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DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW

ROZSTRZYGNIĘTY

ZAPROSZENIA DO

SPAW DRUSKIENNIKACH
WYGRAŁA...

Naturalne witaminy
Starsi przed postem spieszy-

li z młócką. Wykonywano ją wów-
czas cepami. Mężczyźni nie na
darmo tak się spieszyli. Post był bo-
wiem prawdziwym postem i nie
mieliby siły podołać młócce. Inna
sprawa, że jedzenie było bardzo
urozmaicone. Po zapustach naród
spał długo. Wstawano około połu-
dnia. Gospodyni stawiała na stół ka-
pustę, ziemniaki. Wszystkim
smakował szałamok. Prosta potra-
wa: woda z pokrojoną cebulą. Przez
cały pozapustowy tydzień menu by-
ło urozmaicone: kasza z grochu. Bu-
raki, kapusta. Olej rolnicy mieli
swój, wyciskano go z lnu, doskona-
ły do pieczenia placków. Bogatszy
jechał do miasteczka i kupował
u Żyda kilo śledzi za 19 groszy.
Handlarz czasami sam objeżdżał
wioski, w jego kramie nie brakowa-
ło garnków i śledzi. W zamian brał
stare ubrania, jajka. Witamin dostar-
czała marchew, brukiew. Pożywne
też były suszone grzyby.

Marzanna kraśna…
Niedziela Palmowa to nie

tylko święcenie palm, ale i baranki,
drewniane kołowrotki na placu
przed kościołem. Na powitanie wio-
sny – oczywiście topienie marzan-
ny:

Nie wszędzie jednak topiono ma-
rzannę. Ci, którzy mieszkali z dala
od wody, marzannę po prostu bili
kijami albo palili. Wozami lub sa-
niami wiozło się więc marzannę na
jakiś pagórek, a tam rozpalano ogni-
sko.

Nawet post nie był smutny.
Nie wolno było jeść niczego tłuste-
go, nawet pić mleka. Post zaczynał
się w popielcową środę. Co innego
w zapusty. Na Podlasiu i Mazurach
jadało się wówczas obficie: kilkana-
ście razy dziennie. Jak już kreso-
wiak podjadł słoniny na cztery
„palce”, zjadł bochenek chleba, gar-
nek litewskich blinów, siadał do sa-
nek (zazwyczaj był wówczas
śnieg) i ruszałwodwiedzinydo bliż-
szej i dalszej rodziny. Wierzono bo-
wiem, że czym dalej zajedzie się w
gości i czym dłużej będzie się weso-
ło bawiło, tym dłuższy i większy
len urośnie.

Kto dziś o tym pamięta?
Lnu już prawie nikt nie uprawia.
Tylko starsi ludzie pokazują jesz-
cze zardzewiałe narzędzia, opowia-
dając o tym, jak kiedyś len się
rwało, jak trzeba było dziewczyny
w czasie roboty nalewką często-
wać, by robota „paliła się”.

Jadąc w gości, wskazane
było wywrócić się kilka razy w pu-
szysty śnieg. Był to znak, że len bę-
dzie lepiej się czesał. Tańczono zaś
i śpiewano całą noc. Młodzież wy-
ciągała w zapusty maski, patelnie,
garnki, ubierała się w stare ubrania.
Jeździła od wsi do wsi, brzęcząc,
hałasując, by było słychać z daleka.
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Czas postu, wiosna, a potem Wielkanoc - to, jak
wspominają starsi ludzie z Kresów Rzeczypospolitej,
ciekawy okres w roku. Dziś wielu zapomniało o pięknych
tradycjach. Mieszkając w dzieciństwie na pograniczu
polsko-litewskim, mogłem nasłuchać się wiele opowieści.
Trochę jeszcze wówczas tradycję kultywowano.

Na Białostocczyźnie tradycja naka-
zywała, aby garnki z sadzą wrzu-
cać do mieszkań panien. A jak
sadzy zabrakło, to i piasek był na
tę okazję dobry..

Chodzili po wsi przebierań-
cy: aniołowie, diabeł, koziołek, bie-

dak. Ich zadaniem było
rozweselenie i zabawienie gospo-
darzy. Wyganiano „zimę”, „Post”
walczył z „Karnawałem”. W za-
mian młodzież mogła najeść się do
syta kapusty ze słoniną.

fot. T. Moćkun

Wielkanocne tradycje kultywują podopieczni Regionalnego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych w
Sejnach, co roku własnoręcznie przygotowują stroiki i koszyki.

O marzanno kraśna, rada gęsi pasta

Wczoraj groch warzyła. Kolano oparzyła,

Dzisiaj w zimnej wodzie moczyć cię będziemy

Aż do jutra w wodzie cię będziemy

Ciąg dalszy na str. 7

Z okazji
Świąt Wielkanocnych

wszystkim mieszkańcom Sejn i Sejeńszczyzny
składamy najserdeczniejsze życzenia

radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół,
smacznego jajka

oraz obfitego Lanego Poniedziałku.

Burmistrz Miasta Sejny

Jan Stanisław Kap
Przewodniczący

Rady Miasta Sejny
Andrzej Małkiński



Wiosna
w promilach

Wieści Sejneńskie, nr 6 (33)
Bezpłatny dwutygodnik
ISSN 1896-9127

Adres redakcji:
ul. Piłsudskiego 37, 16-500 Sejny
www.sejny.home.pl,
e-mail: wiesci@sejny.home.pl
tel. (87) 516 31 11
Redaktor naczelny:
Monika Waraksa
Redaktor: Tadeusz Moćkun
(tel. kom. 663 371 170)
Wydawca: Urząd Miasta Sejny
Skład komputerowy:
Krzysztof Palewicz
Druk: Drukarnia EFEKT,
Współpraca: Wydawnictwo
„Mirosław Basiewicz”

2 Z ostatniej chwili

Samorządowców zza
wschodniej granicy interesowa-
ło czy, jak i na jakie inwestycje
miasto korzysta ze środków
unijnych. Pytali też o już istnie-
jące i przewidywane programy
unijne kierowane na polsko-li-
tewsko-białorusko-ukraińskie
pogranicze.

Rozmawiano o współ-
pracy samorządów, którą roz-
szerzyć i ożywić powinno
wejście w życie ustawy o bez-
wizowym ruchu obejmującym
rejony położone w 30-kilome-

Wycięto drzewa przy kościele

Mało roztropny okazał
się rówieśnik sejnianina, który
okradł kantor. Inny 29-letni sej-
nianin 9 marca połasił się na cu-
dze auto.

Ciąg dalszy sprawy kra-
dzieży 51 tys. zł z kantoru
w Ogrodnikach. Zdarzenie, do
którego doszło na początku mar-
ca na razie zakończyło się dwo-
ma zatrzymaniami. Jako
pierwszy w ręce policj i wpadł
29-letni sejnianin, a niedawno je-
go „kolega po fachu”, 26-latek
z Puńska także trafił do aresztu.

Policja poszukuje trze-
ciego mężczyzny, który miał
uczestniczyć w rozboju.

Samorządowcy
z Białorusi w Sejnach
W ubiegłym tygodniu z kilkugodzinną wizytą w Sejnach
przebywała delegacja samorządowców z obwodu gro-
dzieńskiego na Białorusi. Goście spotkali się z burmi-
strzem Janem Stanisławem Kapem, który przedstawił
historię miasta i perspektywy jego rozwoju.

Okazało się, że korzenie
uszkadzają fundamenty kościoła.
Po zapoznaniu się z tą opinią
i sprawdzeniem stanu drzew,
w końcu 2009 roku zgodę na
wycinkę wydał konserwator
przyrody. Teraz widać jak wiele
drzew było spróchniałych od
środka i w każdej chwili groziło

POD SYGNAŁEM

Łasy na
pieniądze

Takiego „klienta” nie
życzymy żadnemu sklepikarzo-
wi. 24-letni sejnianin został za-
trzymany przez policję po tym,
jak wykorzystując nieuwagę
ekspedientki zabrał ze sklepu
pieniądze. Mundurowym szyb-
ko przyznał się do kradzieży,
jak się okazało – na sumieniu
miał i inne występki. Młody
mężczyzna widocznie upodobał
sobie sklepy spożywcze, wcze-
śniej połasił się na kilka czeko-
lad i kawę, a w innym sklepie
z damskiej torebki leżącej na la-
dzie wyciągnął gotówkę. Za po-
pełnione czyny odpowie przed
sądem. Grozi mu kara pozba-
wienia wolności nawet do 5 lat.

Sprawa
kantoru Miniony weekend przy-

niósł sejneńskim policjantom „żni-
wo” pod względem zatrzymań
nietrzeźwych kierowców. Pierw-
szy z nich, za nic miał fakt, że po-
dróżował z rodziną, 32-letni
właściciel audi miał 1,5 promila.
Zasiadający za kierownicą golfa
22-latek ponad 2 promile. Także
kierujący motorem znalazł się w
tych niechlubnych statystykach
z wynikiem 2,5 promila. Rekordzi-
stą został kierowca forda, u które-
go badanie stwierdziło ponad 3,5
promila. Mężczyzna chyba nie
uczy się na błędach, gdyż był już
za taki występek karany. Wszyst-
kim, którzy zostali zatrzymani pod
takimi zarzutami zgodnie z kodek-
sem karnym grozi im kara pozba-
wienia wolności do 2 lat oraz
zakaz prowadzenia pojazdów.

Oprac. (mov)

zawaleniem na oddalony o kilka
metrów zabytkowy kościół.
Jak się okazało wycinka owszem
była, ale nie był to zamach na
przyrodę, a ratunek dla
zagrożonej świątyni. Ratunek
udzielony w porę, poprzedzony
specjalistycznymi badaniami.

(tam)

- Tego samego dnia byliśmy na
miejscu. Rzeczywiście, po obu
stronach parkanu leżały pocięte
pnie drzew, co widać na zdjęciu.
O powód i legalność wycinki
zapytaliśmy ks. Władysława
Napiórkowskiego, proboszcza z
Berżnik.
- Wycinkę drzew zaleciła
ekipa konserwatora zabytków,
która przed kilkunastoma
miesiącami sprawdzała stan
naszej zabytkowej , drewnianej
świątyni – mówi ks. proboszcz. –

Berżniki

Jazda ze
wspomaganiem

Kierowcę, od którego
wyraźnie było czuć alkohol za-
trzymali sejneńscy policjanci.
Zatrzymany nie miał „prawka”.
Ich podejrzenia, co do stanu
trzeźwości 32-letniego miesz-
kańca Krasnopola, potwierdziło
badanie alkomatem, który wska-
zał 0,5 promila. Jak się okazało,
napoje wyskokowe nie były je-
dyną używką, po jaką sięgnął
mężczyzna. W bagażniku miło-
śnika jazdy „ze wspomaga-
niem” policjanci znaleźli
1 gram ziela konopii indyjskich
i 1,5 grama amfetaminy.
Zatrzymany stanie przed sądem,
na jego niekorzyść może prze-
mawiać fakt, że był on już kara-
ny za posiadanie narkotyków.

trowym pasie przygranicznym.
Delegacja z Białorusi,

oprowadzana przez burmistrza
Sejn, zwiedziła Muzeum Zie-
mi Sejneńskiej (na zdjęciu
przed muzeum), bazylikę
i klasztor podominikański.

(tam)

Na wniosek Komisj i Re-
wizyjnej , która pozytywnie oce-
niła kadencję 2007-2010 władz
klubu uczestniczący w Walnym
Zebraniu Sprawozdawczo-Wy-
borczym jednogłośnie udzieli
absolutorium ustępującym wła-
dzom klubu.

Wybrano nowy zarząd,
który będzie pracował w skła-
dzie: Stanisław Groblewski –

Od 26. marca Sejneński Klub Sportowy Pomorzan-
ka ma nowego prezesa. Został nim Stanisław Groblewski
(na zdjęciu z lewej), który przejął tę funkcję po rezygnacji
Tomasza Falany (z prawej).

StanisławGroblewski
prezesem „Pomorzanki”

O wyciętych starych
drzewach okalających ko-
ściół w Berżnikach w po-
niedziałek (22 marca)
poinformował nas jeden z
Czytelników. Winnym, jak
to określił, zamachu na
przyrodę, uznał miejsco-
wego proboszcza.

prezes, Lech Chatkowski i Ka-
mil Jotejko – wiceprezesi, An-
drzej Ejdulis – sekretarz
i Ryszard Makowski – skarbnik.

W zebrani udział wzięli
Ryszard Grzybowski, starosta
sejneński i Jan Stanisław Kap,
burmistrz Sejn.
Do tematu wrócimy.

(tam)



Główną nagrodę w naszym konkursie zdobyła pani Agniesz-
ka Gołębiewska. Czytelniczka wygrała dwa jednoosobowe zapro-
szenia do SPA w Durskiennikach. Gratulujemy!

Postanowiłam podzielić się moim przepisem na pyszne jaj-
ka faszerowane grzybkami. Może nie ma on wieloletniej tradycji,
ale ja w swojej kuchni stosuję go dosyć często i jest on bardzo
chwalony przez domowników jak i znajomych. Gorąco polecam!
Korzystając z okazji zbliżających się ŚwiątWielkanocnych,
składam najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu
oraz samych sukcesów redakcyjnych
Agnieszka Gołębiewska

Zapiekane jajka z grzybami leśnymi
Składniki: 8 jajek, 100 g ugotowanych, pokrojonych w kostkę boro-
wików, 1 pokrojona w kostkę cebula, 1 szklanka bułki tartej,
szczypta suszonego tymianku, oliwa do smażenia, 100 g masła,
szczypta natki pietruszki, pieprz czarny mielony, sól, 40 g kiełków
słonecznika lub rzeżuchy.

Przyrządzanie:
Jajka ugotować na twardo w osolonej wodzie, wystudzić, nie obie-
rać. Na rozgrzanej oliwie podsmażyć grzyby i cebulę. Całość do-
prawić do smaku tymiankiem, solą, pieprzem. Jajka delikatnie
rozciąć wzdłuż na pół, żółtka i białka wyjąć i pokroić w drobną
kostkę, po czym wymieszać z grzybami i cebulą, tworząc jednolitą
masę. Tak przygotowanym farszem napełnić skorupki, całość po-
kryć masłem wymieszanym z bułką tartą i natką pietruszki. Zapie-
kać ok. 5-10 minut w temperaturze 150ºC. Jajka faszerowane
dobrze komponują się z sałatką ze świeżych kiełków lub rzeżuchą.
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Wielkanocnykonkurs
„Wieści Sejneńskich”!

rozstrzygnięty

Od najdawniejszych cza-
sów uważano święta wielkanoc-
ne za najważniejsze w życiu
Kościoła. Fundamentem i źró-
dłem świętowania jest wiara
w obecność Chrystusa zmar-
twychwstałego i żyjącego
w swoim Kościele. Ta prawda
od początku budowała jedność
pierwszych wspólnot chrześci-
jańskich, dodawała odwagi
w mężnym wyznawaniu wiary
w chwilach zagrożeń, w cza-
sach prześladowań, bo Jezus
mwi: „Ja jestem zmartwychwsta-
niem i życiem. Kto wierzy we
mnie, choćby i umarł żyć bę-
dzie”. Na tej prawdzie chrześci-
janin buduje wiarę i nadzieję,
aby realizować swoje życie
w miłości będącej miarą auten-
tyczności bycia uczniem Chry-
stusa. Św. Paweł napisał, że
„gdyby Chrystus nie zmartwych-
wstał próżna byłaby nasza wia-
ra i daremne byłoby nasze
nauczanie”. Chrystus zmar-
twychwstał i żyje w każdym,
kto tę prawdę przyjmuje i w jej
świetle kształtuje swoją codzien-
ność. To jest najważniejsze, bo
daje mi pewność życia wieczne-

go, a wiec ukazuje perspektywę
nie tylko tego, co „tu i teraz”,
ale także po śmierci. Święta
wielkanocne dają mi możli-
wość spojrzenia głębiej na sens
moich trudów, zmagań, choro-
by, cierpienia, starości i budze-
nia nadziei, że one kiedyś
zostaną zamienione w radość,
która już nigdy się nie skończy,
bo ma swoje uzasadnienie
w Bogu.

Wielkanoc jest ukorono-
waniem wszystkich świąt, jest
szczytem roku liturgicznego.
Jest to święto po stokroć waż-
niejsze od Bożego Narodzenia,
czy Bożego Ciała. Rangą prze-
wyższa wszystkie święta ukazu-
jące tajemnice życia Jezusa,
Maryi i świętych. Wielka Noc,
a więc nie wieczór, nie dzień,
a noc zmartwychwstania Zbawi-
ciela. Ewangelia św. Jana opo-
wiada o tym fakcie w ten
sposób: „A pierwszego dnia po
szabacie, wczesnym rankiem,
gdy jeszcze było ciemno, Ma-
ria Magdalena udała się do
grobu i zobaczyła kamień od-
sunięty od grobu” (J 20,1).
Pierwszy dzień po szabacie to

niedziela, wczesny ranek, gdy
jeszcze było ciemno, a więc
jeszcze w nocy Maria Magdale-
na zobaczyła pusty grób Jezusa
złożonego w piątkowe popołu-
dnie w pośpiechu, bo przecież
zbliżał się szabat. Chcąc być
w zgodzie z tym opisem ewan-
gelicznym należałoby liturgię
paschalną (wielkanocną) rozpo-
cząć późnym wieczorem, być
może blisko północy i na jej za-
kończenie uczestniczyć w proce-
sj i rez urekcyjnej , czyli
zmartwychwstania (resurectio
– zmartwychwstanie). Z całą
mocą wyśpiewać „Alleluja, Je-
zus żyje, wesoły nam dziś
dzień nastał”. W wielu wspólno-
tach parafialnych, także w Pol-
sce liturgia Wigilii Paschalnej
jest właśnie sprawowana w no-
cy z procesją na jej zakończe-
nie. Tak być powinno, choć
tradycja porannej „rezurekcj i”
o godzinie szóstej jest wciąż
jeszcze bardzo mocna w naro-
dzie. Mamy nadzieję, że my
wkrótce też będziemy mogli iść
z duchem Soboru Watykańskie-
go II, który w odnowionej litur-
gii ukazuje głęboki sens Wigilii

Paschalnej w nocy. Jeżeli chce-
my autentycznie przeżywać
prawdy wiary, a zwłaszcza tę
najważniejszą, że Chrystus
zmartwychwstał, nie sposób
przejść obojętnie obok liturgii
Kościoła ukazującej tę prawdę
jako najważniejszą dla życia
chrześcijańskiego.

Uroczystość Zmartwych-
wstania Pańskiego obchodzimy
w niedzielę po pierwszej wio-
sennej pełni księżyca, stąd ru-
choma data Wielkanocy.
Wiosna nadaje nowy wymiar
życiu człowieka i przyrody.
Wszystko wokół nas budzi się
do życia po zimowym uśpieniu,
rozwija się, zielenieje, kwitnie,
słońce daje przyjemnie odczuć
swój blask. W człowieku rodzi
się jakaś nowa chęć życia i ener-
gia do działania, realizują się
wcześniejsze plany, które ułoży-
liśmy sobie w naszych gło-
wach, mamy pomysły na ich
zrealizowanie. To wszystko też
ma swoje głębokie uzasadnie-
nie w pewności wiary w życie,
którego źródłem i nadzieją jest
Chrystus Zmartwychwstały. On
jest naszym życiem, On jest na-

szą nadzieją, On daje odwagę
w realizowaniu planów i za-
mierzeń, o ile są zgodne z wo-
lą Najwyższego. On zapewnia
nas o swojej obecności i łasce
w najtrudniejszych momentach
życia: „nie lękajcie się, jam
zwyciężył świat”, a więc to co
w tym świecie złe i grzeszne,
co jest brakiem miłości i braku
szacunku do człowieka. On da-
je siłę do walki z naszymi sła-
bościami, grzechami, On daje
nadzieję na lepsze jutro i na-
dzieję na wieczność.

Wszystkim, którzy po-
chylają się nad tajemnicą
Zmartwychwstania naszego Pa-
na Jezusa Chrystusa życzę, aby
to wiara była źródłem siły po-
budzającej do umiłowania
prawdy, która wyzwala; pięk-
na, które ubogaca; światła, któ-
re wyprowadza z ciemności
i miłości, która jest sensem
wszelkich zmagań ze sobą i z
innymi, wyciągnięcia ręki do
pojednania i zgody. Niech
Chrystus Zmartwychwstały ob-
darza pokojem i radością,
niech uczy zwyciężania zła do-
brem. W górę serca. Wesołego
alleluja!

Z pozdrowieniem ser-
decznym i najlepszymi życze-
niami mocy Bożej na święta.
ks. Zbigniew Bzdak

W dniu 17 marca 2010
r. w siedzibie Stowarzyszenia
Euroregion Niemen w Suwał-
kach odbyło się oficjalne podpi-
sanie umowy grantowej
o dofinansowanie projektu pn.
„Polsko- Litewskie spotkania
na pograniczu-„ Tradycja
i współczesność” Sejny- Dru-
skienniki” realizowanego w ra-
mach Programu Współpracy
Transgranicznej Litwa-Polska.
Partnerami ww. projektu są Gmi-
na Miasto Sejny, Centrum Kultu-
ry oraz Centrum Sportu
w Druskiennikach. Podpisanie
umowy poprzedzone zostało spo-
tkaniem w siedzibie Władz Mia-
sta Sejny, podczas którego
ustalano harmonogram wyda-
rzeń zaplanowanych w projek-
cie. Obejmuje on szereg imprez
kulturalno-sportowych po obu
stronach granicy, m.in.:
- marzec – Międzynarodowy
Turniej w Piłce Ręcznej w Dru-
skiennikach
- maj - Inauguracja Festiwalu
„Dobrze jest tworzyć wspólnie”
oraz Zawody sportowe Święta
Uzdrowiska w Druskiennikach
-czerwiec- plener fotograficz-
ny, warsztaty fotograficzne

w Sejnach oraz Festiwal Tańca
„Kadagyne” i Historyczna Kon-
ferencja poświęcona jubileuszo-
wi 600-lecia bitwy pod
Grunwaldem w Druskiennikach
- lipiec – plener i warsztaty ma-
larskie, warsztaty taneczne,
warsztaty muzyczne „Blues na
Marychą”, Przegląd pieśni i tań-
ca, Turnieje piłki nożnej i sza-
chowe w Sejnach, a także
koncert jazzowy i bluesowy
i Międzynarodowy obóz piłki
nożnej w Druskiennikach

Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja

Odprawiajmy nasze święto w Panu

Podpisanie umowy grantowej
na dofinansowanie projektu

Projekt „Polsko-Litewskie spotkania na pograniczu „Tradycja i współczesność”
Sejny-Druskienniki jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska współpraca Terytorialna
Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie
zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie
ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

- sierpień – Plener i warsztaty
rzeźbiarskie w Sejnach , Kon-
cert muzyki sakralnej i uroczy-
ste zakończenie Festiwalu
Kultur „ Dobrze jest tworzyć
wspólnie” w Druskiennikach
- wrzesień – Międzynarodowe
zawody w chodzie sportowym
w Druskiennikach



Panie starosto, dlacze-
go nie lubi Pan Sejn?
Czy takie pytanie powinno w
ogóle paść?

Jeżeli są wątpliwości,
trzeba je wyjaśnić.
Jestem stąd. Tu się urodziłem,
tu pracuję od 1978 roku. Tutaj
mieszkam od wielu lat. Jako go-
spodarz powiatu muszę patrzeć
dalej niż tylko na miasto Sejny,
na całą Ziemię Sejneńską. My-
śleć, że nie lubię Sejn mogą tyl-
ko ci, którzy patrzą na samo
miasto. Od początku swojej pra-
cy jako starosta staram się, że-
by Sejny nie były pomijane.
Gdybym nie lubił Sejn to co na
przykład z chodnikiem na Świer-
czewskiego.. .

A gdyby lubił Pan Sej-
ny brałby Pan udział w se-
sjach Rady Miasta...
Na sesjach Rady Miasta jestem
ja lub przedstawiciel starostwa.
Z obecnością władz miasta na
sesjach powiatu bywa inaczej .
Przedstawiciel miejskiego samo-
rządu na naszych sesjach był
trzy, może cztery razy.. .

Obaj wiemy, że bur-
mistrz nie przychodzi na sesje
powiatowe bo na jednej z nich
został obrażony przez prze-
wodniczącego rady Jana Łu-
bę, a Pan na to nie
zareagował...
Rozmawiałem z oboma pana-
mi. To są ludzie dorośli. Jeżeli
urazy osobiste przedkłada się
nad interes społeczny to coś
jest nie tak. Ja też wiele razy zo-
stałem urażony, a mimo to je-
stem w tym środowisku. Także
miałbym powody, żeby nie
uczestniczyć w wielu spotka-
niach na terenie miasta, a uczest-
niczę. Jestem, staram się żyć
tym miastem. Ba, staram się po-
magać. Przed kilkunastoma dnia-
mi zagrożony był projekt
modernizacj i ulic Nowotki i
przyległych. Powód był błahy,
ale mógł urosnąć do rangi wiel-
kiego problemu skutkującego
wycofaniem projektu. Stanęli-
śmy na wysokości zadania i po-
mogliśmy w poprawieniu
błędów. Podając sobie z burmi-
strzem ręce rozwiązaliśmy pro-
blem możliwości naprawy
dziur w tym roku na uliczce we-
wnętrznej przy przedszkolu. Po-
magamy sobie gdzie się tylko

da. To ja zabiegałem w Suwał-
kach u konserwatora zabytków
o pozytywne załatwienie wnio-
sku przedsiębiorcy na remont ka-
mienicy po dawnym GS-ie,
naprzeciwko bazyliki. Gdybym
inaczej patrzył na Sejny, z upo-
rem maniaka nie składaliby-
śmy, jako starostwo, projektu
na monitoring miasta. Rozma-
wialiśmy z burmistrzem o prze-
budowie ulicy Łąkowej ,
Mickiewicza. Staram się, żeby
poprawić bardzo niebezpieczny
zakręt na skrzyżowaniu tych
ulic. Z burmistrzem szukamy
możliwości złożenia wspólnego
wniosku na budowę chodników
na Łąkowej i Mickiewicza. Sta-
rostwo dysponuje zdecydowa-
nie mniejszymi środkami niż
samorządy gminne czy miejski.
Szansą na inwestycje jest „mon-
taż” finansowy projektu, który
daje dużo dodatkowych punk-
tów przy jego ocenie. Dowo-
dem są inwestycje drogowe
realizowane na terenie gmin Gi-
by, Puńsk i Sejny.

Jak na prawie cztery la-
ta kadencji, to sukcesów za
wielu Pan nie wymienił. Czym
się może Pan zatem jeszcze po-
chwalić?
Wspieraliśmy finansowo mu-
zeum i bibliotekę. Nie zmniej-
szyliśmy nakładów na sport,
a jeśli chodzi o Pomorzankę,
w tym roku w konkursie na dzia-
łania sportowe jest kwota o dwa
tysiące większa. Chodnik na
Świerczewskiego i przy Placu
świętej Agaty, ulica Głowackie-
go, uzupełniony asfalt na Młyno-
wej przy wylocie z Sejn i wiele,
wiele innych, czasami drobnych
inwestycj i, które ułatwiają ży-
cie mieszkańcom miasta.
Wbrew pozorom współpracuje-
my z burmistrzem. Jeżeli jest ta-
ka potrzeba burmistrz
przychodzi do mnie, innym ra-
zem ja idę do niego, nawet jeśli
o naszych kontaktach mówi się
że są chłodne.

Ale w mieście słychać
narzekania na znikome zainte-
resowanie starosty wspiera-
niem działań kulturalnych
czy sportowych. Jako przy-
kład podaje się orkiestrę dętą
OSP.
Psy się na mnie wiesza zapomi-
nając, że to ja chciałem żeby or-
kiestra działała w ramach

Młodzieżowej Drużyny OSP
przy technikum. Moją inicjaty-
wą było przekazanie orkiestrze
instrumentów, które były na sta-
nie szkoły. Proponowałem ofi-
cjalne włączenie orkiestry
w struktury młodzieżowej dru-
żyny OSP, bo ministerstwo rol-
nictwa obiecało dotację na
utrzymanie kapelmistrza w ra-
mach zajęć pozalekcyjnych.

Dlaczego do tego połą-
czenia nie doszło?
Bo prowadzący orkiestrę źle
mnie zrozumiał. Poza tym nie
wiem czy dziś ministerstwo wy-
raziłoby zgodę na przyjęcie or-
kiestry. Jeśli chodzi o dotacje
samorządowe to wójtowie co ro-
ku na gminne OSP przekazują
po 100 i więcej tysięcy złotych.
Miasto w tym roku dało 18 ty-
sięcy. OSP Sejny ma samochód
z zerowym stanem paliwa,
a oczkiem w głowie jest orkie-
stra. Czy nakłady miasta na
OSP są tak duże w porównaniu
do gmin? W ubiegłym roku stać
nas było na kupno instrumentu
i daliśmy na ten cel 3400 zło-
tych. Za późno otrzymaliśmy
pieniądze żeby wynająć orkie-
strę na dożynki, ale w tym roku
i to jest dograne. Zalecenia po-
kontrolne są takie, że jeżeli sta-
rostwo nie jest organizatorem
na przykład szkolnego konkur-
su, to ja jako starosta nie ma pra-
wa kupić nawet pucharu.
Chyba, że uczynię to prywatnie,
jako Ryszard Grzybowski.

Przejdźmy do spraw
dosłownie przyziemnych. Zi-
ma odkryła prawdziwe obli-
cze powiatowych dróg...
Wiem, wiem... Zima zniszczyła
wszystko to, co zrobiliśmy wio-
sną, latem i jesienią ubiegłego
roku. W tej chwili jednak napra-
wić wiele się nie da, musimy po-
czekać aż zniknie śnieg,
wyschnie woda.

Czyli znowu łatanie.
Panie starosto, jaki sens ma ła-
tanie łat?
Wszędzie tak jest. To są normal-
ne zniszczenia spowodowane
pęknięciami i mrozami. Co ro-
ku wydajemy duże pieniądze na
uzupełnianie braków w asfalcie.
Zima odkryła nie tylko dziury
na drogach. Pokazała, że ko-
nieczna jest wymiana dachu na
liceum. Nie moją winą jest to,

że remont liceum zrobiono z po-
minięciem wymiany dachu i od-
wodnienia. Po tej zimie w
budynku widać wilgoć i z dołu i
z góry. Musimy zrobić nie tylko
dach, ale i opaskę wokół sali
gimnastycznej , a to wydatek mi-
nimum 100 tysięcy złotych. Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacj i
Osób Niepełnosprawnych ob-
ciął nam dotację na wózki, pod-
jazdy, likwidację barier
architektonicznych o 180 tysię-
cy złotych. Przed rokiem dostali-
śmy 300, teraz 120 tysięcy.
Skąd brać na wszystko pienią-
dze? Dochodów własnych staro-
stwo znaczących nie ma,
a wydatki rosną.. .

Samorządowcy najczę-
ściej narzekają na zbyt niską
subwencję oświatową, która
nie zawsze pokrywa nawet
koszty płac. A gdzie inwesty-
cje? Pan z jednej strony po-
zbył się technikum przekazując
szkołę resortowi rolnictwa, ale
wziął na swój garnuszek gmin-
ne poprzednio gimnazjum. Za-
mienił stryjek...
Obie decyzje były strzałami w
„10” i to dosłownie. Jestem
współautorem ustawy o przeka-
zaniu szkół rolniczych resorto-
wi rolnictwa. Żaden samorząd,
a na pewno nie nasz, nie ma
i nie będzie miał pieniędzy na
utrzymanie szkoły zawodowej
w pełnym tego słowa znacze-
niu, na zapewnienie kształcenia

praktycznego na najwyższym,
wymaganym na rynku pozio-
mie. To bardzo droga edukacja.
A resort na to stać.
Jeśli chodzi o gimnazjum – tu
na sprawę trzeba spojrzeć
z dwóch stron. Byłem jednym
z tych, którzy byli przeciwni łą-
czeniu gimnazjów ze szkołami
podstawowymi, a jeśli już mia-
ły powstawać zespoły szkół to
gimnazjum-szkoła średnia. Pro-
blem polega na tym, że gimna-
zjaliści w towarzystwie
uczniów podstawówek czują się
dorosłymi, a jeszcze nimi nie
są. Inaczej zachowują się, kiedy
na korytarzu spotykają star-
szych do siebie. Wówczas wię-
cej w nich pokory. To aspekt
wychowawczy przemawiający
za połączeniem gimnazjum z li-
ceum. Drugi to aspekt ekono-
miczny. Gimnazja są w pełni
zbilansowane. W Sejnach gim-
nazjum, nazywane wiejskim,
siedziało kątem przy liceum, du-
żo było nauczycieli dochodzą-
cych. Dziś obie szkoły stanowią
jedną społeczność. Dotyczy to
nie tylko uczniów. Jest jedna
Rada Pedagogiczna, jedna admi-
nistracja, uczą ci sami nauczy-
ciele. Dołączenie poradni
psychologicznej stworzyło je-
den kompleks oświatowy. Pro-
blemem do rozwiązania jest
opieka pedagogiczna nad
uczniami technikum. Póki co,
zajmują się nimi psycholodzy
z Poradni, ale na te działania
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Gdybym nie lubił Sejn...
Z RyszrdemGrzybowskim, starostą sejneńskim rozmawia TadeuszMoćkun



nie otrzymujemy dotacj i z resor-
tu rolnictwa. Rozwiązania są
dwa; albo dogadamy się i podpi-
szemy porozumienie o współfi-
nansowaniu poradni, albo
technikum zatrudni psychologa.
Jeśli chodzi o liceum w Puńsku
i budowę szkoły, to inwestycję
finansuje MSWiA. W tym roku
oddana zostanie do użytku
część dydaktyczna. Z wójtem
pracujemy nad porozumieniem
w sprawie internatu. Stołówkę
przejęło już i prowadzi Cen-
trum Kulturowe, co obniżyło
koszty. Mam nadzieję, że inter-
nat i szkoła nie będą generować
strat. Jeśli chodzi o płace nauczy-
cieli, po decyzji minister Hall,
w skali roku od poborów będzie-
my musieli dołożyć około 450
tysięcy złotych. Patrząc na zbli-
żający się niż demograficzny
trzeba jasno powiedzieć, że
w sejneńskim zespole pracę mo-
że stracić 4-5 nauczycieli. Są to
osoby mające prawa emerytalne.

Powiększając i tak licz-
ną już grupę bezrobotnych,
którzy nie ma perspektyw na
znalezienie pracy w Sejnach.
Na handlu i agroturystyce da-
leko się nie zajedzie, a przemy-
słu w powiecie nie ma
i prędko nie będzie.
Robimy co możemy. Do końca
roku powstanie Centrum Aktywi-
zacj i Zawodowej . W ubiegłym
roku, w różnej postaci, wspar-
cie dostało bardzo dużo osób.
W tym liczba bezrobotnych jesz-
cze wzrosła i dlatego wystąpili-
śmy o dodatkowe środki.

Starostwo składa właśnie wnio-
sek o pieniądze na projekty
szkoleniowe, które poprowadzi
Powiatowy Urząd Pracy. W ten
sposób, ze środków jakimi dys-
ponuje urząd, więcej pieniędzy
będzie można przeznaczyć na
staże i parce interwencyjne.

Co z tych szkoleń, jeśli
ich ukończenie nie daje szans
na znalezienie pracy. Sztuka
dla sztuki?
Ministerstwo uważa, że pracy
trzeba szukać poza miejscem
aktualnego zamieszkania. Po
prostu – migracja za pracą.
W Suwałkach są miejsca pracy,
w Augustowie też da się coś
znaleźć. Człowiek przeszkolo-
ny łatwiej ją znajdzie, lepiej bę-
dzie poruszał się na rynku
w poszukiwaniu pracy O ile nie
będzie „przywiązany” do miej-
sca zamieszkania. Kryzys dotarł
i do nas. Kapitał austriacki zain-
teresowany był budynkami na
przejściu w Ogrodnikach. Mó-
wiło się o 30-40 miejscach pra-
cy. I na mówieniu się
skończyło, bo banki odmówiły
udzielenia kredytu, uzasadnia-
jąc decyzję „niską opłacalno-
ścią inwestycj i”.

Po co Panu Ogrodni-
ki? To „prezent” z gatunku
tych, z którymi nie wiadomo
co zrobić, ani to w ramki
oprawić, ani do kosza wyrzu-
cić.
A co ja będę miał od powiedze-
nia jak wojewoda zadecyduje,
że przekazuje mi przejście

REGIONALNE
STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W SEJNACH

KRS: 0000061555
Numer konta bankowego:

62935400070000000016290001

Adres: Wojska Polskiego 60 D
16-500 Sejny

ZWIĄZEK HARCERSTWA
POLSKIEGO, CHORĄGIEW
BIAŁOSTOCKAZHP

z dopiskiem: Szczep Sejny
KRS: 0000271846

Numer konta bankowego:
69150013441213400888580000

Adres: Pałacowa 3/1,
15-042 Białystok

SEJNEŃSKI KLUB
SPORTOWY

„POMORZANKA”
KRS: 0000230280

Numer konta bankowego:
57936700070010000622970001

Adres: Piłsudskiego 25,
16-500 Sejny

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ZDROWIA
KOMITET ODDZIAŁU

W SUWAŁKACH
z dopiskiem: SP ZOZ
w Sejnach Pogotowie

Ratunkowe – zakup sprzętu
medycznego

KRS: 0000065198
Numer konta bankowego:

16150017191217100244310000

Adres: Noniewicza 10,
16-400 Suwałki

STOWARZYSZENIE
SAMORZĄDÓW

ZIEMI SEJNEŃSKIEJ
KRS: 0000077757

Numer konta bankowego:
66935400070000000027850001

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

FUNDACJA „POGRANICZE”
KRS: 0000178248

Adres: Piłsudskiego 37,
16-500 Sejny

STOWARZYSZENIE
LITEWSKIEJ KULTURY
ETNICZNEJ W POLSCE

KRS: 0000158347
Numer konta bankowego:

21935400070070070003030003

Adres: Mickiewicza 23,

16-515 Puńsk

PROCENT
PRZEKAŻ1

SEJNEŃSKIM
ORGANIZACJOM
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TO TRZEBA ZOBACZYĆ !
Sejneński informator kulturalny

w prezencie? Czy mi się ten pre-
zent podoba czy nie będę mu-
siał go wziąć. Tak jak mój
poprzednik musiał przejąć Hoł-
ny. Miał tam powstać Dom Po-
mocy Społecznej , o co zabiegał
kapitał zagraniczny wspierany
przez kościół. Któregoś dnia po-
wiedziano „stop” i trwa to do
dziś. Budynek niszczeje, a per-
spektyw na jego zagospodarowa-
nie nie widać.
Inna sprawa, że nie tylko wpro-
wadzenie tutaj przemysłu sku-
tecznie blokuje objęcie
znacznej części powiatu chronio-
nym obszarem Natura 2000. Ow-
szem, niech będzie natura, ale
coś za coś. A nam narzucono ta-
kie reżimy, że nic tylko usiąść
i płakać.

Do wyborów samorządo-
wych coraz bliżej. Jak, Pana
zdaniem, będzie wyglądała kam-
pania w powiecie?
Nie myślałem jeszcze o wybo-
rach, kampanii. Problemów jest
tyle, że nie ma czasu na myśle-
nie o takich sprawach jak wybo-
ry. Kampania, jaka by ona nie
była, nie może zdominować dzia-
łań statutowych i gospodar-
czych. Kończymy przetarg na
drogi w Gibach i Pogorzelcu.

Musimy zabiegać o fundusze
unijne, dopóki są jeszcze do-
stępne. Będę walczył o pienią-
dze na monitoring miasta. Będę
starał się pomóc miastu w zdo-
bywaniu środków na kulturę.
Minione lata pokazały, że dzia-
łając wspólnie z władzami
gmin, miasta, kościoła możemy
zrobić więcej niż pojedynczo.
Nigdy nie byłem, nie jestem
i nie będę przeciwny Sejnom.
A wracając jeszcze do pytania
o kampanię wyborczą. Cóż, nie-
którzy radni już się uaktywnili.
Krew w nich buzuje, krzycząc
próbują wymuszać działania
pod wyborców. Ale wyborcy
ocenią kto, co i jak w ciągu
tych czterech lat zrobił. W mo-
jej naturze nie leży chwalenie
się dokonaniami. Trzeba mnie
ciągnąć za język, żebym zaczął
mówić. Wolę robić, niż gadać.
Czy kampania będzie brutalna?
Nie wiem. To zależy do tego,
kto i co będzie chciał ugrać. Za
dużo u nas powiązania polityki
z gospodarką, co obu dziedzi-
nom nie wychodzi na dobre.
Ale tego już nie zmienię.

Dziękuję za rozmowę.
(Rozmowa autoryzowana)

"Pogranicze" , Biała Synago-
ga
Miejsca, chwile, znaki, fotogra-
fie – wystawa Stanisława J. Wo-
sia. Suwalski fotograf, zajmuje
się także malarstwem, rysun-
kiem i projektowaniem graficz-
nym. W latach 1985-1995
prowadził Klub Fotograficzny
PAcamera w Suwałkach. Peda-
gog Warszawskiej Szkoły Foto-
grafii, członek Związku
Polskich Artystów Fotografi-
ków.

Dom Pogranicza, Centrum
Dokumentacji Kultur Pogra-
nicza
Bogate zbiory dotyczące regio-
nu, wielokulturowego dziedzic-
twa narodów Europy
Środkowowschodniej , Kauka-
zu oraz Azji Środkowej .
Do CDKP zapraszamy od po-
niedziałku do piątku
w godzinach 9.00-17.00

Ośrodek Kultury w Sejnach
Wystawa prac dzieci i młodzie-
ży uczestniczących w zajęciach
plastycznych organizowanych
przez Ośrodek Kultury. Prace
zostały wykonane w okresie
wrzesień – grudzień 2009r. Wy-
konawcami są:Julia Maksimo-
wicz, Olaf Perwejnis, Monika
Sokołowska, Urszula Andru-
czyk, Mateusz Mielech, Magda
Bednarska, Weronika Bednar-
ska, Aleksandra Ciborowska,
Florentyna Przeborowska, Mi-
lena Misiukanis, Dominika Pie-
tranis, Aneta Tomkiewicz,
Zofia Rybka, Maja Sikorska,
Oliwia Rapczyńska, Bartek
Krutul, Aleksandra Morawska,
Natalia Morawska, Kaja By-
kowska, Maja Grabowska, Zu-
zanna Bagińska, Kuba
Jakubowski, Patryk Forence-
wicz, Albert Kołodziej .

Wystawa Pani Reginy Mila-
nowskiej zatytułowanej „Pod
niebem Paryża”. Autorka, na
swoich zdjęciach, zamieściła
najpiękniejsze i najsłynniejsze

zakątki Paryża, miejsca które
warte są odwiedzenia i podziwia-
nia.
W gablotach przy Ośrodku Kul-
tury zamieszczone są zdjęcia z
działalności Ośrodka,
- XVIII Baltic – Satelid’09,

- III Międzynarodowy Plener
Rzeźbiarski’09
- XVIII Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 2010
r w Sejnach.
- Dni Sejn’09,

OK docenione
W wydanej właśnie

przez Urząd Marszałkowski pu-
blikacj i pt. „Województwo pod-
laskie. Kultura”, znalazła się
informacja o organizowanym

przez sejneński Ośrodek Kultu-
ry Międzynarodowym Festiwa-
lu Dzieci i Młodzieży „Baltic –
Satelid”.
- Znaleźliśmy się w doboro-
wym towarzystwie, bo w książ-
ce wymieniono największe i
najbardziej popularne imprezy
w województwie. Zabrakło
ośrodków kultury z wielu in-
nych miast, dlatego tym bar-
dziej należy się cieszyć, że
Sejny zostały zauważone – mó-
wi Dariusz Tomczyk, dyrektor
OK.
W książce wymieniono także
"Pogranicze", Biała Synagogę.
„Województwo podlaskie. Kul-
tura” jest publikacją mającą
służyć promowaniu regionu.
Będzie ona dostępna na tar-
gach turystycznych w całej
Polsce.

(mov)

W konkursie „Podlaska
Marka Roku 2009” w kategorii
„smak” zwyciężyła Biruta Zim-
nicka. Mieszkanka Puńska laur
zdobyła dzięki swojemu ciastu
„Kaminas” (czyli komin). Orga-
nizowany przez Marszałka Wo-

jewództwa Podlaskiego po raz
szósty plebiscyt miał na celu
wybór najlepszych smaków,
miejsc, produktów i przedsię-
wzięć naszego regionu.

(mov)

Marka rodem z Puńska



29.03.2010 r.
- 04.04.2010 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) 5162933

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”,

(87) 5163577

Apteka „Św. Michała”,

(87)5162032

Apteka „Malwa”,

(87)5162315

05.04.2010 r.
- 11.04.2010 r.

Apteka Malwa
ul. Zawadzkiego 19

DYŻURY
APTEK

11.04.2010 r.
- 18.04.2010 r.
Apteka Remedium

ul. 1 Maja 3
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Zachęcamy Państwa do zamieszczania ogłoszeń
ZA DARMO

na łamach Wieści Sejneńskich.

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

PRACA

● Technik BHP przyjmie zlecenie,
podejmie współpracę, telefon kon-
taktowy:
695 944 697.
● Duża firma sprzątająca poszuku-
je osób do sprzątania w Sejnach.
Telefon kontaktowy: 510013040.
● Odzieżowa Spółdzielnia Pracy ,
Suwałki ul. Waryńskiego 26, tele-
fon 504406191 poszukuje pracow-
ników na stanowisko: szwaczka -
wykształcenie zawodowe odzieżo-
we z umiejętnością szycia. Praca
na umowę o dzieło.
● Tartak Płociczno 14 A, telefon
087 563 94 03, poszukuje pracowni-
ka na stanowisko operator traka -
uprawnienia lub staż pracy na sta-
nowisku.
● Sano Nowoczesne Żywienie
Zwierząt sp.zo.o – tel. 0668 445
075 poszukuje pracownika na stano-
wisko: Przedstawiciel Regionalny
– wykształcenie wyższe rolnicze
/technik rolnik, doświadczenie w
pracy, prawo jazdy kat. B, obsługa
komputera, dyspozycyjność.
● Best , tel. 0602 796 741 poszuku-
je pracownika na stanowisko: insta-
lator – wykształcenie zawodowe
techniczne, doświadczenie w pra-
cy.
● Inter TIM w Suwałkach tel. 601
444 419 poszukuje pracownika na
stanowisko: kartograf - wykształce-
nie wyższe kierunkowe lub geode-
zyjne.

KUPIĘ, SPRZEDAM

● Sprzedam działkę budowlaną 7
arów w Puńsku. Cena 22 tysiące
złotych,
tel. : 87 516 14 22.
● Sprzedaż pasz.Sejny ul.Mickiewi-
cza 43, tel.669042235
● Sprzedam ziemniaki wysokiej ja-
kości, pakowane po 30 kg, ilości
hurtowe do sklepów itp. Tel. 512
983 402.
● Kupię ciągnik 125 lub C-330. Do 5
tys. zł. Może być do remontu. 607
141 015.
● Sprzedam wałek strunowy pojedyn-
czy 2,70 metra, do kultywatora. Stan
jak nowy, używany przez rok, 700 zł
lub zamienią 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 sianokiszonki, 50
zł bela. Okolice Sejn
tel. 723 035 645.
● Kupię ok. 10 cieląt, 3-5 dniowe. W
rozsądnej cenie, okolice Sejn. tel.
607 141 015.
● Sprzedam brony piątki, 800 zł lub
zamienię na byczka mięsnego, okoli-
ce Sejn, 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, roz-
drabniacz słomy, 28 tys. zł. Okolice

Sejn, 725 486 798.
● Kupię opony R 16 65 215 M+S,
wielosezonowe, komplet, do land ro-
vera, nowe lub używane. Sejny 723
035 645.
● Sprzedam bele siana, duże 30
sztuk - 65 zł za sztukę. Nowosady,
tel. 504 842 388.
● Mam do sprzedania śliczne ubran-
ka dla maluchów. Są to ciuszki prak-
tycznie nowe, wiele z metkami,
przywiezione z Anglii. Przeważają
ubranka na dziewczynkę, ale na
chłopczyka też się znajdą. Rozmiaro-
wo różne, od 0 do 2-3 lat. Są to: bo-
dy, pajacyki, bluzeczki, spodnie,
bluzy, sweterki itp. Każde ma swoją
cenę. Serdecznie zapraszam.
Tel: 782239191, dzwonić po 12-
tej,mail annusia-73@wp.pl
● Dachy - krycie wiórem: domów
mieszkalnych, domków letnisko-
wych, zabudowań gospo-
darczych, altan ogrodowych. Na
pierwszym miejscu stawiamy zawsze
wysoką jakość, estetykę i niezawod-
ność.
Tel: 0663-201-446
● Altanki ogrodowe z kręconych ga-
łęzi leśnych kryte wiórem. Jedyne w
swoim rodzaju.
Tel: 0663-201-446
● Budowa domów z bali, domów
skieletowych, hal i garaży rolni-
czych, wiat oraz altan. Wykonujemy
również: więźby dachowe, elewacje
drewniane, wykończenia domów od
wewnątrz, renowację starych obiek-
tów drewnia-
nych. Tel: 0607-924-718
● Specjalizujemy się w wykonywa-
niu ogrodzeń, balustrad, poręczy,
bram wjazdowych przesuwnych i
skrzydłowych z elementami kutymi.
Wykonane elementy cynkujemy, ma-
lujemy z możliwością transportu i
montażu. Kontakt tel. 512 266 867
● Kupię siedlisko, stary dom do re-
montu z kawałkiem ziemi, lub dział-
kę siedliskową chętnie na peryferiach
lub leśniczówkę. Kontakt e-mail:
tad_bering@interia.pl
● KUPIĘ DZIAŁKĘ INWESTY-
CYJNĄ O POWIERZCHNI OD
2500 M2 DO 20000 M2 w okolicy
centrum miejscowości SEJNY lub w
okolicach osiedla domów wieloro-
dzinnych.
Kontakt tel. 662262962.
● Sprzedam dębowe meble z Nie-
miec: komoda z podwieszana witry-
na, komoda, witryna, kuchnia wraz z
wyposażeniem(zmywarka, kuchenka
cer., zlew, okap), stół owalny, mała
komódka, szafka pod telewizor. CE-
NA DO NEGOCJACJI, tel. 0-696-
755-359
● Remonty i wykończenia wnętrz,
układanie terakoty glazury, przeróbki
elektryczne, tynkowanie ręczne tyn-
kiem gipsowym, malowanie szpa-
chlowanie, Sejny i okolice, niskie
ceny. Kontakt tel. 609373287.
● Oferuję stancję, jeden duży pokój z
kuchnią, umeblowany na ulicy Ko-
nopnickiej w Sejnach. Telefon kon-
taktowy:
0875173119, dzwonić o każdej porze

Za taką lokalizacją odpa-
dów radioaktywnych mają prze-
mawiać leżące na głębokości
600 metrów złoża granitu.
- To jakiś żart – mówi Józef
Stankiewicz, wójt Krasnopola.
– Pies z kulawą nogą do nas w
tej sprawie nie zawitał i nie
przemówił. Wiemy o planach,
ale z mediów. Owszem, przed
laty jacyś ludzie kręcili się,
mierzyli, badali. I na tym się
kończyło. Z ich obecności mo-
żemy wnioskować, że ewentual-
ne składowisko może powstać
w tzw. morgach czyli między
Jeglińcem i Czarną Buchtą. Ty-
le tylko, że są to grunty prywat-
ne. Trzeba byłoby zatem od
rolników je wykupić, albo lu-
dzi wywłaszczyć. Z jednym i
drugim będą olbrzymie proble-
my – przewiduje wójt.

W Tajnie (co do niedaw-
na było tajne) są też i inne skar-
by. Zalega tam z kilkanaście
rzadkich metali niezbędnych
do produkcji nowoczesnych sil-
ników elektrycznych, superma-
gnesów, luminoforów,
półprzewodników specjalnych,
nadprzewodników odnawial-
nych i czystych źródeł energii.
Głównym surowcem są tam
związki niobu, zastępujące

obecnie w nowoczesnej techno-
logii wanad.

Na Podlasiu, jak nigdy,
jednym głosem przemówili nie-
mal wszyscy politycy z róż-
nych opcji. Wszyscy protestują
przeciwko takim pomysłom.
Bezpartyjny poseł Jarosław Ma-
twiejuk skierował nawet na rę-
ce premiera interpelację w tej
sprawie. Otrzymał odpowiedź,
że o lokalizacj i zadecydowały
złoża granitu, które są izolato-
rem dla materiałów radioaktyw-
nych.

Odpowiadający na inter-
pelację nie wiedział, albo zapo-
mniał dodać, ze złoża te są
popękane. Tak wynika z badań
przeprowadzonych na tych te-
renach na przełomie lat 80 i 90-
tych ubiegłego wieku.
Naukowcy twierdzą, że na cał-
kowity rozkład odpadów radio-
aktywnych potrzeba „tylko”
20.000 (słownie: dwudziestu ty-
sięcy) lat.

Do podjęcia ostatecz-
nych decyzji jeszcze daleko.
Urzędnicy zapewniają, że jak
nadejdzie czas decydowania,
to nie wyklucza się przeprowa-
dzenia referendum wśród lokal-
nych społeczności.

(jw, tm)

Krasnopol atomowym
śmietnikiem?
Rząd ogłosił, że do 2018 roku zbuduje na Pomorzu elek-
trownię atomową, a odpady wywiezie na wschodnie rubie-
że. Wśród miejscowości, gdzie mogą być składowane
niezmiernie szkodliwe dla zdrowia i życia resztki z procesu
technologicznego elektrowni, wymienia się m.in. Krasno-
pol na polsko – litewskim pograniczu, Tajno k. uzdrowisko-
wo – turystycznego Augustowa.

dnia.
● Działka budowlana w Puńsku o
pow. 9 arów na sprzedaż. Cena 35
tyś do negocjacji. Po godz. 18.00. Te-
lefon: 875621080
● Sprzedam łóżko leczniczo-masują-
ce. Leczenie kręgosłupa, cukrzycy,
cholesterolu, krążenia, miażdżycy,
migreny, żylaków, nadwagi, choro-
by nadciśnienia, chorób kobiecych,
stawów biodrowych, bólu nóg, gu-
zów nowotworowych. Tel. 606 204
483 lub 87 562 16 91
● Roboty wykończeniowe, murowa-
nie, tynkowanie, glazury, posadzki.
tel. 606 204 483 lub 87 562 16 91
● Sprzedam motorower marki Sim-
som SR50 w bardzo dobrym stanie -
cena 1 700 zł;
tel. 087 516 22 72 lub
tel. kom. 606 201 677.
● Sprzedam dmuchawę do zboża z sil-
nikiem i rurami - cena 1 500 zł;
tel. 087 516 22 72
lub tel. kom. 606 201 677.
● Sprzedam łóżko ortopedyczne i
wózek inwalidzki,
tel. 695 706 622
● Sprzedam ciągnik T 25, stan bar-
dzo dobry, cena 8.200 zł lub za-

mienię na prasę kostkującą
polską. Okolice Sejn, tel. 607 141
015.
● Sprzedam jałówkę wysokociel-
ną (początek kwietnia) – 2.900 zł.
Okolice Sejn, tel. 783 032 530
● Fachowo i niedrogo ocieplanie
budynków i elewacje, adaptacja
poddaszy, malowanie dachów,
tel. 668 528 751
● Usługi remontowo-budowlane,
wykończenia wnętrz, faktury
VAT, tel. 513 040 886
● Oddam szczenięta białe w czar-
ne plamki, tel. 508 599 992
● Usługi cateringowe – obiady na
zamówienie, stypy, urodziny,
chrzciny, komunie, wesela. Cena
do uzgodnienia. Tel. 605 345 777
● Sprzedam gospodarstwo rolne
10 ha, dom murowany, stodoła,
chlew, staw, las. Okolice Sejn,
tel. 609 191 008
● Sprzedam dwa wypoczynki skó-
rzane w dębie: brązowy i zieleń
butelkowa (3,2,1), dwie witryny i
dwie komody przywiezione z Nie-
miec. Cena do uzgodnienia. tel.
696 755 359
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Pozostaniesz dla nas

wzorem wierności Polsce

HELENA PASIERBSKAŚp.

Dnia 12 marca 2010 roku odeszła do Pana Naszego

Rodzinie zmarłej składamy wyrazy szczerego

współczucia

Koło Rodziny Ponarskiej Ziemi Suwalsko -Sejneńsko

- Augustowskiej

Piwo z buraków
Do kościoła szło się lub je-

chało czasami nawet kilkanaście ki-
lometrów nawet już w sobotę
przed Wielkanocą. Niektórzy noco-
wali w świątyni. Inni skoro świtwy-
jeżdżali, aby pomodlić się,
poświęcić świąteczne jadło. Święci-
ło się jajka, sól, kiełbasę. Świątecz-
ne jedzenie też nie mogło
przyprawiać o zawrót głowy: goto-
wana kiełbasa, bułka drożdżowa i
do popicia kompot z suszonych gru-
szek, jabłek. Ten, kto był bogaty,
kupował... herbatę i cukier. Na co
dzień takich zbytków na przedwo-
jennychKresachwzwykłychchłop-
skich chałupach nie używano. Za
cukier służyła sacharyna. O herba-
cie można było pomarzyć. Dla star-
szych w święta było jeszcze piwo
robione z buraków, zamykane wbu-
telkach.

Kindziuka nam dajcie!
Pierwszy dzień zwyczaj na-

kazywał spędzić w domu, z rodzi-
ną. W odwiedziny jechało się
w drugi. Wówczas to po wsiach
chodziła młodzież z gaikiem, po
wykupne. Każda z grup starała się
"wycyganić" od gospodyni jak naj-
więcej jajek, jadła, po to aby póź-
nym wieczorem zasiąść za stołem.
Proszono gospodynię różnie. Naj-
pierw ładnie: Kiełbasy, kindziuka
namdajcie, nie krajcie, pierogawiel-
kanocnego i pół kopy jaj do tego...
- śpiewała lub raczej wołała mło-
dzież. Gdy jednak poczęstunek od-
biega od wyobrażeń młodzieży,
wówczas śpiewano: Wasza koko-

szeczka pstra, jajuszkami ss.., na
policy w donicy, płytą przykryta,
popiołem przysypano - to nam ofia-
rowano...

Podtrzymują tradycje
Na szczęście tu i ówdzie na

obecnych Kresach RP tradycja
jeszcze się ostała. Barwne korowo-
dy przebierańców, gry i insceniza-
cje ludowych tradycji zapustowych
i wielkanocnych, jarmarki, odby-
wają się m.in. w Węgorzewie nie-
daleko polsko-kaliningradzkiej
granicy, w Puńsku - niepisanej sto-
licy polskich Litwinów, Lipsku
nad Biebrzą. Zapomniane obrzędy
stara się też przypomnieć młodym
zespól „Jarzębina" ze Stradun k. Eł-
ku na Mazurach. Nie tylko śpiewa,
ale i wystawia stare, zapomniane
obrzędy. Okazuje się, że powodze-
niem cieszy się nawet pokaz... ki-
szenia kapusty, oczywiście według
receptur sprzed wieków. A pełni
pomysłów pracownicy Muzeum
Kultury Ludowej w Węgorzewie
oraz Centrum Litewskiej Ludowej
Kultury oraz Dom Kultury w Puń-
sku, organizujący w ciągu roku
dziesiątki imprez, twierdzą, że kul-
tywowanie tradycji ludowych jest
także jednym z pomysłów na przy-
ciągnięcie turystów. No i rzeczywi-
ście, na węgorzewskiej oraz
puńskiej wsi ich nie brakuje. A kto
trafi w świąteczny czas na wschod-
nie Kresy Rzeczypospolitej, będzie
miał okazję zostać nie tylko oblany
wodą, ale i spotkać barwne ko-
rowody i nawet kindziuka zakosz-
tować.

Jan Wyganowski

Świetną okazją do przy-
bliżenia rodzimych zwyczajów
i obrzędów ludowych jest trady-
cja witania wiosny. Dzieci z utę-
sknieniem oczekiwały jej
przyjścia. Każdego dnia obser-
wowały zmiany pogodowe za
oknem. Wiosna bowiem wszyst-
kim kojarzy się z przylotem bo-

cianów, śpiewem ptaków,
pojawieniem się przebiśniegów
i krokusów wreszcie kwitnie-
niem bazi i leszczyny. Przez
ostatni tydzień z zapałem przy-
gotowywały się do uroczystości
jej powitania. Kiedy nareszcie
nadszedł ten długo oczekiwany
dzień (22 marca) były doskona-

W kategorii klasy 0 – III
byli to: Antoni Kołodziej , Julia
Maksimowicz, Zofia Rybka, Pa-
trycja Skindzier, Weronika Zia-
nowicz; kl. IV – VI: Aleksandra
Olszewska. Ponadto Leonard Tu-
rowski (klasy 0 – III) i Aleksan-
dra Pełszyńska (gimnazja)
śpiewali w barwach suwalskie-
go Studia Piosenki „Beciaki”.
- Mam prawie 13 lat, uczę się
w szkole w Karolinie, a od
dwóch lat raz w tygodniu rodzi-
ce wożą mnie na próby do
Ośrodka Kultury w Sejnach –
przedstawia się Ola Olszewska
(na zdjęciu), która w Suwał-
kach zaśpiewała „Jeśli tylko
chcesz to mieć”. – W zasadzie
śpiewam od urodzenia, bo to ko-
cham. Jako malutka dziewczyn-
ka zaczynałam śpiewać „do

wałka”. Teraz już do mikrofo-
nu, ale to się wiąże z tremą.
Przed każdym występem jestem
spięta. Chcę wypaść jak najle-
piej , zaprezentować to, czego
nauczyłam się na lekcjach
w Ośrodku Kultury. Mój naj-
większy dotychczas sukces to
wyróżnienie na konkursie
w Sejnach.

Przez suwalskie elimina-
cje Oli nie udało się przebrnąć.
Zaśpiewała poprawnie, ale to
było za mało, żeby znaleźć
uznanie w oczach suwalskiego
jury. Do drugiej rundy przeszli
„profesjonaliści”, wśród nich
druga sejneńska Ola, czyli Alek-
sandra Pełszyńska, śpiewająca
już w suwalskim Studio Piosen-
ki „Beciaki”.

(tam)

Ośmioro sejnian wystąpiło w Suwałkach w elimina-
cjach 15. Konkursu Piosenki „Wygraj suckes”.

Dwie Ole, jeden „sukces”

Od zwycięstwa 3:2 (1:2)
w meczu ze Spartą w Augusto-
wie piłkarze Pomorzanki rozpo-
częli wiosenną rundę
rozgrywek IV ligi. Trzy punkty
zdobyte na boisku wyżej noto-
wanego rywala to dobry progno-
styk przed kolejnymi meczami.
A najbliższy już w piątek
o godz. 16.00 w Sejnach z

Udany start Pomorzanki
Hetmanem Tykocin, z którym
jesienią na wyjeździe sejnianie
wygrali 3:2.
W meczu w Augustowie gole
dla Pomorzanki strzelili: Paweł
Macianis (5 i 68 min) oraz Ma-
ciej Anuszkiewicz (63), dla
Sparty gole padły w 15 i 44 min.

(tam)

le przygotowane. Wszystkie
dzieci najpierw zebrały się
w jednej sali, aby przywołać
wiosenkę z jej zwiastunkami.
Następnie zaprezentowały przy-
gotowane specjalnie na tą uro-
czystość wiersze piosenkami
i tańce. Po części artystycznej
przepięknym kolorowym koro-
wodem przeszły z Marzanną uli-
cami miasta, aby po powrocie w
ogrodzie przedszkolnym pod
bacznym okiem dorosłych spa-
lić słomianą kukłę - symbol
złej zimy. Jak co roku koloro-
wy, wiosenny korowód przed-
szkolaków spotkał się z miłym
przyjęciem mieszkańców nasze-
go miasta, którzy mimo nie-
sprzyjającej pogody dali się
wprowadzić w tajemniczy, ra-
dosny, wiosenny nastrój .

Barwna, wesoła uroczy-
stość oprócz nauki dostarczyła
dzieciakom pozytywnych emo-
cj i i wiele dziecięcej radości.
Mamy nadzieję, że tak powita-
na wiosna zagości u nas na do-
bre.

Nauczycielki z Przedszkola
Miejskiego nr1 w Sejnach:
Lucyna Matwiejczyk,
Anna Koncewicz

Fot. (tam)

Przedszkolaki
witają wiosnę!

Mieszkańcy Sejn i Sej-
neńszczyzny uczczą 13 kwiet-
nia. Tego dnia, w godzinach
przedpołudniowych , z inicja-
tywy miejscowego Koła
Przyjaciół Sybiraków w bazy-
lice, odprawiona będzie msza
w intencj i 22 tys. jeńców wo-
jennych zamordowanych
w 1940 roku i pogrzebanych
w zbiorowych mogiłach
w Katyniu, Miednoje i Piati-
chatkach.

Po mszy, o odprawie-
nie której poproszono Jerzego
Mazura, ordynariusza Diece-
zj i Ełckiej , w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolni-
czego odbędzie się część arty-
styczna przygotowana przez
młodzież pod kierunkiem na-
uczycieli Jarosława Jurkiewi-
cza (ZS CKR) i Marty
Makowskiej (ZSO).

(tam)

Pamięć ofiar
Zbrodni Katyńskiej

Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska

Masz problem, nie potra-
fisz go rozwiązać - zgłoś
się do psychologa.

Diana Wiźlańska - Sławiń-
ska bezpłatnych porad
udziela we wtorki i czwart-
ki w godz. 14.30 - 16.00
w świetlicy środowiskowej
przy Miejskiej Komisj i Roz-
wiązywania Problemów Al-
koholowych w Sejnach.
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Wójt Gminy Giby
Jan Kramnicz

8 Galeria

Laureaci z OK
X Konkurs Recytatorski „Zabawa z poezją”
Organizowany przez Ośrodek Kultury w Sejnach
w dniu 16.03.2010 r.
Jury w składzie:Wojciech Ramotowski –
przewodniczący, Iwona Leonowicz, Maria
Zawadzka i Irena Ramotowska. po wysłuchaniu
wszystkich wystąpień konkursowych przyznało:

Wyróżnienie
1. Klaudia Milewska – SP Karolin
2. Karolina Karczewska - SP Karolin
3. Emilia Gryguć - SP Sejny
4. Agata Milewska - SP Karolin
5. Kinga Titarczuk – SP Sejny
6. Izabela Olszewska – SP Karolin
7. Adriana Skindzier - SP Karolin
8. Agnieszka Masalska – SP Mikołajewo
9. Sylwia Dziemitko – SP Sejny

Dyplomy
III miejsce – Urszula Andrulewicz - SP Sejny
II miejsce – Dominika Rasiul – SP Sejny
I miejsce - Diana Panczenko – SP Sejny

X Konkurs Recytatorski „Cztery Pory Roku”
Organizowany przez Ośrodek Kultury w Sejnach
w dniu 17.03.2010 r.
Jury w składzie: Wojciech Ramotowski –
przewodniczący, Katarzyna Bakuła, Maria
Zawadzka i Irena Ramotowska, po wysłuchaniu
wszystkich wystąpień konkursowych przyznało:

Wyróżnienie w kategorii „gimnazja”
1. Olga Legenzow – Gimnazjum Krasnopol
2. Daiwa Kulesza – Gimnazjum „Ziburys” Sejny
3. Paulina Jungiewicz – Gimnazjum Giby
4. Natalia Nowalska - Gimnazjum Giby

Wyróżnienie w kategorii „Szkoły średnie”
1. Stella Kubrak - ZSCKR Sejny

Dyplomy w kategorii „gimnazja”:
III miejsce – Ewelina Budowicz - Gimnazjum
Giby
II miejsce – Anna Żardecka - Gimnazjum
„Ziburys” Sejny
I miejsce - Magdalena Olszewska - Gimnazjum
Giby

Dyplomy w kategorii „Szkoły średnie”:
III miejsce – Katarzyna Stankiewicz – ZSCKR
Sejny
I miejsce - Aneta Wyżlańska - ZSCKR Sejny

foto: KrzysztofPalewicz

Z okazji

Świąt Wielkanocnych

życzenia błogosławieństwa

Chrystusa Zmartwychwstałego,

wszelkiego szczęścia,

radości oraz spokoju ducha

mieszkańcom gminy Krasnopol

życzy

Wójt Józef Stankiewicz
Przewodniczący Rady Leszek Buziuk

Z okazji Świąt Wielkanocnych

wszystkim mieszkańcom

Sejeńszczyzny chciałbym złożyć

najserdeczniejsze życzenia zdrowia

i wszelkiej pomyślności.

Niech te Święta będą okazją do

radosnych spotkań w gronie rodziny,

refleksji duchowej i spokoju.

Wójt Gminy Sejny

Jan Skindzier

Szanowni Państwo - mieszkańcy Gminy Giby
oraz całej Sejneńszczyzny

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
przesyłamy dla wszystkich naszych przyjaciół

garść refleksji związanych z tym pełnym
zadumy, ale i radosnym czasem.

Życzymy by świąteczny okres przyniósł
w darze same szczególne chwile, dał
pomyślność w życiu osobistym i pracy.

Niech ten czas odradzającej się przyrody służy
zdrowiu oraz powodzeniu

w przedsięwzięciach, przyniesie życzliwość dla
ludzi i od ludzi oraz pomyślnie dary losu.

Wszystkim mieszkańcom

Powiatu Sejneńskiego

zdrowych, radosnych,

pełnych spokoju i ciepła

Świąt Wielkanocnych,

miłych spotkań w gronie rodziny,

przyjaciół oraz wiosennego nastroju

życzą

Wójt Gminy Puńsk
Witold Liszkowski

Puńsk, Wielkanoc 2010 r.

„ WDzień Bożego Zmartwychwstania
radość wszystkich nas ogarnia.
Weselmy się wszyscy wzajem,

niech świat będzie dla nas rajem…”

Wójt Gminy Giby
Jan Kramnicz

Przewodniczący Rady Gminy
Puńsk Waldemar Krakowski




