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Pierwszy dzwonek

Uczniowie podstawówki: Paulina Sękołowska i Kuba Żyliński w sklepie „Bobas” wybie-
rają szkolne wyposażenie.



Jako mieszkańcy Powiatu Sej-
neńskiego, na terenie którego za-
mieszkuje największa w Polsce
grupa Litwinów, z troską i zaniepo-
kojeniem obserwujemy sytuację
Polaków mieszkających na tere-
nie Republiki Litwy.

Po akcesji Polski i Litwy do „ro-
dziny”krajóweuropejskich najwyż-
szy już czas, by obie strony po
szesnastu latach „pozornych” roz-
wiązań, doszły do porozumienia
w sprawie rozwiązania problemu
pisania imion i nazwisk Polaków
w ich języku ojczystym. Z proble-
mem pisowni imion i nazwisk Po-
laków w ich języku ojczystym
wiąże się również drugi problem
pomijany przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych podczas
rozmów z przedstawicielami rządu



Auto z amfą

Szczere kondolencje

i wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie zmarłego

Śp. Józefa Peryt
składają

Burmistrz Miasta Sejny,

oraz pracownicy Urzędu Miasta

Związkowi Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
Wojska Polskiego – Koło nr 14 im. Powstańców Sejneńskich

WaldemarKwaterski

Powstanie Sejneńskie

Zemsta na strażniku?

Turystka z promilami

Holenderska
zguba



O budżecie bez dyskusji
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Republiki Litwy, a mianowicie pi-
sowni nazw ulic i nazw miejscowo-
ści w skupiskach zamieszkałych
wwiększości przez mniejszość pol-
ską na Litwie.

Jako mieszkańcy Powiatu Sej-
neńskiego, na co dzień żyjemy
z naszymi sąsiadami Litwinami,
stąd nasza wzajemna tolerancja
i zrozumienie do ich zamiłowania
i wręcz obowiązku kultywowania
tradycji litewskiej. Pisownia imion
i nazwisk oraz pisownia nazw
miejscowości, gdzie w większości
zamieszkują Litwini, uważamy za
część ich kultury.

Pragniemy przypomnieć, że
jeszcze przed wejściem w Polsce
ustawy o mniejszościach narodo-
wych i etnicznych oraz języku re-
gionalnym na terenie naszego
powiatu wiele miejscowości po-
siadało tablice z nazwami miej-
scowości w języku litewskim
i nikomu to nie przeszkadzało.
W sprawie pisowni imion i na-
zwisk oraz nazw miejscowości
w oficjalnych dokumentach przez
przedstawicieli mniejszości pol-
skiej zamieszkałych w Republice
Litwy zwracamy się z prośbą do
rządu Rzeczypospolitej Polskiej,
a zwłaszcza Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP, aby w jak naj-
szybszym czasie w umowach do
Traktatu między Rzeczpospolitą

Polską a Republiką Litwy o przyja-
znych stosunkach i dobrosąsiedz-
kiej współpracy znalazły się zapisy:
- umożliwiające zapisywanie w li-
tewskich dokumentach urzędowych
nazwisk osób należących do pol-
skiej mniejszości narodowej na Li-
twie według reguł pisowni polskiej
(w alfabecie łacińskim, z użyciem
polskich znaków diaktrycznych
i właściwych końcówek nazwisk),
a więc zapisywanie imion i nazwisk
w brzmieniu i pisowni języka ojczy-
stego mniejszości
- umożliwiające używanie w miej-
scowościach, w których polska
mniejszość narodowa
stanowi co najmniej 20 % ogółu
mieszkańców nazw miejscowości i
nazw ulic według pisowni polskiej
(w alfabecie łacińskim, z użyciem
polskich znaków diaktrycznych),
a więc zapisywania nazw miejsco-
wości i ulic w brzmieniu i pisowni
języka ojczystego mniejszości.

Wprowadzenie tych zmian
uważamy za konieczne. Naszym
rodakom zza wschodniej granicy
po prostu się to po ludzku należy,
a Republika Litewska jeżeli chce
być krajem europejskim, demo-
kratycznym musi zrozumieć, że
z akcesją do Unii Europejskiej na-
bywa się nie tylko przywileje, ale
też obowiązki.Budżet Sejn w I półroczu

Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej (ul. Konarskiego) wyko-
nany przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy
współfinansowaniu z budżetu Miasta w wysokości 70.372 zł



Od Babańc do Żegar

GIBY

GŁĘBOKI BRÓD

GŁUSZYN

GRYSZKAŃCE

HOŁNY WOLMERA

c.d.n.

„Nowa” szkoła w Puńsku

Lekarz radzi
O ukąszeniu Pszczoły, albo Osy, sposób snadnydo uleczenia Trafia się

częstokroć Ludziom we Wsiach, w Sadach, gdy czym Pszczoła iest abo
Osa rozdrażniona, żądłem swoim tnie, ukąsi, y zakole, a z tąd będzie bol
niemały, y opuchnienie, y czasem na zdrowiu niebezpieczeństwo, ponie-
waż niemala uczynia zaraz inflamatia

Boisko zamiast bagna

Puchar Polski

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

Na zdj. wójt Gminy
SejnyJan Skindzier



OGŁOSZENIA DROBNE

PRACA

KUPIĘ/SPRZEDAM

KOMUNIKAT



BBAARR NNOORRAA Zaprasza codziennie

od godziny

11.00
Naszym klientom
polecamy:
• dania orientalne
• dania wegetetariańskie
• zupy
• przekąski
• gyrosy
• pizza

ul. Piłsudskiego 28

tel. 506 685 728

Pomorzanka
wicemistrzem... świata

Rozgrywki
ligowe



tel. 691 772 1 08




