
Warto zwrócić uwagę na
kolejny dobry występ narciarzy
z Krasnogrudy, prowadzonych przez
Krzysztofa Małkińskiego. Niestety
chłopcy z Kransogrudy przegry-
wają z rywalami nie dlatego, że
są słabsi, mniej utalentowani, ale
dlatego, że dysponują gorszym
sprzętem. A ile warte są dziś wy-
sokiej klasy narty i spec od smaro-
wania udowadniają Igrzyska Olim-
pijskie w Vancouver.

Między innymi plany bu-
dowy „Biedronki” w Sejnach.
Co stoi na przeszkodzie powsta-
nia tego sklepu w naszym mie-
ście, czy właściciele mniejszych
punktów sprzedaży będą prote-
stować?

Po biegu w Szelmencie ry-
wale komentując bieg Marcina
Szlegiera mówili o nim krótko:
„Marcin Pierwszy Wielki”, doda-
jąc, że należy te słowa zaczynać
wielkimi literami.

W Gołdapi sejnianin dru-
giego na mecie Piotra Korzeniew-
skiego z Puszczy Supraśl, po
pasjonującym finiszu, wyprzedził
zaledwie o 1 (słownie: jedną, w za-
okrągleniu) sekundę. Bieg rozgry-
wano na dystansie 20 km, a ta
jedna sekunda to mniej więcej pół-
torej długości narty. W Szelmen-
cie, na dystansie o połowę
krótszym Szlegier wręcz zdeklaso-
wał rywali. Tuż po starcie sejnia-
nin wyszedł na prowadzenie,
którego nie oddał aż do mety. Po
2 km, jeszcze oglądali jego plecy.
Po kolejnych stracili go z oczu
i dojrzeli dopiero na mecie. Jeśli
wówczas, wycieńczeni trudami
biegu, cokolwiek widzieli.

Przewaga Marcina nad

drugim na mecie Hubertem Pasz-
kowskim z Gołdapi wyniosła bo-
wiem aż 1:42.7, a nad trzecim
Damianem Ciborowskim z Pisza
już 2:43.3.
- Wbrew pozorom zwycięstwo
nie przyszyło mi tak łatwo i kosz-
towało sporo sił – mówił na me-
cie M. Szlegier. – Wszak rywale
to znani w regionie biegacze, któ-
rzy mają na koncie sporo sukce-
sów. Dziś byłem najszybszy, ale
w następnym biegu kolejność,
przynajmniej pierwszej trójki mo-
gła być odwrotna. Trasa wpraw-
dzie niemal płaska, trudna
technicznie ale, moim zdaniem,
wymagająca zmian, a zwłaszcza
wprowadzenia dłuższych i bar-
dziej stromych podbiegów. To
jednak sprawa organizatorów. Ja
się cieszę z wygranej i tego, że
powiększę sportową kolekcję
o kolejny okazały puchar.

Szkoda, że choroba wy-
eliminowała z rywalizacji córkę
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W ciągu tygodnia Marcin Szlegier wygrał dwie najbardziej prestiżowe imprezy w narciarstwie
biegowym rozgrywane w północno-wchodniej Polsce. Najpierw triumfował w biegu na 20 km
w ramach XXIII Biegu Jaćwingów w Gołdapi, a następnie w I Suwalskim Biegu Narciarskim o
Puchar Bieguna Zimna w Szelmencie.

Marcin I Wielki
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W numerze:

Czytaj na str. 2

Wspomnienia z tajgi

Wywiad z
Liudvikasem
Milasiusem,
KonsulemRepubliki
Litewskiej w Sejnach

Jedyna żyjąca sejneńska
sybiraczka, Alicja Tujakowska
wspomina swoje dzieciństwo w Sy-
berii. Dopiero po latach milcze-
nia, mogła podzielić się swoimi
przeżyciami z „nieludzkiej zie-
mi”. Czytaj na str. 4-5

Rozmowa o historii Li-
twy, walce o niepodległość i zbie-
żnych losach obu sąsiadujących
krajów. Współpraca gospodarcza
Polski i Litwy, Via i Rail Baltica,
korzystanie z funduszy na współ-
pracę przygraniczną.

Czytaj na str. 7

Podsumowanie roku
W roku 2009 na terenie

powiatu sejneńskiego zanotowano
86 pożarów. Tym razem w naszej
galerii Straż Pożarna z Sejn.

Czytaj na str. 8

Wcieniu olimpiady, kapitalne biegi narciarza z Sejn

Marcina Szelgiera Gaję, która do-
skonale spisała się w biegach Hu-
bala w Białymstoku i Jaćwingów
w Gołdapi zajmując miejsca na
podium.

fot. T. Moćkun

(tam)

Wdniu 16 lutego 2010 roku obchodziliśmy 92 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Litwę.
Z okazji tego Święta pragnę złożyć w imieniu władz Miasta Sejny najserdeczniejsze życzenia sukcesów
i wszelkiej pomyślności całemu Narodowi Litewskiemu i Mniejszości Litewskiej w Polsce.

Losy Polaków i Litwinów w całej historii ze sobą ściśle związane. Naród Polski i Litewski zna
cierpki smak niewoli oraz radości z odzyskanej niepodległości. Kilka lat po odzyskaniu przez Litwę
suwerenności, nasze kraje zawarły Traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy,
stworzyły solidne podstawy ku lepszej przyszłości.

Wspólne dziedzictwo naszej „Małej Ojczyzny”, jakiego jesteśmy spadkobiercami, nakłada
na nas obowiązki, są to troska o współpracę i pomyślny rozwój naszego Miasta i całej Sejneńszczyzny.
Twierdzę, że nasze państwa i narody, kierując się mądrością, dobrze spożytkują wyjątkową szansę
rozwoju, jaką mamy we współczesnej Europie. Musimy pielęgnować naszą tradycję i historię,
jednocześnie intensywnie pracować nad przyszłymi sukcesami, czego Polakom i Litwinom w tym Dniu
życzę z całego serca.

Szanowny Pan
Liudvikas Milasius
Konsul Republiki Litewskiej w Sejnach

Sejny, 21 luty 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta Sejny Burmistrz Miasta
Andrzej Małkiński Jan Stanisław Kap

Lokaty reprezentantów
Sejneńszczyzny na str. 2



Rozmowy o gospodarce
Spotkajmy się i pracujmy razem - to hasło konferencji,
która odbyła się w Puńsku. O problemach i perspekty-
wach rozwoju przedsiębiorczości na polsko-litewskim po-
graniczu dyskutowali politycy, m.in. Egidijs Menlunas,
Ambasador Litwy w Polsce i Maciej Żywno, wojewoda
podlaski, samorządowcy oraz biznesemi z Polski i Litwy.

Omówiono nie tylko orga-
nizację punktów informacyj-
nych, ale i związanych z bieżącą
współpracąprzedsiębiorcówz po-
granicza, zasadami korzystania
z unijnych funduszy. Odbyły się
też targi ofert gospodarczych i tu-
rystycznych.

Jedną z form pomocy,
szczególnie niewielkim przedsię-
biorcomwnawiązywaniu kontak-
tów, mają być punkty infor-
macyjne, które powstaną w Puń-
sku, Suwałkach, Łoździejach
oraz Kalwarii, i być może w Sej-
nach, jeżeli władze miasta się
zdecydują.

Współpracujące ze sobą
polskie i litewskie instytucje, or-
ganizacje, stowarzyszenia, samo-
rządy, fundacje, szkoły mogą

ubiegać się o dofinansowanie ta-
kich przedsięwzięć, jak m.in.:
modernizacja infrastruktury eko-
nomicznej w małej skali, promo-
wanie otoczenia biznesowego,
rozwój zrównoważonej turystyki
transgranicznej oraz zachowanie
kulturowego i historycznego dzie-
dzictwa z Programu Współpracy
Transgranicznej Litwa – Polska.

W każdym projekcie mu-
szą być, co najmniej , dwaj part-
nerzy. Dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wynosi 85 pro-
cent kosztów kwalifikowanych.
Minimalne dofinansowanie jed-
nego projektu wynosi 100 tysię-
cy euro, a maksymalne nie może
przekroczyć 3 mln euro.

(tam)
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2 Z ostatniej chwili

Przy innym ogniu, w inną noc,
Do zobaczenia znów. . .

Z głębokim żalem żegnamy

BOGUSŁAWĘ BOROWSKĄ

Wyrazy szczerego współczucia z powodu straty
mamy i żony składamy NAJBLIŻSZEJ RODZINIE.

Harcerze, zuchy i instryktorzy ze Szczepu ZHP Sejny

Druhnę

NAJBLIŻSZEJ RODZINIE
składamy
szczere kondolencje
z powodu śmierci naszej koleżanki

Składają: Dyrekcja oraz pracownicy
Szkoły Podstawowej w Sejnach

NAJBLIŻSZEJ
RODZINIE
Wyrazy szczerego współczucia

Z POWODU ŚMIERCI
BOGUSŁAWY BOROWSKIEJ

Składają: Burmistrz Miasta Sejny
oraz pracownicy Urzędu Miasta

Lokaty reprezentantów Sejneńszczyzny
w I Suwalskim Biegu Narciarskim o Puchar Bieguna Zimna:

Sebastian Pakutko (Krasnogruda) 22. na 3 km
Rafał Pienkiewicz (Krasnogruda) 5. na 5 km
KrzysztofMałkiński (Krasnogruda) 7. na 5 km
Paweł Pakutko (Krasnogruda) 33. na 5 km
Marcin Szlegier (Sejny) 1. na 10 km
Jacek Tubiszewski (Sejny) 8. na 10 km
Marek Falkowski (Sejny) 11. na 10 km
Krzysztof Stryczek (Sejny) 14. na 10 km

Sejneńska Kapela Kreso-
wa, działająca przy Ośrodku
Kultury w Sejnach, została za-
proszona na XII Spotkanie Mu-
zyków Estrady Weselnej , które
odbyło się 15 lutego w Brań-
sku. W spotkaniu tym, poza na-
szą Kapelą, udział wzięły
zespoły z Hajnówki, Bielska
Podlaskiego, Siemiatycz, Łap
i oczywiście Brańska.

Wyjazd ten zaowocował
zaproszeniem Sejneńskiej Kape-
li Kresowej wraz z Gaz Blues
Grupą, działającą również przy
Ośrodku Kultury w Sejnach, na
Dni Brańska, które odbędą się
19 czerwca 2010 r.

Pojadą do Brańska

Nie tylko dla kobiet
Z okazji marcowego

święta wszystkich pań, Ośrodek
Kultury w Sejnach zaprasza na
specjalny koncert. Zagra Orkie-
stra OSP Sejny i Sejneńska Ka-
pela Kresowa. Występy odbędą
się 7 marca w sobotę, w sali wi-
dowiskowej OK. Wstęp na im-
prezę jest wolny.

Nowy zastępca
komendanta

Pracę na stanowisku za-
stępcy komendanta policji w Sej-
nach rozpoczął Mirosław Wizgo.
Zastąpił on Sławomira Warsiewi-
cza, który 10 lutego odszedł na
emeryturę.

Nowy zastępca komen-
danta ma 43 lata. Jest absolwen-
tem Ekonomiki Rolnictwa Akade-
mii Rolniczo-Technicznej w Ol-
sztynie. Karierę w policji rozpo-
czął w 1993 roku. Ukończył Stu-
dium Oficerskie w Szczytnie
o specjalizacji zwalczanie prze-
stępczości gospodarczej. W 2006
roku został powołany na stanowi-
sko I-go Zastępcy Komendanta
Miejskiego Policji w Suwałkach.
Mirosław Wizgo jest żonaty, ma
dwójkę dzieci.

Zmiany w stowarzyszeniu
Pełną parą ruszyły przygotowania do letniego sezonu tu-
rystycznego w Sejnach. Stowarzyszenie Ziemi Sejneń-
skiej już przygotowuje harmonogram atrakcji na ten rok.

- Jesteśmy w stałym kontakcie
z ośrodkami kultury w regionie
i gospodarstwami agroturystycz-
nymi. Cały czas dopracowujemy
listę atrakcji turystycznych Se-
jeńszczyzny. Będzie można ją zo-
baczyć w urzędach, gospodar-
stwach. Z opinii, jakie do nas do-
cierają wynika, że ten pomysł
zdał egzamin, a turyści uważają,
że harmonogram jest bardzo przy-
datny – opowiada Eugeniusz Fran-
ciszek Klimaniec (na zdjęciu),
prezes stowarzyszenia.

Dodaje, że na targach tury-
stycznych zawsze spotyka się
z dużym zainteresowaniem odwie-
dzających, ale i tak najskuteczniej-
szą metodą promocji regionu
pozostaje „poczta pantoflowa”.
- Turyści po powrocie opowiada-
ją znajomym i rodzinie jak miło

spędzili czas, co często powodu-
je, że za rok wracają już w po-
większonym składzie – mówi
E. Klimaniec.

Sporym zainteresowa-
niem cieszy się też strona interne-
towa stowarzyszenia, z której
dowiedzieć się można jak spę-
dzić urlop w naszym regionie
i zaplanować dalsze wypady, np.
do Wilna.

Na niedawnym walnym
zebraniu stowarzyszenia wybra-
no skład zarządu: Prezes: Euge-
niusz Franciszek Klimaniec,
Sekretarz: Agnieszka Cewko-
wicz, Skarbnik: Barbara Łuba.
Członkowie: Teresa Rugienis-
Witkowska, Bernard Kozakie-
wicz, Irmina Norwa, Eugeniusz
Waszkiewicz.

(mov)

wspaniałą instruktorkę harcerską, wyjątkową osobę.

Na zawsze pozostaniesz Bogusiu w naszych sercach.

BOGUSŁAWY BOROWSKIEJ

(mov)

Ciąg dalszy ze str. 1

Jazz uduchowiony
Wnajbliższą sobotę 6 mar-

ca, Sejneńska Spółdzielnia Jazzo-
wa zaprasza na wyjątkowy kon-
cert. Religijne pieśni żydowskie
wykona trio wybitnych muzyków:
Mikołaj Trzaska - saksofon, klar-
net basowy, Raphael Rogiński -
gitara, oud oraz Michael Zerang
na perkusji. Występ zacznie się
o godzinie 19.00, a wstęp na nie-
go jest wolny.

Rodzice dzieci, które po
raz pierwszy pójdą do szkoły we
wrześniu tego roku, już powinni
zapisywać swoje pociechy. W tym
celu odwiedzić należy gabinet dy-
rektora szkoły w pokoju nr 6 (par-
ter szkoły) przy ul. Wojska
Polskiego 64. Zapisy do klas I po-
trwają do końca marca.

Czas na pierwszaki

TERESIE GRYGUCIS
wyrazy głębokiego
współczucia z powodu

ŚMIERCI OJCA
Składają: Burmistrz Miasta Sejny
oraz pracownicy Urzędu Miasta



UCHWAŁA RADY MIASTA SEJNY

Uchwała Nr XXXIX/197/10
Rady Miasta Sejny

z dnia 16 lutego 2010 r.

W sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabycia, zby-
cia i obciążania lokali mieszkalnych stanowiących własność
gminy oraz udzielania bonifikat przysługujących nabywcom
tych lokali.

§ 1. W uchwale nr XIII/71/2007 Rady Miasta Sejny z dnia
31 grudnia 2007 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciąża-
nia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy oraz
udzielania bonifikat przysługujących nabywcom tych lokali,
zmienionej uchwałą Nr XXI/111/08 Rady Miasta Sejny z dnia
16 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie za-
sad nabycia, zbycia i obciążania lokali mieszkalnych stanowią-
cych własność gminy oraz udzielania bonifikat przysługujących
nabywcom tych lokali, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 4 po ust. 1 dodaje się ust 2 i ust. 3 w brzmieniu:

1) „2. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetar-
gowej, od ustalonej ceny udziela się następujących bonifikat:

a) stałej w wys. 35%;
b) z tytułu zapłaty ceny - w wysokości 10% należności

ustalonej po uwzględnieniu bonifikaty,
c) w wysokości 10 % wartości mieszkania emerytom

i rencistom”.
2) „3. Przez jednorazową zapłatę ceny sprzedaży lokalu miesz-
kalnego rozumie się również zadysponowanie przez nabywcę
przelania na ten cel swoich wkładów oszczędnościowych zgro-
madzonych na książeczce mieszkaniowej wraz z odsetkami
i premią gwarancyjną na zasadach określonych w odrębnych
przepisach”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Małkiński
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Radni pytają, burmistrz odpowiada
W czasie XXXIX sesji Rady Miasta czworo radnych złożyło łącznie siedem interpelacji. Oto one oraz odpowiedzi burmistrza, a w przypad-
ku sprawy „Biedronki” uzupełniona o wypowiedź starosty Ryszarda Grzybowskiego.

ANDRZEJ
MAŁKIŃSKI
Pytał o plan remontu Szkoły
Podstawowej oraz o stan
ulic po zimie.

Odpowiedź 1: Na remont szko-
ły złożyliśmy wniosek do Re-

gionalnego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Województwa
Podlaskiego, ale nie uzyskał po-
parcia. Szukamy możliwości do-
finansowania z innych zewnę-
trznych źródeł. Jeżeli się nie
uda, a wiemy, że dachy w szkole
są w tragicznym stanie, będzie-
my chcieli skorzystać ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska. Rozmawiałem
z prezesem Adamem Sieńko, któ-
ry potwierdził, że jest taka możli-
wość. Kredyty te są umarzane
w 25 %. Wszystko wyjaśni się
w ciągu półtora miesiąca, aby do
czerwca uporać się z przetargami.
Odpowiedź 2: Drogi, jakie są
wszyscy widzimy. Złożyliśmy
w Wilnie wniosek w ramach pro-
jektu Sejny – Druskienniki. Trwa-
ją prace zespołu opiniującego, któ-
ry miał drobne uwagi do części li-
tewskiej projektu. Usterki zostały
usunięte, czekamy na decyzje.

ANDRZEJ MOCARSKI
Złożył dwie interpelacje. Obie dotyczyły zasad zatrudnienia
i wynagrodzeń dyrektorów nowo powołanych palcówek
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
Odpowiedź 1: Biuro MOSiR
mieści się w siłowni przy ul.
Konarskiego 23. Pan Kamil Jo-
tejko jest dyrektorem od 15
stycznia do 31 grudnia 2010 ro-
ku. Aktualnie, od 15 stycznia
do 30 kwietnia, ma umowę
o pracę na pół etatu, bowiem
MOSiR jest w trakcie rozru-
chu. Wynagrodzenie, zgodnie
z kategorią, brutto 1200 zło-
tych, do tego dodatek funkcyj-

ny w kwocie 150 złotych i 6 pro-
cent dodatku za staż pracy.
Odpowiedź 2: Dyrektorem bi-
blioteki do końca tego roku jest
pani Anna Namiotkiewicz. Jej
wynagrodzenie zasadnicze to 2100
złotych plus 500 złotych dodatku
funkcyjnego i 20 procent za staż
pracy.
W październiku na oba wymie-
nione stanowiska dyrektorskie
zostaną ogłoszone konkursy.

ANDRZEJ SZTURGULEWSKI
Chciał wiedzieć, jakie są koszty wydawania „Wieści
Sejneńskich”, z jakiego konta są pokrywane oraz kto jest
księgowym wMOSiR-ze.

Odpowiedź 1: O kosztach wy-
dawania „Wieści Sejneńskich”
precyzyjnie będziemy mogli mó-
wić po 3-4 miesiącach. Składają
się na nie umowy z dwoma
dziennikarzami, druk, dystrybu-
cja i skład. Jest też druga część,
a mianowicie reklama, z której
wpływy trafiać będą w całości

na konto miasta. Rozmowy z re-
klamodawcami trwają. Pienią-
dze na wydawanie „Wieści”
pochodzą z rozdziału 75075 pro-
mocja jednostek samorządu te-
rytorialnego.
Odpowiedź 2: Księgową w MO-
SiR na umowę-zlecenie jest pa-
ni Biruta Woźnialis.

GENOWEFA SOJKO
Pytała, na jakim etapie są sprawy związane z budową
„Biedronki”.

Odpowiedź 1: Dotarło do nas
pismo ze Starostwa Powiatowe-
go, z którego wynika, że właści-
ciel gruntu musi jeszcze dołą-
czyć jakieś zaświadczenie. Sta-
rostwo powołuje się na prze-
pis, który stracił moc w roku

2008. Mam nadzieję, że spra-
wa się szybko wyjaśni, na do-
kumentach stanie brakująca
pieczątka i prace przy oczeki-
wanej przez mieszkańców mia-
sta „Biedronce” ruszą z miejsca.

Stanowisko
RYSZARDA GRZYBOWSKIEGO ,
starosty sejneńskiego w sprawie "Biedronki":

Dokumenty dotyczące in-
westycj i wymagają uzupełnie-
nia. Był sprzeciw sąsiada, a inni
przeglądali dokumentację. Otrzy-
małem pismo od konserwatora
zabytków, który chce, aby doku-
mentacja była uzgodniona z nim.
Ma do tego prawo, bowiem
działka ta leży w konserwator-
skiej strefie ochronnej . To praw-
da, że miasto zmieniło plan
zagospodarowania przestrzenne-
go, ale zrobiło to na przełomie
roku. Plan zatem jest w porząd-
ku, jeżeli kompletna będzie do-
kumentacja podpisuję decyzje
natychmiast. Ale nie ma szans
na rozpoczęcie inwestycj i w mar-

cu. Od chwili złożenia komple-
tu dokumentów mamy 60 dni
na uzgodnienia. I jeszcze jedno,
nie ma żadnych nacisków ze
strony handlowców rzekomo
blokujących inwestycję.

Przy okazji jeszcze jed-
no wyjaśnienie. Mówiąc na se-
sj i Rady Miasta o budowie
chodnika na ulicy Głowackiego
miałem na myśli to, że odcinek
od 22 Lipca do Konopnickiej
zbudowaliśmy ze środków sta-
rostwa, a od Konopnickiej do
cmentarza, z parkingiem przy
cmentarzu, zbudowali miasto
i parafia.

(oprac. tam)



iło się od robactwa. Matkę i ojca
natychmiast wysłano do pracy
przy wyrębie lasu. Dzieci i sta-
ruszkowie zostawali na pasiołku
Siewierna Kergowa. Na począt-
ku kazali oddać wszystkie meda-
liki z Matką Boską i Krzyżyki.
Dali nam po pajdce chleba, wod-
nistą zupę, w której znajdowały
się jakieś stare wazywa i dzień
jakoś mijał. Często udawało
nam się wymknąć do pobliskie-
go lasu, nazbierać trochę malin
– opowiada.

„ Tak zaczęło się bytowa-
nie polskich zesłańców pod ści-
słym nadzorem enkawudzistów.
Mężczyźni i kobiety musieli iść
do pracy w lesie przy wyrębie
drzewa, była to straszna praca
dla ludzi wygłodzonych i zała-
manych duchowo”.

Już we wrześniu przy-
szła zima, w swojej najsurow-
szej syberyjskiej odsłonie. Zi-
mno dokuczało bez przerwy,
nie sposób było się ogrzać. Na
domiar złego wszystkich ogar-
nęła straszna choroba – wrzo-
dy, całe ciała pokrywały się
czyrakami. Lekarza nie było,
zamiast niego przychodził fel-

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

Wspomnienia z tajgi
4 Kultura

Na lekcjach geografii dzieci w skupieniu słuchały swojej nauczycielki, kiedy ta opowia-
dała im o syberyjskiej tajdze. Bezkresne pola, lasy świerków sięgających nieba i powie-
trze latem tak czyste i rześkie, a zimą sprawiające ból z każdym oddechem. Kiedy
uczniowie pytali swoją nauczycielkę, skąd wie jak naprawdę wygląda Syberia, ta tylko
uśmiechała się tajemniczo. Sejneńska sybiraczka, Alicja Tujakowska przez lata milczała
na temat przeszłości swojej rodziny.

Rozmawiamyw jej miesz-
kaniu na parterze jednego z blo-
ków. Przytulne wnętrze, w któ-
rym roznosi się zapach świeżo za-
parzonej herbaty. Na ścianach
oprawione zdjęcia rodziny i bli-
skich. Alicja Tujakowska pokazu-
je legitymację Koła Przyjaciół
Sybiraków w Sejnach z nume-
rem jeden. Kobieta jest jedyną ży-
jącą sejneńską sybiraczką, otrzy-
mała już wiele odznaczeń, w tym
Krzyż Zesłańców Sybiru, który
przekazała do Częstochowy.
- Wszystko zaczęło się latem 1939
roku. Wojna zastała nas, kiedy od-
wiedzaliśmy rodzinę, mieszkającą
w Szczuczynie. Oczywiście o po-
wrocie nie było mowy, byliśmy
zmuszeni zamieszkać w pobli-
skiej wsi, gdzie mój tata wraz
z nadejściem roku szkolnego
otrzymał posadę nauczyciela. Ro-
syjskie władze ogłosiły, że chęt-
ni na powrót do domów, muszą
zapisać się na listę w urzędzie
gminy. Takich uciekinierów jak

my, było więcej , więc lista szyb-
ko się zapełniła. My też wpisali-
śmy swoje nazwisko, ale okaza-
ło się to pułapką – zaczyna opo-
wieść Alicja Tujakowska.

Nocą 29 czerwca 1940 ro-
ku do ich domu wkroczyli uzbro-
jeni enkawudziści. Na pakowanie
najpotrzebniejszych rzeczy nie
było czasu, przed ich domem już
stała furgonetka. Rodzinę zawie-
ziono na pobliski dworzec kolejo-
wy. Dziewięcioletnia Alicja pa-
miętała jak w lutym wywożono
stąd bogatszych mieszkańców
okolicy. Ale nie myślała wtedy,
że taki los może spotkać ją samą.
„Przecież moja rodzina nie ma
żadnego majątku”, myślała.

„Tam były już setki ta-
kich rodzin, ludzie płakali, roz-
paczali. Załadowano nas do
okratowanych wagonów towaro-
wych i tak w strasznych warun-
kach, w brudzie, o głodzie, a
często i braku wody dojechali-

śmy do miejscowości Katłas nad
Dźwiną. Trudno opisać jak
straszna panowała atmosfera,
głośny płacz, modlitwa, jęk sta-
rych i chorych, straszna bezna-
dziejność, niepewność, dokąd
nas wiozą”.*

Pociąg prawie się nie za-
trzymywał, chyba, że po to aby
wyrzucić kolejne martwe ciała,
tych którzy nie wytrzymali tru-
dów tej trwającej miesiąc podró-
ży. W Katłasie pociąg towarowy
zamieniono na barkę, którą ucie-
kinierów wysłano do Archangiel-
ska. Po dwudniowej wyprawie
przez tajgę, trafili do wybudowa-
nych dla nich baraków. Sprawia-
ły wrażenie, jakby ktoś je dopiero
opuścił. Przybyli zesłańcy, nie
mieli być ich pierwszymi lokato-
rami.
- W jednym baraku mieszkało na-
wet dwadzieścia rodzin, wszyscy
razem, Polacy, Żydzi. W ociepla-
nych mchem pomieszczeniach ro-

Spotkanie z innością
Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" wraz
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
rozpoczął w tym roku projekt „Terytoria inności”. Pod tą
nazwą kryje się szereg działań, które przybliżyć mają sej-
neńskiej młodzieży problematykę innych kultur.

W czasie niedawnych ferii
zimowych, w ośrodku „Pograni-
cze” zorganizowano m.in. warszta-
ty pieśni cygańskiej z Adamem
Kozłowskim, pieśni starowier-
skiej z zespołem Rosjan Staro-
obrzędowców z Gabowych Grą-
dów - „Riabina” oraz warsztaty
o kulturze Żydów środkowo-euro-
pejskich z Robertem Tomkiewi-
czem. Uczestniczyła w nich
młodzież w wieku 14 – 16 lat.
- Są to młodzi ludzie, którzy pra-
cowali z nami nad „Kronikami
Sejneńskim”, więc tematyka in-
nych wyznań i kultur jest im już
znana. Dotykamy coraz poważ-

niejszych tematów, ponieważ
uczestnicy są już trochę starsi –
wyjaśnia Bożena Szroeder, pro-
wadząca projekt.

W planach są też warszta-
ty w suwalskim Szpitalu Psy-
chiatrycznym, gdzie powstać ma
praca pokazująca jak ludzie róż-
nych wyznań i narodowości są
do siebie, wbrew pozorom, po-
dobni. Projekt zakończyć się ma
w lipcu, wtedy też zostanie wyło-
niona zwycięska praca plastycz-
na, a jej powiększoną kupię
będzie można zobaczyć w mia-
stach w całym województwie
podlaskim.

Porażka Pomorzanki
W rozegranym na sztucznym boisku w hali w Mariampo-
lu towarzyskim meczu piłkarskim Pomorzanka Sejny ule-
gła 1 :2 (1 :0) I-ligowemu FK Alytus.
- Na tle tak silnego rywala moja
drużyna i tak zaprezentowała się
nieźle – mówi Romuald Wisz-
niewski, trener Pomorzanki. –
Mogliśmy ten mecz wygrać i to
wysoko, ale seriami marnowali-
śmy doskonałe podbramkowe sy-
tuacje. Brakuje nam szybkości,
co skrzętnie wykorzystali rywa-
le, znajdujący się w końcowym
etapie przygotowań do ligi. Gole
straciliśmy w końcówce, kiedy
moi piłkarze, po stracie piłki na
połowie rywala, nie mieli już sił
by wracać pod swoją bramkę.

Po tym meczu trener
Wiszniewski zmienił nieco plan

przygotowań do wiosennej run-
dy rozgrywek rezygnując ze spa-
ringu zaplanowanego na 28
lutego.

Pomorzanka – FK Alytus
1:2 (1:0); Gole: Mickiewicz (43)
– Alytus 68 i 90;

Pomorzanka: Śliwiński
(46. Pachutko) – Ejdulis, Woź-
niakowski (67. Piotr Leszczyń-
ski), Mickiewicz, Żyliński,
Macianis, Balewicz, Gwaj, Mic-
kiewicz, Wasilewski, Kuklewicz
oraz na zmiany: Kowalewski,
Plikunas, Falana, Łukasz Pale-
wicz, Czakis, Bartosz Leszczyń-
ski, Hołdyński. (tam)

(mov)

O bezimiennych
Nie tylko miłosnicy histo-

rii powinni sięgnąć po najnowszą
publikację na temat naszego regio-
nu. Właśnie ukazała się "Wolność
krzyżami się mierzy" autorstwa Ire-
neusza Sewastianowicza. Książka
porusza wiele trudnych tematów
związanych z sytuacją na Suwalsz-
czyźnie po 1 września 1939 r. Jak
podkreśla we wstępie autor, jego
celem nie było kronikarskie doku-
mentowanie dziejów regionu,
a przybliżenie czytelnikowi ludzi,
którzy zmienili bieg historii, ale
i tak pozostali bezimienni.



bezpieczeństwami. Dlatego dziś
na wspomnienie o tajdze widzi
nie tylko katorżniczą pracę, szy-
kany, ubóstwo, ale i piękno sybe-
ryjskiej przyrody.

Przez lata pracy jako na-
uczycielka w sejneńskich szko-
łach, opowiadała swoim uczniom
o dalekiej tajdze. Z pamięci wy-
mieniała kolejne miasta na mapie
Rosji. I wtedy pewnie nikt nie
domyślił się, że ich nazwy zna
nie z podręczników, ale z wła-
snego życia.

Monika Waraksa

* Cytaty pochodzą ze wspomnień
autorstwa Alicji Tujakowskiej
opublikowanych w „Siewcy”.

czer, który jodyną przemywał
krwawiące rany. Co wieczór
kontrola, sprawdzano kto jesz-
cze żyje i czy nikt nie chowa ja-
kiś symboli religijnych.

„ Zaczęli ludzie umierać,
to było straszne, tego się nie da
opisać. Rozpacz rodziny i wszyst-
kich, gdy wrzucano do wyrąba-
nej zamarzniętej ziemi owinięte
płachtą ciało zmarłego. (…) Nie
wolno było głośno się modlić,
ale wiary nie dali nam wyrwać
i tak przy pomocy Bożej, prze-
trwaliśmy piętnaście miesięcy”.

W 1941 roku Rosjanie
ogłosili, że zesłańcy mogą je-
chać albo na Syberię za Ural, al-
bo do Kazachstanu. Będąca wte-
dy jeszcze małą dziewczynką Ali-
cja nie pamięta, dlaczego jej oj-
ciec wybrał Syberię, ale razem
z nimi pojechało wiele rodzin,
z którymi zdążyli już się zżyć.
Znowu czekała ich wielomie-
sięczna podróż „bydlęcymi wago-
nami”. Ale tym razem pozwolo-
no im zatrzymać się na stacji, wy-
pić kawę czy zupę. W końcu do-
tarli do Talmienki w pobliżu
Barnemła. Ulokowano ich przy
rosyjskich rodzinach.
- Trafiła nam się dobra gospodyni,
ukraińska staruszka, która mówiła
po polsku i zdawała się lepiej rozu-
mieć naszą sytuację. Nareszcie
można się było jawnie modlić, cho-

ciaż kontrole nie ustawały, Rosja-
nie nie mieli już takiej pewności
siebie. „Babuszka” mieszkała
w ziemiance, ale i tak w porówna-
niu do baraków żyło się lepiej.

Ojciec Alicji Tujakow-
skiej pracował w piekarni, matka
w fabryce sznurów, podrośnięte
dzieci pomagały w pracy w polu.
- Rosjanie w sumie byli dla nas
dobrzy. Kobiety z piekarni prze-
rzucały nad płotem bochenki chle-
ba dla Polaków, w tym mojego

ojca. Kiedyś razem z bochen-
kiem Rosjanki wyrzuciły blachę.
Bardzo się ucieszyliśmy, bo na-
reszcie mieliśmy miskę.

Do tej pory za naczynia ze-
słańcom służyły kubeczki wystru-
gane z brzozy. Dzieci nauczyły
się robić dla siebie „cukierki” z
buraków, starannie zawijały je w

skrawki gazet. Polskie i rosyj-
skie podrostki razem jeździły na
nartach i dokazywały.

„Choć nadal było głodno
i zimno, w serca nasze wkracza-
ła jakaś nadzieja. Wiosną każda
rodzina otrzymała działkę ziemi,
na której można było posadzić
ziemniaki. Piękne sosnowe lasy
bogate były w jagody i grzyby.
Już nie głodowaliśmy”.

Wreszcie w wieku 12 lat
Alicja Tujakowska poszła do pol-
skiej szkoły. Dzieci uczyły się
w prymitywnych warunkach, ale
najważniejsze, że można było
nadgonić zaległości z mowy oj-
czystej, historii, a nawet religii,
tak wplecionej, aby nie domyślił
się tego żaden Rosjanin. Po kilku

Kultura 5

TO TRZEBA ZOBACZYĆ

››› 6 stałych sal wystawo-
wych (Dominikanie i Biskupi
Sejneńscy, Sejneńskie szkoły,
Wielokulturowość regionu, ar-
cheologia, Numizmatyka, Trady-
cje Wojska Polskiego i Czynu
Niepodległościowego)
››› Wystawa „Spacerkiem po
sentymentalnych Sejnach” przed-
stawiająca rysunki Marka Karpo-
wicza, znanego w Sejnach plasty-
ka, wieloletniego pracownika
Ośrodka Kultury w Sejnach.
››› Aula im. Jana Pawła II:
ekspozycja zbiorów pana Jana
Giedź, miłośnika Sejn i Sejneńsz-
czyzny, znanego fotografika i ko-
lekcjonera.

Pasja, którą się zajmował
pochłonęła go bez reszty, był jej
wierny do końca życia. Swoją ko-
lekcję tworzył przez blisko 50 lat.
Zbiór obejmuje zabytkowe radio-
odbiorniki, gramofony, aparaty fo-
tograficzne z XIX i XX wieku,
ciężkie żelazka, maszyny do szy-
cia i inne znaki mijającego czasu,
zmieniających się standardów ży-
cia, mody... Eksponaty przekazała
dla Muzeum córka Ś.P. Jana
Giedź –Pani Janina Giedź.

Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami,

Muzeum Ziemi Sejneńskiej

!

Klasztor Podominikański
(oddział Muzeum Ziemi
Sejneńskiej)

››› Zwiedzanie XVII-wiecznego
Klasztoru Podominikańskiego – naj-
cenniejszego obiektu architektonicz-

"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 na-
rodów Europy Środkowowscho-
dniej, Kaukazu oraz Azji Środkowej.
Do CDKP zapraszamy od poniedział-
ku do piątku, w godz. 9.00–17.00

Ośrodek Kultury
w Sejnach

››› Archiwum i Biblioteka: boga-
te zbiory dotyczące regionu oraz hi-
storii Polski
››› Wystawa „Sukiennice Wczo-
raj i Dziś”: prezentacja koncepcji od-
budowy sukiennic przygotowana
przez Panią architekt Elżbietę An-
druszkiewicz na zlecenie Sejneń-
skiego Towarzystwa Opieki Nad
Zabytkami.

Sejneńskie Sukiennice były
budowane w latach 1829-1833. Bu-
dynek stał w miejscu dzisiejszego
tzw. małego parku, w rozwidleniu
ul. Piłsudskiego. Działały w nim
sklepy, punkty usługowe, kawiarnia.
Sukiennice spłonęły w 1943 roku,
podczas okupacji. STOnZ zmierza
do odbudowy obiektu, w którym
miałoby się mieścić m.in. Muzeum
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
W przygotowaniu jest projekt budow-
lany Sukiennic przygotowywany
przez PaniąElżbietę Anduszkiewicz.

Dom Pracy
Twórczej w Wigrach

››› 13 lutego - 31 marca - Wy-
stawa Edwarda Hartwiga "Portre-
ty", składa się z dwóch zestawów
fotografii. Pierwszy z nich, to foto-
grafie z płyt szklanych, odnalezio-
nych kilka lat temu na strychu
lubelskiej kamienicy rodziny Har-
twigów - stanowią one część wy-
stawy "Edward Hartwig -
najstarsze portrety studyjne". Dru-
gi zaś, to w przeważającej więk-
szości portrety polskich aktorów,
których Edward Hartwig, zakocha-
ny w teatrze (sam często mówił,
że chciał zostać aktorem),
fotografował niemal
przez całe swoje życie.

nego w Polsce północno-wschod-
niej; od pon. do pt. w godz.
8.00–16.00.
››› Muzeum Diecezji Sejneńskiej ,
w którym zebrane i wyeksponowa-
ne są muzealia upamiętniające ist-
nienie Diecezji Augustowskiej czyli
Sejneńskiej funkcjonującej w latach
1818–1925. Diecezja powstała
w związku z reorganizacją terytorial-
ną kościoła po utworzeniu przez Ro-
sjan Królestwa Polskiego. Papież
Pius VII bullą z 30 kwietnia 1818
roku zniósł diecezję wigierską, two-
rząc na jej miejsce diecezję augu-
stowską, czyli sejneńską, której
stolicą biskupią były Sejny, a kate-
drą – kościół podominikański. Bu-
dynki poklasztorne przez blisko
100 lat pełniły funkcję siedziby bi-
skupa 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 gablotach przy Ośrod-
ku Kultury zamieszczone są zdję-
cia z działalności Ośrodka:
XVIII Baltic – Satelid’09, III
Międzynarodowy Plener Rzeź-
biarski’09, XVIII Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
2010 r w Sejnach, Dni Sejn’09.
››› Gimnazjum nr 1 w Sejnach
zaprasza do oglądania wystawy
członków Klubu Fotografów Sej-
neńszczyzny „Studio Kadr Junio-
rów” zOśrodkaKulturywSejnach.››› Wystawa prac dzieci i mło-

dzieży uczestniczących w zajęciach
plastycznych organizowanych przez
Ośrodek Kultury. Prace zostały wy-
konane w okresie wrzesień – gru-
dzień 2009 r. Wykonawcami są:
Julia Maksimowicz, Olaf Perwejnis,
Monika Sokołowska, Urszula An-
druczyk, Mateusz Mielech, Magda
Bednarska, Weronika Bednarska,
Aleksandra Ciborowska, Florentyna
Przeborowska, Milena Misiukanis,
Dominika Pietranis, Aneta Tomkie-
wicz, Zofia Rybka, Maja Sikorska,
Oliwia Rapczyńska, Bartek Krutul,
Aleksandra Morawska, Natalia Mo-
rawska, Kaja Bykowska, Maja Gra-
bowska, Zuzanna Bagińska, Kuba
Jakubowski, Patryk Forencewicz,
Albert Kołodziej.
››› Wystawa Pani Reginy Mila-
nowskiej zatytułowanej „Pod nie-
bem Paryża”. Autorka, na swoich
zdjęciach, zamieściła najpiękniejsze
i najsłynniejsze zakątki Paryża, miej-
sca które warte są odwiedzenia i po-
dziwiania.

Sejneński informator kulturalny

latach do Tujakowskich dotarł
pierwszy list z kraju.
- Całowaliśmy każde słowo w tym
liście, chociaż przez łzy. Z niego
dowiedzieliśmy się, że gestapo za-
mordowało wielu naszych bliskich.

W końcu dotarła wieść
o zakończeniu wojny, przed ze-
słańcami otworzyła się możliwość
powrotu do Polski. Oprócz Ży-
dów nikt nie zastanawiał się dłu-
go. Polacy ruszyli w drogę po-
wrotną do ojczyzny. Chociaż po-
nownie w wagonach towarowych,
to teraz niemal jak wolni ludzie.
Pozwalano wyjść, zwiedzić mija-
ne miasta, Rosjanie wiedzieli, że
nikt nie będzie uciekać mając
w perspektywie powrót w ro-
dzinne strony.
- Na zawsze zapamietam prze-
kroczenie polskiej granicy w Me-
dyce. Od razu poszliśmy do ko-
ścioła. Może to dziwnie zabrzmi,
ale ja się bałam Boga, chowałam
się po kątach, bo przecież jeszcze
nawet nie byłam u komunii. Ale
ksiądz wiedział, że przyjdziemy,
odprawił piękne nabożeństwo –
wspomina z uśmiechem A. Tuja-
kowska.

Kobieta bez żalu wspo-
mina swoje dzieciństwo spędzo-
ne na Syberii, ma tylko wyrzuty
sumienia, że tak długo milczała
na ten temat. Powtarza, że była
jeszcze za młoda by wszystko
zapamiętać i zrozumieć, a rodzi-
ce chronili ją przed wieloma nie-

Podsumowania
Sejneńskie Towarzy-

stwo Opieki nad Zabytkami
13 marca organizuje Walne
Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze, podczas którego
m.in. będzie można wysłu-
chać sprawozdań dotyczą-
cych działalności organizacji
w ciągu kilku ostatnich lat.
Wybrane zostaną komisje re-
wizyjne, mandatowo-wybor-
cze oraz podjęte stosowne
uchwały. Zebranie zacznie
się o godz. 15.00 w Auli im.
Jana Pawła II.

Z OSTATNIEJ CHWILI



08.03.2010 r.
- 14.03.2010 r.
Apteka św. Michała
ul. Piłsudskiego 20

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”,

15.03.2010 r.
- 21.03.2010 r.
Apteka Malwa

ul. Zawadzkiego 19

DYŻURY
APTEK

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

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 belę siana, duże,
30 sztuk - 35 zł za sztukę. Nowo-
sady. Tel. 504 842 388

● 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



dzo popularne są produkty mię-
sne firmy Biovela, produkty ryb-
ne z Vičiūnai. Każdego roku
wzrasta liczba turystów z Pol-
ski, ale też z Litwy do Polski.
Najczęściej odwiedzanymi mia-
stami są Wilno, Druskienniki,
Palanga. Mieszkańcy Podlasia
coraz częściej odwiedzają cen-
tra kultury w Wilnie i Kownie
(teatry, koncerty, wystawy),
przyjeżdżają, aby obejrzeć me-
cze koszykówki i piłki nożnej .
Zapewne dzieje się to także dla-
tego, że odległość do Wilna jest
znacznie mniejsza niż do War-
szawy.

Litewskie firmy też po-
szukują swego miejsca w Pol-
sce, starają się konkurować.
Takim przykładem może być fir-
ma budująca drogi „Tiltra”
z Kowna, która utworzyła swój
oddział w Białymstoku i działal-

granicy, ze strefy nadgranicznej
wysiedlono mieszkańców, wy-
burzono domy. W ten sposób
prze 50 lat dzieliła nas „żelazna
kurtyna”. Dzisiaj to już historia.
Znikły wszelkie „kurtyny”, we-
szliśmy do strefy Shengen i mo-
żemy rozwijać nieograniczoną
współpracę.
Nasze kraje są członkami Unii
Europejskiej, korzystają z jej
funduszy na współpracę przy-
graniczną. Czy, zdaniem Pana
Konsula, samorządy i przed-
siębiorcy w pełni korzystają
z tych możliwości?

Fundusze Europejskie
promują polsko-litewską współ-
pracę regionów przygranicz-
nych. Buduje się nowe drogi,
podnosi się poziom infrastruktu-
ry regionów pogranicza, rozwija
się gospodarkę turystyczno-wy-
poczynkową, promuje się wy-

mianę kulturalną, współpracę
placówek oświatowych. Przy-
swajanie funduszy europejskich
jest uzależnione głównie od ak-
tywności samorządów terytorial-
nych. Ogromne doświadczenie
w realizacj i projektów unijnych
z samorządami Litwy ma gmina
Puńsk, duży projekt budowy
przydomowych oczyszczalni re-
alizują wspólnie samorząd Łoź-
dziej oraz gmina Płaska. Na
uwagę zasługują również współ-
praca szpitali w Sejnach i Łoź-
dziejach oraz współpracy pla-
cówek Straży Pożarnej . Jednak
moim zdaniem, zarówno samo-
rządy jak i przedsiębiorcy nie do
końca wykorzystują możliwości,
jakie daje Unia Europejska.
Jak Pana zdaniem, rozwija się
współpraca gospodarcza w szer-
szym polsko-litewskim kontek-
ście?

Tendencje współpracy
ekonomicznej napawają optymi-
zmem. W 2008 r. obroty handlo-
we między obiema państwami
osiągnęły kwotę 3 miliardów eu-
ro. W sieciach handlowych
w Polsce możemy znaleźć spo-
ro litewskich produktów. Bar-

ność rozszerza na inne regiony
Polski. Dobre sąsiedzkie stosun-
ki są potrzebne dla obu naszych
państw, szczególnie na szczeblu
strategicznym. Bez takiej współ-
pracy trudno by było osiągać
tak ważne cele jak bezpieczeń-
stwo energetyczne, wspólna po-
lityka zagraniczna Unii Europej-
skiej itp.
Mimo zawarcia, przed ponad 10
laty, kilku ważnych porozumień
międzypaństwowych o wspól-
nych inwestycjach infrastruktu-
ralnych (Via i Rail Baltica,
„most” energetyczny, budowa
nowej elektrowni atomowej na
Litwie), wciąż są one w powija-
kach. Czy Litwa zmierza je zre-
alizować nie oglądając się na
partnera, przynajmniej po swo-
jej stronie?

Via i Rail Baltica, most
energetyczny, budowa nowej
elektrowni atomowej – to są bar-
dzo duże i długoplanowe projek-
ty inwestycyjne. Via Baltica po
stronie litewskiej praktycznie
jest już ukończona. Pozostaje
tylko ulepszać niektóre odcinki.
Na szczeblu UE wspieramy tak-
że polskie starania w budowie

Litewskie drogi do niepodległości
Z Liudvikasem Milasiusem, Konsulem Republiki Litewskiej w Sejnach rozmawia Tadeusz Moćkun.

Rozmowa 7

Luty i marzec, to bardzo waż-
ne dla Litwinów miesiące.
16 lutego 1918 roku Litwa, po
ponad stu latach zaborów, wy-
biła się na niepodległość, któ-
rą cieszyła się przez 22 lata.
Suwerenność odzyskała 11 mar-
ca 1990 roku, po 50 latach ra-
dzieckiej okupacji. Obie drogi
do niepodległości nie były usła-
ne różami....

W tym roku mija 92 rocz-
nica odbudowy Państwa Litew-
skiego. Litwa, razem z Polską
utraciły swą suwerenność po
trzecim rozbiorze Rzeczpospoli-
tej Obojga Narodów w 1795 ro-
ku i stały się częścią Carskiej
Rosj i. Rzeczpospolita Obojga
Narodów powstała w 1569 roku
na mocy Unii Lubelskiej jedno-
cząc dwa suwerenne państwa:
Wielkie Księstwo Litewskie
i Królestwo Polskie.

Wraz z końcem I wojny
światowej i upadkiem Impe-
rium Rosyjskiego większość
okupowanych przez nie państw
dążyło do odzyskania niepodle-
głości. Do odbudowy suwerenne-
go państwa na swych obszarach
etnicznych dążyła także Litwa.
Akt o utworzeniu niepodległego
państwa Rada Litewska ogłosiła
16 lutego 1918 roku. Konsolida-
cja państwowości nie była łatwa.
Sprzeciwiały się temu Rosja bol-
szewicka, Niemcy, były konflik-
ty z odbudowującą niepodległość
sąsiednią Polską.

Dalsze nasze historie by-
ły podobne. W 1939 roku Pol-
ska została okupowana przez
Niemcy, my w 1940 roku dosta-
liśmy się pod okupację ZSRR.
W 1945 roku, po zakończeniu
II wojny światowej Litwie nie
udało się wyrwać spod skrzydeł
ZSRR, mimo iż walka o wyzwo-
lenie się trwała jeszcze prawie
10 lat. Dopiero po 50 latach so-
wieckiej niewoli wykorzystali-
śmy sprzyjające okoliczności
do ponownego odzyskania nie-
podległości. Litwa, jako pierw-
sza spośród państw okupowa-
nych przez ZSRR, 11 marca
1990 roku ogłosiła zerwanie
wszelkich związków z ZSRR
i odbudowę swej państwowo-
ści. Droga do utwierdzenia nie-
podległości nie była usłana
różami. Należało uporać się z blo-
kadą ekonomiczną, różnego ro-
dzaju prowokacjami, atakiem na
wieżę telewizyjną wWilnie, dzia-
łaniami zwolenników przewrotu
wspieranych przez KGB oraz
KPZR (Komunistyczną Partię
Związku Radzieckiego).
Właśnie mija 20 lat od reakty-
wowania niepodległości. Jak
Pan Konsul ocenia drogę prze-
bytą przez Republikę Litwy?

Od ogłoszenia aktu przy-
wrócenia niepodległości Litwy
minęło dwadzieścia lat. Dosko-
nale pamiętam ten entuzjazm lu-

dzi działających w myśl ruchu
niepodległościowego, ich sku-
pienie oraz atmosferę napięcia.
Należało umocnić Rząd Litwy,
utworzyć instytucje państwowe,
zapewnić kontrolę granic, utwo-
rzyć wojsko, służbę dyploma-
tyczną, pozyskać uznanie innych
państw, transformować plano-
wą gospodarkę socjalistyczną
w gospodarkę rynkową, wyrów-
nać straty poniesione przez oby-
wateli podczas nacjonalizacj i
oraz zsyłek na Syberię i obsza-
ry Dalekiego Wschodu. Aż trud-
no uwierzyć, że to, co na
początku wydawało się być per-
spektywą dalekiej przyszłości
dzisiaj już osiągnęliśmy.
W 2003 roku staliśmy się człon-
kami NATO, a rok później –
pełnoprawnymi członkami Unii
Europejskiej . Ekonomika Litwy
dynamicznie rosła, podnosił się
poziom życia obywateli, zostały
wprowadzone i umocnione zasa-
dy rządów demokratycznych.
Mimo tego, iż dzisiaj przeżywa-
my okres recesj i gospodarczej ,
to warunki i poziom życia są
nieporównywalnie lepsze niż
20 lat temu.
Polskę i Litwę łączy wspólna hi-
storia, zdarzało się, że granicę
państwową przeprowadzano nie-
kiedy nawet przez połowę sto-
doły. Jak Pan Konsul ocenia
obecne polsko – litewskie sto-
sunki na tym pograniczu?

Litwę i Polskę łączy dy-
nastia Jagiellonów, która pano-
wała przez kilka stuleci. Z tego
względu mamy dużo wspól-
nych doświadczeń. Z tego też
zrodziła się pierwsza pisana
w Europie konstytucja. W okre-
sie średniowiecza razem walczy-
liśmy i często zwyciężaliśmy
wspólnych wrogów z zachodu,
wschodu i południa. W tym ro-
ku wspólnie będziemy obcho-
dzić 600-ną rocznicę bitwy pod
Grunwaldem. Razem staliśmy
się członkami Unii Europej-
skiej , aktywnie współpracuje-
my na różnych szczeblach, aby
osiągnąć dla obu państw ko-
rzystne rezultaty.

Oczywiście nie możemy
wymazać z pamięci także tego
okresu, kiedy w minionym stu-
leciu byliśmy w stanie konflik-
tu. Tak jak Pan zauważył,
bywało i tak, że w okresie mię-
dzywojennym po wytyczeniu li-
nii demarkacyjnej , rozdzieliła
ona sąsiadów, przebiegała przez
ich podwórka. Jednak do II woj-
ny światowej , trzymając się
pewnych zasad ludzie mogli da-
lej korzystać ze swoich pól,
uprawiać ziemię także po dru-
giej stronie linii demarkacyjnej .

Sytuacja zmieniła się po
zakończeniu II wojny świato-
wej . Rozdzieliły nas zasieki
z drutu kolczastego, wprowa-
dzono rygorystyczną kontrolę

obwodnicy Augustowa. W ten
sposób pomagamy także miesz-
kańcom tego miasta, którzy
cierpią z powodu natężonego
ruchu. Projekt Rail Baltica zo-
stał zakwalifikowany do priory-
tetowych zadań UE. Jednak
realizacja tego projektu jest uza-
leżniona od wyniku „prac do-
mowych” każdej ze stron. Jest
on ważny także dla regionu. Je-
żeli ten projekt zostanie zreali-
zowany zmniejszy się zanie-
czyszczenie środowiska, uzależ-
nienie od oleju napędowego,
gdyż na specjalne platformy za-
ładowane tiry mogłyby bez-
piecznie podróżować od Hel-
sinek do najdalszych zakątków
Europy. Już pracuje LitPollink
– wspólna instytucja koordynu-
jąca planowanie i budowę „mo-
stu energetycznego”, trwają
poszukiwania strategicznego in-
westora w budowie elektrowni
atomowej . Trzeba podkreślić,
że niezależność energetyczna
jest teraz sprawą priorytetową a
wspomniane projekty pod
względem ekonomicznym są
korzystne dla obu państw.
Czego Pan Konsul chciałby ży-
czyć mieszkańcom Sejneńszczy-
zny, obu narodom, w związku
ze zbliżająca się 20 rocznicą re-
aktywowania nieodległości Li-
twy?

W minionym roku uro-
czyście obchodziliśmy 1000-le-
cie pierwszej wzmianki o Li-
twie w źródłach historycznych.
Odbyło sie mnóstwo imprez kul-
turalnych, w tym także w Pol-
sce. W pamięci pozostanie
koncert poświęcony temu jubile-
uszowi, zorganizowany wspól-
nie z Urzędem Miasta Suwałki.
Również z tej okazj i jedna z no-
wo budowanych ulic w Suwał-
kach została nazwana ulicą
1000-lecia Litwy. W tym roku
będziemy obchodzili dwudzie-
stą rocznicę odzyskania niepod-
ległości przez Litwę. Koleje
losu zdecydowały o tym, że ży-
jemy w sąsiedztwie, pielęgnuje-
my tradycje chrześcijańskie,
wiąże nas wspólna historia. Dla
Sejneńszczyzny, jak i wszyst-
kich terenów przygranicznych
charakterystyczne są tradycje
wielokulturowe, tu od wieków
mieszka liczna społeczność li-
tewska.

Chciałbym życzyć wszy-
stkim mieszkańcom Sejneńsz-
czyzny większego wzajemnego
zrozumienia, tolerancj i oraz mą-
drości zarówno w ocenie histo-
rii, jak też zachowania dzie-
dzictwa kulturowego. Żyjemy
w Unii Europejskiej , dlatego
musimy niektóre sprawy po-
strzegać szerzej , nie ograniczać
się jedynie do swoich własnych
interesów narodowych, nie dą-
żyć jedynie do osiągania korzy-
ści materialnych.

Powinniśmy także wnieść
swój własny wkład w pielęgno-
wanie uniwersalnych tradycji eu-
ropejskich.
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Strażacki zegar tykał wolniej
Podsumowanie 2009 roku wg Straży Pożarnej w Sejnach.

fot. z archiwum
KP PSP w Sejnach

- Biorąc pod uwagę ilość zda-
rzeń, rok ubiegły trzeba uznać za
dobry – mówi mł. bryg. Ryszard
Gałdzewicz, zastępca komendan-
ta powiatowego PSP w Sejnach.
– Wprawdzie nieznacznie wzro-
sła liczba pożarów i fałszywych
alarmów, ale znacząco spadła
ilość interwencji przy zagroże-
niach miejscowych. W sumie,
w ciągu roku do akcji ruszali-
śmy 435 razy, czyli o 165 mniej
niż w roku 2008. Oznacza to, że
do akcji wyjeżdżaliśmy średnio,
co 20 godzin i 8 minut.

W roku 2009 na terenie
powiatu sejneńskiego zanotowa-
no 86 pożarów (o 9 więcej niż
w 2008), 7 fałszywych alarmów
(+2) i 342 miejscowe zagrożenia
(-176). Starty spowodowane po-

żarami nieznacznie przekroczyły
800 tys. zł, (ponad 350 tys. mniej
niż w 2008), a uratowano mienie
wartości ponad 4,5 mln zł.

Najbardziej zapracowane
jednostki OSP to Giby – 55 inter-
wencji, Krasnopol – 33 i Puńsk
– 30. Ani razu nie włączyli alar-
mowych syren druhowie z OSP
w Widugierach i Sarnetkach,
a po jednym razie w Krasnem,
Bierżałowcach i Zelwie.

I oby tak w roku 2010
we wszystkich jednostkach na te-
renie powiatu. A płonąca stodo-
ła niech pozostanie tylko w pio-
sence Czesława Niemena, cze-
go sejneńskim strażakom w imie-
niu mieszkańców serdecznie ży-
czymy.

(tam)




