
Chociaż do lata daleko,
już teraz szykuje się gratka- nie
tylko dla melomanów. Do Sejn na
koncerty przyjedzie Filharmonia
Kameralna im. Witolda Lutosław-
skiego w Łomży.

Ocalenie od zapomnienia
o deportacjach na Syberię, z któ-
rych pierwszą przeprowadzono
w nocy z 9 na 10 lutego 1940 ro-
ku, to cel jaki stawia przed sobą
Koło Przyjaciół Sybirakóww Sej-
nach. Powołano je do życia pod
koniec stycznia, a oficjalna inau-
guracja działalności miała miej-
sce w niedzielę 14 lutego 2010.

Uroczystość rozpoczęła
msza w intencji Sybiraków i ich
rodzin odprawiona przez ks. Bp.
Jerzego Mazura, ordynariusza
Diecezji Ełckiej , pierwszego bi-
skupa Diecezji św. Józefa w Ir-
kucku (Syberia Wschodnia).
W homilii biskup nawiązał do
spotkań z ludźmi, którzy przeży-

li zsyłkę i pozostali na Syberii.
Sejneńskiemu proboszczowi
przekazał różaniec z kamieni sy-
beryjskich. Na zakończenie nabo-
żeństwa zaapelował do
Litwinów, których, jak mówią
mieszkańcy Syberii, nawet mi-
lion zginęło w obozach i guła-
gach, o tworzenie, na wzór
polskich, kół sybiraków.

Na pierwsze spotkanie Ko-
ła Przyjaciół Sybiraków do
Ośrodka Kultury przyszło pra-
wie 100 osób. Otworzył je Jan
Stanisaw Kap, burmistrz Sejn,
który m.in. powiedział:
- Świat rządzony przez lewaków
i liberałów nie dopuszcza do
uczciwej krytyki i osądzenia

zbrodni bolszewickich. My ma-
my obowiązek pamiętać i mo-
dlić się za ofiary oprawców
z czerwoną gwiazdą.

Zebrani ze wzruszeniem,
a niektórzy ze łzami, wysłuchali
inscenizacji poetycko-muzycz-
nej , w której wykorzystano rów-
nież autentyczne listy Sybiraków
do rodzin, przygotowanej przez
Barbarę Kuklewicz, Martę Ma-
kowską i Jarosława Jurkiewicza,
w wykonaniu uczniów Liceum
Ogólnokształcącego w Sejnach.

Przewodnicząca Koła
Barbara Kuklewicz, córka Sybi-
raka, wręczyła pierwsze dwie le-
gitymacje. Tę z numerem
1 otrzymała Alicja Tujakowska,
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Dziesiąty luty będziem pamiętali,(...) to nie tylko wers z „Ballady zesłańców” (autor
słów i muzyki nieznany), ale przede wszystkim przesłanie dla tych, którzy wrócili,
ich dzieci, wnuków, prawnuków, dla każdego Polaka, aby pamięć o tamtych czasach
przetrwała wieki.

Ocalić od zapomnienia

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
TEL. 87 516 21 11

ATRAKCYJNE CENY

SEJNY GIBY KRASNOPOL PUŃSK

Muzyka poważna
w Sejnach

GAZETA BEZPŁATNA

Bp. Jerzy Mazur przekazuje sejneńskiemu proboszczowi różaniec z syberyjskich kamieni
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W numerze:

Czytaj na str. 2

Podatki 2010

Kłopoty Pomorzanki

W kalendarzu rok 2010
trwa już ponad miesiąc, ale w roz-
liczeniach z fiskusem wciąż tkwi-
my w roku 2009 i tkwić
będziemy do północy 30 kwietnia
2010 roku. To wówczas mija ter-
min rozliczeń z dochodów uzyska-
nych w minionym roku
kalendarzowym. Czy są, a jeżeli
tak, to jakie zmiany w porówna-
niu z rozliczeniami składanymi

Czytaj na str. 4

Przed dwoma tygodniami
w artykule „Zarzuty zamiast dota-
cji” opublikowaliśmy obszerne
fragmenty apelu podpisanego
przez ponad 200 kibiców Pomo-
rzanki Sejny, skierowanego do
starosty sejneńskiego i Rady Po-
wiatu. Apelu, który, zamiast pod
obrady radnych, trafił do szufla-
dy. Dziś wracamy do tematu.

Czytaj na str. 7

Męska kuchnia
W tym domu kuchnią rzą-

dzi mężczyzna. I robi to na tyle
dobrze, że dzierży tam niepodziel-
ną władzę. Dariusz Tomczyk, na
co dzień dyrektor Ośrodka Kultu-
ry w Sejnach, swoimi umiejętno-
ściami kulinarnymi niedawno
popisał się w telewizji.

Czytaj na str. 5

W70 rocznicę największej zsyłki Polaków na Syberię

a z numerem 2 ks. Zbigniew
Bzdak, sejneński proboszcz.
- Jesteśmy winni potomnym pa-
mięć o tych, w los których wpi-
sana była walka o niepodległość
i konsekwencje po jej utracie –
mówił Jan Kramnicz, wójt gmi-
ny Giby. – Jesteśmy winni pa-
mięć po to, by już nigdy
człowiek człowiekowi nie zgo-
tował takiego losu, jakiego do-
świadczyli ludzie wysłani na
Syberię.

W pamięci uczestników
spotkania pozostanie też bar-
dzo emocjonalne wystąpienie
Lucyny Fidrych, radnej Rady
Powiatu w Sejnach, która za-
kończyła je fragmentem „Balla-
dy zesłańców” i zapewnieniem,
że „w Sejnach 10 luty będziem

pamiętali. . .”

Tadeusz Moćkun

fot. T. Moćkun



Komunikat Prokuratury Okręgowej

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW
W dniach 22-28.02.2010 r. w Prokuraturach Rejonowych

w Sejnach, Suwałkach i Augustowie oraz w Prokuraturze Okręgo-
wej w Suwałkach organizowany będzie „Tydzień Pomocy Ofia-
rom Przestępstw”.

Zainteresowanych zapraszamy do stawiennictwa w godzi-
nach urzędowania prokuratury.

Numer pokoju i dane prokuratorów dyżurujących w po-
szczególnych dniach zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń
(parter prokuratury).

Wojewoda Podlaski Ma-
ciej Żywno 11 stycznia zobowią-
zał Podlaskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlane-
go do objęcia osobistym nadzo-
rem kwestii kontroli przestrzega-
nia właściwej eksploatacji obiek-
tów–zwłaszczawielkopowierzch-
niowych – w okresach intensyw-
nych opadów i kontroli tych obiek-
tów. JednocześnieWojewodaPod-
laski Maciej Żywno zlecił Podla-
skiemu Wojewódzkiemu Komen-
dantowi Państwowej StrażyPożar-

nej oraz Komendantowi Woje-
wódzkiemu Policji w Białymsto-
ku, aby podlegli im funkcjonariu-
sze podczas wykonywania rutyno-
wych czynności zwracali uwagę
na ewentualne zagrożenia związa-
ne z zalegającym na dachach śnie-
giem oraz okazywali wszelką
pomoc pracownikom inspektora-
tów budowlanych.

Inspektorzy nadzoru bu-
dowlanego w okresie 11-15
stycznia w woj . podlaskim prze-
prowadzili 182 kontrole utrzyma-

nia obiektów budowlanych ze
szczególnym uwzględnieniem
przestrzegania przez zarządców
obowiązku usuwania z dachów
zalegającego śniegu. Wydano
16 nakazów odśnieżenia da-
chów. W jednym przypadku (w
Hajnówce) wyłączono z użytko-
wania obiekt usługowo-handlo-
wy do czasu usunięcia z dachu
śniegu karząc zarządcę manda-
tem w wysokości 300 zł. Kon-
trole są kontynuowane.

Ciężko na dachach
Ogólnopolskie media ciągle donoszą o zawaleniach dachów pod ciężarem śnie-
gu. Najczęściej problem dotyczy sklepów wielkopowierzchniowych. W naszym
województwie sprawą zajęli się inspektorzy nadzoru budowlanego.

tel. kom.: 694-054-980

PRACOWNIA PROTETYKI
STOMATOLOGICZNEJ

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

poniedziałek – piątek
w godz. 8.30 – 15.00

ANNA WABOŁ

informacje pod nr tel.
0-512-437-785

PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY
Zapraszamy w godzinach:
pn. , wt. 12.00 - 15.00
śr. 17.00 - 19.00
czw. 8.00 - 10.00
pt. 10.30 - 12.30

GABINET REHABILITACJI NATURALNEJ

Sejny,
ul. Słowackiego 17A

POD SYGNAŁEM

Aby piec nie był przyczyną pożaru:

− Eksploatujemy tylko sprawne
piece i kominy wentylacyjne
− Nie trzymamy drewna przy
piecu
− Przykrywamy podłogę wokół
pieca niepalnym materiałem
− Nie używamy jako podpałki
łatwopalnych cieczy

− Nie wkładamy do pieca dre-
wien dłuższych niż palenisko
(płomień przedostanie się na
zewnątrz, a rozpalone węgiel
lub drzewo spadnie na podłogę)
− Nie zostawiamy otwartych
drzwiczek od pieca

− Nie suszymy na piecu
drewna, ubrań i innych rzeczy
− Zasuwę zamykamy po
sprawdzeniu, że opał zupełnie
się wypalił
− W piecu kończymy palić nie
krócej niż dwie godziny
przed snem
− Rozpalonego pieca nie
zostawiamy bez nadzoru
osób dorosłych

− Nie rzadziej niż raz na kwartał,
przed sezonem grzewczym,
należy wyczyścić przewody
kominowe.

Prawdopodobnie to niewłaściwe użytkowanie pieca było
przyczyną wybuchu w domu jednorodzinnym w Gibach.

O zdarzeniu Straż Pożar-
nąpoinformowali sąsiedzi. Eksplo-
zja była na tyle mocna, że
uszkodzeniu uległy drzwi garażo-
we, a szyby w domu popękały.

- Na miejsce wysłaliśmy
dwie jednostki z Gib i Sejn. Straża-

cy natychmiast ugasili żar z pieca
i dokładnie przewietrzyli dom.
Na szczęście w czasie zdarzenia
nikogo nie było w domu – infor-
muje dyżurny Straży Pożarnej
w Sejnach. Do wybuchu doszło
5 lutego po południu.

Żar w lutym
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2 Z ostatniej chwili

Tak się
bawią…

W pierwszą sobotę lute-
go, to z ich siedziby przy ul. Pił-
sudskiego wydobywała się
głośna muzyka. Zabawie senio-
rów towarzyszyła bowiem Ka-
pela Klezmerska. Do tańca
ruszyła nawet osiemdziesięcio-
letnia pani, która swoją energią
mogła zawstydzić niejednego
młodziana.
- Organizujemy także wigilie,
andrzejki i inne cykliczne spo-
tkania. Zawsze jest okazja, aby
wyjść i domu i porozmawiać
z innymi ludźmi – mówi Wanda
Czarniewska, skarbnik związku.

Do regionalnego oddzia-
łu związku należy sto sześćdzie-
siąt osób, w tym trzydzieści
dziewięć z Puńska.

„Wesołe jest życie starusz-
ka”, mogą zanucić niektórzy
sejneńscy emeryci. A na
pewno ci, którzy uczestni-
czyli w karnawałowej zaba-
wie zorganizowanej przez
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.

Biegli zbadają
oskarżonego i oskarżycielkę
Sąd Rejonowy w Augustowie bezterminowo odroczył rozprawę, w której Jacek K. były
dyrektor PUP w Sejnach odpowiada za gwałt dokonany w roku 2008 na bezrobotnej
wówczas 25-letniej kobiecie.

Sąd odrzucił wniosek obro-
ny o przeprowadzenie wizji lokal-
nej w miejscu przestępstwa
(gabinet dyrektora PUP) z udzia-
łem oskarżonego i pokrzywdzo-
nej, ale postanowił, że obie
strony procesu zbadają biegli z za-
kresu

psychologii i seksuologii.
Biegli na wydanie opinii,

będą mieli pięć tygodni od zakoń-
czenia badań. Kiedy taka opinia tra-
fi od sądu, ten wyznaczy kolejny
termin rozprawy.

Proces toczy się przy
drzwiach zamkniętych. Jacko-

wi K. grozi do dziesięciu lat po-
zbawienia wolności.

W powództwach cywil-
nych poszkodowana i prokurator
domagają się zasądzenia od K. od-
szkodowania w wysokości odpo-
wiednio sześćdziesięciu tysięcy
złotych i pięciu tysięcy złotych.

Rozłąka jest naszym losem

Spotkanie jest naszą nadzieją

Z głębokim żalem żegnamy naszego kolegę

WIESŁAWA FIEĆKO
Wyrazy szczerego bólu najbl iższej

RODZINIE
Dyrekcja i współpracownicy

Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
Wodociągów i Kanalizacji w Sejnach

ŚP.

składa

PANI
DOROCIE FIEĆKO

Wyrazy szczerego współczucia
Z POWODU ŚMIERCI MĘŻA

Składają: Burmistrz Miasta Sejny
oraz pracownicy Urzędu Miasta

NASZEJ KOLEŻANCE
DOROCIE FIEĆKO

Wyrazy współczucia w bólu
Z POWODU ŚMIERCI MĘŻA WIESŁAWA

Składają: Dyrekcja oraz pracownicy
Szkoły Podstawowej w Sejnach
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Świętują
wolność

Z okazji 92 rocznicy od-
zyskania Niepodległości przez Li-
twę, Konsul Republiki Litewskiej
w Sejnach Liudvikas Milasius,
zaprasza na uroczyste obchody
w sejneńskim „Domu Litew-
skim" przy ul. 22 lipca 9.

Obchody rozpoczną się
o godz. 14. 30, 21 lutego. W pro-
gramie uroczystości: Wystąpienie
Konsula Republiki Litwy, Kon-
cert solisty Opery Wileńskiej.

OGŁOSZENIE - GMINA GIBY

Giby: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie gminy Giby
Numer ogłoszenia: 24484 - 2010; data zamieszczenia: 27.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Wakacje na poważnie
Chociaż do lata daleko, już teraz szykuje się gratka- nie tylko dla melomanów.
Do Sejn na koncerty przyjedzie Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosław-
skiego w Łomży.

- Chcemy zagrać w Sej-
nach w ramach festiwalu „Sacrum
et Musica” pod koniec sierpnia,
gdyż wtedy będziemy koncerto-
wać w okolicy. Sam festiwal swo-
im zasięgiem obejmuje coraz
większy obszar kraju – wyjaśnia
Jan Miłosz Zarzycki (na zdjęciu),
dyrektor naczelny i artystyczny
łomżyńskiej filharmonii.

Na razie trudno ustalić do-
kładne terminy tego wydarzenia,

rozmowyz filharmoniąwciąż trwa-
ją. Wiadomo tylko, że występy od-
będą się w Bazylice Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny.
- Mieszkańcom Sejn chcemy za-
pewnić możliwość zapoznania się
właśnie z takim rodzajem muzyki,
jaki nieczęsto można usłyszeć na
koncertachw naszymmieście. Mu-
zyka kameralna i organowa, na
pewno mają wielu zwolenników,
a być może znajdą ich jeszcze wię-

cej latem – zapowiada Jan Stani-
sław Kap, burmistrz Sejn.

Jan Miłosz Zarzycki na wi-
zytę w Sejnach liczy nie tylko
z powodów artystycznych. Jak
przyznał jego dziadek Leonard Za-
rzycki inicjował powstanie sejneń-
skie.
- Sejny są wartościowym ośrod-
kiem kultury. Tu także sięgają ko-
rzenie mojej rodziny –mówi.

(mov)

Dla porównania w roku
2008 w rodzinach zameldowa-
nych na pobyt stały w mieście
Sejny przyszło na świat 43 dzie-
ci, a zmarło 60 sejnian. W roku
ubiegłym zanotowano 47 uro-
dzin i 67 zgonów.

Na koniec roku 2008 Sej-
ny liczyły 5.851 mieszkańców,
a w rok 2010 wkroczyły z licz-
bą 5.804.

Jak pokazują statystyki sej-
nianki rodzą nie tylko w miejsco-
wej „Leśnej Górze”, ale
i w Suwałkach (czworo dzieci),
Białymstoku, Warszawie (po dwo-
je) i Hajnówce (jedno).

W roku 2009 najwięcej
dzieci – dziewięcioro - przy-
szło na świat w styczniu (pierw-
sza była dziewczynka, która
otrzymała imię Wiktoria),

kwietniu i sierpniu – 7, maju –
6,czerwcu – 5. Najmniej – po
dwoje rodziło się we wrześniu
i październiku.

Najpopularniejszymi nada-
wanymi imionami były Alek-
sandra, Lena, Mateusz i Miko-
łaj , które otrzymało po troje
dzieci, a po dwoje: Gabriela
i Karolina, Bartosz, Jakub, Łu-
kasz i Dominik.

Jest nas coraz mniej
Z roku na rok spada liczba mieszkańców Sejn. Dzieje się tak nie tylko dlatego,
że młodzi wyjeżdżają na studnia lub w poszukiwaniu pracy. Od kilku lat liczba
zgonów przewyższa liczbę urodzin

Coraz rzadziej rodzice
decydują się na nadanie dziec-
ku dwóch imion. W roku ubie-
głym taką decyzję podjęli
rodzice trzech dziewczynek
i jednego chłopca. Dzieci otrzy-
mały imiona: Luisa Róża, An-
na Maria, Marta Alicja oraz
Wiktor Janusz.

Rok 2010 „otworzył”
chłopak Bartosz, co można ode-
brać jako zapowiedź zmiany
niekorzystnych dla miasta ten-
dencj i demograficznych.
A jak było przekonamy się już
za 11 miesięcy.

(tam)



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

PIT-owanie czas zacząć
4 Podatki

WAŻNE DLA KAŻDEGO PODATNIKA

URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH
ul. 1 Maja 2 A, 16-400 Suwałki

TELEFONY: centrala: 087 566 69 83 do 85
sekretariat: 087 566 67 07
linia informacyjna: 087 566 48 47

GODZINY OTWARCIA: 7.30 – 15.30
Sala Obsługi Podatników: 7.30 – 18.00
Od wtorku do piątku: 7.30 – 15.30

PUNKT OBSŁUGI PODATNIKA W SEJNACH
16-500 Sejny, ul. 22 Lipca 10

TELEFONY: 087 565 06 57
linia informacyjna: 087 566 48 47

GODZINY OTWARCIA: 7.30 – 15.30

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:
US w Suwałkach: www.urzadskarbowy.suwalki.com.pl
Izba Skarbowa w Białymstoku: www.is.bialystok.pl
Ministerstwo Finansów: www.mf.gov.pl

KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA:
Numer telefonu z telefonu stacjonarnego: 0801 055 055
Numer telefonu z telefonu komórkowego: 022 330 330
Adres strony internetowej: www.kip.mofnet.gov.pl
Adres e-mail: kip@gov.pl

O tym, co każdy podatnik wiedzieć powinien, z Januszem Bonarskim, naczelni-
kiem Urzędu Skarbowego w Suwałkach rozmawia Tadeusz Moćkun

Kwalifikacja wojskowa
na terenie powiatu sejneńskiego

Zgodnie w z obwieszcze-
niem wojewody podlaskiego kwa-
lifikacją wojskową w roku 2010
objęci są m.in:
− mężczyźni urodzeni w 1991 r;
− mężczyźni urodzeni w latach
1986-1990, którzy nie posiadają
określonej zdolności do czynnej
służby wojskowej;
− kobiety urodzone w latach 1986-
1991, posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby woj-
skowej, oraz kobiety pobierające
naukę w celu uzyskania tych kwa-
lifikacji, które w roku szkolnym
lub akademickim 2009/2010 koń-
czą naukę w szkołach medycz-
nych i weterynaryjnych oraz na
kierunkach psychologicznych
− osoby, które ukończyły 18 lat i
zgłosiły się ochotniczo do pełnie-
nia służby wojskowej.

Za niestawienie się do kwa-
lifikacji bez uzasadnionych przy-
czyn burmistrz (wójt) nakłada
grzywnę lub zarządza przymuso-
we doprowadzenie do kwalifikacji.

Powiatowa Komisja Lekar-
ska nr 11 w Sejnach mieści się
w Ośrodku Kultury, ul. 1 Maja 17.
Terminy stawienia się kandydatów:
− 18 i19.03. 2010 – mieszkańcy
miasta Sejny
− 19 i 22.03. – mieszkańcy gminy
Krasnopol
− 23.03 –mieszkańcy gminy Giby
− 24 i 25.03. – mieszkańcy gminy
Puńsk
− 25 i 26.03. – mieszkańcy gminy
Sejny

Na 29 marca wezwanie
otrzyma jedyna kobieta w powie-
cie sejneńskim objęta tegoroczną
kwalifikacją.

W kalendarzu rok 2010
trwa już ponad miesiąc, ale
w rozliczeniach z fiskusem
wciąż tkwimy w roku 2009
i tkwić będziemy do północy 30
kwietnia 2010 roku,. To wów-
czas mija termin rozliczeń z do-
chodów uzyskanych
w minionym roku kalendarzo-
wym. Czy są, a jeżeli tak to ja-
kie, zmiany w porównaniu
z rozliczeniami składanymi
przed rokiem?
- Zmiany są, ale nie duże. W rozli-
czeniu za rok 2009 szczególną
uwagę trzeba zwrócić stosując
ulgę na dzieci. Po pierwsze w roz-
liczeniu należy uwzględnić okres
sprawowania opieki nad dziec-
kiem czy dziećmi w trakcie roku.
Maksymalnakwotaodliczeniawy-
nosi 1112,04 złotych. Przy rozli-
czaniu stosujemy przelicznik
92,67 złotego za każdy miesiąc
sprawowanej opieki. Ulga ta nie
przysługuje osobom rozliczają-
cym się z podatku ryczałtowo
i prowadzącym działalność gospo-
darczą, które płacą podatek linio-
wy. Z odliczenia nie mogą też
skorzystać rodzice pozbawieni
władzy rodzicielskiej oraz opieku-
nowie prawni, w sytuacji kiedy
dziecko z nimi nie zamieszkuje.
Ulgę stosuje się na dzieci małolet-
nie; bez względu na ich wiek, je-
śli otrzymywały zasiłek
(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę
socjalną; do ukończenia 25 roku
życia, ale uczące się.

Czy potrzebny jest doku-
ment potwierdzający naukę
dziecka?
- Lepiej go mieć. Urząd, weryfiku-

jąc ulgę, ma prawo i będzie żądał
pewnych dokumentów. Są to:
akt urodzenia dziecka ewentual-
nie zaświadczenie z sądu, że jest
się prawomocnym opiekunem
lub sprawuje się funkcję rodziny
zastępczej i zaświadczenia ze
szkoły. Warto te dokumenty trzy-

mać wraz z rozliczeniem podat-
kowym za dany rok, gdyż urząd
może o nie poprosić w ciągu
trzech lat.

A inne zmiany, o któ-
rych warto wiedzieć...
- Mamy formularz PIT 39 dla
osób, które uzyskały dochody ze
sprzedaży nieruchomości naby-
tych w roku 2009. Warto też zwró-
cić uwagę na sposób
wyszukiwania organizacji pożyt-
ku publicznego. Ich dane są do-

stępne na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Socjal-
nej. Według stanu na dzień 31
grudnia 2009 na naszym terenie
jest 29 organizacji którym można
przekazać 1 procent swoich podat-
ków. W rozliczeniu za rok 2009
można skorzystać z poczty elek-

tronicznej. Wystarczy wejść na
stronę www.e-deklaracja.gov.pl
i bez żadnego klucza można prze-
słać zeznanie. Ale ewentualną ko-
rektę trzeba już osobiście złożyć
w urzędzie skarbowym.

Jakie inne ulgi i odlicze-
nia możliwe są do wykorzysta-

nia za rok 2009?
- Na przykład ulga za internet. Jest
to kwota 760 złotych, ale warun-
kiem jest posiadanie faktury. Trze-
ba zwrócić uwagę na różnice
pomiędzy płatnością za usługę,
a fakturą. Chcąc odliczyć ulgę nale-
ży posiadać fakturę przesłaną przez
usługodawcę, a nie wydrukowaną
z internetu. Ta druga bowiem,
w rozumieniu prawa, nie jest doku-
mentem umożliwiającym skorzy-
stanie z ulgi. Trzeba mieć też
dowód opłaty faktury. Pozostały
też ulgi rehabilitacyjne oraz możli-

wości odliczenia kosztu zakupu le-
ków. W przypadku leków odliczyć
można kwotę przekraczająca 100
złotych miesięcznie, ale trzeba
mieć zaświadczenie od lekarza
o konieczności stosowania zaku-
pionych leków.

Dziękuję za rozmowę.



TO TRZEBA ZOBACZYĆ

››› 6 stałych sal wystawowych
(Dominikanie i Biskupi Sejneńscy,
Sejneńskie szkoły, Wielokulturo-
wość regionu, archeologia, Numi-
zmatyka, TradycjeWojska Polskie-
go i CzynuNiepodległościowego)
››› Wystawa „Spacerkiem po
sentymentalnych Sejnach” przed-
stawiająca rysunki Marka Karpo-
wicza, znanego w Sejnach
plastyka, wieloletniego pracowni-
ka OśrodkaKulturywSejnach.
››› Aula im. Jana Pawła II: eks-
pozycja zbiorów pana Jana Giedź,
miłośnika Sejn i Sejneńszczyzny,
znanego fotografika i kolekcjonera.
Pasja, którą się zajmował pochłonę-
ła go bez reszty, był jej wierny do
końca życia. Swoją kolekcję two-
rzył przez blisko 50 lat. Zbiór obej-

Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami,
Muzeum Ziemi Sejneńskiej

!
Sejneński informator kulturalny

Klasztor Podominikański
(oddział Muzeum Ziemi
Sejneńskiej)

››› Zwiedzanie XVII-wiecznego
Klasztoru Podominikańskiego – naj-
cenniejszego obiektu architektoniczne-
go w Polsce północno-wschodniej; od
pon. do pt. wgodz. 8.00 - 16.00.
››› Muzeum Diecezji Sejneńskiej, w
którym zebrane i wyeksponowane są
muzealia upamiętniające istnienie Die-
cezji Augustowskiej czyli Sejneńskiej
funkcjonującej w latach 1818 – 1925.
Diecezja powstała w związku z reor-

"Pogranicze"
Biała Synagoga
››› Wystawa prezentująca pro-
jekt Międzynarodowego Centrum
Dialogu pod patronatem Czesława
Miłosza.

Dom Pogranicza,
Centrum Dokumentacji
Kultur Pogranicza

››› Bogate zbiory dotyczące regio-
nu, wielokulturowego dziedzictwa
narodów Europy Środkowowschod-
niej, Kaukazu oraz Azji Środkowej.

Do CDKP zapraszamy od
poniedziałku do piątku, w godzi-
nach 9.00-17.00

Puńsk

››› 28 lutego - Premiera teatru
dziecięcego. Miejsce: DomKultu-
ry Litewskiej w Puńsku.
››› 6-7 marca – XIX festiwal te-
atru dziecięcego. Miejsce: Dom
Litewski w Sejnach, Dom Kultu-
ry Litewskiej w Puńsku.
››› 11 marca - 20 lecie reakty-
wowania niepodległości Litwy.
Uroczystości przy obelisku nie-
podległości.
››› 28 marca - Jubileusz pię-
ciolecia kwartalnika
„Saltinis”. DomLitewski
w Sejnach.

muje zabytkowe radioodbiorniki, gra-
mofony, aparaty fotograficzne z XIX i
XX wieku, ciężkie żelazka, maszyny
do szycia i inne znaki mijającego cza-
su, zmieniających się standardów ży-
cia, mody... Eksponaty przekazała dla
Muzeum córka Ś.P. Jana Giedź – Pani
JaninaGiedź.
››› Archiwum i Biblioteka: bogate
zbiory dotyczące regionu oraz historii
Polski
››› Wystawa „Sukiennice Wczoraj i
Dziś”: prezentacja koncepcji odbudo-
wy sukiennic przygotowana przez Pa-
nią architekt Elżbietę Andruszkiewicz
na zlecenie Sejneńskiego Towarzy-
stwaOpieki Nad Zabytkami.
Sejneńskie Sukiennice były budowane
w latach 1829-1833. Budynek stał w
miejscu dzisiejszego tzw. małego par-

ku, w rozwidleniu ul. Piłsudskiego.
Działały w nim sklepy, punkty usługo-
we, kawiarnia. Sukiennice spłonęły w
1943 roku, podczas okupacji. STOnZ
zmierza do odbudowy obiektu, w któ-
rym miałoby się mieścić m.in. Mu-
zeum Rzeczpospolitej Obojga
Narodów. W przygotowaniu jest pro-
jekt budowlany Sukiennic przygoto-
wywany przez Panią Elżbietę
Anduszkiewicz.

ganizacją terytorialną kościoła po
utworzeniu przez Rosjan Królestwa
Polskiego. Papież Pius VII bullą z 30
kwietnia 1818 zniósł diecezję wigier-
ską, tworząc na jej miejsce diecezję
augustowską, czyli sejneńską, której
stolicą biskupią były Sejny, a katedrą
- kościół podominikański. Budynki
poklasztorne przez blisko 100 lat peł-
niły funkcję siedziby biskupa i jego
kurii.
››› Muzeum Etnograficzne Ziemi
Sejneńskiej (eksponaty z XIX i po-
czątku XX wieku) – zbiory ukazujące
dawną kulturę, tradycję, obyczaje i ży-
cie codzienne miejscowej ludności.

W programie TVP2 „Py-
tanie na śniadanie” wystąpił na
żywo z Pawłem Lorochem,
dziennikarzem z „Food and tra-
vel”. Obaj panowie przygotowy-
wali czynaki, znaną w naszej
okolicy litewską potrawę, która
mieszkańcom innych regionów
wydaje się nieco egzotyczna.
- Zdjęcia były kręcone w wiej-
skiej chacie w Kuklach. Wszyst-
ko po to, aby podkreślić
atmosferę kresów. Gotowaliśmy
oczywiście na żywo, nie mieli-

śmy wcześniej przygotowanego
dania – D. Tomczyk zdradza ku-
lisy programu.

Przyznaje, że umiejętno-
ści i zamiłowanie do kulinariów
wyniósł z domu rodzinnego.
Przyglądał się jak gotuje jego
mama, a ojciec niewiele jej ustę-
pował. Także Dariusz starał się
pomagać w kuchni, wypytując o
sprawdzone w rodzinie przepi-
sy. Jego ulubione dania nie były
wymyślne, najbardziej przypa-
dła mu do gustu kuchnia polska,

z całym bogactwem mięs, bar-
dzo energetyczna.

Ale myliłby się ten, kto
wyobraża sobie Dariusz Tom-
czyka serwującego swoim dzie-
ciom na obiad golonkę. Jego
specjalnością stały się… zupy.
- To prawda, tata robi naj lepsze
zupy na świecie, szczególnie po-
midorową z ryżem – zachwala
córka (na zdjęciu).

Tym samym podział
obowiązków w rodzinie Tom-
czyków trochę różni się od po-

W tym domu kuchnią rządzi mężczyzna. I robi to na tyle dobrze, że dzierży tam
niepodzielną władzę. Dariusz Tomczyk, na co dzień dyrektor Ośrodka Kultury w
Sejnach, swoimi umiejętnościami kulinarnymi niedawno popisał się w telewizji.

Styl życia 5

Męska kuchnia

Przepis na czynaki
Dariusza Tomczyka

wszechnego wyobrażenia. Kie-
dy w kuchni króluje mąż, żona
bez oporów chwyta za wiader-
ko z farbą i zajmuje się drobny-
mi remontami.
- Czasami po prostu wolę malo-
wać ściany niż pichcić godzina-
mi jakieś danie – przyznaje
Dorota Tomczyk.

Jednak i ona ma swoje
pole do popisu. Są nim słodkie
wypieki, którymi może się po-
chwalić, podczas gdy jej mąż
woli przygotować dania na
obiad. A jaka potrawa sprawia
mu największy kłopot?
- Smażenie karpia nie należy do
łatwych, trzeba wyczuć, kiedy
jest już przypieczony, a nie su-
rowy – mówi.

Przygoda z telewizją już
za nim, ale Dariusz Tomczyk
ma kolejne plany związane z go-
towaniem. Na „Dni Sejn” chciał-
by zaprosić Pawła Lorocha

i gotować z nim na świeżym po-
wietrzu. Podobno wtedy wszyst-
ko smakuje dwa razy lepiej.

Monika Waraksa
fot. Tadeusz Moćkun

MOJE SKŁADNIKI TO:
- kapusta biała
- marchew
- korzeń pietruszki
- seler
- por
- ziemniaki
- mięso mielone lub
krojone w kostkę

- olej
- sól
- pieprz
- można też dodać vegetę
do smaku
- śmietana
- ogórki kiszone

SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:

Wszystkie składniki
szatkujemy lub kroimy i
układamy warstwami w spe-
cjalnych garnuszkach żaro-
odpornych.

Garnuszki wkładamy
do piekarnika o temperatu-
rze 150 - 200 stopni. Piecze-
my około 1, 5 h.

Podajemy ze śmieta-
ną i pokrojonymi w kostkę
kiszonymi ogórkami.

Smacznego!



22.02.2010 r.
- 28.02.2010 r.
Apteka Malwa

ul. Zawadzkiego 19

WAŻNE
TELEFONY

Policja 997, (87)5166333

Straż Pożarna 998, (87)5163830

Pogotowie 999

Pogotowie energetyczne

(87)5162 087

Szpital (87)5162 138

Centrum Informacji

Turystycznej (87) 5163400

Informacja Turystyczna

Sejneńskiego Towarzystwa

Opieki nad Zabytkami

(87) 5163048

Urząd Miejski (87)5162073,

(87)5162074

Starostwo Powiatowe

(87) 5162066

Urząd Gminy w Sejnach

(87) 5162045

Urząd Gminy w Puńsku

(87) 5161048

Urząd Gminy w Krasnopolu

(87) 5164010

Urząd Gminy w Gibach

(87) 5165038

Konsulat Republiki Litewskiej

(87) 5173790

Sąd Rejonowy (87) 5173830

Prokuratura Rejonowa

(87) 5162950

Informacja PKS

(87) 5162 178

Hotel „Skarpa” (87) 5162065

Dom Litewski (87) 5162908

Apteka „Remedium”,

ul. 1-go Maja 3 (87) 5163577

Apteka „Św. Michała”,

ul. Piłsudskiego 20,(87)5162032

Apteka „Malwa”,

ul. Zawadzkiego19,(87)5162315

01.03.2010 r.
- 07.03.2010 r.
Apteka Remedium
ul. 1 Maja 3

DYŻURY
APTEK

15.02.2010 r.
- 21.02.2010 r.
Apteka św. Michała
ul. Piłsudskiego 20

6 Ogłoszenia

Zachęcamy Państwa do zamieszczania ogłoszeń
ZA DARMO

na łamach Wieści Sejneńskich.

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

PRACA

● Duża firma sprzątająca poszu-
kuje osób do sprzątania w Sej-
nach. Telefon kontaktowy:
510013040.

● Odzieżowa Spółdzielnia Pra-
cy, Suwałki ul. Waryńskiego
26, telefon 504406191, poszuku-
je pracowników na stanowisko:
szwaczka - wykształcenie zawo-
dowe odzieżowe z umiejętno-
ścią szycia. Praca na umowę
o dzieło.

● Tartak Płociczno 14 A, tele-
fon 087 563 94 03, poszukuje
pracownika na stanowisko opera-
tor traka - uprawnienia lub staż
pracy na stanowisku.

● Fantasy Park sp.z o.o. poszu-
kuje pracowników na stanowi-
ska:
Recepcjonista - wykształcenie
średnie, umiejętność pracy w ze-
spole, miła aparycja, znajomość
języka angielskiego będzie do-
datkowym atutem.
Kelnerka - wykształcenie śred-
nie, umiejętność pracy w zespo-
le, miła aparycja, znajomość
języka angielskiego będzie do-
datkowym atutem.
Barman/barmanka - wykształce-
nie średnie, umiejętność pracy
w zespole, miła aparycja, znajo-
mość języka angielskiego bę-
dzie dodatkowym atutem
Pracownik techniczny - mecha-
nik - wykształcenie średnie - me-
chaniczne lub elektryczne,
umiejętności techniczne, napraw-
cze, remontowe, atutem jest do-
świadczenie w pracy
w kręgielni lub pracy mechani-
ka, elektryka, posiadanie upraw-
nień elektrycznych(świadectwo
SPE), mile widziane ponadprze-
ciętne umiejętności obsługi kom-
putera, swoboda poruszania się
w środowisku Windows, MS or-
fice.
CV przesyłać na adres e-mail
z dopiskiem "SUWAŁKI/(na-
zwa stanowiska)": rekruta-
cja@fantasypark.pl.
Miejsce wykonywania pracy -
Centrum Handlowe Plaza w Su-
wałkach.

● DEICHMANN - OBUWIE
sp.z o.o. poszukuje pracownika
na stanowisko: - Kierownik Skle-
pu - wykształcenie średnie, do-
świadczenie w handlu,
doświadczenie w kierowaniu ze-
społem, łatwość w nawiązywa-
niu kontaktów, dyspozycyjność,
zaangażowanie, mobilność, goto-
wość do odbycia szkolenia na te-
renie całej Polski. CV przesyłać
na adres z dopiskiem K/Suwał-
ki: DEICHMANN-OBUWIE,
Dział Rozwoju Kadr, ul Legnic-
ka 51-53, 54-203 Wrocław, lub
poprzez aplikowanie on-line na
stronie www.deichmann.pl.

Miejsce wykonywania pracy -
Centrum Handlowe Plaza w Su-
wałkach.

● Martes Sport sp.z o.o. poszu-
kuje pracownika na stanowisko:
Kierownik Sklepu - Udokumen-
towanego doświadczenia w pra-
cy na stanowisku kierownika
działu w sieciach handlowych,
atutem jest znajomość branży
sportowej , umiejętność zarzą-
dzania kilkunastoosobowym ze-
społem pracowników,
kreatywno-
ści, odpowiedzialności, zaanga-
żowania.
CV przesyłać na adres e-mail
z dopiskiem "Kierownik/SU-
WAŁKI" :
rekrutacja@martessport.com.pl.
Miejsce wykonywania pracy -
Centrum Handlowe Plaza w Su-
wałkach.

● Daglas sp.zo.o poszukuje
pracownika na st. na stanowi-
sko: konsultant do spraw sprze-
daży - wykształcenie średnie,
komunikatywność, umiejętność
pracy w zespole, wysoka kultu-
ra osobista ,doświadczenie
w pracy. CV przesłać na adres
www.dauglas.pl

● Yes Biżuteria Sp. z o.o po-
szukuje pracownika na stanowi-
sko - doradca klienta -
sprzedawca, wykształcenie
min. średnie doświadczenie w
handlu branży jubilerskiej ,
umiejętność pracy w zespole.
CV i list motywacyjny ze zdję-
ciem wysłać na adres email:
prac@yes.pl Miejsce pracy
-Centrum Handlowe Plaza
w Suwałkach.

● Camaieu Polska sp.z oo. Po-
szukuje pracowników na stano-
wisko: Kierownik Sklepu -
wykształcenie min. średnie, do-
świadczenie w branży odzieżo-
wej , doświadczenie w pracy na
stanowisku kierowniczym,
umiejętność zarządzania zespo-
łem pracowników, dobra organi-
zacja pracy. CV przesyłać na
adres e-mail z dopiskiem
KS/SUWAŁKI:aszramke@ca-
maieu.fr Ten adres e-mail jest
ukrywany przed spamerami,
włącz obsługę JavaScript
w przeglądarce, by go zobaczyć
Miejsce wykonywania pracy -
Centrum Handlowe Plaza w Su-
wałkach.

● AVON daje możliwość za-
trudnienia, zarabiania, zdobywa-
nia niezależności finansowej ,
realizowania swoich marzeń
i rozwoju osobistego. Oferuje-
my: PREZENTY dla nowych
osób! Elastyczny czas pracy
Profesjonalne szkolenia kosme-
tyczne Możliwość nawiązania
nowych znajomości Nie ma
wpisowego, ani żadnych kar za

nieskładanie zamówień! To ile
zarobisz zależy wyłącznie od
Ciebie! Bezpłatna dostawa ko-
smetyków, Zarobek do 40% ze-
branego zamówienia! Dla
ambitnych możliwość awansu -
stanowisko Lidera. Kontakt:
Edyta Łomeć Okręgowy Mene-
dżer Sprzedaży Firmy AVON,
e-mail:avon.elk@interia.pl,
telefon: 509633143

KUPIĘ, SPRZEDAM

● Kupię ciągnik 125 lub C-330.
Do 5 tys. zł. Może być do re-
montu. tel. 607 141 015

● Sprzedam wałek strunowy po-
jedynczy 2,70 metra, do kulty-
watora. Stan jak nowy,
używany przez rok, 700 zł lub
zamienię na cielęta. Okolice
Sejn, tel. 607 141 015

● Sprzedam 10 ton pszenżyta
360 zł za tonę. Okolica Sejn.
tel. 723 035 645

● Sprzedam 50 bel sianokiszon-
ki, 50 zł bela. Okolice Sejn
tel. 723 035 645

● Kupię ok. 10 cieląt, 3-5 dnio-
we. W rozsądnej cenie, okolice
Sejn.
tel.607 141 015

● Sprzedam brony piątki, 800
zł lub zamienie na byczka mię-
snego, okolice Sejn,
tel. 607 141 015

● Sprzedam widły do tura, do
ciągnika, 220 zł. Okolice Sejn,
tel. 723 035 645

● Sprzedam kombajn zbożowy,
MF 330, stan idealny (1990),
z kabiną, rozdrabniacz słomy,
28 tys. zł. Okolice Sejn,
tel. 725 486 798

● Kupię opony R 16 65 215
M+S, wielosezonowe, komplet,
do land rovera, nowe lub używa-
ne. Sejny, tel. 723 035 645

● Mam do sprzedania śliczne
ubranka dla maluchów. Są to
ciuszki praktycznie nowe, wiele
z metkami, przywiezione z An-
glii. Przeważają ubranka na
dziewczynkę, ale na chłopczy-
ka też się znajdą. Rozmiarowo
różne, od 0 do 2-3 lat. Są to: bo-
dy, pajacyki, bluzeczki,
spodnie, bluzy, sweterki itp.
Każde ma swoją cenę. Serdecz-
nie zapraszam.
Tel: 782239191, dzwonić po 12-
stej , e-mail annusia-73@wp.pl

● Sprzedam fiata 126 p, zareje-
strowany, na chodzie, stan bar-
dzo dobry, zimowe opony, cena
500 zł; okolice Sejn,
tel. 783 032 530

● Sprzedam dębowe meble
z Niemiec: komoda + witryna
podwieszana, szafka pod telewi-
zor, kuchnia z wyposażeniem
AGD;
kontakt 696 755 359

● Kupię siedlisko, stary dom do

remontu z kawałkiem ziemi,
lub działkę siedliskową chętnie
na peryferiach lub leśniczówkę.
Kontakt e-mail:
tad_bering@interia.pl

● Bezpieczne, skuteczne i trwa-
łe odchudzanie! 100% gwaran-
cj i! Nie masz nic do stracenia
oprócz zbędnych kilogramów!
Zadzwoń: 510 876 248

● KUPIĘ DZIAŁKĘ INWE-
STYCYJNĄ O POWIERZCH-
NI OD 2500 M2 DO 20000 M2
w okolicy centrum miejscowo-
ści SEJNY lub w okolicach
osiedla domów wielorodzin-
nych. Kontakt tel. 662262962

● Sprzedam dębowe meble
z Niemiec: komoda z podwie-
szana witryna, komoda, witry-
na, kuchnia wraz
z wyposażeniem(zmywarka, ku-
chenka cer., zlew, okap), stół
owalny, mała komódka, szafka
pod telewizor.
Tel. kontaktowy:0-696-755-

359, cena do negocjacj i.

● Remonty i wykończenia
wnętrz, układanie terakoty gla-
zury, przeróbki elektryczne, tyn-
kowanie ręczne tynkiem
gipsowym, malowanie szpa-
chlowanie, Sejny i okolice, ni-
skie ceny. Tel. 609373287

● Oferuję stancję, jeden duży
pokój z kuchnią, umeblowany
na ulicy Konopnickiej w Sej-
nach. Telefon kontaktowy:
0875173119, dzwonić o każdej
porze dnia.

● Kulig z ogniskiem i grzań-
cem. Zapraszamy Państwa na
kulig w pięknej zimowej scene-
rii w okolicach Wigier. Ponadto
zapewniamy; autokar, bigos,
kiełbaskę, muzykanta z akorde-
onem. Cena do uzgodnienia. Te-
lefon: 605-345-777

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

● Dachy - krycie wiórem: dwor-
ków, skansenów, karczm, restau-
racji, domów mieszkalnych,
zabudowań gospodarczych, altan
oraz innych budynków! Jest to
propozycja dla koneserów, zwo-
lenników tradycyjnych i ekolo-
gicznych rozwiązań
w architekturze. Działamy z suk-
cesami na rynku pokryć dacho-
wych już od ponad połowy
wieku. W dotychczasowej histo-
rii firmy zawsze byliśmy w sta-
nie spełnić oczekiwania
inwestorów. Na pierwszym miej-
scu stawiamy zawsze wysoką ja-
kość, 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



Powiatu starosta, który był też
obecny na komisj i i przy dysku-
sj i nad projektem budżetu ani
jednym słowem nie wspomniał
o apelu kibiców. Dopiero
w wolnych wnioskach uznał za
właściwe poinformować, ze ta-
ki apel wpłynął, ale budżet zo-
stał już przez zarząd
zatwierdzony, to nie ma powo-
du, by zawracać sobie głowę
apelami.
− Nie odezwałam się wów-
czas, bo i po co − tłumaczy rad-
na L. Fidrych. − Moje gadanie
przypominałoby czytanie aktu
łaski po wykonaniu egzekucj i
skazanego.

Kto złamał prawo?
Radna jednak sprawy

nie uznała za załatwioną. Czter-
nastego grudnia ubiegłego ro-
ku do Przewodniczącego Rady
Powiatu skierowała interpela-
cję, w której nawiązując do
przemilczenia przez starostę in-
formacj i o apelu kibiców, napi-
sała m.in. : „Takie stanowisko i
postawa Starosty są szkodliwe
dla rozwoju sfery intelektual-
nej w naszym regionie”.

Pyta też przewodniczące-
go czy w tej sytuacj i nie do-
szło do złamania przez starostę
ustawy o samorządzie i regula-
minu starostwa. Powołuje się
przy tym na art. 276 kodeksu
karnego, który mówi: „Kto nisz-
czy, uszkadza, czyni bezuży-
tecznym, ukrywa lub usuwa
dokument, którym nie ma pra-
wa wyłącznie rozporządzać,
podlega karze.”

− Ponieważ apel skierowany
był za pośrednictwem starosty
do radnych, nie miał on prawa
do wyłączności do tego doku-
mentu, a to oznacza, że utajnia-
jąc go złamał prawo, a
konkretnie artykuł 277 Kodek-
su Karnego − akcentuje radna.

Dwa tygodnie później ,
dostała odpowiedź na interpela-
cję podpisaną przez Jana Łubę,
przewodniczącego Rady Powia-
tu i Ryszarda Grzybowskiego,
starostę sejneńskiego. Czytamy
w niej m.in. „Nie było jednak
woli i potrzeby członków Za-
rządu dokładnego analizowa-
nia kwestii. . . .”
− A była, właśnie była, tylko
nikt nam, członkom Zarządu
nie dał szans, nie zapytał czy
chcemy nad tym dokumentem
dyskutować − nie ustępuje rad-
na.

I ostatnie zdanie z odpo-
wiedzi starosty, które na ustach
radnej wywołało cierpki
uśmiech: „Niniej szym oświad-
czam, że swoim działaniem nie
miałem na celu ani też nie do-
konałem złamania przepisów
prawa”.
− Ciekawe jak pan starosta wy-
tłumaczy się ze słów: „Nie
przedstawiłem tego pisma,
gdyż uznałem, że żądania są
zbyt wygórowane” wypowie-
dzianych na sesj i w dniu
16.12.2009 − pyta radna i żąda
wpisania tych słów do protoko-
łu z grudniowej sesj i Rady Po-
wiatu.

Tadeusz Moćkun

Cytując wypowiedź sta-
rosty Ryszarda Grzybowskiego
z sesj i Rady Miasta Sejn
z 29.12.2009 napisaliśmy, że
radni nie poznali treści apelu,
bo wcześniej nie zapoznał się
z nim Zarząd Powiatu. Inicjato-
rom akcj i starosta zarzucił, iż
przy zbieraniu podpisów nie
wszystko było w porządku, że
przy listach, na których popisy-
wali się ludzie, zabrakło treści
apelu. To z kolei sprawiło, że
do starosty, „zgłosiło się co naj-
mniej kilka osób, które przeprasza-
ły, mówią, że podpisały co
innego, a co innego im mówiono
w czasie zbierania podpisów”.

Dowody, panie starosto,
dowody

Oburzenia na wypo-
wiedź starosty dotyczącą osób,
które rzekomo podpisywały in-
ną petycję niż zawarta w apelu,
nie kryje Andrzej Mocarski, by-
ły przewodniczący Rady Mia-
sta, zapalony kibic Pomorzanki.
− To, co mówi pan starosta to
są insynuacje, kłamstwa. Dowo-
dy, panie starosto, dowody pro-

szę podać − niemal wykrzykuje
A. Mocarski. − Każdemu, kto
nie chciał czytać apelu dołączo-
nego do listy z podpisami infor-
mowaliśmy, czego apel
dotyczy, pod czym składa swój
podpis. I nikt nie protestował.
Nazwiska, panie starosto, pro-
szę o nazwiska tych, którzy mó-
wią, że było inaczej . Ja mam
inne wytłumaczenie tego, że
apel nasz nie trafił pod obrady
Zarządu Powiatu i radnych. To
kolejny dowód na negatywny
stosunek Pana i przewodniczące-
go Rady Powiatu do naszego klu-
bu. Nie mam nic przeciwko
przyznaniu trzech tysięcy zło-
tych dotacj i Gieretowi Giby.

Były przewodniczący Ra-
dy Miasta dodaje, że jest za
tym, żeby takie kluby jak Gieret
powstały w Krasnopolu, Puń-
sku. W sporcie widzi szansę roz-
woju dla młodzieży i pokazania
się na arenach powiatu, woje-
wództwa i kraju.

Za, a nawet przeciw
− Prawdą jest, że Zarząd Powia-
tu nie zapoznał się z treścią ape-

lu, bo starosta go nie
przedstawił − mówi radna Lu-
cyna Fidrych. − W dniu, w któ-
rym odbywało się posiedzenie
zarządu, przed nim doszło do
spotkania komisj i budżetowo-
finansowej , na której omawia-
na była sprawa dotacj i dla or-
ganizacj i społecznych
zajmujących się kulturą i spor-
tem. Wszyscy członkowie ko-
misj i zgodzili się z moim
wnioskiem, że chociaż na
wsparcie działań kulturalnych
i sportowych przeznaczamy
mało pieniędzy, zespoły i dru-
żyny z powiatu odnoszą sukce-
sy na arenie województwa,
kraju i poza granicami. Sport i
kultura to dwie dziedziny sku-
tecznie promujące Sejneńsz-
czyznę i trzeba je wspierać na
tyle, na ile nas stać.

Co innego dyskusja,
a co innego głosowanie. Kiedy
przyszyło do podjęcia wniosku
radnej o zwiększenie dotacj i
trzech, z pięciu członków ko-
misj i było przeciw.

Kilkanaście minut póź-
niej , na posiedzeniu Zarządu

Zarzuty zamiast dotacji, ciąg dalszy...
Przed dwoma tygodniami w artykule „Zarzuty zamiast dotacji” opublikowaliśmy
obszerne fragmenty apelu podpisanego przez ponad 200 kibiców Pomorzanki
Sejny, skierowanego do starosty sejneńskiego i Rady Powiatu. Apelu, który, za-
miast pod obrady radnych, trafił do szuflady. Dziś wracamy do tematu, bowiem
wypowiedz starosty wywołała reakcję Andrzeja Mocarskiego, jednego z inicjato-
rów akcji oraz radnej i członka Zarządu Powiatu Lucyny Fidrych.

Sport 7

W klasyfikacj i drużyno-
wej ekipa Sejn z 34 pkt. zajęła
miejsce ósme, a LUKS Krasno-
gruda z dorobkiem 31 pkt. była
dziewiąta. Indywidualnie naj-
wyższą lokatę wywalczyła star-
tująca w kategorii klas 0-II
szkół podstawowych sześciolet-
nia Gaja Szlegier (Sejny), któ-
ra ukończyła bieg na drugim
miejscu.

Tuż za podium, czyli na
czwartych miejscach sklasyfiko-
wani zostali: Paweł Pokutko (Kra-
snogruda) w biegu chłopców
z klas I gimnazjum oraz Marcin
Szlegier w biegu głównym. O
tym jak emocjonujący był bieg
na dystansie 10 km z udziałem
M. Szlegiera świadczy różnica

czasu na mecie pomiędzy pierw-
szą czwórką. Sejnianin do zwy-
cięzcy stracił 10,30 do drugiego
zawodnika 9,30, a do trzeciego
8,80 sekundy.

W rywalizacj i młodzi-
ków (rocznik 19940-95) na pią-
tym miejscu sklasyfikowany
został Krzysztof Małkiński
(Krasnogruda).

Lokaty pozostałych re-
prezentantów Sejneńszczyny:
bieg chłopców, kl. V-VI pod-
stawówek – 14. Sebastian Po-
kutko (Krasnogruda)
bieg główny – 18. Jacek Tubi-
szewski, 22. Dariusz Wilkiel,
23. Dariusz Stankiewicz (wszy-
scy Sejny).

Dobry występ w jubileuszowym X Narciarskim Biegu Huba-
la rozegranym na trasach w Supraśli zaliczyli narciarze z
Sejn i Krasnogrudy.

Sejneńscy narciarze
w biegu „Hubala”

(tam)

Po porażce 2:3 (1:1)
z III-ligowymi Czarnymi Olec-
ko, w tzw. małym finale Pomo-
rzanka rozbiła 4:1 (3:0)
Romintę Gołdap (8. miejsce
w warmińsko-mazurskiej IV li-
dze). Turniej wygrali gospoda-
rze, którzy w finale pokonali
4:0 Znicz Biała Piska (w el. wy-
grał 2:1 z Romintą).

W meczu z Czarnymi
gole dla drużyny Romualda
Wiszniewskiego strzelili Paweł
Kuklewicz i Piotr Macianis, a w
spotkaniu z Romintą: P. Kukle-
wicz – 2, P. Macinis i Artur Ży-
liński – po 1.

Kolejne sparingi sejnia-
nie zagrają 21.02 w Druskienni-
kach i 28.02. w Alytusie.

Z drużyną trenuje kilku
nowych zawodników oraz
Piotr Gwaj (na zdjęciu w ciem-
nym stroju), który wznowił zaję-
cia.

Przygotowujący się do roz-
grywek IV ligi piłkarze Po-
morzanki Sejny wzięli
udział w turnieju w Olecku
o Puchar Burmistrza Olec-
ka, w którym zajęli trzecie
miejsce.

Sparingi Pomorzanki

(tam)



Oni mają talent

Policja 997, (87)5166333

Straż Pożarna 998, (87)5163830

Pogotowie 999

Pogotowie energetyczne

(87)5162 087

Szpital (87)5162 138

Centrum Informacji

Turystycznej (87) 5163400

Informacja Turystyczna

Sejneńskiego Towarzystwa

Opieki nad Zabytkami

(87) 5163048

Urząd Miejski (87)5162073,

(87)5162074

Starostwo Powiatowe

(87) 5162066

Urząd Gminy w Sejnach

(87) 5162045

Urząd Gminy w Puńsku

(87) 5161048

Urząd Gminy w Krasnopolu

(87) 5164010

Urząd Gminy w Gibach

(87) 5165038

Konsulat Republiki Litewskiej

(87) 5173790

Sąd Rejonowy (87) 5173830

Prokuratura Rejonowa

(87) 5162950

Informacja PKS

(87) 5162 178

Hotel „Skarpa” (87) 5162065

Dom Litewski (87) 5162908

Apteka „Remedium”,

ul. 1-go Maja 3 (87) 5163577

Apteka „Św. Michała”,

ul. Piłsudskiego 20,(87)5162032

Apteka „Malwa”,

ul. Zawadzkiego19,(87)5162315

8 Galeria

- Rodzice przynieśli swojskie
wypieki, właściciel pobliskich
sklepów spożywczych obdaro-
wał nas słodyczami i owocami,
a niepełnosprawni mieli okazję
pokazać swoje talenty aktorskie
w kilku skeczach – opowiada
Krzysztof Kozakiewicz, prezes
stowarzyszenia.

Zabawa choinkowa odby-
ła się w sali gimnastycznej sej-
neńskiego Gimnazjum nr 1.
Tamtejsi nauczyciele wraz z wo-
lontariuszami zadbali o odpo-

wiednią oprawę. Na ścianach
zawisły balony i gwiazdy z kolo-
rowego papieru. Ale tego dnia
prawdziwymi gwiazdami byli
podopieczni stowarzyszenia,
którzy swoimi skeczami rozba-
wili zgromadzoną publiczność,
zbierając gromkie brawa.

Nic zatem dziwnego, że
każdy z nich otrzymał prezent
od Św. Mikołaja - torbę pełną
słodkości.

(mov)

Choinka podopiecznych Regionalnego Stowarzyszenia
na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, odbyła się
już po raz dwunasty. I tym razem zgromadziła aż 1 30
osób, głównie rodziny i bliskich uczestników warsztatów.

fot. Krzysztof Palewicz,
archiwym Stowarzyszenia




