za-
robione pieniądze za wykona-
ne świadczenia medyczne nie
musieliby walczyć w sądach.
Dziękuję za rozmowę.

„Leśna Góra”
na peryferiach Sejn
Z Waldemarem Kwaterskim, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Sejnach i dr Arturem Wilczewskim, zastępcą dyrektora
ds. medycznych rozmawia Tadeusz Moćkun.

Na zdjęciu od lewej: Waldemar Kwaterski - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sejnach oraz dr Artur Wilczewski - zastępca dyrektora ds. medycznych. (fot. tam)
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Tadeusz Moćkun



- Jak na razie, idzie nam
dobrze, spotykamy się tylko
z życzliwością ze strony ludzi. Je-
dyny szkopuł to mróz, ale jakoś
damy sobie radę. Niektórzy
z nas kwestowali jeszcze w Kra-
snopolu, Gibach i Berżnikach –
opowiadała z uśmiechem Wio-
letta Buchowska.

Większość młodych lu-
dzi, którzy zdecydowali się po-
móc w ten sposób orkiestrze,
zbierała pieniądze po raz drugi,
trzeci, a nawet czwarty. Ich bez-
pieczeństwa pilnowała policja,
ale obyło się bez większych incy-
dentów.
- Pewna starsza kobieta zaczę-
ła wykrzykiwać w naszą stro-
nę, co sądzi o Jurku Owsiaku i
nie przebierała w słowach. Ale
poza tym, ludzie są do nas przy-
jaźnie nastawieni – dodała in-
na kwestująca.

Wolontariusze nie mieli
łatwego zadania, niesprzyjająca
pogoda dawała się we znaki nie
tylko im. Tego dnia Sejny wyda-
wały się wyludnione. Niektórzy
kwestarze podśpiewywali żeby
na chwilę nie myśleć o mrozie,
inni dzielili się ze sobą ciastka-
mi. Pomimo trudnych warun-
ków, nikt nie narzekał.
- Oczywiście można było zostać
w domu przed telewizorem czy
komputerem. Ale to robi się każ-
dego dnia, więc jeden można po-
święcić żeby komuś pomóc.
Nigdy nie wiadomo, czy my kie-
dyś nie będziemy potrzebowały
wsparcia – wyjaśnia Edyta Grzę-
dzińska.

Kwestowanie dla orkie-
stry w niektórych rodzinach po-
woli staje się tradycją. Martyna
Zawadzka była jedną z najmłod-
szych wolontariuszek. Chociaż
ma dopiero 11 lat, także chciała
mieć swój wkład w ogólnopol-
ską akcję.

- Wolontariuszką jest też moja
starsza siostra. Chciałam jakoś po-
móc chorym dzieciom – mówi.

WOŚP dla Sejn
Popołudniu w Ośrodku

Kultury rozpoczął się program
artystyczny. Hymn orkiestry
Owsiaka zagrała sejneńska or-
kiestra dęta, po czym na scenę
wkroczył dyrektor OK.

- Pierwsze podziękowania nale-
żą się naszym wolontariu-
szom. Od rana zbierali
pieniążki, które teraz liczone
są w pokoju na górze. Przypo-
minam, że cały czas można je
wrzucać do puszek przy wej-
ściu. O dwudziestej kończymy

zbieranie i podamy pierwszy
przybliżony wynik tegorocz-
nej akcj i. Wtedy też czeka nas
pokaz fajerwerków, czyli świa-
tełko do nieba – zapraszał Da-
riusz Tomczyk, dyrektor OK.

Dla wielu sejnian
ogromne znaczenie ma realna
pomoc dla lokalnego szpitala.
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy już po raz drugi kupi

sprzęt medyczny dla dzieci
z problemami onkologiczny-
mi. I chociaż nie trafi on do sej-
neńskiego szpitala, który nie
może prowadzić leczenia w za-
kresie onkologii, dyrektor tej

placówki tłumaczył, dlaczego
tak ważna jest pomoc dla
WOŚP:
- Sprzęt kupiony za te pienią-
dze będzie w kilku ośrodkach
w Polsce, ale skorzystamy na
tym wszyscy. Skróci się czas
oczekiwania na badanie. Przy-
pominam, że nasz szpital także
otrzymał potrzebną aparaturę
dzięki finałom z lat poprzednich,

jej wartość to prawie sto tysięcy
złotych. Korzystają z niej od-
dział dziecięcy, noworodkowy
i pomocy doraźnej . I chociaż
nasz oddział dziecięcy zatrudnia
tylko dwoje lekarzy, staramy się,
aby każdy maluch traktowany
był ciepło, a mama mogła prze-
nocować wraz z nim – wyjaśniał
ze sceny Waldemar Kwaterski,
dyrektor Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w Sejnach.

Finał na ludowo
Serca publiczności bez

trudu zwojowały przedszkola-
ki. Chociaż nie pojawiły się
w pełnym składzie i tak goście
byli urzeczeni ich występem.
Dzieci z Przedszkola Miejskie-
go w Sejnach wykonały kilka
piosenek popartych własnym
układem choreograficznym.
Najpierw śpiewająco pouczyły
wszystkich, co przystoi, a co
nie przedszkolakom: „Plotko-
wanie jest naganne, może skoń-
czyć się fatalnie”. Później
opowiedziały o chorym zającz-
ku jednocześnie klaszcząc,
a w końcu zatańczyły do szla-
gieru disco-polo „Wszyscy Po-
lacy to jedna rodzina”.

Po nich na scenę wkro-
czył Ludowy Zespół Pieśni
i Tańca „Sejny”. Publiczność
powitała ich gromkimi brawa-
mi. Powodem tak gorącego
przyjęcia były piękne, koloro-
we stroje dziewcząt i chłopców.

Orkiestra zagrała z sercem
XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Pierwsi wolontariusze pojawil i się na ulicach Sejn o 9 rano. Większość postano-
wiła kwestować w pobliżu Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Wy-
chodzący tłumnie z kościoła wierni okazali się bardzo hojni i chętnie wrzucali
do puszek pieniądze.
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W sumie udało się zebrać

5 .300 ,42 zł



REGIONALNE
STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W SEJNACH

KRS: 0000061555
Numer konta bankowego:

62935400070000000016290001

Adres: Wojska Polskiego 60 D
16-500 Sejny

ZWIĄZEK HARCERSTWA
POLSKIEGO, CHORĄGIEW
BIAŁOSTOCKAZHP

z dopiskiem: Szczep Sejny
KRS: 0000271846

Numer konta bankowego:
69150013441213400888580000

Adres: Pałacowa 3/1,
15-042 Białystok

SEJNEŃSKI KLUB
SPORTOWY

„POMORZANKA”
KRS: 0000230280

Numer konta bankowego:
57936700070010000622970001

Adres: Piłsudskiego 25,
16-500 Sejny

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ZDROWIA
KOMITET ODDZIAŁU

W SUWAŁKACH
z dopiskiem: SP ZOZ w

Sejnach Pogotowie
Ratunkowe – zakup sprzętu

medycznego
KRS: 0000065198

Numer konta bankowego:
16150017191217100244310000

Adres: Noniewicza 10,
16-400 Suwałki

STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDÓW

ZIEMI SEJNEŃSKIEJ
KRS: 0000077757

Numer konta bankowego:
66935400070000000027850001

Adres: 1-go Maja 1,
16-500 Sejny

FUNDACJA „POGRANICZE”
KRS: 0000178248

Adres: Piłsudskiego 37,
16-500 Sejny

STOWARZYSZENIE
LITEWSKIEJ KULTURY
ETNICZNEJ W POLSCE

KRS: 0000158347
Numer konta bankowego:

21935400070070070003030003

Adres: Mickiewicza 23,

16-515 Puńsk

PROCENT
PRZEKAŻ1

SEJNEŃSKIM
ORGANIZACJOM
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Zespół zatańczył m.in. poloneza
do muzyki z „Pana Tadeusza”.

Monika Cicińska wyko-
nując piosenkę pt. „Szansa”
udowodniła, że mażoretki mo-
gą być utalentowane także wo-
kalnie. Następnie z Sylwią
Cicińską wystąpiła w duecie.

Kolejnym ludowym ak-
centem był występ dziewczyn
śpiewających białym głosem
pod kierownictwem Anny Sza-
franowskiej .

Tango mażoretek
Dariusz Tomczyk w prze-

rwach między występami infor-
mował zgromadzonych o zebra-
nej na daną chwilę kwocie.
- Proszę państwa, zebraliśmy sie-
dem euro – oznajmił.

Na sali zapanowała cisza,
wreszcie przerwana przez jakie-
goś śmiałka, który odpowie-
dział: „Gratulujemy…”.
Oczywiście oprócz wymienio-
nych 7 euro zebrano już 3408 zł.

Jako kolejne wystąpiły
mażoretki Paulina i Renata.
Swój występ zaczęły przy ryt-
mach tanga grupy „Gotan Pro-
jekt”, później było jeszcze

dynamiczniej. Sala w Ośrodku
Kultury z wolna wypełniała się
po brzegi. Występujących witał
blask fleszy aparatów, gdyż wie-
lu rodziców chciało upamiętnić
występ swoich pociech. Antoni
Kołodziej zaśpiewał piosenkę
w stylu lekkiego country o wyru-
szaniuw świat. Wszystkich rozba-
wiła dziecięca grupa taneczna
jako kaczuszki.

Po takich wrażeniach przy-
szła pora na licytację. Wystawiono
obrazy, dziecięce rysunki, albumy
fotograficzne – oczywiście cały
zysk przekazano na Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy.

Komu mało było wrażeń,
mógł wysłuchać m. in. suwal-
skich „Beciaków” (obchodzą-
cych w tym roku tak jak WOŚP
„osiemnastkę”) i znanej w Sej-
nach „Gaz Blues Grupy”. Świateł-
ko do nieba zakończyło całą
imprezę, ale na pewno wielu oso-
bom pokazało, jak szczytny cel
może zbliżyć do siebie ludzi na-
wet w najmroźniejszy dzień.

Monika Waraksa
Zdjęcia: Tadeusz Moćkun

i Cezary Teodorowski



13 stycznia 1991 r. jed-
nostki Armii Radzieckiej wkro-
czyły do Wilna i zajęły wieżę
telewizyjną oraz inne obiekty
strategiczne. Doszło do starć,
w których zginęło 14 osób naro-
dowości litewskiej , a piętnasta
zmarła od odniesionych obra-
żeń. Mniejszość litewska w Pol-

sce prowadziła wówczas
zbiórkę lekarstw i pieniędzy.
Na Litwie 13 stycznia jest ob-
chodzony jako Dzień Obroń-
ców Wolności.

Witold Liszkowski po-
wiedział „Gazecie Wyborczej”:
- Cały czas pamiętamy o tych
tragicznych czasach. Wiedzę

o tym przekazujemy także mło-
dzieży, która uczestniczy we
wszystkich uroczystościach.

Tego wieczoru w ko-
ściele odbyła się msza w inten-
cj i ofiar pod wieżą telewizyjną
oraz specjalny koncert roczni-
cowy, podczas którego wystą-
pił chór Dzukija z Puńska.

Na początku nie wszyst-
ko szło po ich myśli. Latem ubie-
głego roku Aleksandra
Zawadzka (na zdjęciu) i Paulina
Derdzikowska zgłosiły swój
udział w „Make a Connection –
Przyłącz się”, programie pomaga-
jącym w poszerzeniu wiedzy i
umiejętności pracyw grupie. Cho-
ciaż ich wniosek nie został przyję-
ty, dziewczyny szukały innych
sposobów realizacji swojego pla-
nu.
- Po pierwszej porażce nabrały-
śmy dystansu, nie nastawiały-
śmy się na sukces. Ale
uznałyśmy, że nie warto się pod-
dawać i trzeba próbować dalej
– mówi Aleksandra Zawadzka.

Udało im się zyskać
aprobatę i środki finansowe
z Polskiej Fundacj i Dzieci
i Młodzieży. Teraz pozostało tyl-
ko opracować plan całej akcj i
i budżet. Wraz z kilkudziesięcio-
ma innymi młodymi ludźmi z ca-
łej Polski, Aleksandra i Paulina
wyjechały na szkolenie do Kon-
stancina.
- Nauczyłyśmy się jak pracować
w grupie, aby nie dochodziło do

konfliktów, a także planowania
wydatków i wystąpień publicz-
nych – wyjaśnia Aleksandra.

Swój projekt nazwały
„Uwolnić sztukę”, ma on na ce-
lu ożywienie życia kulturalnego
w Sejnach, poprzez organizację
warsztatów muzycznych, teatral-
nych, fotograficznych i plastycz-
nych. Aleksandra Zawadzka, na

co dzień uczennica drugiej kla-
sy I Liceum Ogólnokształcące-
go w Suwałkach, chciałaby
żeby tematyka zajęć odwoływa-
ła się do bogatej historii i wielo-
kulturowości Sejn.
- Widzę to jako „powrót do prze-
szłości”. Chcemy pokazać na-
sze korzenie oraz jak Sejny
zmieniały się przez lata. Uczest-

ników warsztatów fotograficz-
nych poprosimy o zrobienie
portretów swoich babć i dziad-
ków. Każdy z nas ma swoją hi-
storię i chyba warto podzielić
się nią z innymi – argumentuje
Aleksandra.

Sejnianki na realizację
projektu otrzymają 4 500 zło-
tych. Mają zamiar zaprosić pro-
fesjonalnych instruktorów na
zajęcia artystyczne. Pierwsze
spotkanie organizacyjne odbę-
dzie się w Ośrodku Kultury
w Sejnach pod koniec lutego.
Tam też będą miały miejsce
warsztaty. Projekt zakończy się
w czerwcu.

TO TRZEBA
ZOBACZYĆ

Internet
dla każdego

6 Kultura

Wystawa prezentująca pro-
jekt Międzynarodowego Cen-
trum Dialogu pod patronatem
Czesława Miłosza.

MCD zostanie utworzone
w Krasnogrudzie na bazie odre-
staurowanego dworu i kompleksu
innych budynków zaplanowanych
w przestrzeni 10 hektarów, które
Fundacja Pogranicze objęła w dłu-
goletnią dzierżawę. W efekcie po-
wstanie pierwsza o takim
charakterze w Europie szkoła
kształcąca liderów działań integra-
cyjnych w społecznościach wielo-
kulturowych, którzy zdobywać
będą zarówno wiedzę teoretyczną
jak i praktyczną w dziedzinie dia-
logu między grupami społeczny-
mi, religiami, narodami.

Biała Synagoga

Być może zbliżające się ferie zimowe skłonią sejneńską mło-
dzież do przeczytania kilku książek, a jeśli nie… w Miejskiej
Bibliotece Publicznej czekają na nich dwa komputery z dostę-
pem do Internetu.

Jeszcze jakiś czas temu,
biblioteczne stanowiska z kom-
puterami były wśród młodzieży
bardzo popularne. Teraz wyko-
rzystywane są sporadycznie.
- Obecnie prawie każdy ma do-
stęp do Internetu we własnym
domu, więc i wizyty w bibliote-
ce z tego powodu są rzadsze –

wyjaśnia Anna Namiotkiewicz,
dyrektorka placówki.

Przypominamy, że bi-
blioteka w Sejnach czynna jest
codziennie, za wyjątkiem sobót
i niedziel, od godz. 10.00 do
18.00, w poniedziałki do 16.00.

Ożywić Sejny
Mają po naście lat i głowy pełne pomysłów. Kochają swoje miasto na kresach i chcą
podkreślić jego niezwykłość. Dwie sejnianki, napisały projekt mający ożywić życie
kulturalne w Sejnach.

Biblioteka

Litwini z Puńska pamiętają...
Litwini z Puńska pamiętają tragiczne wydarzenia pod wieżą telewizyjną w Wilnie w
1991 r. Jak powiedział wójt Puńska Witold Liszkowski, nauczyciele w szkołach w gmi-
nie zorganizowali apele i uroczystości, by upamiętnić Dzień ObrońcówWolności.

DYŻURY
SEJNEŃSKICH

APTEK

25.01 .201 0 r.
- 31 .01 .201 0 r.
Apteka św. Michała

ul. Piłsudskiego 20

01 .02.201 0 r.
- 07.02.201 0 r.
Apteka Malwa

ul. Zawadzkiego 1 9

!
Sejneński

informator kulturalny

Dom Pogranicza,
Centrum Dokumenta-
cji Kultur Pogranicza
Bogate zbiory dotyczące re-

gionu, wielokulturowego dzie-
dzictwa narodów Europy
Środkowowschodniej, Kaukazu
oraz Azji Środkowej.

Do CDKP zapraszamy od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach 9.00-17.00

Igor Gilbo,
Fotografie
W piwnicach Domu Pograni-

cza można oglądać wystawę foto-
grafii Igora Gilbo, który urodził
się w grudniu 1943 w Archangiel-
sku. Od roku 1950 żył wMurmań-
sku. Po ukończeniu klasy ósmej
rozpoczął pracę uczęszczając jed-
nocześnie do szkoły wieczorowej.
Służył w wojsku. Pracował jako
szofer i ślusarz. W końcu lat 60-
tych XX wieku łowił ryby w Mo-
rzu Barentsa i w Oceanie Atlan-
tyckim. Ukończył kijowskie
Technikum Fotograficzne. Foto-
grafuje od 1970 roku. Od 1994 ro-
ku jest wydawcą. Jest autorem
pięciu wystaw indywidualnych.
Wstęp wolny.

"Haiku" Miłosza
i Dudzińskiego

Od lipca zapraszamy na
wystawę rysunków Andrzeja
Dudzińskiego, które powstały do
tomu poezji pt.:"Haiku Miłosza
i Dudzińskiego". Wiersze wybrał
i przetłumaczył Czesław Miłosz.
Wstęp wolny.

Muzeum Ziemi
Sejneńskiej,
wystawy w klasztorze

Wystawy: prace plastyczne dzieci
i młodzieży z Ośrodka Kultury
w Sejnach; "Wigierski Park Naro-
dowy"; "Pradzieje Ziemi Sejneń-
skej" - eksponaty znalezione
podczas prac porządkowych na
dziedzińcu klasztornym; "Myśmy
tu byli" - wystawa zdjęć z okresu
międzywojennego.

(mov)

(mov)



Policja 997,

(87)5166333

Straż Pożarna 998,

(87)5163830

Pogotowie 999

Pogotowie energetyczne

(87)5162 087

Szpital (87)5162 138

Urząd Miejski (87)5162073,

(87)5162074

„My członkowie Klubu
Kibica Sejneńskiego Klubu
Sportowego „Pomorzanka” Sej-
ny, przy współudziale zawodni-
ków i działaczy zwracamy się
z prośbą o zwiększenie fundu-
szy na działalność sportową
w naszym mieście do kwoty
20.000 złotych.

Prośbę motywujemy
tym, że od wielu lat Sejneński
Klub Sportowy „Pomorzanka” or-
ganizuje zajęcia sportowe dla
dzieci i młodzieży z terenu całe-
go powiatu w następujących sek-
cjach sportowych: piłka nożna
(żaki, trampkarze, juniorzy i se-
niorzy), piłka siatkowa dziew-
cząt, szachy i judo. Nie ulega
żadnej wątpliwości, że działal-
ność Klubu promuje nasz powiat
poprzez udział naszych drużyn
w rozgrywkach sportowych na te-
renie województwa i kraju. Nasi
zawodnicy i wychowankowie li-
czą się w rywalizacji na szcze-
blu wojewódzkim i centralnym:
- Amadeusz Milewski, który
obecnie uczy się i trenuje w „Ja-
giellonii” Białystok został powo-
łany do kadry Polski w swojej
grupie wiekowej ,
- młode siatkarki „Pomorzanki”
wywalczyły VII miejsce w Mi-
strzostwach Polski Młodziczek,
- Julita Kurdziuk uczy się
w Szkole Mistrzostwa Sportowe-
go w Sosnowcu i została powoła-
na do kadry Polski w swojej
grupie wiekowej ,
- nasi wychowankowie Mateusz
Grabowski i Robert Jedenasty
przeszli do „Jagiellonii” Biały-
stok a Damian Suszczewicz prze-
szedł do „Wigier” Suwałki
- Mariusz Walio brał udział
w Mistrzostwach Polski w Judo.
- sukcesy w skali województwa od-
noszą zawodniczki i zawodnicy ze
wszystkich dyscyplin sporto-

wych działających w Klubie. (. . .)
Najważniejszym zada-

niem SKS „Pomorzanka” Sejny
jest objęcie jak największej ilo-
ści dzieci i młodzieży szkole-
niem sportowym. Jest to
możliwe pod warunkiem pozy-
skania odpowiednich szkole-
niowców, którym trzeba
zabezpieczyć jakieś wynagrodze-

nie. Dotychczasowy system
szkolenia, oparty na instrukto-
rach społecznych wyczerpał się
ze względu na większe wymaga-
nia ustawowe i prawne, jak
i brak ludzi do pracy społecz-
nej .(. . .)

Panie Starosto!
Wysoka Rado!
Musimy wszyscy odpo-

wiedzieć na podstawowe pyta-
nie, czy zależy nam na tym, aby
młodzi ludzie mieli zorganizowa-
ne zajęcia po wyjściu ze szkoły,
czy godzimy się na to, aby ich
zaczęła wychowywać „ulica”.

Nie jest tajemnicą, że
również w powiecie sejneńskim
są problemy z alkoholem i narko-
tykami wśród młodzieży szkol-
nej . Zorganizowane zajęcia
pozalekcyjne to droga w kierun-
ku odciągnięcia naszych dzieci
i młodzieży od grup nieformal-
nych, a tym samym od alkoholu
i narkotyków.

Zdajemy sobie sprawę, że
Powiat ma wiele innych zadań do
realizacji, które wymagają du-
żych nakładów finansowych, ale
wychowanie dzieci i młodzieży
przez sport to nie tylko wyelimino-
wanie wspomnianych zagrożeń,
ale i kondycja fizyczna naszych
dzieci i wnuków, z którą na obec-
nie jest tragicznie. Jeżeli chcemy
wychować zdrowe społeczeń-
stwo to musimy zainwestować
we wszelkiego rodzaju zajęcia ru-
chowo–sportowe. (...)

Liczymy, że Wybrańcy
naszego społeczeństwa staną na

wysokości zadania i podzielą
nasze argumenty dotyczące
przyszłości dzieci i młodzieży
z terenu powiatu sejneńskiego.
(. . .) Weźmy za przykład dużo
mniejsze powiaty, które przeka-
zują wielokrotnie większe pie-
niądze na działalność sportową,
bo widzą w tym inwestycję
w przyszłość.”

Jak przyznał 29 grudnia
ubiegłego roku na sesj i Rady
Miasta starosta Ryszard Grzy-
bowski, Zarząd Powiatu „nie za-
poznał się z apelem” i dlatego
nie poznali go radni.
- Inicjatorów akcji zbierania
podpisów, takich jak te apele
o dotacje dla Pomorzanki, pro-

szę, aby do list, na których zbie-
rane są podpisy dołączali
również treść apelu – mówił na
sesji R. Grzybowski. – Było bo-
wiem co najmniej kilka osób, któ-
re przepraszały, mówiąc, że
podpisały co innego, że co inne-
go im mówiono, a co innego
dołączono na piśmie, co wpro-
wadziło małe zamieszanie.

Ostatecznie w budżecie
powiatu na rok 2010 Pomorzan-
ce przyznano dotację w wysoko-
ści 3 tysięcy złotych. Tyle samo
otrzymaGieret Giby.

Tadeusz Moćkun

Zarzuty zamiast dotacji
Poniżej przytaczamy obszerne fragmenty apelu podpisanego przez ponad 200
kibiców Pomorzanki Sejny, mieszkańców miasta i powiatu, skierowanego do sta-
rosty sejneńskiego i Rady Powiatu. Apelu, który zamiast pod obrady radnych,
trafił do szuflady.

Zarząd Powiatu zignorował apel kibiców Pomorzanki

Co niedzielę, kiedy większość sejnian jeszcze śpi,
albo ogląda telewizję w domowym zaciszu, Marcin
Szlegier wykonuje na nartach ok. 20 kilometrów.

Sport 7

Sejneński radny i zapalony spor-
towiec nie narzeka na zimową
aurę.
- W górach śniegu nie było, po-
zostają mi więc treningi w mie-
ście – żartuje M. Szlagier.
Zainteresowanie narciarstwem
biegowym Marcin Szlagier wy-
niósł z domu, jego ojciec był tre-
nerem i jak często bywa

w takich przypadkach na począt-
ku spotkał się z oporem ze stro-
ny syna. W końcu jednak
obudził w nim zapał do narciar-
stwa i to na tyle, że Marcin zdo-
był w tej dziedzinie wiele
laurów. Miedzy innymi z powo-
dzeniem startował w Biegu Pia-
stów i Biegu Jaćwingów.

(mov)

Radny na nartach

Zachęcamy Państwa do
zamieszczania ogłoszeń
ZA DARMO

na łamach Wieści Sejneńskich.

Styl życia

OGŁOSZENIA
DROBNE
tel: 663 371 170
wiesci@sejny.home.pl

Kulig z ogniskiem i grzańcem
Zapraszamy Państwa na kulig
w pięknej zimowej scenerii
w okolicach Wigier. Ponadto za-
pewniamy; autokar, bigos, kieł-
baskę, muzykanta z akordeonem.
Cena do uzgodnienia.
Telefon: 605-345-777

WĘGIEL KAMIENNY GRU-
BY sortowany 550 ZŁ/TONA,
możliwość dowozu
tel. 087-5685209 i 506109300

Dachy - krycie wiórem: dwor-
ków, skansenów, karczm, restaura-
cji, domów mieszkalnych,
zabudowań gospodarczych, altan
oraz innych budynków! Jest to pro-
pozycja dla koneserów, zwolenni-
ków tradycyjnych i ekologicznych
rozwiązań w architekturze. Działa-
my z sukcesami na rynku pokryć
dachowych już od ponad połowy
wieku. W dotychczasowej historii
firmy zawsze byliśmy w stanie
spełnić oczekiwania inwestorów.
Na pierwszym miejscu stawiamy
zawsze wysoką jakość, estetykę
i niezawodność.
Oferujemy szybkie i solidne wy-
konanie dachu na terenie całej
Polski. Kontakt: 0783828866

Działka budowlana w Puńsku
o pow. 9 arów na sprzedaż. Cena
35 tyś do negocjacji. Po godz.
18.00. Telefon: 875621080

Sprzedam mieszkanie 70,5 m
kw. przy ul. Wojska Polskiego,
tel. 601 224 424

SZUKASZ CIEKAWEJ PRA-
CY? Organizujemy kurs pilotów
wycieczek turystycznych - ostatnie
wolne miejsca! Szczegóły: Towa-
rzystwo Wiedzy Powszechnej
w Suwałkach, tel. (87) 566 45 39.
Zatrudniamy najlepszych wykła-
dowcóww regionie.

WAŻNE TELEFONY



XVIII finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy to nie tyl-
ko zbiórki pieniędzy na ulicach.
14 stycznia w Ośrodku Kultury
w Sejnach, mogliśmy się przekonać
jak wielu utalentowanych ludzi ma-
my w naszym mieście. Wystąpili:
Przedszkolacy z Przedszkola Miej-
skiego w Sejnach, Zespół Pieśni
i Tańca „Sejny”, Studio Piosenki,
Zespół Śpiewu Tradycyjnego, dzie-
cięce i młodzieżowe grupy taneczne
z OK, zespoły mażoretek „Ladys”
i „Piruecik”, Sejneńska Kapela Kre-
sowa, Zespół Poezji Śpiewanej
z OK, Gaz Blues Grupa.

(mov)

8 Galeria

Gala WOŚP

Zdjęcia: Tadeusz Moćkun i Cezary Teodorowski

Zapraszamy




